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ROTA „Z“ 

 

Dnes již téměř každý, kdo se pohybuje kolem armády ví, co 

znamená pojem Aktivní záloha.  Ne vždy tomu tak bylo. Pojďme 

si společně připomenout počátky aktivní zálohy tak, jak jsem je 

vnímal já.  

Někdy v půlce roku 2000 se na mě obrátil kamarád, se kterým 

jsem sloužil před několika lety jako voják ZVS u hloubkového 

průzkumu, jestli vím něco o tom, že do Prostějova budou přijímat 

k 6. speciální brigádě záložáky. Samozřejmě jsem o této 

skutečnosti nevěděl vůbec nic, což mě neodradilo a kývl jsem na 

znamení, že jsem o tom už něco slyšel. Slovo dalo slovo, pár piv 

dodalo odvahu a plácli jsme si, že v týdnu zjistíme podrobnosti. 

Návštěva ÚVS nám vše poodhalila a my se po pár dnech vydali 

vlakem do Prahy a pak tramvají do Střešovic. Celodenní kolečko 

ve vojenské nemocnici a 

červené razítko „A - schopen 

jako výsadkář“ mé odhodlání 

jen posílilo. Vyřízení 

Povolávacího rozkazu a pak 

už jen čekání na obálku 

s barevným pruhem bylo 

dílem několika málo týdnů.  

Ani jsem se nenadál a už 

jsem seděl ve vlaku směr 
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Prostějov. Bohužel však bez kamaráda, který v ÚVN neprošel. Po 

několika hodinách cesty přes téměř celou republiku náš vlak 

zastavil v Prostějově.  

Při vystoupení můj pohled padl na 

dva urostlé chlapíky, jen mi proběhlo 

hlavou, že asi taky půjdou do kasína - 

půjdu tedy za nimi. Bránou jsem 

v pohodě prošel po předložení 

Povolávacího rozkazu a ocitl se 

v chodbě, kde už nás bylo asi dvacet.  

Prohlížel jsem si přítomné osazenstvo 

a říkal si: „Co já tu sakra dělám?“ 

Když si odmyslím několik opravdu 

urostlých kluků, tak mě zarazil i 

jeden se vzhledem indiána, jeden 

postarší dědek, dva vyloženě akční typy, další s nápisem NASA na 

zádech atd. Naštěstí jsem narazil i na několik menších kluků, 

takže jsme se mohli dívat zpříma do očí. S mou výškou 168 cm 

jsem tam příliš nevynikal. Opravdu pestrá směsice. 

Po přijímacím řízení proběhlo vystrojení a ubytování. Vše bylo 

pečlivě naplánováno a organizováno. 

Ráno budíček v 06.00 hodin. Žádné řvaní, žádná píšťala (přestože 

ještě sloužili vojáci ZVS) - vše v klidu.  

Rozcvička - běh ke stromu, to jsem myslel, že je můj konec, 

přestože jsem naběháno něco měl. Pak byl na pořadu pondělní 

nástup, přezkoušení z tělesné zdatnosti a setkání s velitelem 6. 

spec. brigády plk. Ing. Josefem Trojanem. Při tomto setkání jsme 

se také dověděli podrobnosti o požadavcích na nás a další 

informace, které se nás týkaly: 

Naše rota „Z“ vznikla na základě nařízení NGŠ AČR 

k zabezpečení dobrovolných cvičení záloh v roce 2000 a na návrh 

náčelníka Vojenské zpravodajské služby s cílem:  

a) postavit organickou jednotku s vnitřní strukturou - velitel 

jednotky + skupiny 

b) provést přezkoušení z tělesné přípravy, při které musí každý 

dosáhnout hodnocení nejméně „dobře“/ nejméně 100 bodů. Při 

nesplnění ukončit dobrovolné vojenské cvičení 
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c) provést cvičné seskoky padákem 

d) maximální důraz byl kladen na bezpečnost 

e) věková hranice do 40 let 

f) zákaz dozorčí a strážní služby 

g) cvičení v termínu 23. 10. 2000 do 3. 11. 2000 

Další dny již probíhal výcvik dle připraveného plánu, každý den 

běh, dále pořadovka, střelby, Musado, hod granátem, spojovací 

příprava, topografická příprava, lezecká stěna Jakub a také 

několikadenní vyvedení v terénu. Nejvíce času jsme však trávili na 

výsadkovém cvičišti, kde jsme museli povinně provést pozemní 

přípravu v rozsahu 12 hodin a nakonec cvičné seskoky. 

Měli jsme také nějaké ztráty, kdy někteří „odpadli“ ale jiní 

přerušili cvičení kvůli zranění. Například náš velitel skupiny 

Honza V. Ten měl ale smůlu několikrát... Při prvním cvičení 

zlomené rameno, při druhém natržené ucho a při třetím ho 

políbila odstřelovačka. Přesto se nenechal odradit. 

Po tomto prvním cvičení jsem věděl, že zde nejsem naposledy ale 

netušil, že sem budu dojíždět dalších 5 let a poznám tady spoustu 

kamarádů na celý život. 

Tehdejší velitel roty pplk. Jan 

Gottfried (před vznikem roty „Z“ 

systémový inženýr) popisuje naše 

první cvičení takto: 

„Jistým řízením osudu jsem se 

zúčastnil cvičení záloh výsadkářů u 

speciální brigády v Prostějově, tedy u 

útvaru, u kterého jsem v letech 1968 - 

1975 sloužil. Tím řízením osudu byl 

generál František Štěpánek, jehož jsem 

potkal na služební cestě do Prahy. Ten 

hecoval, že připravují cvičení záloh, tak 

ať seženu pár starých výsadkářů a 

zkusím to. Vzhledem k tomu, že to byl 

typ akce, ke kterým se nechám lehce 

vyhecovat, zjistil jsem, co je třeba, 

sehnal dalších pár lidí (z nichž 

nakonec zůstal jen pplk. Zdeněk Vízek) 
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a podal přihlášku na ÚVS. Vzhledem k tomu, že dědky nad 40 let 

neberou (to se týkalo mě i Zdeňka), tak jsem donutil hecátora, ať se 

stará a zorganizuje výjimku. Všechna čest, zorganizoval. V jednu 

středu v říjnu 2000 zazvonil telefon. Ozval se gen. Štěpánek, že 

v pondělí nastupuji jako velitel roty záloh do Prostějova. Tato rota 

měla 46 lidí ve věku od 21 do 41 let a to nepočítám sebe se svými 54 

a Zdeňka, který je ještě o 3 roky starší“.  

Dále pplk. Gottfried popisuje výcvik včetně seskoku na Bílý kříž u 

Nivy a  uzavírá: 

„Dovolím si malé subjektivní ani ne zhodnocení, jako resumé. Byl 

jsem překvapen. Několikrát, nikdy ne nepříjemně. První překvapení 

bylo, že jsme skutečně dostali zabrat. (...) Dalším překvapením byl 

zájem záložáků o výcvik. Nikdo se neflákal, nikdo se nezašíval, 

všichni se zájmem makali. Dalším překvapením bylo složení 

jednotky. Od vývojáře programů nebo kluka, který se vrátil loňský 

rok ze ZVS až po usedlé pány v letech. (...) Zkrátka bylo to dobré, 

jsem rád, že jsem se nechal vyhecovat“. 

Následovala další cvičení, vždy dvě víkendová a jedno 

dvoutýdenní. 

Tím také začali vznikat problémy s účastí kluků, kteří zároveň 

sloužili u PČR, u hasičů ale i u soukromníků, kteří jim účast na 

cvičeních prakticky znemožňovali. Často si klepali na čelo, že 

někdo jede dobrovolně na cvičení. Ani můj zaměstnavatel nebyl 

výjimkou. Krátkodobě se to dalo řešit dovolenou v práci, pak již 

ale nebylo kdy jet na dovolenou s rodinou. Další problém byla 

výstroj a výzbroj, kdy 

jsme každé cvičení 

materiál fasovali a 

zase jej vraceli, což 

zabralo spoustu času, 

o odřených nohách 

z bot ani nemluvě. I 

s tímto jsme si každý 

po svém poradili. 

Začali jsme si obuv, 

oblečení i doplňky 

vozit svoje vlastní. 
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Díky aktivnímu přístupu našich velitelů se začalo vše velmi rychle 

zlepšovat, později jsme už měli materiál trvale nafasovaný a 

zamčený u nás ve skladu. Dalším problémem, se kterým jsme se 

museli potýkat, byl název „Dobrovolné cvičení záloh“. Málokterý 

zaměstnavatel toto akceptoval. Pokud si dobře vzpomínám, tak 

ještě v roce 2006, kdy jsem z roty „Z“ odcházel,  toto ještě nebylo 

úplně vyřešené. Dnešní název AKTIVNÍ ZÁLOHA je myslím 

dobrým počinem. 

V průběhu těch několika 

let jsem byl nucen se 

fyzicky udržovat, protože 

přezkoušení bylo každý 

rok, naučil jsem se 

spoustu dovedností, které 

v civilu dostatečně nevy-

užiju, ale vše mám stále 

uložené někde vzadu 

v hlavě. Jedno z úsměvných 

školení jsem absolvoval 

někdy v roce 2001, kdy se 

mi podařilo přijet na 

cvičení pravděpodobně 

s otravou alkoholem. Videoinstruktáž z ruské videokazety o 

odstřelovačích byla nekonečná a dodnes mi v uších zní ruské 

„Снайпера не видно“... mé trápení ukončil místní felčar a dvě 

injekce do zadku mi daly zapomenout na alkohol. Ten den jsem 

doběhl ke stromu druhý, v těsném závěsu za Petrem N. Závoru, 

kterou jsem vždy podlézal a nebo obcházel, jsem tentokrát 

přeskočil, jen jsem klukům nedokázal vysvětlit, co mi to do zadku 

píchnul...jedna byla modrá, druhá žlutá... 

Teď, když píšu tyto řádky (17. 10. 2020), slyším svou dceru mluvit 

vedle v pokoji. Tento den, před 18 lety jsem byl také v Prostějově 

a ráno 18. 10. se narychlo balil a jel do porodnice v Mělníku, kde 
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právě přicházela na svět. Dobře si vzpomínám, že nejen já jsem jel 

k porodu rovnou z kasáren, v dalších letech nás bylo víc. 

Stále jsem si pohrával s myšlenkou, že bych v Prostějově zůstal, 

bohužel jsem v té době neměl střední školu, později už jsem měl 

zase jiné priority a po střední škole se dal k hasičům. 

Můj poslední vojenský seskok jsem 

provedl z An-26 dne 22. 6. 2006, 

rozloučil se s kamarády a šel zase 

svou cestou, stejně, jako mnozí jiní. 

S klukama z roty se stále vídám, ať 

už před Vánoci u Myšáka, v Žešově 

v pálenici a nebo na setkáních 

výsadkových veteránů.  

Ještě teď, po tolika dlouhých letech se musím usmívat, když si na 

kluky a na naše společné chvíle vzpomenu, běží mi hlavou spousta 

vzpomínek a o všechny bych se rád podělil, je to ale na dlouhé 

vyprávění... 

Rota „Z“ stále funguje na webových stránkách 601.skss je 

uvedeno toto: „Od 1. 1. 2014 byla rota aktivních záloh 

transformována na středisko záloh speciálních sil 601.skss. Vojáci 

střediska záloh jsou cvičeni pro speciální průzkum, jehož úkolem je 

získávat strategické informace v týlu nepřítele. Výcvik je veden 

instruktory a příslušníky 601.skss, kteří mají zkušenosti z bojových 

misí v Afghánistánu, Iráku a Kosovu. Výcvik zahrnuje seskoky na 

padáku OVP-12SL, slanění z vrtulníku, zasazení přistávacím 

výsadkem. Nacvičují taktiku přesunu malých jednotek v týlu 

nepřítele, způsoby pátrání a pozorování, činnost při kontaktu s 

nepřítelem a další standardní operační postupy“.
1 

V současné době stále necelá desítka členů z původní roty „Z“ 

slouží. Hluboce před nimi smekám.  

V říjnu letošního roku měla naše rota „Z“ oslavit 20. výročí svého 

vzniku, společně s J. Gottfriedem a Z. Vízkem jsme měli v plánu 

uspořádat velké setkání, bohužel přestavba srubového tábora na 

Hamrech a také situace kolem CV19 nám toto znemožnila. Věřím, 

že při nejbližší možné příležitosti vše zameškané doženeme. A co 

říci na závěr? Snad jen: „Pánové, díky, bylo mi ctí“                   M.K. 

                                      
1
 http://www.601skss.cz/zalohy.html 
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NEPODARENÝ ÚNOS - druhá část, pokračování z Padáčku č. 37 

 

Aj s našou posádkou to nie je také jednoduché, lebo my sme od 

rána v službe a teraz, keď je skoro večer, sa musíme nechať 

vystriedať inou posádkou. ČSA nemôže riskovať zahraničný let s 

unavenou posádkou, ktorá by mohla spôsobiť problémy vo 

vzdušnom priestore a ohroziť bezpečnosť letu. Naviac my nie sme 

plne kvalifikovaní pre medzinárodné lety, tak nás musí vymeniť 

riadne kvalifikovaná posádka. Samozrejme, že od kapitána 

Králika to bol bluf. Takže po natankovaní paliva príde posádka, 

ktorá odletí do Frankfurtu. Potom ho kapitán presvedčil, že 

cestujúci predsa nebudú zbytočne cestovať do Frankfurtu a 

naspäť, tak by bolo lepšie aby vystúpili a posádka, ktorá príde, ho 

do Frankfurtu odvezie ako kráľa – len jeho samého. Únosca 

súhlasil, cestujúci vystúpili a riadne si vydýchli. Takže v lietadle 

zostala iba posádka a on. Lenže po nejakej chvíli, keď cisterna 

stále neprichádzala, začal únosca znova a teraz dosť dôrazne 

protestovať. Kapitán Králik ho vyzval, keď mu neverí, aby si 

nasadil slúchadlá a sám počúval rádiokomunikáciu. Únosca si sňal 

aktovku s údajnou trhavinou a trčiacimi drôtikmi z krku a položil 

na podlahu. Nasadil si kapitánove slúchadlá a začal sa dožadovať 

nejakého spojenia s niekým na zemi, kto mu zaručí konečne to 

palivo. Kapitán Králik mu ukázal na tlačítko vysielania na 

riadiacej páke s tým, že keď chce niečo povedať do éteru, musí ho 

stlačiť. Tým odviedol únoscovu pozornosť od aktovky na podlahe 

a nechal ho obsluhovať rádio. Vtom si všimol, že sa aktovka na 

podlahe sunie smerom do zadu. To už pilot Franto Šlechta spoza 

únoscu ťahal aktovku preč z pilotnej kabíny. Akonáhle ju mal 

plne vo svojej moci, vybehol s ňou von z lietadla zadnými 

schodíkmi. Keď kapitán Králik spozoroval, že únoscova aktovka 

už nie je na palube, bez váhania doslova chňapol ľavou rukou 

únoscu za hrdlo a stlačil takou intenzitou, že sa mu prsty na 

druhej strane krku spojili. Tá intenzita sa dá vysvetliť asi tým, že 

bola úmerná stresu a napätiu, ktoré v danom čase na palube 

panovali. Pravou rukou ho ešte pre istotu pritlačil k rámu 

vstupných dverí. Únosca sa začal dusiť, vyvalil oči, jazyk a začal 

blednúť. Vtedy si uvedomil, že by ho mohol udusiť, tak povolil, 
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únosca našťastie zostal živý, ale dosť ťažko lapal po vzduchu. V 

tom momente vošli na palubu prezlečení príslušníci bezpečnosti, 

nie príliš šetrným spôsobom si prevzali únoscu-leteckého piráta a 

odišli. Cestou mu ešte uštedrili zopár obuškových pozdravov.  

Ešte je asi dobré dodať, že pilot Šlechta si v tom strese ani 

neuvedomil, aká môže nastať komplikácia pre neho, keď s tou 

aktovkou vybehol von. Prezlečení príslušníci nevedeli, ako únosca 

vyzerá a preto niekto, kto vybehne z lietadla s podozrivou 

aktovkou, mohol byť automaticky považovaný za onoho únoscu. 

To by mohlo pre pilota Šlechtu dopadnúť dosť zle. Našťastie 

zasahujúci príslušníci zachovali chladné hlavy a z chovania pilota 

usúdili, že to je skutočný pilot, nariadili mu, aby aktovku položil 

na zem a odišiel pre každý prípad dosť ďaleko, ak by došlo k 

nejakej náhodnej explózii. Neskôr sa po riadnom preskúmaní 

aktovky pyrotechnikmi zistilo, že v nej nebola nálož, ale atrapa.  

Po konci drámy si posádka vydýchla a s pocitom úľavy vystúpili z 

lietadla dúfajúc, že konečne pôjdu domov, kde riadne spláchnu 

predošlý stres. Iba že „esenbáci“ ich domov nepustili. Až do noci 

cca tretej hodiny rannej boli vypočúvaní, odpovedali na stovky 

otázok, ktoré im mohli zodpovedať aj na druhý deň. Ale asi to 

bolo v rámci nejakého bezpečnostného predpisu.  

Kapitán Marian Králik a oba piloti Miro Merc a František 

Šlechta dostali vyznamenanie od prezidenta republiky Za 

statočnosť a stewardka Jana Kurucová čestné uznanie Za 

hrdinstvo. K tomu finančná odmena 2.300 Kčs (Korún 

československých)  

Únosca Libor Skalský dostal dvanásť rokov za ohrozenie 

bezpečnosti letu a letecké pirátstvo.                         Pavol Priečinský 

 

PLK. MILOSLAV JUŘÍČEK – ANEB DĚDA VÝSADKÁŘ 

 

Když mě Milan Krejza oslovil a požádal, abych zaznamenala své 

vzpomínky na dětství s dědou, neváhala jsem a výzvu sepsat pár 

střípků vzpomínek jsem přijala. Děda vždy byl a dosud je pro mě 

velkým vzorem.  
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K dědovi s babičkou jsem jezdila úplně od mala. Vlastně si dědu 

pamatuju odjakživa. Už od útlého dětství jsem měla s dědou 

určité rituály, které přetrvávali až do dospělosti. Děda měl vždy 

všechno srovnané a popsané. Jeho pořádek ve věcech byl a dosud 

je až neuvěřitelný. Některé věci dělá dodnes naprosto stejně a 

nedovedu si představit, že by to bylo jinak. Uvaří vždy stejný, 

celou rodinou oblíbený „dědův čaj“, udělá vždy stejné „dědovi 

chlebíčky“, každé Vánoce za ním jezdím dělat „dědův salát“. Je to 

taková rodinná jistota.  

Jezdili jsme na chalupu, kde jsme 

spolu často vyráželi na výlety do 

okolí, kde bylo hodně bunkrů. 

Měli jsme dva stejné chlebníky – 

ještě z jeho dětství – nabalili jsme 

štrůdl a pití a vyrazili jsme. 

Vyprávěl mi příběhy, které zažil. 

Také mi říkal, k čemu sloužili 

bunkry a já si vždy předsta-

vovala, jaké to v té těžké době asi 

muselo být. Vyprávěl mi, co zažil 

za války a jak to vypadalo v roce 

1968. Ráda s ním prohlížím fotky 

a dodnes ráda jeho příběhy 

poslouchám.  

Také si pamatuji, jak jsme spolu chodili na prolézačky, kde mě 

učil pravidlu tří pevných bodů. Tyto začátky lezení se pak 

proměnili v mé lezení po skalách, až na vrcholy Adršpašsko-

teplických skal.  

Na chalupě mě také učil poprvé střílet. Tam má „slabost“ pro 

střílení vlastně začala. Učil mě střílet ze vzduchovky a z kuličkové 

pistole. Učil mě, jak koukat přes mířidla až na terč a jak mířit. 

Děda je a vždycky byl fyzik. Jeho tatínek byl také fyzik, a tak 

často ráda můžu vzpomínat na to, jak mě při každém puštění 

televize vykládal, jak televize funguje. Skoro každý přístroj 

rozebral, aby zjistil, jak je sestrojen a jak funguje. Při každém 

spuštění mikrovlnky jsme probírali princip mikrovln. Byla to 

taková výuka v praxi. 
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 V pokojíčku, kde jsem u 

babičky s dědou vždy 

spala, jsem měla svůj 

první mikroskop a také 

telegraf, na kterém jsme 

si z pokojíčku do 

obýváku posílali zprávy 

morseovkou, kterou mě 

naučil.  Také mě děda 

učil šachy a vybavuji si 

okamžik, kdy jsem po 

mnoha letech jednoho 

dne dědu porazila. Nebyl smutný, že prohrál, byl rád, že mě to 

dobře naučil. Dodnes si cením toho, že mě nikdy nenechával 

naschvál vyhrát, ale musela jsem si vítězství vydobýt a zasloužit.  

Čím jsem byla starší, tím víc mě zajímalo téma výsadkářů a 

historie s tímto tématem spojená. Děda mi ukazoval medaile a 

vykládal mi, jak skákal, jaké měl zážitky a jaké pomůcky. Také si 

vzpomínám, jak mi na můj maturitní ples půjčil starý padák, na 

sběr mincí. Jak jsem již zmiňovala v některém z minulých čísel, 

když jsem měla možnost (byť v tandemu) na Novém Zélandu 

skočit, ani na chvíli jsem neváhala. Rodinná čest by mi to 

nedovolila a děda z toho měl radost. 

Vždycky jsem s dědou ráda chodila na výsadkářské akce. A tak, 

když mi děda nabídnul, že s ním můžu jít střílet – byla jsem 

nadšená. Ale netušila jsem, že mě to tolik pohltí, že budu chtít 

střílet dál. A tak jsem se stala členkou Klubu vojenských 

výsadkových vete-

ránů.  

Na výročním pros-

tějovském setkání 

veteránů jsem tak 

mohla hrdě stát 

s ostatními a pozo-

rovat, jak děda 

přebírá ocenění. 

Doufám, že po-
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mine brzy tato složitá doba a budu se moct dál věnovat střelbě, 

zúčastnit se za KVVV střeleckých soutěží a alespoň tak trochu 

pokračovat v dědově výsadkářské celoživotní vášni.  

Jedním z nesilnějších zážitků pro mě byla letošní návštěva 

prostějovských kasáren – s jakou pokorou a láskou mi děda 

popisoval svá léta tam strávená. Děda je dodnes hrdým 

výsadkářem a byl jím i celý svůj život.                     Ivana Kubátová 

 

 

SETKÁNÍ 2020 V PROSTĚJOVĚ  

 

Ve dnech 2. - 4. září se po pěti letech konalo v Prostějově „Setkání 

2020“, které se neslo v duchu oslav 30. výročí vzniku Klubu 

výsadkových veteránů Prostějov. Venkovní programy i ubytování 

bylo na letišti, pietní akty, výstavy a dobré stravování v areálu 

kasáren.  

První den zástupci klubů položili kytice na pietní místa 601. skss a 

102. pzpr v kasárnách, za KVVV Praha kolegové Štrajt a Veselý. 

Všichni jsme si prohlédli síň tradic 601.skss. a 102. pzpr. putovní 

výstavu „Život generála Františka Moravce“ a putovní výstavu ze 

43. vpr z Chrudimi. Připomněli 

jsme si tak vznik výsadkových 

jednotek, jejich vedoucí 

osobnosti i šedesát let působení 

výsadkářů doma i v cizině. V síni 

ASO jsme zhlédli panely s 
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úspěchy armádních sportovních parašutistů v soutěžích doma i na 

mistrovstvích světa. Večer nám svým vystoupením zpříjemnil 

soubor „Ondráš“, s kterým si mnozí s chutí zazpívali.  

Ve čtvrtečních dopoledních hodinách byl slavnostní nástup výsad-

kových veteránů umocněn přítomností členů vlády ČR Ing. 

Andreje Babiše, ministryně financí M. Schillerové a brig. gen. Ing. 

P. Koláře. Kromě ocenění práce výsadkářů v misích i práce všech 

veteránů padl i příslib lepšího vyzbrojení AČR i podpory 

veteránů. Se svými příspěvky vystoupili i hosté hejtman 

Olomouckého kraje L. Okleštěk a primátor Prostějova Mgr. F. 

Jury. Slavnostní nástup byl spojen s oceněním výsadkových 

veteránů NGŠ AČR čestnými odznaky a mincemi. Jedním z 

oceněných byl i náš kolega plk. gšt. v. v. Ing. Miloslav Juříček – 

obdržel Čestný odznak AČR Za zásluhy 3. stupně. Reportáž ze 

slavnostního dopoledne zveřejnila i ČT, Český rozhlas i 

prostějovské regionální vysílání. Předseda KVVV Praha předal 

pamětní plaketu k 30. výročí založení KVV Prostějov jeho 

předsedovi plk. v. v. Ing. 

Františkovi Stavnému.  

Ve volných chvílích jsme 

zhlédli ukázky bojové 

techniky, výzbroje, výstroje a 

výcviku 601. skss, seskoky a 

slaňování. Dvacet vybraných 

veteránů absolvovalo během 

dne tandemový seskok. 

Odpoledne následovala pro-
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hlídka radnice a centra 

města, večer pěkná 

zábava s tanečkem při 

vystoupení country sou-

boru.  

Z důvodu „Kovidové 

nákazy“ byla účast ome-

zena na 10 členů z 

jednotlivých klubů, přesto 

se sešlo okolo dvou set 

veteránů z 15 klubů ČR a 7 klubů ze Slovenska. Někteří pražští 

kolegové jsou členy i dalších klubů, takže naše delegace ve složení: 

M. Juříček, P. Gavlas, V. Bálek, M. Černá, V. Filla, J. Holas, I. 

Kubátová, J. Kubát, M. Krejza, L. Plachký, A. Štrajt, K. 

Štrajtová, M. Vašek, J. Veselý, a D. Vratislavský měla účastníků o 

něco víc.  

Po deštivém začátku týdne se počasí umoudřilo, slunce se smálo 

na všechny veterány i nové mladé kamarády, kteří si společně, ať 

už při kávě či pivku a vínku, popovídali a zavzpomínali.  

Náladu nezkazil ani noční chlad či řev centrálního vytápění stanů.  

Poděkování a uznání patří všem organizátorům, kteří se přes 

nečekané potíže nevzdali a uspořádali toto setkání. Nezbývá než 

popřát si do dalších dní modré nebe nad hlavou a těšit se na další 

veteránská setkání.            Karmela Štrajtová                                                   

                                                                                  

 



14 

 

PŘEČETLI JSME ZA VÁS. 

Výzbroj a výstroj výsadkářů a průzkumníků 1947 – 2001 

  

Jedná se o třetí knížku z řady 

„Historie českých speciálních 

sil“ autora Davida Jiráska, 

vydanou Mladou frontou v roce 

2018. Obě předchozí publikace 

tedy „Výsadkové vojsko v letech 

1947 – 1969“ a „Jednotky 

zvláštního určení 1957 – 2001“ 

určitě není potřeba předsta-

vovat. Čtenáři, kteří se v 

nějakém období pohybovali v 

paragánském prostředí a znají 

zmíněné knížky určitě budou 

souhlasit s tím, že jsou opravdu 

povedené. Z takto jednoduchého 

hodnocení nevybočuje ani knížka o výzbroji a výstroji výsadkářů. 

Obsahuje 10 kapitol: výzbroj, výsadkový materiál, letecká 

technika, spojovací prostředky, automobilní a obrněná technika, 

prostředky ochrany před ZHN, ženijní a pyrotechnický materiál, 

technické prostředky průzkumu, týlové zabezpečení, bojová 

zdatnost. Text je doplněn velkým množstvím fotografií a není 

výhradně zaměřen na taktickotechnická data předmětů. Často 

jsou však uváděny situace a podmínky, za kterých byly 

popisované věci zařazovány do výzbroje a výstroje. Informace 

jsou v knize přehledně uspořádané, když si čtenář chce 

připomenout konkrétní předmět, nemusí se prokousávat celým 

textem, ale podle zaměření jednotlivých kapitol a fotek si rychle 

najde to, co potřebuje. Kniha není zpracovaná jako nudný 

katalog, jsou to tak trochu příběhy věcí a lidí. Všem, kteří si občas 

zavzpomínají na své působení v prostředí vojenských výsadkářů 

můžu doporučit knížku „Výzbroj a výstroj výsadkářů a 

průzkumníků 1947-2001“. Při jejím čtení si možná vzpomenete i 

na příběhy dávno zapomenuté.                                           P. Břeský 
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OZNÁMENÍ 

 

Náš bývalý člen kolega Vlado Gajdoš, (dnes KVVV Plzeň), 

připravuje koncem roku vydání, v pořadí již čtvrté knihy 

„Skákali sme v Československu I.“ Více než 200 stránková kniha 

(ve slovenštině) obsahuje vzpomínky členů KVV SR na svoje 

začátky, většinou pod vrchlíky kulatých padáků. Zaujme i 

poslední kapitola „Vedeli, ste že…“, která obsahuje zajímavosti ze 

současnosti ale i historie vojenského parašutismu.  

 

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

 

 

Dne  22. 10. 2020 při příležitosti životního jubilea výbor KVVV 

Praha z. s. udělil: 

 

 

Blahopřejný diplom:  65 let – kol. František Zícha 

     75 let – kol. Ladislav Vlček 

     75 let – kol. Růžena Čermáková 

 

 

Pamětní medaile KVVV Praha (bronz): 

     75 let - kol. Václav Bálek 

 

 

Pamětní medaile KVVV Praha (stříbro): 

     85 let - kol. Milena Černá 

 

 

Pamětní medaile KVVV Praha (zlato): 

     80 let - kol. Pavel Krajčovič 
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Pamětní medaile KVVV Praha (zlato) - in memoriam: 

     80 let - kol. Vladimír Duchoň 

 

 

Skleněná pamětní plaketa KVVV Praha + blahopřejný diplom: 

      90 let - kol. Miloslav Juříček  

    

      

VŠEM OCENĚNÝM SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME 

 

 

 

 

MUSELI JSME SE ROZLOUČIT   

 

 

Dne 1. srpna 2020 nás opustil ve věku nedožitých 74 let kolega 

 

Jiří Stanislav 

 

 
 

 

Vzpomínáme  
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