
                                                        
 

Test ze znalostí historie výsadkových jednotek a Vojenského útvaru 8280 Prostějov       
(kazdé družstvo bude odpovídat na 5 otázek formou testu). 

 
1. Jak se jmenovali dva českoslovenští parašutisté, kteří 27. května 1942 

provedli atentát na Heydricha?  
 
Před 80 lety, 27. května 1942, provedli dva českoslovenští parašutisté Josef 
Gabčík a Jan Kubiš, úspěšný atentát na zastupujícího říšského protektora 
Reinharda Heydricha. Čin jedné straně vyvolal brutální odvetu nacistického 
bezpečnostního aparátu v okupovaném protektorátu Čechy a Morava včetně 
vyhlazení obcí Lidice a Ležáky. Na druhé straně měl ohromnou mezinárodní 
odezvu a přispěl k oduznání platnosti Mnichovské dohody.  
 

2. Kolik parašutistů se skrývalo v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje 
v Resslově ulici v Praze?  

 
V kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze svedlo dne 
18. června 1942 celkem 7 parašutistů zapojených do atentátu na Heydricha 
hrdinný boj s nacistickou přesilou. Po vystřílení munice si všichni v bezvýchodné 
situaci vzali život, aby nepadli živí do rukou nacistických vyšetřovacích orgánů. 
 

3.  Ve které zemi byli cvičeni českoslovenští parašutisté za 2. světové války?  
 
Českoslovenští parašutisté byli během 2. světové války speciálně vycvičeni ve 
Velké Británii. Na padáku bylo do protektorátu vysazeno přes 100 z nich. 
Polovina se konce války nedožila – padla v boji.  
 

4. Jak se jmenoval nejvyšší představitel československé vojenské 
zpravodajské služby za 2. světové války? 

 
V čele československé vojenské zpravodajské služby za 2. světové války stál 
generál František Moravec. Účastník prvního i druhého odboje musel po 
komunistickém puči v roce 1948 utéct na Západ, kde pokračoval v boji za 
svobodné Československo.  



5. Ve které části Československa se po 2. světové válce vytvářely první 
výsadkové jednotky?  

A) V Praze 
B) V severních Čechách 
C) Na Slovensku 

 
První výsadkové jednotky po 2. světové válce v Československu vznikly v roce 
1947 v Zákupech a Stráži pod Ralskem v severních Čechách. V čele stáli velitelé a 
instruktoři s válečnými zkušenostmi.  
 

6. Prvním velitelem výsadkových jednotek byl generál Karel Paleček. Jaký byl 
jeho poválečný osud? 

A) stal se ministrem obrany 
B) odešel do civilu a stal se známým malířem 

      C) byl zatčen a nezákonně vězněn 
 
Prvním velitelem výsadkových jednotek byl generál Karel Paleček, účastník 
prvního i druhého odboje. Za „odměnu“ byl v roce 1949 komunistickou Státní 
bezpečností zatčen a nezákonně vězněn.  
 
 

7. Kam se výsadkáři přestěhovali na počátku 50. let? 
 
Výsadkáři se počátkem 50. let 20. století přestěhovali na východní Slovensko. 
V Prešově byli až do roku 1960, kdy se přemístili do Prostějova.  
 

8. V letošním roce si připomínáme kulaté výročí vzniku 22. výsadkové 
brigády. Jedná se o: 

A) 30.výročí 
B) 70.výročí 
C) 90.výročí 

 
Nejdéle sloužícím velitelem 22. výsadkové brigády, která vznikla v roce 1952 
v Prešově, byl plukovník František Mansfeld. V jejím čele stál dlouhých 16 let.  
 

9. Popište rozdíl mezi slovy výsadkář a parašutista. 
 
Výsadkářem se označuje voják, který padák používá jako dopravní prostředek do 
týlu nepřítele, kde následně plní bojové úkoly. Parašutistou je každý člověk, který 
si dá na záda padák a provede seskok (například sportovní parašutista). 



10.    Československo bylo ve výrobě padáků soběstačné. 
A) ANO 
B) NE 

 
Československo bývalo padákovou velmocí. Továrna Kras v Chornici vyráběla 
padáky nejen pro československou armádu, ale i na vývoz do zahraničí.  
 

11.  Jaké rozlišujeme dva základní typy padáků? 
 
Konstrukčně rozlišujeme kulaté padáky a takzvaná křídla. Kulaté padáky mají 
malou řiditelnost, ale jsou jednoduché na obsluhu. Jsou ideální pro hromadné 
nasazení výsadkových jednotek. Takzvaná křídla vyžadují zkušenější výsadkáře, 
ale mají mnohem lepší řiditelnost a hodí se proto pro vysazení malých 
průzkumných skupin. 
 

12.  Co je symbolem výsadkových jednotek? 
 
Symbolem výsadkových jednotek u nás je červený baret. Poprvé byl použit v roce 
1948. 
 

13.  Jak se jmenovaly dva výsadkové útvary československé armády? 
A) 1. aeromobilní divize Žatec a 7. rota padákových myslivců Krnov 
B) 1. výsadkový prapor Prostějov a kluzáková letka Praha 
C) 22. výsadková brigáda Prostějov a 7. výsadkový pluk Holešov 

 
V 60. letech 20. století se v Holešově nacházel 7. výsadkový pluk, určený k plnění 
úkolů hloubkového průzkumu a diverze v týlu nepřítele. V Prostějově byla od 
roku 1960 dislokována 22. výsadková brigáda. 
 

14.  Jak se jmenují dvě vojenské posádky (kasárna) v Prostějově? 
 
V Prostějově se původně nacházely dva vojenské útvary ve dvou kasárnách. Byla 
to Jezdecká kasárna a Letecká kasárna. V Leteckých kasárnách původně sídlilo 
Vojenské letecké učiliště, které cvičilo vojenské piloty pro celou tehdejší 
předmnichovskou československou armádu. Od roku 1960 tam jsou výsadkáři. 
 

15.  Vznikly soudobé české speciální síly vznikly na základě výsadkových 
jednotek a jednotek speciálního průzkumu československé armády? 

A) ANO 
B) NE 



Soudobé české speciální síly vznikly na základě výsadkových jednotek a jednotek 
speciálního průzkumu československé armády. 
 

16.  Prostějovští výsadkáři se zúčastnili i první vojenské mise tehdejšího 
Československa ve válce v Perském zálivu v roce 1991.  

A) ANO 
B) NE 

 
Války v Perském zálivu v roce 1991 se zúčastnili i čeští výsadkáři z Prostějova. 
Tvořili jednotku určenou k obraně protichemického odřadu. Jednalo se o první 
společné nasazení našich vojáků s jednotkami NATO. 
 

17.  První zahraniční vojenské mise po vstupu České republiky do NATO se 
zúčastnili i čeští výsadkáři z Prostějova. Stalo se tak krátce po našem 
vstupu do Severoatlantické aliance. Ve kterém roce to bylo? 

 
Krátce po vstupu České republiky do NATO v březnu 1999, byla na území Kosova 
nasazena rota speciálních sil z Prostějova. 
 

18.  Na území kterého státu byli čeští vojáci zasazeni v boji proti terorismu?  
 
Vůbec prvního bojového nasazení českých vojáků od konce 2. světové války se 
v roce 2004 zúčastnili příslušníci českých speciálních sil z Prostějova. V boji proti 
terorismu byli nasazeni na území Afghánistánu.  
 

19.  Jak dlouho trvá základní kvalifikační kurz pro bojovníky českých 
speciálních sil? 

A) 12 měsíců 
B) 6 měsíců 
C) Žádný takový kurz neexistuje 

 
Voják, který chce sloužit u bojových jednotek českých speciálních sil, musí uspět 
v týden trvajícím náročném výběrovém řízení včetně psychotestů a poté projít 1 
rok trvajícím základním kvalifikačním kurzem.  
 

20.  Které tři velké útvary v současné době sídlí v kasárnách Prostějov? 
A) 4.brigáda rychlého nasazení, 5.letka vrtulníků, prapor oprav 
B) 104. průzkumný prapor, 7.mechanizovaná brigáda, 5.tankový pluk 
C) 601.skupina speciálních sil, 102.průzkumný prapor, 533. prapor 

bezpilotních systémů 


