
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                  

Obec Drietoma a  Klub vojenských výsadkárov pobočka 
Trenčín Vás pozýva na 

Spomienkovú slávnosť na rodáka 

 vojnového parašutistu 

Jozefa Jablonku 

                 

                    *1919 Drietoma  -  †1982 Bratislava  

najúspešnejší čs. vojnový parašutista  Jozef JABLONKA, 

ktorý v dobe od 19.1.1945 do 26.3.1945 uskutočnil 

úspešne 3 výsadky do nemeckého tyla.  

 

Zo životopisu Jozefa Jablonku 

Jozef Jablonka sa narodil dňa 24.1.1919  v obci 

Drietoma v rodine hospodárskeho robotníka.  

Detstvo a školské roky strávil v obci Drietoma, 

obchodnú školu navštevoval v Trenčíne. V roku 1940 

nastúpil ako vojak nováčik prezenčnej služby na 

základnú vojenskú službu k JPO 1 (Jazdeckému 

priezvednému  oddielu)  v Bratislave vo funkcii 

účtovníka.  

Dňa 26. augusta 1944 sa z účtovného rotmajstra 

JPO 1 Jozefa Jablonku stal partizán oddielu Sergej,  

v dobe, keď ešte nikto z obyčajných vojakov a nižšie 

postavených dôstojníkov nevedel nič konkrétne 

o chystanom povstaní na Slovensku. V červenej 

armáde absolvoval spravodajský a parašutistický 

kurz. 

Skupina hĺbkového prieskumu Javor, podriadená 

veleniu Spravodajského oddelenia 4. UF /SO 4. UF/, 

sa radí medzi najúspešnejšie desantné skupiny 

vysadené na teritóriu bývalého Československa 

v rokoch 1944–1945 z východu. Jej príslušníci 

vytvorili jeden z najkompaktnejších celkov, pričom 

jej jednotliví členovia boli do tylu nepriateľa zhodení 

po dvakrát /aj ako členovia iných skupín/ alebo 

jeden z nich Jozef Jablonka  dokonca trikrát. 

Zverené úlohy poväčšine čestne splnili a jej člen J. 

Jablonka, so svojimi troma úspešnými akciami v tyle 

nepriateľa sa zaradil na pomyslenú špicu čs. 

vojnových parašutistov. Pritom jej jednotliví 

príslušníci ani vo sne neuvažovali o tom, že by sa 

z nich niekedy mohli stáť výsadkári...Po vojne slúžil 

v armáde do roku 1959. 

Jozef Jablonka vychoval dve deti, dcéru a syna,  svoj 

život dožil v Bratislave, kde dňa 4.decembra v roku 

1982 zomrel. Pochovaný je na Ondrejskom cintoríne. 

 

Obec Drietoma 

Obec DRIETOMA s rozlohou 3,583 ha patrí medzi 

najväčšie v okrese Trenčín. Hrozenkovským 

priesmykom je vstupnou bránou z Moravy na 

Slovensko. Severnú a seveozápadnú časť územia 

tvorí pohorie chráneného krajinného územia Bielych 

Karpát. Južnú časť územia tvorí krajinný celok 

Považské Podolie.  V obci žije 2.050 obyvateľov a je 

členom Združenia obcí bielokarpatsko-trenčianskeho 

mikroregiónu 

 

Klub vojenských výsadkárov je záujmová 

organizácia združujúca vojenských výsadkových  

veteránov ako aj priaznivcov a záujemcov o vojenskú 

výsadkovú činnosť a históriu. Aktívne pracuje už viac 

ako 20 rokov vo viacerých pobočkách na Slovensku. 

Vyzýva na spoluprácu občanov – fotografie, 

dokumenty pri objasňovaní  „bielych“ miest našej 

histórie.  

 

 

http://www.tjump.sk/kvv.php?Menu=kvv
http://www.statistics.sk/mosmis/prvav2.jsp?txtUroven=420309&lstObec=505960&Okruh=demograf
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.obce.info/files/drietoma_-_o.jpg&imgrefurl=http://www.obce.info/slovensko/trenciansky-kraj/okres-trencin/drietoma/ecard-obec-drietoma&h=820&w=1169&tbnid=xuf66KsdOtKswM:&zoom=1&docid=kD1-6aM8bDgg0M&ei=T5uuVP7wB8SxUdC3gdAL&tbm=isch&ved=0CC4QMygPMA8&iact=rc&uact=3&dur=680&page=1&start=0&ndsp=20


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAVOR  

 

19.1.1945 

 

Prvou úspešnou výsadkovou akciou Jozefa Jablonku bola 

operácia s názvom JAVOR (resp. JAVOR I.) 

Pri obci Závažná Poruba neďaleko  Liptovského Mikuláša 

bola zo ZSSR vysadená skupina JAVOR, jednotka hĺbkového 

prieskumu 4. Ukrajinského frontu. Veliteľom bol Karol 

Kopálek (1921) a ďalší členovia boli  Jozef Jablonka 

(1919), Ján Kubaško (1916), Michal Chovan (1920), Filip 

Patkan (1923) a dvaja  príslušníci Červenej  armády Anna 

Bolotovová a Michal Romanovič Romanov. Skupina sa 

zhromažďovala po zoskoku pomocou  výstrelov z pištole a 

rakiet obtiažne a plný počet dosiahla až po troch dňoch. 

Predmetom záujmu prieskumnej skupiny bolo rozmiestnenie 

nemeckých jednotiek, ich presuny, druhy zbraní a palebné 

postavenia, opevňovacie práce, rozmiestnenie veliteľstiev, 

štábov, spojovacích uzlov a skladíšť. Správy zásadne 

získavala vlastným pozorovaním a výsluchom zajatých 

dôstojníkov a vojakov, zbavovaných potom života. Skupina 

podnikala prieskum z lesného tábora a čiastočne využívala 

pomoc miestneho obyvateľstva pre zásobovanie a získavanie 

správ. S vojskami  ČA sa skupina JAVOR spojila 2.februára 

1945.  

 

 

JABLONKA 

 

22.2.1945 

 

Druhú misiu za nemeckú frontu vykonal Jozef Jablonka 

sám. V Krakove bol 22. februára  1945 poverený plk. 

ČA Piznerom, aby ešte ten istý  deň zoskočil padákom u 

osady Bítov (20 km západne od Ostravy) a najneskôr 

do 5. marca  zistil stav nemeckej obrany na čiare 

Ostrava - Těšín v dĺžke približne 100 km s tým, že 

uvedeným priestorom prejde a bude si všímať 

opevňovacie práce. Keď prejde frontu, ohlási sa u 

najbližšieho sovietskeho veliteľa heslom. Dostal 

vybavenie (mapu, kompas, peniaze. V čase 21,05 hod. 

bol vysadený  ďaleko mimo pôvodne stanovenú 

doskokovú plochu, priamo do obce Rašenice (medzi 

Bučovicami a Slavkovom). Zaujímavosťou a raritou je , 

že skákal z dvojplošníka Po-2 Kukuruzník. Pri dopade 

na zmrznutú  zem si pomliaždil kotník, s padákom v 

náručí odkrivkal do blízkeho lesa a tam vyčkal svitanie.  

Ráno oslovil drevorubača, ktorý bol ochotný okamžite 

pomôcť, ukryl ho  vo svojom dome, kde sa dva dni 

zotavoval zo zranenia. Okolo 25. februára 1945 sa cítil 

schopný pokračovať v plnení úloh, odišiel vlakom do 

Ostravy a odtiaľ prešiel pešo, na povozoch roľníkov až 

k mestu Bielsko-Biala. Na výšine Magura sa po dve noci 

márne pokúšal prejsť nemeckú obranu. Až tretiu noc, 

6. marca  1945, prešiel  frontu, bol okamžite  

dopravený do štábu 4.UF a podal hlásenie 

genmjr.Graznovovi.  

 

 

JAVOR-II. 

 

26.3.1945 

 

Tretí zoskok do nemeckého týlu vykonal  Jablonka opäť 

v zostave  skupiny JAVOR, v ktorej z pôvodnej zostavy 

zostali ešte Chovan a Kubaško. Z pôvodných 

československých vojakov  nahradili príslušníci Červenej 

armády. Z Krakova bola 25. marca  1945 skupina 

presunutá  na letisko  Krosno,  tu bola  vystrojená, 

vyzbrojená, vybavená padákmi  a nasledujúci deň, 26. 

marca v čase 20,15 hod. vysadená  z lietadla C - 47 

Dakota pri  obci Krhová v okrese Valašské Meziříčí. Mala 

plniť štandardné prieskumné  poslanie  a niektoré  

zvláštne úlohy, ako nadviazanie  spojenia s gen. 

Braunom, organizovať miestne odbojové hnutie a využiť 

ho  na  prospech prieskumu  a získavania  správ 

o nemeckej  obrane. Významnú pomoc získala od 

Rudolfa Rýdla z Valašského Meziříčí, Ondřeje Bartona z 

Hodslavic a rodiny Žitníkových v Krhovej. S ich pomocou 

boli získaní ďalší pomocníci, čo  umožnilo skupine 

JAVOR kontrolovať priestor na vzdialenosť 70 km. 

Jedna  z posledných úloh  bola  vzatie  pod ochranu plk. 

Jana Satorie (2. mája 1945). Spojením s jednotkami 1. 

československého zboru 6. mája  1945 bola ukončená 

bojová činnosť skupiny JAVOR. 

Zdroj: Jiří Šolc: Za frontou na východe a materiál 

historika  Stana Bursu 

  

        gen.Jan Satorie                     gen.Josef Braun 

 

http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/44339/title/Liptovsky-Mikulas
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/44339/title/Liptovsky-Mikulas
http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dc3history.org/aircraftmilitary/russianpilotsww11.html&ei=rAJvVeDEEMb0UNrBg6AH&bvm=bv.94911696,d.d24&psig=AFQjCNGh8qu-zMWQJTXyQdBID7A26Wgg-Q&ust=1433424936816045
http://www.google.sk/imgres?imgurl=https://c2.staticflickr.com/6/5023/5877569932_9bfb32052e_b.jpg&imgrefurl=https://www.flickr.com/photos/r-t-c/5877569932/&h=592&w=1000&tbnid=0yvuG9CoY7OPKM:&zoom=1&docid=SVphUzEdJos-nM&ei=5JuuVKGCNsatUbGagTg&tbm=isch&ved=0CGAQMyg0MDQ&iact=rc&uact=3&dur=421&page=3&start=41&ndsp=24
http://opavsky.denik.cz/galerie/foto.html?mm=op-jan-satorie0819
http://forum.valka.cz/attachments/osobnosti/Ceskoslovensko/generalita_2/Braun_Josef.jpg

