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ŠTÚDIE

ONDREJ III. A RAKÚSKO-UHORSKÝ KONFLIKT 
V ROKU 1291

PETER ROHÁČ

ROHÁČ, P.: Andrew III. and the Austro-Hungarian Conflict of 1291.Vojenská história, 2, 25, 
2021, pp 7-33, Bratislava.
The study analyses the genesis of the accession of the last Arpad Hungarian King – Andrew III. 
(1290-1301) to the throne and his subsequent military conflict with the Austro-Styrian duke, 
Albert I. Habsburg. This war resulted from the previous fights between the powerful Hungarian 
house of Kysek and the Austrian duke, culminating in his occupation of several West Hungarian 
castles and towns in 1289. Andrew III., as a new sovereign, had to react to this situation and 
regain the occupied territories. He managed to achieve this following the initial border collisions 
of spring 1291. After the previous poor and chaotic reign of Ladislaus IV., he was able to gather 
sufficient military potential to invade Austria in the summer of 1291. By ravaging the border 
territories, conquering the castles as well as demonstrating his power to Vienna, he finally forced 
his “powerless” opponent to sign the so called Peace of Hainburg on 26 August 1291. Thereby, 
he regained the occupied areas in the west of the country and at the same time headed off the 
Habsburg claims of the Hungarian crown.
Keywords: Andrew III., Albert I. Habsburg, House of Kysek, Vienna, Abraham Rufus, Peace of 
Hainburg 1291.

Genéza nástupu Ondreja III. na uhorský trón v roku 1290, napokon ako aj celá jeho 
vláda, by bola hodná veľkej románovej či filmovej epopeje v štýle dnes takého obľúbeného 
žánru fantasy. Aureolu výnimočnosti mu dodáva aj fakt, že bol posledným arpádovským 
panovníkom vôbec. V tomto príbehu by však nechýbal ani prvok romantizmu, jeho šance 
získať trón boli totiž veľmi nepravdepodobné. Pochádzal totiž z „bočnej“ línie Arpádovcov, 
ako potomok Štefana zvaného Pohrobok (1236 – 1272), ktorý prišiel na svet až po smrti 
svojho otca – kráľa Ondreja II. (1205 – 1235). Štefanova matka Beatrix d´Este (1215 – 
1245) musela z krajiny ujsť do Itálie, pred novým kráľom Belom IV.1 Samotný Štefan sa 
neskôr snažil uplatniť svoje nároky na trón, avšak neúspešne. Oženil sa síce s príslušníčkou 
významnej benátskej rodiny Morosiniovcov – Tommasinou, no ani Benátky mu k trónu 
nepomohli.2 Nároky po Štefanovej smrti prešli na jeho syna Ondreja a zostali by len v rovine 
teórie, nebyť vraždy kráľa Ladislava IV. 10. júla 1290.3

Samotný Ondrej bol pritom vychovávaný v rámci jednej z najmocnejších benátskych 
šľachtických rodín. Dostal patričné vzdelanie a vyrastal v civilizačne vyspelejšom prostredí  

1  Trochu zmätené rozprávanie o osudoch Beatrix podáva: GOMBOS, Franciscus Albinus.Chronicon Anonymi 
Leobiensis. In Catalogus fontium historiae Hungariae I., Budapestini : Ab Academia litterarum de Sancto 
Stephano rege nominata editus, MCMXXXVII. s. 277, č. 592.
2 K Štefanovi pozri napr. NYÁRY, B. Albert. Posthumus István, az utolsó Árpad-király. In Századok, 3, 1869,  
s. 378-396.
3ŠTEFÁNIK, Martin. Morosiniovci v Uhorsku za vlády Ondreja III. a dve verzie o smrti kráľovnej Tommasiny. 
In Historický časopis, 2006, roč. 54, č. 2, s. 188. 
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kozmopolitných Benátok, čo sa potom odrazilo aj na jeho vláde a v pôsobení Benátčanov či 
Florenťanov v Uhorsku.4

 Cesta Ondreja III. na uhorský trón

S rastúcou anarchiou a nespokojnosťou s vládou kráľa Ladislava IV. narastali aj prípadné 
šance Ondreja (Benátčana) na uhorský trón. Morosiniovci sa zaktivizovali v roku 1286, keď 
bola 6. júna v talianskom Duine (pri Terste) uzatvorená dohoda medzi gorickým grófom 
Albrechtom a Ondrejovým strýkom Albertinom Morosinim, v mene jeho 21-ročného 
synovca, s titulom slavónskeho vojvodu, o zásnubách s Albrechtovou dcérou Klárou. 
Odhliadnuc od toho, že sa táto dohoda napokon nezrealizovala, dokladá to prinajmenšom 
momentálny záujem podstatného činiteľa v juhoalpskom priestore – grófov z Gorice, 
o spojenie s potencionálnym pretendentom na uhorský trón.5 

Keďže sa Ondrej v Uhorsku nezdržiaval, titul slavónskeho vojvodu bol skôr len nominálny, 
hoci sa naň, už ako kráľ, vo svojich listinách viackrát odvolával. O období do roku 1290 toho 
však ohľadom jeho aktivít veľa nevieme. Len predpokladáme, že kráľ Ladislav IV. napokon 
(z donútenia) akceptoval jeho nástupníctvo.6 Možno povedať, že onou poslednou kvapkou za 
všeobecnej nespokojnosti bol vpád rakúsko-štajerského vojvodu Albrechta I. Habsburského 
do Uhorska v roku 1289, čo bola reakcia na útoky zo strany rodu z Kyseku (nem. Güns, maď. 
Kőszeg). Po ich porážke panovník so stratou západného pohraničia krajiny neurobil vôbec nič. 
Takže minimálne od tohto dátumu sa na Ondrejovu stranu postavil aj mocný rod Kysekovcov, 
ktorý Albrechtovým útokom stratil svoje majetky na západe. Nespokojné rody, ale najmä pre-
láti, teda stavili na mladého vojvodu a prostredníkom medzi nimi bol istý komes Gyarmanus, 
ktorého dvakrát vyslali za mladým Ondrejom mimo Uhorska. Neskôr sprevádzal za ním aj 
jeho strýka Albertina a následne ho priviedol tiež domov do Benátok, za čo získal v roku 1291 
dnešné Gornji, resp. Donji Čehi („Chehy“) v Záhrebskom komitáte.7 Otázkou potom je, kedy 
sa tieto posolstvá uskutočnili. Môžeme predpokladať, že to bolo ešte pred Ladislavovou smr-
ťou, niekedy ku koncu roka 1289. Podobne je otázne, kam vlastne odprevádzal Gyarmanus Al-
bertina z Benátok. Listina nehovorí o žiadnej konkrétnej krajine, uvádza len „k nám“ v zmysle 
osobnom, čo môže byť takmer čokoľvek, teda ako Uhorsko, tak i Rakúsko.

Ďalšie Ondrejove osudy sleduje vo svojej rýmovanej kronike Otakar Štajerský. 
Predstavuje nám príbeh v trocha romantických farbách, keď hovorí o príchode mladého 
pretendenta do Uhorska začiatkom roka 1290 na pozvanie Ivana z Kyseku a ostrihomského 
arcibiskupa Vladimíra (Lodomera). Namiesto vrelého prijatia sa však „markgróf Ondrej 
d´Este“ ocitol po vylodení v Zadare s malým oddielom v povážlivej situácii. K jeho výprave 
sa totiž, aj napriek výzvam, ďalší prívrženci nijako nehrnuli,  a tak po istom vyčkávaní 
prijal pozvanie  Arnolda (III.) z rodu Hahót na jeho hrad Strigó, dnešná Štrigova na severe 
Chorvátska. Namiesto podpory ho však Arnold nečakane zajal, z čisto zištných dôvodov 
4  ŠTEFÁNIK, Martin. Počiatky obchodných stykov Uhorska s Benátskou republikou za dynastie Arpádovcov. 
In Historický časopis,  roč. 50, 2002, č. 4, s. 566-567. 

5  WENZEL, Gusztáv. Codex diplomaticus Arpadianus  continuatus IV. (CDAC). Pest : A Magyar tudományos 
akademia, 1862, s. 285-286, č. 181.

⁶ ŠTEFÁNIK, M. Morosiniovci, c. d., s. 189.

⁷ „... eo tempore, quando nos adhuc extra terminos Regni nostri fuimus, dictus Comes Gyarmanus semel et  
secundo exmissione, mandato, et precepto Prelatorum, Baronum et nobilium Regni Hungarie in legacionibus 
varijs et diuersis ex parte eorundem nobis deferendis... tempore Ducatus nostri domino Albertino fratri nostro 
karissimo, tam in ueniendo ad nos, quam eciam in conducendo eundem ad patriam suam...“ WENZEL, 
Gusztáv. Codex diplomaticus Arpadianus  continuatus V. (CDAC). Pest : A Magyar tudományos akademia, 
1864, s. 24-25, č. 15. ŠTEFÁNIK, M. Morosiniovci, c. d., s. 189.
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získania výkupného. Keď sa však v tejto nádeji sklamal, odviedol svojho zajatca do 
Viedne na dvor rakúskeho vojvodu Albrechta I. Habsburského, kde sa tento ocitol v pozícii 
„čestného zajatca“. Albrecht ho nevydal do Uhorska, snáď aj pod vplyvom svojej manželky 
Alžbety, s  ktorej neterou Klárou bol Ondrej predtým zasnúbený.8 

Ťažko povedať, aké boli Albrechtove zámery a či kalkuloval s nejakým prípadným 
zásahom do pomerov v Uhorsku v budúcnosti. Situácia sa však čoskoro radikálne zmenila 
po zavraždení Ladislava IV. 10. júla 1290. Ondrej tak po svojom prvom neúspešnom pokuse 
dostal nečakane druhú šancu. Po dobrodružnom úteku z Viedne, na pozvanie emisárov 
ostrihomského arcibiskupa Vladimíra (Lodoméra), sa znova dostal do Uhorska, kde sa 
mu dostalo celkom iného prijatia a ako sa zdá aj akceptácie zo strany kléru a významných 
rodov. Určite však nie všetkých, ako o tom svedčí zápletka s pokusom jeho odporcov získať 
kráľovskú korunu.9 Výrazom toho bola promptná korunovácia v tradičnom korunovačnom 
centre krajiny, Stoličnom Belehrade.10 V tomto smere pre nás nehrá zvláštnu rolu, kedy sa 
tak presne stalo, teda, či napr. tradične uvádzaného 23. júla alebo 29. júla 1290, podstatné je 
to, že napokon prebehla. Podstatnú úlohu, okrem šľachtických rodov, zohral v prvom rade 
ostrihomský arcibiskup Vladimír, ktorý netradične „opomenul“ informovať svoju doterajšiu 
oporu, pápežskú kúriu (v tom čase pápeža Mikuláša IV.) a korunoval mladého Arpádovca.11 

Ondrejov úspech, okrem následnej domácej podpory, spočíval v podstate najmä v tom, že 
bol v pravý čas na pravom mieste a dostal sa do krajiny ako prvý z pretendentov. Otázkou 
potom je, prečo ostrihomský arcibiskup zmenil svoju dovtedajšiu pro-pápežskú politiku 
a začal konať na vlastnú päsť? Dá sa povedať, že mu záležalo na vyriešení situácie v krajine 
a vyhnutie sa bojom o trón by za to riziko určite stálo. V Uhorsku fungovalo niekoľko 
šľachtických klík a jednou z nich boli aj preláti vedení práve Vladimírom a jeho kolegom 
kaločským arcibiskupom Jánom (z rodu Hunt-Poznanovcov), ktorí dali prednosť záujmom 
krajiny, resp. aj svojím vlastným, pred záujmami kúrie. Ondrejovou korunováciou vytvorili 
fait accompli, a pápežove následné nároky, ktorými mohol narušiť uhorskú suverenitu 
im v podstate dali za pravdu.12 Netreba však zabúdať ani na vďačnosť nového kráľa za 
arcibiskupovu podporu v podobe donácií, ako aj jeho ďalší vplyv na uhorskú politiku. 
Uhorský prímas bol potom jednou z hlavných postáv krajinského snemu, ktorý sa odohral 
na prelome augusta a septembra 1290 v Budíne. Sekundoval mu kaločský arcibiskup Ján, 
celá plejáda biskupov, ako aj magnátov, na čele s vtedajším palatínom Omodejom z rodu 
Aba. Títo sa stali svedkami kráľovho sľubu zachovávať práva cirkvi a šľachty.13

⁸GOMBOS, Franciscus. Ottokar von Steier. In Catalogus fontium historiae Hungariae III., Budapestini :  
Ab Academia litterarum de Sancto Stephano rege nominata editus, MCMXXXVIII., s. 1858-1866, č. 4146. 
PAULER, Gyula. A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt II. Budapest : Az Athenaeum Irod. és 
Nyomdai R. Társulat Kiadása, 1899, s. 527-528. Pozri aj: SZABÓ, Károly. Kun Laslo. 1272-1290. Budapest : 
Mehner Vilmos Kiadása, 1886, s. 154-155. ŠTEFÁNIK, M. Morosiniovci, c. d., s.190.
9 Korunu pre Ondreja zachránil stoličnobelehradský prepošt Teodor. RÉVÉSZ, Ferencz. Németujvári Iván.  
Élet- és jellemrajz. Befejező közlemény. In Erdélyi Múzeum.  kötet VIII.  szám 3, Koloszvár : Erdélyi múzeum, 
1891, s. 223. PAULER, G. A magyar, c. d., s. 528, 533-534.
10 GOMBOS III. Ottokar von Steier. s. 1866, č. 4146. 
11 Najnovšie posúva korunováciu na 29. júla maďarský historik: KÁDÁR, Tamás. Az utolsó Árpád-házi  
uralkodó, III. András király megkoronázásának időpontjához. In Levéltári Közlemények, 84 (2013), s. 3-25. 
KOSZTOLNYIK, Zoltán. III. András és pápai udvar. In Századok 126 évfolyam, 5-6 szám 1992, s. 648. 
12  K politike prelátov napr.: HÓMAN, Bálint – SZEKFŰ, Gyula. Magyar  történet I. Budapest : Királyi Magyar 
Egyetemi Nyomda - Maecenas Kiadó, 1935/1990,s. 613-614. SZŐCS, Tibor. A nádori intézmény története az 
árpád - és anjou-kor első felében (1000–1342). Doktori értekezés. Szeged : Szegedi Tudományegyetem, 2013, 
s. 90-91. 
13 PAULER, G. A magyar, c. d., s. 535-539. K vtedajšej situácii pozri napr.: MRVA, Ivan – SEGEŠ, Vladimír.  
Dejiny Uhorska a Slováci. Bratislava : Perfekt, 2012, s. 51-52. 
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Ak si odmyslíme chaotický stav a všeobecnú neistotu v krajine, tak prvoradým problémom 
bola akceptácia zahraničných panovníckych rodov, resp. aj kúrie. Pozícia najväčšieho a aj 
najlegitímnejšieho konkurenta – neapolských Anjouovcov bola jasná. Tamojšia kráľovná 
Mária, manželka kráľa Karola II. a sestra zavraždeného Ladislava IV., nikdy neuznala 
Ondrejovu vládu a delegovala svoje práva na uhorský trón na svojho syna Karola Martela. 
Ten mohol počítať s podporou na juhu krajiny v prímorí, najmä však s podporou kúrie.14 Na 
druhej strane boli Anjouovci relatívne ďaleko, takže z ich strany v najbližšom čase nemuselo 
Ondrejovi hroziť bezprostredné nebezpečenstvo. Ostatne sa zdá, že v tomto smere hľadal 
cestičky k nepriateľom Anjouovcov na Sicílii, v podobe kontaktov s Aragónskom. Snáď by 
o tom svedčili aj styky zo sicílskym, resp. od r. 1291 aj aragónskym kráľom Jakubom II., či 
jeho bratom Fridrichom, v rokoch 1290 – 1292/96.15 

Druhým a podstatne bližším konkurentom však boli, vďaka vyfabulovaným nárokom – 
Habsburgovci. V prvom rade na konci augusta 1290 na dvorskom sneme v Erfurte si ne-
mecký kráľ Rudolf I. Habsburský zrazu spomenul, že kedysi dávno uhorský kráľ Belo IV. 
v čase mongolského vpádu mal za sľub pomoci, ináč nikdy nesplnenom, zložiť vtedajšiemu 
nemeckému cisárovi Fridrichovi II., prostredníctvom vacovského biskupa, „vazalský sľub“. 
Keďže Ladislav IV. zomrel bez dediča, jednoducho vyhlásil Uhorské kráľovstvo za uprázd-
nené ríšske léno a následne ho udelil svojmu synovi Albrechtovi I.16 Keďže však Albrecht 
v tomto smere, aspoň teda pokiaľ vieme, nevyvíjal žiadnu aktivitu, môžeme snáď celý tento 
alibistický paškvil pokladať len za obyčajný kalkul a „investíciu“ do budúcna. Dôvodom 
Albrechtovej nečinnosti mohla byť pritom predpokladaná „dohoda“ medzi jeho otcom, ne-
meckým kráľom Rudolfom I. Habsburským a neapolským kráľom Karolom II., z konca aprí-
la 1291, ktorou sa Habsburg pravdepodobne vzdal práv na Uhorsko. Svoju rolu iste tiež zohra-
la skutočnosť, že Rudolfova dcéra Klementia a Karolov syn – Karol Martel boli už od roku 
1281 manželmi. No samotný Albrecht mal v rukách ešte iný, podstatnejší tromf. Bola ním 
okupácia západouhorského pohraničia od Záhoria a Trnavy, cez Bratislavu, Mošon, Šopron 
a Kysek až po dnešné Slovinsko. To bol výsledok jeho trojfázovej vojenskej kampane z pre-
došlého roka 1289, keď sa zmocnil prakticky všetkých hradov nepriateľských Kysekovcov.17

Nadšený z habsburskej politiky rozhodne nebol ani pápež Mikuláš IV. (1288 – 1292), 
ktorý sa vytasil s nárokmi cirkvi na uhorský trón a viackrát vehementne protestoval, ako 
napr. v januári 1291, listinne i pomocou svojho legáta Jána biskupa esinského, proti tejto 
„uzurpácii“. Jeho legát, resp. aj listy, smerovali prirodzene aj do Uhorska.18 Kúria tým 
v podstate iba kliesnila cestu Anjouovskému kandidátovi Karolovi Martelovi.

Inou komplikáciou pre mladého kráľa a v podstate priamou hrozbou bolo objavenie sa 
pretendenta na trón v osobe vydávajúcej sa za vojvodu Ondreja, brata predošlého kráľa 

14 Celkovo k nárokom Anjouovcov napr.: PERNIŠ, Jaroslav. Anjouovci. Princovia s kvetmi ľalie. Bratislava : 
Ikar, 2016, s. 47-55. 
15 O kontaktoch svedčia doklady o výmenách posolstiev. GOMBOS, Franciscus Albinus.Iacobus (Iayme II) 
rex Maioricarum. In Catalogus fontium historiae Hungariae II., Budapestini : Ab Academia litterarum de 
Sancto Stephano rege nominata editus, MCMXXXVII. s. 1223-1225, č. 3005-3009.
16 FEJÉR, Georgii. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis VI./1, (CDH) Budae : Typis typogr.
 Regiae universitatis Ungaricae, s. 47-48. Celkovo k tomu pozri: HÓMAN, B. Magyar, c. d., s. 612. 
17 K vzťahom Habsburgovcov a Anjouovcov pozri napr.: PERNIŠ, J. Anjouovci, c. d. 15, s. 52. Ohľadom
sobáša Karola Martela a Klementie: KRIEGER, Karl-Friedrich. Habsburkové ve středověku. Praha : Argo, 
2003, s. 56-57. K Albrechtovej kampani proti Kysekovcom: ROHÁČ, Peter. Rod Kysekovcov v boji proti 
uhorskému kráľovi Ladislavovi IV. a rakúskemu vojvodovi Albrechtovi I. v rokoch 1284 – 1290. In Vojenská 
história,  4/2018, s. 52-81.
18 CDAC V. s. 13, č. 8, s. 38-40, č. 25. Celkovo k postojom kúrie pozri: KOSZTOLNYIK, Z. III. András, c. 
d., s. 647-649.
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Ladislava IV., ktorý však zomrel ešte v roku 1278. Tento ašpirant sa mal objaviť v Krakovsku 
a podľa neskoršej poľskej kroniky zo 16. stor. mal získať nielen podporu Přemysla II. 
Veľkopoľského (v rokoch 1290 – 1291 aj krakovského vojvodu), ale aj „akýchsi Uhrov“, 
ktorí ho vraj povolali do krajiny po smrti Ladislava IV. Poľský kronikár si však všíma len 
jeho smrť utopením v rieke Nida (prítok Visly) a pohreb v sandeckom kláštore.19 Podstatne 
starší zdroj uvádza len kratučkú informáciu o tom, že sa objavil niekto, kto sa označoval 
za Ladislavovho brata, chcel sa násilím zmocniť vlády, no utopil sa.20 Veľa svetla do tejto 
záležitosti nevnáša ani listina Ondreja III. z konca augusta 1291 pre Juraja syna Šimona (pána 
Solivaru pri Prešove z rodu Boksa), ktorého kráľ, na radu barónov, vyslal prenasledovať 
„onoho vojvodu“. Poukazuje to akurát na skutočnosť, že samotný Juraj, ktorý sa vojensky 
osvedčil už za Ladislava IV., dostal príležitosť preukázať svoje služby aj novému kráľovi 
a uspel. Lži-Ondrej sa tak najskôr dostal do krajiny, no Jurajov oddiel, tvorený aj jeho 
príbuznými, ho z nej jednoducho vytlačil. Takže napokon môžeme spoločne so Záborským 
skonštatovať, že „či sa potom človečisko utopilo, či kam podelo, na tom nemnoho záleží“, 
pretože to bola len krátka komplikácia.21 Ukázala však dôležitosť zabezpečenia severnej 
hranice krajiny a nadviazania na tradičné spojenectvo s Krakovskom.

Podstatná bola pre mladého kráľa aj otázka zaistenia budúcnosti dynastie. V tomto smere 
sa Ondrej, resp. jeho poradcovia, obrátili do tradične spriaznenej oblasti Poľska. Pánom 
Krakova bol v tom čase, aspoň dočasne, sandomierzske knieža Vladislav Lokietek. Situácia 
bola však preň mimoriadne komplikovaná, pretože v boji o dedičstvo po zomrelom kniežati 
Leškovi Čiernom mal konkurentov nielen v  poľských kniežatách, ale najmä v českom 
kráľovi Václavovi II. Takže, keď sa na jeho dvore v septembri 1290 objavilo uhorské 
posolstvo, určite mu spojenec prišiel vhod. Na čele poslov stál stoličnobelehradský prepošt 
a vicekancelár Teodor. Zdá sa, že rokovania prebehli rýchlo a vyvolenou sa stala Fenenna, 
dcéra Vladislavovho brata Siemomysla Kujavského. Svadba sa potom mohla konať niekedy 
v novembri na území Slovenska, snáď na Spiši, kde sa v tom čase zdržiaval mladý kráľ 
v sprievode oboch uhorských arcibiskupov.22 

Pri svojej obhliadke krajiny a upevňovaní si vlády následne Ondrej navštívil horné Potisie 
a v januári 1291 aj Sedmohradsko.23 Pozitívom bolo, že si získal väčšinu krajiny, pravda, 
okrem Prímoria, ktoré nebolo nadšené z „Benátčana“ na tróne, no zdalo sa, že konsolidácia 
bola na dobrej ceste.24 

Do celkovej mozaiky nám však chýba ešte „český kamienok“, je tu totiž aj otázka postoja 
českého kráľa Václava II., ktorý si mohol po matke tiež robiť nároky na uhorský trón. No 
jeho expanzné snahy smerovali v tom čase do Poľska, takže z tejto strany nebezpečenstvo 
pre Ondreja III. nehrozilo. Schôdzka oboch panovníkov v Hodoníne sa však nemohla 
19 GOMBOS, II. Mathias Miechovius, s. 1607, č. 3673. 
20 GOMBOS I. Cronicon Austriacum anonymi, c. d., s. 515, č. 1215.
21 CDH VI./1, s. 123. RÁBIK, Vladimír. Spišský župan Balduin (1290-1301) a spoločenské pomery na Spiši 
za vlády posledného Arpádovca. In Studia archaeologica Slovaca mediaevalia V. Človek - sacrum - prostredie, 
Levoča – Kláštorisko : 2006, s. s. 27-28.  ZÁBORSKÝ, Jonáš. Dejiny kráľovstva uhorského od počiatkov do 
časov Žigmundových. Bratislava : Slovart, 2012, s. 475-476. PAULER, G. A magyar, c. d., s. 540.
22 O Teodorovych zásluhách sa zmieňuje kráľovna Fenenna v listine z roku 1291. WENZEL, Gusztáv. Codex 
diplomaticus Arpadianus  continuatus X. (CDAC) Budapest : A Magyar tudományos akademia, 1873, s. 36-37, 
č. 28. Ondrej III. sa zdržiaval 23. októbra pri Prešove: RA II./4, s. 25, č. 3672, 2. novembra bol v Spišských 
Vlachoch. SZENTPÉTERY, Emerici – BORSA, Iván. Regesta regum stirpis Arpadianae critico diplomatica. 
II./4. (RA)Budapest : Akadémiai kiadó, 1986, s. 25, č. 3673 a 29. novembra na Spišskom hrade. RA II./4, s. 27, 
č. 3677. Celkovo k spišskému pobytu kráľa: RÁBIK, V. Spišský, c. d., s. 25-29.
23  PAULER, G. A magyar, c. d., s. 540-543.
24 HÓMAN, B. Magyar, c. d., s. 615-616.
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uskutočniť na jeseň 1290, ako tvrdí autor Zbraslavskej kroniky, ale najskôr až začiatkom 
roka 1291 (medzi februárom a aprílom). Jej výsledky nepoznáme, no spoločný záujem 
áno. Bolo ním nepriateľstvo voči vojvodovi Albrechtovi, Václav sa totiž, okrem iných 
rozporov, mohol cítiť ohrozený práve jeho uhorskými ašpiráciami. Nemuselo ísť priamo 
o česko-uhorské spojenectvo, no obaja panovníci potrebovali vzájomnú neutralitu, a to 
bolo rozhodujúce.25

Pohraničné zrážky s Rakúšanmi a prípravy na vojnu

Po konsolidácii svojho postavenia na značnej časti územia predstavoval pre mladého 
panovníka prvoradý problém západ krajiny. Nároky Albrechta Habsburského na uhorský 
trón boli skôr v teoretickej rovine, no jeho držba celého západného pohraničia, bola už 
pálčivejšou záležitosťou. Albrechtove posádky totiž od roku 1289 ovládali  množstvo hradov 
a miest od nášho Šaštína a Trnavy, cez Bratislavu a Mošon(magyaróvar) až po sériu hradov 
v dnešnom Burgenlande, vrátane mesta Šopron. Rovnako sa to týkalo aj samotného hradu 
a mesta Kysek.26 Okrem toho, že ich opätovný zisk bol hlavným dôvodom, prečo Kysekovci 
povolali Ondreja do krajiny, sa tento musel prejaviť ako rozhodný vládca a ukázať, že 
mu záleží na zisku stratených území, nehovoriac o prinavrátení prestíže, ktorá za vlády 
Ladislava IV. značne upadla. V opačnom prípade by stratil podporu Kysekovcov.

Prv, než sa táto otázka začala naozaj riešiť, však niekedy na jar 1291, došlo k menším 
stretom v pohraničí so Štajerskom i Rakúskom. Ich spúšťačom bolo obsadenie Mošonského 
hradu, maď. Óvar, pred polovicou apríla menším kráľovským vojskom. To by potvrdzoval 
aj odkaz bratislavského jobagióna Jána, syna Petra, spred Veľkej noci 1291, ktorým 
daroval svoju dedinu Veľké Tŕnie – dnešné Vinosady pri Pezinku, Bratislavskej kapitule. 
Urobil tak práve na Mošonskom hrade. V listine sa síce nespomína žiadna výprava, no 
v potvrdení tejto donácie kráľom kapitule v nasledujúcom roku už po Jánovej smrti, sa 
hovorí o jeho pobyte v Mošoni, kde ťažko ochorel. Následne sa uvádza i účasť na výprave 
proti Albrechtovi, kde bol ťažko zranený. V porovnaní s Rakúskom, resp. Čechami, je tento 
testament pred či počas ťaženia v uhorských pomeroch pomerne vzácnym dokladom.27 
Ak obsadenie Mošonu pokladala kráľovská rada za dostatočnú demonštráciu sily určenú 
Albrechtovi, tak sa mýlila. No Ondrej sa najprv, aspoň formálne, pokúsil o mierové riešenie 
problému. Niekedy počas Veľkej noci, ktorá v roku 1291 pripadla na 22. apríla,28 uhorskí  
vyslanci predložili Albrechtovi požiadavku vrátenia obsadených hradov. Vojvoda však 
tento „naivný“ návrh odmietol.29 Vojenskému riešeniu tak už nestálo v ceste nič a vzápätí 
sa rozhoreli zrážky pozdĺž západnej hranice. Presné okolnosti nám unikajú, no jedným 
z aktérov vpádu na štajerské územie bol magister Štefan z rodu Hahót. Ten, podľa listiny 

25 Problémom zostala uhorská podpora Vladislava Lokietka. ANTONÍN, Robert. Zahraniční politika krále 
Václava II. v letech 1283-1300. Brno : Matice moravská, 2009, s. 153-157. 
26 ROHÁČ, P. Rod Kysekovcov, c. d., s. 68-73.
27 PAULER, G. A magyar, c. d., s. 548. CDAC V. s. 23-55, č. 33. Potvrdenie donácie Ondrejom III. z roku
1292: CDH VI./1. s. 196-198. LYSÁ, Žofia. Bratislava na ceste k privilégiu 1291. Štúdie k dejinám Bratislavy 
v 13. storočí. Bratislava : Historický ústav SAV, 2014, s. 108-109. K darovanej lokalite pozri: HRUBÝ, Tomáš. 
Osídlenie Dolného Považia v stredoveku. Príspevok k dejinám sídelného vývoja západného Slovenska. Kraków 
– Trnava : Spolok Slovákov v Poľsku a FF Trnavskej univerzity v Trnave, 2015, s. 87. 
28 FEJÉR, Georgii. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis VII./2, (CDH). Budae : Typis 
typogr. Regiae universitatis Ungaricae, 1832, s. 345.
29 PAULER, G. A magyar, c. d., s. 548. ZSOLDOS, Attila. Magyarország világi archontológiája 1000-1301.  
Budapest : História–MTA Történettudományi intézete, 2011, s. 23. SZOVÁK, Kornél – ZSOLDOS, Attila. 
Szent István és III. András. Budapest : Kossuth kiadó, 2003, s. 171. 
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Ondreja III. zo 14. júla 1291, so svojimi ľuďmi a oddielmi iných barónov vpadol do oblasti 
Ptuja v dnešnom Slovinsku. Výpad však nebol úspešný, pretože v následnej bitke uhorský 
oddiel utrpel porážku a samotný Štefan, pod ktorým padol jeho kôň, sa zachránil len 
vďaka tomu, že mu jeho servient Peter, syn komesa Feuncha, poskytol vlastného koňa. Tak 
dokázal uniknúť, no servient v boji padol.30 Do tohto obdobia by potom mohla spadať aj 
obrana chorvátskych pohraničných hradov Medvedgrad nad Záhrebom a Kalnik južne od 
Varaždína, ktoré bránili Gardun, syn Garduna a jeho brat Vlkoslav.31 Podobne, niekedy 
na jar 1291, došlo k zrážkam aj o niečo severnejšie. V listine z 21. júla 1291 sa spomínajú 
boje, ktorých sa zúčastnili komes Mikuláš zvaný Wez, Bernard, Konrád a Seyrfid(us) 
synovia Hertuegha (z rodu Csem). Podľa narácie sa síce môže zdať, že sa zúčastnili boja, 
proti „útoku Nemcov“, no skôr môžeme predpokladať útok uhorských oddielov a prípadný 
pokus obsadiť hrad Rechnitz z rúk rakúskej posádky, v boji pod ktorým bol Bernard „ťažko 
zranený“. Navyše, pod hradom sv. Michala, najskôr dnešný Sankt Michael im Burgenland, 
asi 25 km juhozápadne od predošlého, bol komes Mikuláš zranený strelou z kuše (balisty).32 
Na týchto bojoch v pohraničí sa zúčastnili aj v Mikuláš z Kyseku a jeho bratia, ktorých 
mal kráľ poslať brániť pohraničie Železnohradského a Zalianskeho komitátu. Urobiť tak 
mali „so svojimi druhmi, priateľmi a ľuďmi prijatými z iných oblastí“, čo by dokladalo ich 
vlastnú vojenskú družinu (bandérium), resp. aj účasť žoldnierov.33

Spomínané zrážky jasne poukazovali na problém so západným susedom, aj keď „riešený“ 
len na lokálnej úrovni. Na tej centrálnej, sa v naráciách kráľovských listín začali opäť 
objavovať výpady proti Nemcom, ako „úhlavným nepriateľom nášho kráľovstva,“ také časté 
za Ladislava IV., len osobu českého kráľa nahradil rakúsky vojvoda. 

Zvolanie armády a vôbec prípravy na vojnu si pravdaže vyžadujú svoj čas. V uhorskom 
kráľovstve sa využíval špecifický spôsob datovania tzv. „residentia exercitus regis“ 
uvádzajúci odročenie súdneho pojednávania z dôvodu zvolania kráľovského vojska a účasti 
stránky(-ok) na ťažení. Zvyčajne sa uvádzal termín rozpustenia vojska, ale dalo sa to chápať 
aj v zmysle nástupu, teda začiatku ťaženia. Pre nás je zaujímavá listina nového palatína 
Mikuláša z rodu Kysekovcov (od februára 1291 nahradil Omodeja Abu) z 12. júna, kde 
sa uvádza „residentia exercitus“ zo 7. júna. V tomto smere by sme mohli teda uvažovať 
o zvolaní armády niekedy na koniec júna či začiatok júla 1291.34 

Samotný kráľ prevzal 29. júna 1291 v Stoličnom Belehrade „bojovú“ zástavu z tamojšieho 
chrámu a zdržiaval sa tam aj 3. júla.35 V rovnaký deň vydal listinu aj pre spomínaného 

30 CDH VI./1, s. 146-147. PAULER, G. A magyar, c. d.,  s. 547. WERTNER, Mór. Az 1291. évi magyar-
osztrák hadjárat. In Hadtörténelmi Közlemények, XVII. Budapest  1916, s. 354. Autor však odmieta Paulerovo 
stotožnenie hradu „Potul“ z listiny s Ptujom. Kladie ho síce do župy Zala, no bez konkrétnej identifikácie. 
Napr. KARACSONYI, János. A magyar  nemzetségek a XIV. század közepéig II .kötet.  Budapest : A Magyar 
Tudományos Akadémia, 1901, s. 129, nespomína žiadnu dnešnú lokalitu.
31 Listina z 29. júna 1291. NAGY, Emerici. Codex diplomaticus patrius VIII. (CDP) Jaurini, Budapestini : 
Typis Victoris Sauervein, Typis societatis Franklinianae, 1891, s. 295-296, č. 243.
32 „...Werharch contra insultum Teothonicorum... inuadere confinia Regni nostri, sub castro Ruhanch cum
 ipsis Teothonicis pugnando strenne extitit letaliter uulneratus. Sub castro eciam Sancti Michaelis... Comes 
Nicolaus... baliste iaculo extitit sauciaitus...“ CDAC XII. s. 503-504, č. 417. WERTNER, M. Az 1291, c. 
d., s. 353.
33 ZSOLDOS, Attila. Vitézek, ispánok, oligarchák Tanulmányok a társadalom- és a hadtörténetírás 
Határvidékéről. Budapest : HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2016, s. 30. 
34 WENZEL, Gusztáv. Codex diplomaticus Arpadianus  continuatus XII. (CDAC) Budapest : A Magyar  
tudományos akademia, 1874, s. 513, č. 423. NOVÁK, Jozef. Residentia exercitus regis. Špeciálny spôsob 
datovania v Uhorsku. In Historické štúdie I. Bratislava : SAV, 1955, s. 220-221, 227, 229.
35 CDAC X. s. 26, č. 16 a s. 22-23, č. 17.
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komesa Garduna, ktorý mal ako „prvý medzi prvými“ doraziť predtým k panovníkovi do 
Budína, no ten ho poslal naspäť, aby bránil chorvátske pohraničie v okolí Záhrebu. Pauler 
uvádza, že dôvodom mali byť obavy pred akciami prívržencov Anjouovcov, no nemožno 
vylúčiť ani jeho obranu pred útokom zo západu. Najskôr však bolo pre kráľa podstatné 
mať v chorvátskom pohraničí jednoducho svojho človeka, nech by už hrozba prišla 
odkiaľkoľvek.36 Následne sa Ondrej vydal s armádou cez Komárom (8. júla) do Rábu, kde 
sa 10. júla v listine pre magistra Duruzlava spomína množstvo prominentných svedkov, 
vrátane oboch uhorských arcibiskupov a ich kolegu zo Splitu. Z uhorských biskupov 
nechýbal prakticky nikto a podobne to bolo aj s najvyššími krajinskými hodnostármi, na 
čele s taverníkom Ivanom z Kyseku a jeho bratmi Mikulášom, palatínom a Henrichom, 
slavónskym bánom, ako aj Rolandom sedmohradským vojvodom.37 Pri Rábe sa kráľ zdržal 
niekoľko dní, keďže 14. júla bol ešte pri neďalekom moste Abda na rieke Rába, takže túto 
oblasť môžeme označiť, na základe prítomnosti uhorských elít a blízkosti k pohraničiu, 
za miesto zhromaždenia uhorskej armády.38 Potom 18. júla už bola armáda na hraniciach 
Rakúska, na území dnešnej Petržalky (Flenschendorf – Wlocendorf).39 

Ondrej teda dokázal zhromaždiť podstatnú časť vojenského potenciálu krajiny. Ťažko 
síce možno hovoriť o 80 000 mužoch, ako preháňa Rakúska anonymná kronika, no i tak 
sa počty mohli pohybovať okolo štvrtiny či pätiny spomínaného množstva. V jej rámci 
uvádza navyše aj Valachov, Ruténov či Kumánov.40 Celkovo možno povedať, že mladý kráľ 
priniesol akoby novú krv a dokázal zhromaždiť sily, ktoré boli adekvátnou odpoveďou na 
predošlé Albrechtove akcie. Jednoznačne to bolo riziko, predsa len, Ondrej III. sedel na 
tróne necelý rok, a to vo vnútorne rozvrátenej krajine, pričom sa chystal napadnúť územie 
nemeckej ríše a navyše územie syna vládnuceho nemeckého kráľa. Prvoradé bolo, že krajina 
mala opäť panovníka, ako „zjednocujúci“ faktor, no nemožno podceňovať ani „vlastenecké“ 
tendencie a odpor voči okupantom. 

Uhorský vpád do Rakúska a dobývanie hradu Rohrau

Čo sa týka kronikárskych záznamov, sú značne skúpe na informácie a v podstate 
len dvojica kroník si všíma uhorský vpád do Rakúska ako-tak obšírnejšie. Annales 
Florianenses spomínajú iba obsadenie a vyplienenie územia medzi Litavou a Viedňou, 
ako aj skutočnosť, že Albrecht „kvôli bolesti zo smrti svojho otca, kráľa Rudolfa (15. júla 
1291) a rebélii ministeriálov nemal síl na odpor“.41 O niečo obšírnejšia je pri opise plienenia 
Rakúska anonymná kronika, ktorá hovorí o dobývaní „akýchsi opevnení“, ničení kostolov 
a odvádzaní obyvateľstva do zajatia. Uvádza aj plienenie obilia v čase žatvy či jeho spálenie 
a pošliapanie koňmi, čo trvalo šesť týždňov a malo mať na krajinu horší dopad než to, čo 
Rakúsko zažilo pri niekdajšom vpáde kráľa Bela IV.42 Samozrejme, je tu ešte rýmovaná 
kronika Otakara Štajerského, no tá sa skôr vyžíva v opisoch plienenia a brutality uhorských 
36 CDP VIII. s. 295-296, č. 243. PAULER, G. A magyar, c. d., s. 548.
37 CDH VI./1, s. 116-118.
38 CDP VIII. s. 446, č. 367.
39 CDAC V. s. 51-53, č. 32. PAULER, G. A magyar, c. d., s. 550. Celkovo k itineráru: WERTNER, M. Az 
1291, c. d., s. 357. 
40 GOMBOS I. Chronicum Austriacum anonymi, s. 515, č. 1215. Časovo bližšie Annales Florianenses
spomínajú aj Tatárov, čo však mohol byť omyl, pre podobnosť výstroja s Kumánmi. GOMBOS I. Annales 
Florianenses, c. d., s. 129, č. 307.
41 GOMBOS I. Annales Florianenses, c. d., s. 129, č. 307.
42 GOMBOS I. Chronicum Austriacum anonymi, c. d., s. 515, č. 1215.
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oddielov, resp. oslave, či obhajobe „hrdinského“ vojvodu Albrechta a útokoch na tradičného 
nepriateľa Ivana z Kyseku.43 

Prvý úder hlavnej uhorskej armády napokon dopadol na hrad Rohrau, ležiaci na 
pohraničnej rieke Litava. Uhorské oddiely ho začali dobývať a nezaobišlo sa to, prirodzene, 
bez strát a zranení, ktoré potom figurujú v naráciách niekoľkých donačných listín  
Ondreja III. Jedným z odmenených bol v roku 1291 Bychov syn Silvestra z Mošonu („de 
Owar“), ktorý pod spomínaným hradom stratil dvoch servientov.44 V listine z 10. augusta, 
ešte počas ťaženia, sa uvádza spoločne s bratom Seyfridom a ďalšími desiatimi šľachticmi 
z Mošonu, kde sa spomína ich predošlý boj proti Albrechtovi (v roku 1289), ale aj účasť 
na dobývaní Rohrau, Petronellu a ďalších hradov v Rakúsku.45 Pri dobývaní hradu padol 
napr. Mikuláš z rodu Puk (resp. Pok).46 Ťažké zranenie utrpel, podľa listiny z roku 1292, 
kráľov panoš Vavrinec, syn magistra Fila.47 Podobne dopadol tiež Mikuláš, syn komesa 
Jakuba z rodu Buken.48 Vyd a Ján, synovia komesa Petra s prídomkom „de Turdemicz“, 
z neďalekej lokality Nickelsdorf v Rakúsku, sa tiež zúčastnili dobývania viacerých hradov, 
vrátane Rohrau. Vyd si pritom, „nebojac sa hádzaných kameňov,“ z jedného z bojov odniesol 
zmrzačenú nohu.49 Ťažké rany, snáď pod tým istým hradom (v listine ako „Boro“) mali 
utrpieť aj bratia Herbord a Ján synovia Vitalisa zo Železnohradského komitátu.50 Z územia 
Slovenska sa obliehania zúčastnil komes Michal, brat spišského kanonika Mareka, za 
čo dostali majetok Korytné na Spiši. Je to trocha zvláštne, pretože skôr by sme mohli 
predpokladať jeho účasť v bojoch na našom území. 

Iná listina z roku 1293 spomína ťažké zranenia magistra Pyrina, ktoré utrpel pri dobývaní 
nemenovaného hradu v Rakúsku. Nemáme istotu, že išlo o Rohrau. No skutočnosť, že 
za to dostal dnešné Harakovce („terra Sygra“) na Spiši, sotva kilometer južne od vyššie 
spomínaného Korytného komesa Michala, by mohla naznačovať ich spoločnú účasť.51 

Podstatnou je však najmä listina z 21. júla 1291, podľa ktorej pod spomínaným hradom 
bojovali už zmienení komes Mikuláš zvaný Wez a jeho bratia, pričom ich príbuzný Ján 
Nemec pri dobývaní padol. Maďarská historiografia tento dátum pokladá za čas, keď už bol 
Rohrau v uhorských rukách. Takže o hrad sa bojovalo zhruba medzi 18. a 21. júlom 1291.52 

Už samotný počet zmienených listín týkajúcich sa dobývania Rohrau poukazuje na 
dôležitosť jeho získania, resp. na prvý podstatný vojenský úspech nového kráľa. Okrem 
naračných správ o samotnej Viedni je to vlastne druhý najvyšší počet zmienok z celého 
ťaženia ohľadom nejakej lokality. Ostatné hrady sa v nich totiž len občas mihli, no bez 
detailov. K ich dobývaniu môžeme potom zaradiť len všeobecne ladené zmienky, ako 
v prípade Andreja, syna Chuguda z Veľkej Lúče, asi 10 km západne od Dunajskej Stredy, 

43 GOMBOS III. Franciscus. Ottokar von Steier, c. d., s. 1869-1876, č. 4146.
44 CDAC XII. s. 501-502, č. 416. PAULER, G. A magyar, c. d., s. 550.
45 RA II./4. s. 67-68, č. 3784.
46 Listina zo 6. augusta 1291. CDAC X. s. 33-34, č. 25. KARACSONYI, J. A magyar, c. d., s. 442.
47 CDAC XII., S. 528-529, č. 432
48 RA II./4., s. 102, č. 3881.
49 Listina z roku 1294 spomína aj ich brata, magistra Pavla, hontianskeho prepošta. CDH VI./1, s. 288-291.
50 Listina z roku 1293. CDAC V., s. 77-79, č. 49.
51 Listina z roku 1297. CDH VI./2, s. 75-79. WERTNER, M. Az 1291,c. d., s. 382. LABANC, Peter. Vývoj 
šľachty na Spiši do začiatku 14. storočia. Trnava – Krakow  2013, s. 86. K magistrovi Pyrinovi: CDH VI./1, 
s. 247-250.
52 CDAC XII., s. 503-504, č. 417. PAULER, G. A magyar, c. d., s. 551. WERTNER, M. Az 1291, c. d.,  s. 358.
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ktorý sa zúčastnil dobývania nemenovaných rakúskych hradov.53 Rovnaký prípad predstavuje 
listina z roku 1294, podľa ktorej za totožné služby dostal Ivanka, syn komesa Andreja, 
dnešnú Štefanovú, asi 15 km južne od Nitry.54 Z roku 1300 pochádza kráľovská listina, 
potvrdzujúca inú donáciu z roku 1293, na Svätý Kríž („terram Chrmone“) pre magistra 
Mikuláša, syna Stepcka, tiež za dobývanie nešpecifikovaných rakúskych hradov.55 Ešte na 
jeseň 1291 sa spomínajú rovnaké zásluhy aj v prípade báčskeho župana Jána, syna komesa 
Enárda.56 Dobývania sa zúčastnil tiež predtým spomínaný Juraj, syn Šimona, zakladateľ 
rodu Šóšovcov. Išlo o starého harcovníka z bojov s Čechmi, Nemcami, Mongolmi, ale aj 
domácimi povstalcami v 70. a 80. rokov 13. stor. Zo svojho panstva Solivar (pri Prešove) 
vydržiaval určite početnú družinu, s ktorou mohol byť jedným z vodcov časti kráľovských 
oddielov dobývajúcich menšie rakúske hrady. Pritom, podľa potvrdenia donácie na jeho 
majetky zo septembra 1291 a jej kvetnatej narácie sa „nebál postaviť osudu“, ale viacerí jeho 
príbuzní a servienti pritom utrpeli ťažké zranenia.57 V roku 1300 kráľ povýšil Jóba, syna 
Ivanku z Plášťoviec, ako aj deväť jeho bratov a príbuzných zo stavu jobagiónov hontianskeho 
hradu medzi šľachticov, okrem iného, aj za „udatný boj“ pri dobývaní hradov v rakúskom 
pohraničí.58 Rovnako to možno povedať aj o oddieloch niektorých uhorských prelátov.

Boje pred Viedňou

Mobilné uhorské jazdecké jednotky zatiaľ stihli vyplieniť široké okolie pohraničia a ďalšie 
menšie hrady, ako napr. Prellenkirchen, Petronell, či Schwadorf pred Viedňou, sa buď vzdali 
alebo boli rýchlo dobyté.59 Nikde ale nepočujeme, že sa nejaké rakúske oddiely postavili na 
odpor. Výnimku, okrem samotnej Viedne, prestavuje listina z marca 1293, podľa ktorej 
došlo k jazdeckému boju pred (Viedenským) Novým mestom. V ňom sa mal vyznamenať, 
pred zrakom kráľa, komes Martin, syn Emecha z Devecseru (pri Vespríme). Správa uvádza 
boj proti nepriateľskému šíku, v ktorom Martin zajal akéhosi nemeckého rytiera, takže 
môžeme predpokladať uhorské víťazstvo. To dokladá, ak si odmyslíme prípadnú uhorskú 
početnú prevahu, prítomnosť ťažkej rytierskej jazdy aj v kráľovskej armáde.60 Podľa troch 
listín sa zdržiaval Ondrej III. v tábore pod hradom „Wolter“, dnešný Unterwaltersdorf, 
zhruba v polovici cesty medzi Viedenským Novým Mestom a Viedňou, a to minimálne 
2., 4. a 6. augusta 1291.61 Spomínanú zrážku pred Viedenským Novým Mestom by sme 
mohli určiť na koniec júla, pretože z tábora „pod hradom Wolter“ tiahol kráľ k Viedni, 
kde bol najneskôr 9. augusta. Ak budeme veriť štajerskému kronikárovi, 23. júla 1291 sa 
nachádzal kráľ v tábore na vrchu Königsberg, južne od Fischamendu, kde sa vraj zdržal päť 

53 CDAC X, s. 258-260, č. 164.
54 Druhou darovanou lokalitou bola „Kucha“. CDH VI./1, s. 299-301. 
55 CDAC X. s. 368-369, č. 242.
56 CDAC XII. S. 509-510, č. 420.
57 CDH VI./1, s. 123-125. 
58 KUBÍNIY, Ferencz. Oklevelek hontvármegyei magán-levéltárakból. Első rész 1256–1399. Diplomatarium 
Hontense. Pars prima. Budapest  1888, s. 47-49, č. 33.
59  PAULER, G. A magyar, c. d., s. 551. WERTNER, M. Az 1291, c. d.,  s. 358.
60 RA II./4, s. 111, č. 3912. Ohľadom vtedajšej stratégie, taktiky, spôsobu boja, ako aj výzbroje a výstroja pozri: 
SEGEŠ, Vladimír. Od rytierstva po žoldnierstvo. Stredoveké vojenstvo v Uhorsku so zreteľom na Slovensko. 
Bratislava : MO SR vo Vyd. a inf. agentúre, 2004, s. 97-101, 110-119, 162-166. ISBN 80-88842-73-5. 
61 CDP VIII. s. 298-299, č. 246. RA II./4, s. 66, č. 3780. a CDAC X. s. 33-34, č. 25.
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dní a následne sa mal utáboriť pri Schwechate okolo 27. júla.62 Na predpokladanú akciu pri 
Viedenskom Novom Meste s účasťou kráľa, by nám tak zostal čas zhruba medzi 28. júlom 
a 1. augustom, teda päť dní. Je to dostatočný čas na presun od Schwechatu na juh, vzdušnou 
čiarou asi 45 km a potom asi 25 km naspäť na sever do tábora pri Unterwaltersdorfe, hoci to 
vyznie relatívne krkolomne. Prečo by sa totiž kráľ spred Viedne presúval, hoci len s časťou 
armády (jazdou) tak ďaleko na juh? Hypoteticky môžeme uvažovať, že to mohla byť snaha 
zamedziť prísunu nejakých posíl z juhu k Viedni alebo snáď prozaickejší dôvod, presun do 
ešte nevyplienených oblastí a snaha získať zásoby. Bola by tu však ešte aj iná, krkolomnejšia 
možnosť, že onou lokalitou spomínaného stretu bol samotný Kysek (maď. Németújvár).63 
Vzhľadom na to, že v texte listiny sa spomína „circa Novam civitatem“, teda mesto a Kysek 
sa zvyčajne označoval ako „Novum castrum“, teda hrad (hoci pod ním mesto vzniklo), nezdá 
sa nám toto stotožnenie správne. Navyše, Kysek sa nachádza ešte zhruba 90 km vzdušnou 
čiarou južnejšie od Viedenského Nového Mesta, a táto vzdialenosť sa zdá byť priveľkou na 
nejaký rýchly presun.

Pred Viedňou sa teda Ondrej III. ocitol minimálne 9. augusta, kedy daroval komesovi 
Kemenovi, županovi Baranskému, hrad nad juhomaďarskou dedinou Nagyharsány.64 
Zachovalo sa niekoľko desiatok listín, ktoré spomínajú medzi zásluhami obdarovaných 
osôb účasť na bojoch pred Viedňou. Časť z nich je strohá a zaujímavými sú pre nás zvyčajne 
iba mená osôb, ich pôvod, predmet donácie, prípadne informácie o zraneniach či smrti 
v boji. Interesantnejšia je však druhá časť poskytujúca bližšie informácie o boji, ktoré nám 
dovoľujú urobiť si aj konkrétnejší obraz. 

Kráľ sa teda utáboril pri Schwechate a jeho oddiely začali či skôr pokračovali s plienením 
okolia Viedne. Určite sa na tom podieľal aj oddiel Juraja, pána Solivaru, ktorého panovník, 
spolu s inými barónmi poslal k „obkľúčeniu“, resp. skôr obídeniu Viedne.65 Samotné 
mesto by bolo ťažkým orieškom pre akéhokoľvek útočníka. O jeho dobytie sa v roku 1276 
nepokúsil ani Albrechtov otec Rudolf I. Za zhruba piatimi kilometrami hradieb žilo viac 
než 10 000 obyvateľov, čo z Viedne robilo jedno z najväčších miest v strednej Európe. Svoju 
podobu dostali pritom jeho múry zhruba okolo roku 1200 a boli z väčšej časti financované 
z výkupného za anglického kráľa Richarda Levie srdce, ktorého zajal v roku 1192 rakúsky 
vojvoda Leopold V. Do konca storočia opevnenie ďalší vojvodovia určite nezanedbávali. 
Ich vylepšením, hoci tamojší mešťania by s tým najskôr nesúhlasili, bol vojvodský hrad 
Hofburg, ktorého štyri veže sa týčili vedľa západnej mestskej brány Widmertor.66 

Nepredpokladáme teda, že by bolo cieľom uhorskej strany dobývanie Viedne, to by 
bolo priveľké riziko. Na začiatku ťaženia mohli skôr počítať s otvoreným bojom, prípadne 
s pozičným taktizovaním, no nič z toho sa napokon nekonalo. Albrechta totižto „zradila“ 
vlastná šľachta a ani on sám sa tomu nemohol zvlášť čudovať, keď väčšina rakúskych 
a štajerských elít odmietla nastúpiť do jeho armády. Dôvodov bolo viacero, ale v prvom rade 
to bola tvrdá vláda nekompromisného Habsburga, ktorý, zjednodušene povedané, chcel byť 
62 GOMBOS III. Franciscus. Ottokar von Steier, s. 1874, č. 4146. Najnovšie s týmito vyššie spomínanými 
dátumami kráľovho itinerára súhlasí aj: KÁDÁR Tamás. III. András király itineráriuma (1278‒[1290]‒1301). 
In Fons XXIV. (2018) 1. sz., s. 96.
63 SZŐCS, Tibor. Egy (nem) tipikus alországbíró a késő Árpád-korból: Devecseri Emych fia Márton. In ACTA 
UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS ACTA HISTORICA TOMUS CXXXVIII. Szeged  2015, s. 52.
64 CDH VI./1, s. 135-137.
65 „cum ad girandum ciuitatem Viennensem quosdam Barones et Nobiles regni nostri misissemus...“ CDH  
VI./1, s. 123-125.
66 K Hofburgu pozri napr. viacero štúdií v: SCHWARZ. Mario. (Hrsg.). Die Wiener Hofburg im Mittelalter:  
von der Kastellburg bis zu den Anfängen der Kaiserresidenz.  Wien : Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, 2015, s. 28-81. 
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pánom vo svojej krajine a nemienil sa deliť o moc s nikým. Odpor, ako v prípade povstania 
vo Viedni v roku 1288, bol, prirodzene, potlačený. Vojvoda tak v lete 1291 nedisponoval 
dostatočnými silami, aby sa mohol postaviť útočníkom v otvorenej bitke a radšej sedel za 
hradbami mesta, ktoré pred pätnástimi rokmi získal jeho otec Rudolf. Ten však len niekoľko 
týždňov predtým – 15. júla zomrel v nemeckom Speyeri a Albrechtova pozícia ako jeho 
nástupcu bola, prinajlepšom, neistá. Ešte Pauler vypočítava množstvo ozbrojencov, ktoré 
dodali vojvodovi jeho vazali, pričom najväčší kontingent, stovku ozbrojencov mal dodať 
admontský opát Henrich, pričom dovedna mal disponovať troma tisíckami mužov. Zdá sa to 
byť príliš nízke číslo, no i tak môžeme počítať s uhorskou prevahou.67 Pre Ondreja bola táto 
situácia darom z nebies, no zároveň aj problémom, pretože bez triumfu na bojovom poli by 
bolo víťazstvo v tomto konflikte sotva možné.

Podľa Wertnera do Viedne dorazili posily rakúskej a štajerskej šľachty, no oddiely museli 
táboriť pre „nedostatok miesta“ a nechuť mešťanov pred hradbami. Po útoku uhorských 
oddielov, ktoré zapálili priestor pred nimi (predmestie), sa aspoň časť týchto posíl mala 
stiahnuť brániť svoje domovy. Nato sa vraj Albrecht snažil o nočný prepad uhorského 
tábora, čo však kvôli bdelosti stráží nevyšlo.68 

Je síce obtiažne rekonštruovať na základe pár zmienok presný priebeh udalostí, no zdá sa, 
že Albrechta vyprovokovalo k zásahu až vypálenie viedenského predmestia. Následne na 
kráľovské oddiely zaútočilo „nesmierne množstvo Nemcov a Švábov“ ,  no utrpeli porážku 
a „hanebne ušli“. Aspoň teda podľa listiny palatína Omodeja z rodu Aba z 15. novembra 
1295 pre svojho príbuzného Benedikta, syna Merseho, ktorý za svoje služby a zranenia 
dostal, ináč na hrade Solivar („Sóvar“), majetok Kojatice západne od Prešova.69 Spálenie 
predmestia „povestného mesta, teda Viedenského hradu“ sa spomína aj v neskoršej 
kráľovskej listine z roku 1300 pre toho istého Merseho.70 Že sa tento boj odohral práve 
pred Hofburgom, by dokazovala aj listina z roku 1291, podľa ktorej Zadur, syn Zelemeria, 
bojoval s rytiermi vojvodu „pred bránou hradu mesta Viedeň“.71 Boj „s vojskom vojvodu, 
ktoré vyšlo z mesta“ spomína aj kráľova listina z 10. novembra 1293. Uvádza, že „jednu 
sobotu“ poslal svojich barónov pred mesto bojovať a medzi nimi i komesa Itema Veľkého 
a jeho bratov Kusa („Kwsa“) a Demetera. Podľa správy barónov mal Itemus utrpieť ťažké 
zranenia, ale predsa sa mu vraj podarilo zajať nejakého nemeckého rytiera aj s jeho zbrojou 
a dextrariom, ťažkým jazdeckým koňom a priviesť kráľovi.72 Boj proti nepriateľskému 
šíku „pod hradom Viedeň“ sa uvádza i v ďalšej kráľovskej listine z roku 1298 pre Štefana, 
syna komesa Michala z významného rodu Gutkeled, ktorý v tom čase ako páža, sa „nebál 

67 PAULER, G. A magyar, c. d., s. 359. Celkovo k Albrechtovej politike pozri napr.: DOPSCH, Alfons.
Albrechts I. von Habsburg Bedeutung für die Ausbildung der Landeshoheit in Österreich (1282-98). In Blätter 
des Vereins für Landeskunde von Niederösterreich XXVII. Wien 1893, s. 248-256. Podobne tiež: LHOTSKY, 
Alphons. Geschichte Österreichs seit Mitte des 13. Jahrhunderts (1281-1358). Geschichte Österreichs. Band 
II. Teil 1. Wien 1967, s. 65-72.
68 WERTNER, M. Az 1291, c. d., s. 360. Vychádzal zo správ Otakara Štajerského.
69 „...quando dominus Rex suburbium Austrie Ciuitatis famosissime scilicet Viennensis Castri incendio 
concremauit, ubi immensa Multitulo Theotonicorum et Sueuorum contra armatam miliciam eiusdem 
domini Regis acriter pugnatam conuenerat, quibus deuictis et turpiter efugatis dominus Rex gloriam 
obtinuit triumphalem...“ NAGY, Imre–DEÁK, Farkas–NAGY, Gyula. Hazai oklevéltár 1234-1536. (ďalej 
HO) Budapest 1879, s. 145-147, č. 140.
70 CDP VIII. s. 450-453, č. 371.
71„... cum militibus... Ducis... ante portam castri ciuitatis Viennensis laudabiliter dimicavit.“ CDH VI./1, s. 
125-128.
72 RA II./4, s. 124-125, č. 3951.
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útoku mnohých obávaných nepriateľov“ a bol ťažko zranený.73 Jazdecký súboj pred mestom 
spomínajú aj listiny z roku 1291 a 1293. Zúčastnili sa ho Pavol, syn Rečka, a jeho brat 
Serefil z Turca, pričom Pavol zhodil kopijou nejakého nemeckého rytiera z jeho dextraria, 
no jeho vlastný kôň, vhodný do boja, bol v šíku, ako kráľovi referovali baróni, zabitý. Za 
to získali bratia potvrdenie donácie na majetok Pravenec na Hornej Nitre.74 Je jasné, že 
Pavol sa zúčastnil rytierskeho boja, šík proti šíku. Pokiaľ teda dokázal v súboji zhodiť 
nepriateľského rytiera z dextraria, musel aj on sám disponovať rovnakým typom drahého 
rytierskeho koňa. To však listina priamo neuvádza, hoci „kôň vhodný do boja“ môže, aj 
nemusí, predstavovať dextraria. Tým mohol, naopak, vďaka svojmu pôvodu, disponovať 
v boji „pod hradom Viedeň s ľuďmi vojvodu“ komes Dionýz, syn palatína Dionýza.75 

Tieto údaje dokladajú priamy stret ťažkej rytierskej jazdy z oboch strán. No zdá sa, že 
jazda nebola jediná, ktorá vyšla z mesta. Je pravdepodobné, že spolu s ňou vypochodoval 
aj nejaký podporný oddiel pechoty. Svedčila by o tom listina Ondreja III. z 11. novembra 
1291 pre Petra, abovského župana a jeho brata Jána z Drienovskej vetvy rodu Abovcov. 
Obaja bratia bojovali „s ľuďmi rakúskeho vojvodu“ pod hradom Viedeň, pričom Ján utrpel 
zranenie šípom na ľavej nohe, no i tak, „zajal lukostrelca na svojom koni“ a jeho zbroj, ako 
„odvážny rytier“ priniesol kráľovi.76 Môžeme teda predpokladať, že rakúsku jazdu z tyla 
podporoval nejaký oddiel aj s lukostrelcami. Ono zajatie by znamenalo, že boj sa neodohral 
v bezprostrednom susedstve mestských hradieb, ale v istej vzdialenosti od nich. Na druhej 
strane máme doklad aj o použití kuše, pretože komes Pavol, syn „Vincula de Fusy“, bol pod 
viedenským hradom ťažko zranený na chrbte, resp. pleci a na nohe, šípmi z kuše. Kontext 
nám však uniká a je ťažké priradiť to k nejakej konkrétnej udalosti. Ináč odmenou pre Pavla 
bola zem „Warkezu“, zaniknutá osada východne od Jatova medzi Šaľou a Šuranmi.77

Všeobecné správy o bojoch

Tohto boja pred Viedňou, príp. iných, sa zúčastnili viaceré ďalšie osoby, no správy 
o tom sú príliš kusé a obmedzujú sa len na zmienku o účasti, zranení alebo smrti. Ťažké 
zranenia proti nepriateľskej strane utrpel napr. Štefan, syn Mateja „de Chan“ (rod Csányi) 
z komitátu Zala.78 Podobne, pred bránou Viedne, udatne bojoval a utrpel zranenie aj komes 
Benedikt, pričom jeho brat(?) Pavol tam padol.79 Zranenie utrpel pod Viedňou tiež komes 

73 CDAC X. s. 295-296, č. 189.
74 Listina z 8. decembra 1291: RA II./4, s. 88-89, č. 3841. „... quemdam teutonicum militero cum lancea de 
suo dextrario deponendo, vbi equus suus aptus ad pugnam in acie per partem aduersam est interemptus...“ 
CDH VI./1, s. 242-245. Iný, Fejérom publikovaný zlomok listiny z roku 1291, spomína navyše aj stratu oka. 
CDH VI./1, s. 186-187. WERTNER, M. Az 1291, c. d., s. 378.
75 CDP VI., s. 379-380, č. 280. Dionýz z rodu Péč, bol palatínom s prestávkou medzi rokmi 1283 – 1284.
76 „...Johannes in sinistro pede suo per ictus sagittarum letale uulnus supportauit ipsum nichilominus 
sagittarium captum iu equo suo et armis uobis ut miles strennuus presentauit...“ NAGY, Emerici. Codex 
diplomaticus patrius VI. (CDP) Jaurini, Budapestini : Typis Victoris Sauervein, Typis societatis Franklinianae, 
1876, s. 373-374, č. 274. Išlo o potvrdenie donácie na Židov potok v dnešnom Drienove. WERTNER, M. 
Az 1291, c. d.,  s. 379. Abovcami sa najnovšie zaoberal, hoci vo vyššie spomínanej listine nevidí zajatie 
nepriateľského lukostrelca, ale chybne, zranenie koňa, aj: SMOROŇ, Matúš. Rod Aba I. šľachtici z Drienova. 
Prešov : Vaško Vladimír – Vydavateľstvo, 2018, s. 69-70. 
77 Listina z roku 1295. „...comes Paulus in scapulis et pede per ictum sagitte balistarys graviter et leliter extitit 
vulneratus...“ KARÁCSONY, Béla et KRISTÓ, Gyula. Diplomata historiam domini Matthaei de genere Chak 
illustrantia. Szeged 1971, s. 7-9, č. 1.
78 Listina z roku 1293. CDAC V. s. 79-81, č. 50.
79 V listine z roku 1291 sa spomínajú aj Benediktovi bratia Michal Sydo a Imrich. CDAC X. s. 21-22, č. 16.
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Ján, syn Marčuka z Necpál, v Turci.80 Snáď na tom istom mieste padli aj Ladislav a Mikuláš, 
príbuzní satmárskeho župana a kráľovského pohárnika (z roku 1296) magistra Mikuláša, 
syna magistra Olivera.81 Dobrým príkladom je potom magister Synka, syn Tomáša 
a synovec už spomínaného Juraja, pána Solivaru, ktorý sa tiež zúčastnil jazdeckého boja 
proti nemeckému šíku pred Viedňou. Kráľovská listina z roku 1300 ho opisuje ako udatného 
a nebojácneho rytiera, ktorý v zrážke utrpel ťažké zranenia. Za to a za ďalšie vojenské 
zásluhy získal Podhorany v Šariši.82 Ešte rok predtým však, podľa listiny jágerskej kapituly, 
svojho synovca odmenil aj samotný Juraj, v ktorého oddiele najskôr pôsobil. Daroval mu 
totiž 100 hrivien ročne zo svojho príjmu zo soľného prameňa v Solivare, ako aj určité 
množstvo soli týždenne (polovicu cubula, teda gbelu či vedra). Zaujímavou je tu však najmä 
zmienka o tom, že Synka doviezol z Poľska množstvo koní, a to okrem iných typov najmä 
rytierskych dextrariov, v celkovej cene vraj až 1 000 mariek. Aj keď sa v listine spomína, 
že išlo o kompenzáciu za Synkove služby, ako aj za zásluhy na výprave z roku 1291, predsa 
len sa zdá, že tu išlo, viac-menej, aj o nejakú formu vyrovnania sa v súvislosti s neskorším 
dovozom spomínaných koní.83 To by zároveň poukazovalo na istú mieru dostupnosti ťažkých 
rytierskych koní pre uhorské elity a ich prípadné lepšie šance v konfrontácii s ťažkou jazdou 
západných susedov. 

K už zmieneným niekoľkým zraneným a trom padlým musíme ako obeť boja pod Viedňou 
priradiť aj Júlia, bratanca komesa Martina, syna Eymicha z Devecseru v komitáte Vesprím.84 
Rovnako tam padol i Ján, príbuzný Petra, syna Teodora, podľa listiny z 24. augusta 1291.85 
Aj keď to nie je úplne isté, predsa len môžeme predpokladať účasť v bojoch aj v prípade 
magistra Duruzla zo železnohradského komitátu. Listina z konca roka 1292 hovorí o strate 
„nespočítateľného“ množstva jeho servientov v boji s Nemcami. Najskôr síce išlo o konflikt 
z roku 1289, no bolo by logické predpokladať, že nejaké straty utrpel aj pri odvetnej akcii 
o dva roky neskôr.86

Jestvuje aj skupina listín spomínajúcich účasť najrôznejších osôb na výprave, no 
bez zvláštnych detailov. Z vyšších vrstiev môžeme potom konštatovať účasť v prípade 
príslušníkov rodu Gutkeled v osobách Latharda bána, syna komesa Pavla a jeho syna 
Ladislava, ako i magistra Štefana, syna komesa Michala.87 V rovnakom duchu sa uvádzajú 
aj komes Herbord, syn Herborda z rodu Osl88 a Peter, syn Kompolda z rodu Aba.89 Z nášho 
územia môžeme počítať ešte s účasťou Ludanickovcov, teda minimálne v prípade Fulka, 
syna Mikuláša („nobilis de Ludan“), ktorý mal bojovať v kráľovom vojsku proti Nemcom.90 
80 Listina z roku 1295. CDH VI./1, s. 342-343.
81 CDH VI./2, s. 25-27.
82 CDH VI./2, s. 258-260.
83 CDH VI./2, s. 213-215. KARACSONYI, János. A magyar  nemzetségek a XIV. század közepéig I .kötet.
Budapest : A Magyar Tudományos Akadémia, 1901, s. 170.
84 Listina datovaná po 23. júli 1291. RA II./4, s. 61, č. 3767. Celkovo k Eymichovi pozri: 
SZŐCS, T. Egy (nem) tipikus, c. d., s. 41-62.
85 RA II./2, s. 73, č. 3796.
86 CDAC XII. S. 530-531, č. 433.
87 K roku 1292: CDAC V. s. 66-68, č. 42. K roku 1298: CDH VI./2. s. 125-126.
88 K roku 1294: CDAC X. s. 135-136, č. 92.
89 K roku 1294 mu kráľ potvrdzuje donáciu na Domoszlo v Heveši: CDAC X,  s. 145-150, č. 95.
90 Fulko si tým vyslúžil kráľovo potvrdenie svojej kúpy Žiharca, južne od Šale v roku  1291. CDP VIII. s. 
302-303, č. 249. K Fulkovi pozri: LUKAČKA, Ján. Majetky a postavenie Ludanickovcov na Slovensku do 
začiatku 14. storočia. In Historický časopis,  roč. 38, č. 1, Bratislava  1990, s. 6.
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V siedmich dokladoch sa spomínajú tiež príslušníci z radov „nižšej“ šľachty,91 pričom 
územia Slovenska sa dotýka trojica z nich. 26. augusta 1291 kráľ schválil kúpu Tibavy (za 300 
hrivien) komesom Ondrejom a Jakovom, synmi Jakova, od siedmich jobagiónov Užského 
hradu. Mali sa presláviť nielen na ťažení, ale navyše vystupovali ako kráľovi poradcovia.92 
Tomu istému hradu podliehala i dedina Ruská v okrese Michalovce, ktorú kráľ v roku 1298 
daroval Jakubovi Pankovi („de Paynk“) za služby pod Viedenským hradom.93 Z Liptova 
potom pochádzali Bodov a Mikuláš, synovia komesa Bohumíra, ktorí podľa listiny z roku 
1293 „odvážne bojovali blízko Viedne“.94

Osobitými účastníkmi výpravy boli aj cirkevní predstavitelia, ktorí sa, prirodzene, 
na boji, na rozdiel od svojich servientov a družiny, najskôr nezúčastnili. Prínosom 
skôr bola ich poradná funkcia, či diplomatické služby, ako aj ich výdavky. Zo všetkých 
prelátov, ktorí sa spomínajú 10. júla 1291 pri Rábe, máme listinne zdokumentovanú účasť 
na výprave len v prípade troch z nich, hoci prítomnosť ostatných v kráľovskom tábore, 
či ich servientov v bojoch, je vysoko pravdepodobná. Výpravy sa teda určite zúčastnil 
ostrihomský arcibiskup Vladimír, ktorého návrat spomína listina ostrihomskej kapituly z 3. 
septembra 1291. Uvádza  tiež, že sa s arcibiskupom vrátilo aj jeho osem servientov, na čele 
s prelátovým palatínom Andrejom („de Ayka“), medzi ktorými bol aj ostrihomský mešťan 
Albert.95 Ďalej vieme o účasti rábskeho biskupa Ondreja a vesprímskeho Benedikta. Ten 
rábsky podľa listiny z roku 1292 „tiahol s množstvom ozbrojencov, nešetriac svojich vecí“.96 
Pri vesprímskom biskupovi listina z roku 1294 spomína jeho výdavky, ale najmä účasť jeho 
rytierov či príbuzných pri dobývaní hradov v Rakúsku.97 Len všeobecne sa potom spomína 
aj účasť Železnohradského prepošta Michala „na vlastné náklady“.98 Dôležitým však bol aj 
iný prepošt, kráľovský kancelár Teodor, ktorý počas ťaženia viedol kráľovskú kanceláriu, 
ale bol aj Ondrejovým poradcom.99 Podľa kráľovskej listiny z roku 1293 mal mať Teodor 
podstatne vyššie výdavky, keďže vraj jeho „najväčší šík rytierov a nekonečné množstvo 
ozbrojencov“ dobylo pre kráľa „mnohé hrady“.100 Aj keby tieto listiny preháňali, je jasné, že 
vojenské oddiely prelátov sa zapojili do bojov, čo im panovník kompenzoval rovnako ako 
v prípade svetskej šľachty.

Niekedy sa stretávame so svedectvom o vojenských zásluhách zo strany barónov, no ak tieto 
zásluhy dosvedčili vysokí hodnostári, je to o to preukázateľnejšie. Takto za magistra Jóba 
urgoval u kráľa Omodej Aba, s ktorým sa zúčastnil výpravy proti Albrechtovi.101 Podobný 
prípad bol i magister Tomáš syn Ratolda, ktorému jeho zranenie pravej ruky v boji, niekedy 
po 18. auguste 1291, dosvedčili sedmohradský vojvoda Roland, jeho bratia Štefan a Copoz, 
91 Štyri všeobecné doklady o účasti na výprave: z 21. augusta 1291 CDAC X. s. 13-14, č. 11, z roku 1291 CDH 
VII./2, s.  147-148, rovnako aj RA II./4, s. 80-81, č. 3818, z roku 1294: CDH VI./1, s. 293-295.
92 CDAC XII., S. 507-508, č. 417. WERTNER, M. Az 1291, c. d., s. 378-379.
93 CDAC X., s. 298-299, č. 191.
94 Potvrdzuje im a ich bratom dedinu Liptovský Ján. RA II./4, s. 110, č. 3910.
95 CDAC V., s. 51-53, č. 32.
96 LINDECK-POZZA, Irmtraut. Urkundenbuch des Bargenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate 
Wieselburg, Ödenburg und Eigenburg. II. Band. Graz-Köln  1965, s. 266-267, č. 384.
97 RA II./4, s. 131, č. 3968.
98 Listina zo septembra 1291. CDP IV. S. 79-80, č. 58.
99 Teodorovi a jeho bratom Ladislavovi a Mikulášovi kráľovna Fenenna týmto potvrdila ešte v roku 1291 svoj 
majetok „Iwanch uocata iuxta Danobium“  CDAC X., s. 36-37, č. 28.
100 CDH VI./1, s. 236-240.
101 Listina sa hlási k 22. júlu 1291. CDP VI., s. 365-366, č. 208.
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ako aj palatín Omodej. Podstatnejším než ono zranenie je však zmienka o okolnostiach, 
ktoré k nemu viedli. Listina totiž uvádza, že kráľ poslal svojich barónov do boja pred 
hradom Viedenským „najbližšiu sobotu pred sviatkom svätého kráľa“ (Štefana), teda  
18. augusta 1291.102 Vzápätí nato sa ťaženie skončilo a začali sa mierové rokovania. 
Predpokladaná účasť na boji Tomášových vysokopostavených svedkov by svedčila o dôležitosti 
tejto zrážky. Môžeme teda predpokladať, že je práve tento stret onou jazdeckou bitkou, ktorú 
spomína väčšina našich správ a že práve ona priviedla obe strany za rokovací stôl.

Boje na západnom Slovensku

Čo sa týka bojov na našom území, môžeme s „istotou“ vychádzať len z troch listín. A hoci 
sú bohatšie na informácie, než predošlé naračné správy, predsa len majú svoje úskalia. 
V prvom rade je to skratkovitosť ich, nie vždy jasných výpovedí. V druhom rade je to 
problém chronológie, nehovoriac už o skutočnosti, že všetky sa týkajú jednej a tej istej 
osoby a chýbajú tu nejaké iné zdroje, ktoré by nám pomohli doplniť mozaiku udalostí. Onou 
osobou bol Abrahám Rufus (Ryšavý), syn Meinolda, ktorému kráľ ešte pred výpravou 
24. júna 1291 daroval, okrem iného aj Holíčsky komitát a Galantu. Išlo o odmenu za jeho 
predošlé boje v pohraničí s vojvodom Albrechtom a za utrpené straty.103 Situácia na západnom 
Slovensku pritom vyzerala podobne ako na západe Maďarska a v Burgenlande, pretože aj 
tu ovládal rakúsky vojvoda od roku 1289 dôležité pohraničné hrady vrátane Bratislavy. 
Nielen bratislavskí mešťania, ale aj šľachta z okolia sa na konci vlády Ladislava IV. pod 
tlakom podriadili Albrechtovej vláde, pravda, až na nášho „hrdinu“ Abraháma. Podriadiť 
sa museli aj grófi z Pezinka (a zo Sv. Jura) bratia Kozma a Pavol, ktorí prišli, najskôr ešte 
za vlády Ladislava IV., o svoje hrady a majetky a museli ich vykúpiť z rúk Nemcov.104 
Niekedy po nástupe Ondreja III. na trón však musel aj Abrahám čeliť ďalším atakom zo 
západu. Bratislavský komitát malo totiž plieniť vraj „celé“ Albrechtovo  vojsko, ktoré však 
Abrahám dokázal poraziť, pričom jeho ukoristené zástavy poslal kráľovi. Následne mal 
v bitke poraziť aj Čechov, poslaných vojvodom proti nemu. Tretia akcia však už, ako sa 
zdá, až taká úspešná byť nemusela. Albrecht totiž poslal svoje oddiely, aby dobyli nejaký 
nemenovaný drevený hrad, ktorý bránil práve Abrahám Rufus. Pritom malo padnúť pätnásť 
jeho servientov a päťdesiattri bolo zranených šípmi. Listina mlčí o výsledku boja, no aj 
vzhľadom na vysoké straty môžeme skôr predpokladať, že onen anonymný hrad Abrahám 
neubránil. Napokon, aj keby bol Abrahám utrpel porážku, v narácii sa to nemuselo odraziť. 
K týmto akciám by sme mohli priradiť aj ďalšiu informáciu z tej istej kráľovskej listiny 
z roku 1296 a totiž, že hrad Šaštín (Sasvar) obsadený Nemcami, získal Abrahám na kráľov 
rozkaz naspäť do uhorských rúk.105 
102 „... barrones et nobilles... sabbato proximo ante festum beati regis castrum Wyennense ad ludum bellicale 
missemus...“ RA II./4, s. 72-73, č. 3795. Sviatok Štefana kráľa – 20. augusta pripadol na pondelok, keďže 
mierová zmluva bola podpísaná 26. augusta v nedeľu, spätne sa dostávame k dátumu 18. augusta. Pozri pozn. 
č. 115. 
103 KAMMERER, Emericus. A Pécz nemzetség Apponyi ágának az Apponyi grófok családi levéltárában őrizett 
oklevelei. I. 1241–1526. Budapest 1906, s. 16-18, č. 11 a s. 18-19, č. 12. GÁLIK, Zdenko. Abrahám Rufus – 
spoločenské postavenie, vojenské zásluhy a majetková doména (1278/1291 – 1326). Etnický a sociálny pôvod 
Abraháma Rufusa. In Studia Historica Nitriensia 22./1, c. d., s. 27-57.
104 ROHÁČ, P. Rod Kysekovcov, c. d., s. 73-74.
105 KAMMERER, E. A Pécz, c. d., s. 30-32, č. 19.  Predtým, sme  tieto udalosti, aspoň  čiastočne, radili do 
obdobia konca vlády Ladislava IV., navyše sme Abraháma Rufusa mylne priradili ku grófom z Pezinka a zo 
Sv. Jura. ROHÁČ, P. Rod Kysekovcov, c. d., s. 73-76. Pozri tiež: MAREK, Miloš. Trnava v časoch vojen 
o babenberské dedičstvo. In Trnava 1211-2011. Historické štúdie k najstarším dejinám mesta. (RÁBIK, 
Vladimír a kol.). Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku; Trnava : Katedra histórie F. f. Trnavskej univerzity, 
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Otázkou je, kedy sa tieto udalosti odohrali. Môžeme len predpokladať, že sa tak stalo 
na jar 1291 po stroskotaní uhorských mierových návrhov, čo by korešpondovalo s už 
spomínanými bojmi južnejšie, na západe krajiny. Zdá sa, že rakúske oddiely predsa len 
mali nakoniec početnú prevahu, keď dokázali Abrahámove jednotky uzavrieť a obliehať 
na nejakom „hrade“. Potom je tu ešte otázka lokalizácie zmieneného dreveného hradu, 
stotožnenie so Šaštínom síce neobstojí, no môžeme uvažovať, že sa tiež nachádzal na 
Záhorí. Istým problémom je aj Abrahámova angažovanosť v tomto konflikte, resp. skôr to, 
že tento „nižšie postavený šľachtic“ mal stáť na čele odporu v Bratislavskom komitáte, hoci 
určite by sa našli aj osoby mocnejšie a snáď i povolanejšie. Počty jeho padlých či zranených 
servientov by totiž boli vysoké na osobu jeho postavenia, pokiaľ by nešlo o župné oddiely, 
ktorým velil. Abrahám sa pritom spája s Hlohovcom a tamojším prostredím, pričom mal byť 
už pred rokom 1290 v službách Matúša Čáka (Trenčianskeho).106 Ďalšou na rade je potom 
otázka získania hradu Šaštín z rúk „Nemcov“. Nezdá sa totiž logické, podľa radenia udalostí 
v narácii, že sa tak stalo celkom bezprostredne po bojoch o nemenovaný drevený hrad. Skôr 
by sa dalo predpokladať, že sa tak stalo až neskôr, počas leta 1291. 

Tieto vyššie spomínané Abrahámove zásluhy by sme mohli pripísať zrážkam s nejakými 
menšími oddielmi, snáď až na operácie súvisiace s obranou či dobývaním hradov. Daný 
predpoklad vychádza najmä z kontrastu staršej listiny z roku 1294, kde sa spomína 
Abrahámovo víťazstvo nad nemeckými oddielmi v bitke „blízko“ Trnavy, v ktorej opäť 
ukoristil vlajky nepriateľov. Podarilo sa mu tiež zajať viacerých Nemcov, no ani toto 
víťazstvo neviedlo k ovládnutiu samotnej Trnavy. Tú získal Ondrej III. až na základe 
neskoršej mierovej zmluvy. Zdá sa však, že ani táto porážka nemusela byť pre Rakúšanov 
fatálna. Prirodzene sa ponúka možnosť, že porazení našli útočisko za mestským opevnením 
a musel ich byť ešte značný počet, pokiaľ nepočujeme nič o dobývaní mesta. Daná listina 
vzápätí hovorí o Abrahámovom dobytí Šaštína a následne spomína pokus o dobytie 
Bratislavského hradu. Za tým účelom vyslal kráľ Matúša Čáka (Trenčianskeho), pričom 
Abrahám mal pri tejto neúspešnej operácii, utrpieť ťažké zranenia, jeden jeho servient 
padol a ďalší päťdesiati boli zranení. Správu o tom podal kráľovi samotný Matúš Čák a iní 
baróni.107 Teoreticky by sa dali tieto tri udalosti spojiť do jedného ťaženia v smere Trnava 
– Šaštín – Bratislava. Problémom je však skutočnosť, že Matúš sa spomína len v súvislosti 
s Bratislavou, akoby sa práve tam spojili jeho a Abrahámove oddiely. Podľa všetkého, 
a to je pravdepodobnejšie, medzi ovládnutím Šaštína a útokom na Bratislavu bol nejaký 
„dlhší“ časový odstup, a teda išlo o dve rôzne akcie. Otázky potom vyvoláva aj Matúšova 
spojitosť len z jednou z akcií. Prečo by však stál mimo? Pritom medzi rokmi 1293 – 1296 
bol hlavným stajníkom,  v rokoch 1293 – 1297 bratislavským županom a 1297 aj palatínom, 
takže nemôžeme hovoriť o nepriazni kráľa a dôvodoch na absenciu prípadných správ.108 
Je teda nepravdepodobné, že by sa, aj vzhľadom na tieto akvizície, zúčastnil len útoku na 
Bratislavu, skôr môžeme povedať, že nemáme dostatok prameňov.

V ďalšej listine z toho istého roka (a s tými istými zásluhami) kráľ povýšil Abraháma 
a jeho príbuzného Šimona, syna Vida, z postavenia jobagiónov hradu Hlohovec medzi 
šľachticov. Abrahám však určite nebol nejakým obyčajným jobagiónom. Vlastnil totiž 

2011, s. 190-191. Autor však predpokladá, že onen drevený hrad Abrahám ubránil. WERTNER, M. Az 1291, 
c. d., s. 354-355. Podľa autora drevený hrad Abrahám ubránil a uvažuje, že patril pod Bratislavský hrad, takže 
mal ležať niekde na území tamojšieho komitátu. Pozri tiež: GÁLIK, Z. Abrahám, c. d., s. 35-36.
106 MAREK, M. Trnava, c. d., s. 190. GÁLIK, Z. Abrahám, c. d., s. 28
107 CDAC X. s. 135-136, č. 92. Preklad danej listiny pozri: SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena, eds.  
Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/2. 1000 - 1387. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2011, č. 45, 
s. 147-148. MAREK, M. Trnava, c. d., s. 190-192. Pozri tiež. LYSÁ, Ž. Bratislava, c. d., 28, s. 148. 
108 ZSOLDOS, A. Vitézek, c. d.,  s. 24, 58, 186. 
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isté majetky, mal servientov, už za Ladislava IV. bol zmierovacím sudcom a neskôr (1293) 
i bratislavským podžupanom.109

Tretia listina z roku 1297 je o niečo chudobnejšia na informácie. Začiatok narácie sa 
časovo vracia do predošlého obdobia, keď spomína držbu Bratislavského hradu rakúskym 
vojvodom a skutočnosť, že „všetci urodzení a hostia („mešťania“) Bratislavskí“ sa pridali 
k vojvodovi. Zvláštne potom pôsobí informácia, že okrem „ťažkej vojny“ s rakúskym 
vojvodom to bol aj konflikt s českým kráľom, na čo však, až na zmienené víťazstvo nad 
vojvodom poslanými Čechmi, nemáme oporu v prameňoch. Pravdepodobne išlo o českých 
žoldnierov v Albrechtových službách. Podstatnejšie je potom pokračovanie týkajúce 
sa Šale a Diakoviec, uvádzaných ako „monasteria“, ktoré Nemci z rozhodnutia vojvodu 
Albrechta opevnili, podľa dikcie listiny ako základne na pustošenie okolitých oblastí. Tieto 
však dokázal Abrahám, nie bez „vyliatia krvi svojej a svojich servientov“ obsadiť a vrátiť 
pôvodným vlastníkom, Pannonhalmskému opátstvu a prepoštstvu v Turci.110 Otázkou je 
potom opäť časové zaradenie týchto udalostí. Obe možnosti, ako pred bitkou pri Trnave, 
tak aj po nej, sú pritom reálne. Z hľadiska „logiky geografie“ by sme až za túto dvojicu 
víťazstiev mohli potom zaradiť pokus o obsadenie Bratislavy. 

Viacero náznakov by svedčilo, že niektorých zo spomínaných bojov sa mohol zúčastniť 
aj komes Martin, syn Baguna. Podľa kráľovej donácie na Šurany z roku 1296 ich získal za 
boje proti Čechom a Nemcom pri ochrane pohraničia v „pokračujúcom konflikte“. Je to 
príliš všeobecná informácia, za ktorou nasleduje údaj o boji proti vzbúreným barónom. No 
skutočnosť, že v roku 1296 vystupuje ako kastelán Trenčianskeho hradu, ho spája práve 
s Matúšom Čákom. Martin bol najskôr jeho servientom a musel sa osvedčiť, pokiaľ sa stal 
kastelánom v Trenčíne, takže by bolo do logické, ak by sa zúčastnil aj bojov s „Nemcami“ 
v roku 1291.111

Celkovo môžeme skonštatovať, že naše zdroje, napriek skratkovitosti, predsa len aspoň 
v hrubých rysoch postihujú základné vojenské pohyby. Aj napriek neúspechu pri Bratislave,  
mali Abrahámove aktivity, rovnako ako aktivity Matúša Čáka, predsa len dôležitú úlohu, 
pretože viazali Albrechtove posádky na Slovensku a nedovolili im prípadne posilniť hlavné 
oddiely vo Viedni. Obdobne môžeme uvažovať o viazanosti rakúskych posádok aj južnejšie, 
v západnom pohraničí, čo do istej miery rozdrobilo Albrechtove sily v celkovej konfrontácii. 
Čo sa týka Abrahámovej operačnej základne, dá sa uvažovať práve o Hlohovci, resp. snáď 
aj o starej sústave hradov na Váhu, ktorý sa nám ponúka aj ako hranica útokov a plienenia 
Nemcov na našom území. V tomto prípade môžeme len ľutovať nedostatok informácií 
týkajúcich sa útoku na Bratislavu, nehovoriac o tom, že sme ochudobnení o správy ohľadom 
pôsobenia Matúša Čáka. 

Hainburský mier

Keďže rozhodnutie nepadlo a za daných podmienok najskôr ani nemohlo padnúť na 
bojovom poli, hľadala, ako sa zdá, cestičky k mieru najskôr uhorská strana. Dôvody na 
mier a odchod Ondreja III. a jeho armády spred Viedne sa zvyčajne hľadajú v ťažkostiach 
so zásobovaním početných oddielov a netreba zabúdať ani na množstvá koní vo vyplienenej 
krajine. No za odchodom kráľa, ktorý ponechal na mieste len menší oddiel, bola skôr 
predbežná dohoda s Albrechtovými vyjednávačmi o zastavení bojov. Hoci nedostatok 
zásob a krmiva bol určite relevantný dôvod, nedá sa vylúčiť, na základe správy Rakúskej 

109 RA II./4, s. 128, č. 3960. MAREK, M. Trnava, c. d., s. 191. GÁLIK, Z. Abrahám, c. d., s. 32-33.
110 KAMMERER, A Pécz, c. d., s. 36-42, č. 22.
111 Ide o konfirmáciu z listiny Karola Róberta z roku 1323. CDAC XII., s. 582-583, č. 468.
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anonymnej kroniky o šesť týždňov trvajúcom more  ani hrozba nejakej epidémie.112 Hlavné 
dôvody však treba vidieť vo vojenskej stratégii, ktorá v prípade uhorskej strany celkom 
úspešná nebola. O dobytie Viedne sa Ondrej III. najskôr nepokúsil a ani jazdecká bitka 
pred bránami mesta, hoci víťazná, nemohla donútiť Habsburga ku kapitulácii. Naťahovať 
za takéhoto stavu konflikt teda nemalo zmysel. Viac než mesačná demonštrácia sily 
a dominancia v zrážkach, nehovoriac o dobytí niekoľkých hradov a vyplienené oblasti 
okolo Viedne, boli určite devízou uhorského kráľa. Samotný Albrecht tak nebol v nejakej 
závideniahodnej pozícii. Preňho bola v danom okamihu prvoradým problémom otázka 
nástupníctva po zomrelom otcovi Rudolfovi v ríši. Tomu sa ho do konca života nepodarilo 
zabezpečiť, takže Albrecht potreboval mier s Ondrejom rovnako, resp. snáď ešte viac, než 
uhorský kráľ. Vzhľadom na to, že ho potrebovali obe strany, napokon sa zrodila relatívne 
rýchla dohoda.

Kronikárske zdroje k mierovej zmluve sú o niečo obsiahlejšie, než správy o bojoch. 
Rozsiahlejšia správa Rakúskej anonymnej kroniky uvádza, že mier uzavrel vojvoda 
prostredníctvom uhorských prelátov a komesov, ktorí tým vraj reflektovali spustošenie 
krajiny a biedu obyvateľstva. Kronikár si všíma návrat Albrechtom obsadených hradov 
a miest do uhorských rúk, ako aj klauzulu o zničení opevnení patriacich Ivanovi z Kyseku. 
Zmieňuje sa však aj o vrátení zajatcov. Uzavretie mieru sa vraj nezaobišlo bez sĺz radosti 
zo strany klerikov, ktorí pripojili aj obligátny hymnus Te Deum laudamus. Následná 
oslava a hodovanie, ako aj prísahy na relikvie mali už len spečatiť uzavretý mier.113 
Annales Florianenses tiež spomínajú sprostredkovateľstvo cirkevných predstaviteľov 
a šľachticov z oboch strán. Dopĺňajú však najmä, že stretnutie medzi Albrechtom 
a Ondrejom sa zrealizovalo na poli zvanom „Vizze“ oproti Bratislave. Na tomto priateľskom 
stretnutí so suitami oboch panovníkov mali byť „všetky nesvornosti odstránené“. V závere 
spomína otázku pohraničných hradov. Kronikár síce nemenuje priamo Ivana z Kyseku, ale 
to ani nemusel, takže stačilo uviesť, že hrady v pohraničí, ktoré boli často využívané na 
poškodzovanie Rakúska, uhorský kráľ (neskôr) zbúral.114

Tak či onak, mieru predchádzali rokovania. Podľa  údajov Štajerskej rýmovanej kroniky 
sa ich prvé kolo malo odohrať ešte 20. augusta pred Viedňou z iniciatívy uhorských prelátov, 
hoci jednota medzi nimi panovať nemusela, napr. päťkostolný biskup bol vraj proti mieru. 
Proti bol tiež, po pomste túžiaci Ivan z Kyseku, ktorý vraj navrhoval pokračovať v boji, 
prekročiť Dunaj a vpadnúť do ešte nevyplienených oblastí. Prvé kolo rokovaní tak zabezpečili 
obaja uhorskí arcibiskupi, Vladimír a Ján, ktorých náprotivkami mali byť pasovský biskup 
Bernard a sekovský Leopold I. Rozhovory sa týkali najskôr výdavkov, zodpovednosti 
za škody a najmä vrátenia obsadených uhorských hradov, v čom vzápätí pokračovali 
priamo vo Viedni. Tam sa odobrali obaja preláti v sprievode štyroch uhorských pánov asi  
21. augusta. Následne, 22. augusta,  sa mala odohrať prehliadka uhorskej armády a keďže 
bol uzavretý „pokoj zbraní“ začal sa jej ústup na východ, hoci vraj v prípade zlyhania 
rokovaní, či útoku Rakúšanov,  sa mala vrátiť k bojovej činnosti. Kráľ najskôr vtedy 
opustil Rakúsko a 24. augusta ho nachádzame už v oblasti „Fe(rte)fu“ maď. Fertőfő, 
dnešný Neusiedl  am  See na severnom cípe Niezederského jazera. Všetko podstatné sa 
potom odohralo 25. augusta v Hainburgu, kde sa stretli zástupcovia oboch strán, starostlivo 
vyrátavaní „našim veršotepcom“, ktorý napočítal dvadsiatku rakúskych a tridsiatku 
uhorských vyslancov. Medzi tými rakúskymi kladie do popredia známych rytierov Bertolda 
Emmerberga a Ulricha Kapellana. Z uhorských veľmožov sa tu spomína napr. mladý Matúš 

112 GOMBOS I. Chronicum Austriacum anonymi, c. d., s. 516, č. 1215.
113 GOMBOS I. Chronicum Austriacum anonymi, c. d., s. 516, č. 1215.
114 GOMBOS I. Annales Florianenses, c. d., s. 129, č. 307.
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Čák. Definitívne rozhodnutie a spísanie mierovej zmluvy napokon padlo až nasledujúci deň, 
v nedeľu 26. augusta 1291.115 

Čo sa týka samotnej mierovej zmluvy, jej tvorcami, resp. rozhodcami, boli, v mene svojich 
panovníkov, z uhorskej strany obaja arcibiskupi Vladimír116 a Ján, ako aj bán Juraj z rodu 
Péč, župan nitriansky a tekovský, a tiež bývalý palatín Dominik z dobockej vetvy rodu Čák. 
Z rakúskej strany tu figurovali opäť pasovský biskup Bernard, sekovský Leopold a z radov 
šľachty Štefan z Maissau a Konrád z Pottendorfu. Zmluvu pritom uzavreli v spomínanú 
nedeľu v kláštore minoritov v Hainburgu. Prvým bodom bolo vrátenie Albrechtom 
obsadených uhorských hradov a miest so všetkými právami, najmä však Bratislavský hrad 
s mestom, Trnavu a všetky ostatné hrady patriace šľachticom, či iným vlastníkom. Spomínajú 
sa však už len Kobersdorf, juhozápadne od Šopronu a samotný Kysek. Rozhodnutie o hrade 
Ankenstein, resp. Borl na Dráve, juhovýchodne od mesta Ptuj v dnešnom Slovinsku, bolo 
vzhľadom na právne nejasnosti odložené do budúcna. Všetky ostatné hrady, ktoré vojvoda 
obsadil v Uhorskom kráľovstve, mali však byť do základov zničené, aby sa odstránili príčiny 
predošlých rozporov, pričom termín vrátenia mali dohodnúť obaja panovníci, akonáhle by 
sa stretli. Ďalej sa mali obaja zdržať vzájomnej podpory nepriateľov, s výnimkou pápeža 
a osoby rímskeho, teda nemeckého kráľa. Dôležitá bola klauzula, podstatná po každom 
konflikte, a to vrátenie zajatcov, pričom tí z Rakúska mali byť sústredení v Hainburgu, kým 
tí z Uhorska buď v Bratislave alebo v Rábe. Aj tu mali termín určiť panovníci na spoločnom 
stretnutí. Následne si Albrecht poistil aj postavenie, či beztrestnosť svojich prívržencov 
v Uhorsku, predovšetkým bána Radislava z rodu Baboničovcov, ktorý už predtým 
vystupoval skôr ako prívrženec Anjouovcov. Podobne mali byť zachované aj práva a majetky 
uhorského kráľa v Rakúsku, či v Nemecku. Dohoda sa, vzhľadom na rozhárané pomery, 
relatívne „odvážne“ venuje aj ekonomickým otázkam. V prvom rade zrušeniu všetkých 
„falošných, nespravodlivých a nových“ mýt, daní a poplatkov v Uhorsku i v Rakúsku. Na 
záver deklarovali obe strany snahu o obnovu bezpečnosti a slobody pohybu na cestách pre 
kupcov, a to aj zásahmi proti lupičom a zbojníkom.117 Kráľ sa pritom v inkriminovanom 
čase nachádzal pravdepodobne v Bratislave, či skôr v jej okolí, keďže ešte stále ju ovládala 
rakúska posádka.118

Skutočnou bodkou bolo potom osobné stretnutie Albrechta a Ondreja III. na hraniciach 
„na veľkom a širokom poli“ medzi Kopčanmi (na území Petržalky) a Kitsee, zo dňa  

115 GOMBOS III. Franciscus. Ottokar von Steier, c. d.,  s. 1876-1880, č. 4146. K Ondrejovmu itineráru:  
RA II./4, s. 73, č. 3796. Nejde však o lokalitu pri Szombathely, ako píše vydavateľ. Pozri: KÁDÁR, T. III. 
András, c. d., s. 97. K rokovaniam: PAULER, G. A magyar, c. d., s. 552-554. Podobne aj: HÓMAN, B. Magyar, 
c. d., s. 617. Osobitne si všíma štajerským kronikárom spomínaných účastníkov rokovaní. WERTNER, M. Az 
1291, c. d., s. 362-363, 367-376.
116 Arcibiskupa Vladimíra označuje kráľ v donačnej listine na Rožňavu z roku 1291 za hlavného strojcu  
mierovej dohody. CDAC X., s. 27-30, č. 21.
117„Dominus Albertus Dux restituet omnia castra... videlicel Castrum Posoniense, cum ciuitate et suis  
pertinenciis regalibus; et ciuitatem Tyrnensem... Omnia vero alia, Castra nobilium, siue alterius... que dux 
in sua detinet potestate, ad amputandum in anthea fomitem et materiam iurgiorum, prouisum est, vt funditus 
euertantur. Item Castrum Coboltstroph... item nouum Castrum in Comitatu Castriferrei, quod Guzink vocatur, 
restituantur Domino Regi... de castro vero Borlen, siue Ankinstein, de quo dubietas vertitur... fiat quidquid 
dictauerit ordo iuris. Aliorum vero, siue Nobilium, siue cuiuscunque condicionis hominum castra, in regno 
Vngarie, que Dux in sua detinet potestate, funditus destruantur...“ CDH VI./1, s. 180-185. PAULER, G. 
A magyar, c. d., s. 554-556. WERTNER, M. Az 1291., s. 363-364. ZSOLDOS, A. Magyarország, c. d., s. 
22, 177. K bánovi Radslavovi pozri: KEKEZ, Hrvoje. Između dva kralja: plemićki rod Babonića u vrijeme 
promjene na ugarsko-hrvatskom prijestolju, od 1290. do 1309. godine. In Povijesni prilozi vol,  35 (2008),  p. 
70-72.
118 CDAC X. s. 26-27, č. 20. podobne aj: HO,  s. 129, č. 124.
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28. augusta 1291. Tu sa mala verejne prečítať mierová dohoda a aj napriek menším 
komplikáciám sa nakoniec za slávnostného Te Deum a po slávnostnej hostine zakončila 
krátka, no krvavá kapitola konfliktu, ktorý mal však časom prerásť do spojenectva.119

Tento kompromis z Hainburgu bol pre Habsburga jasne nevýhodný, pretože sa vzdal 
všetkých predošlých výdobytkov na východe (hoci sa tak „zbavil“ hrozby Kysekovcov), 
no bolo to nevyhnutné, pretože potreboval voľné ruky pri rokovaniach o svojej voľbe za 
nemeckého kráľa a možnom konflikte v ríši. A to sa na obzore už črtali problémy s domácou 
rakúskou a štajerskou šľachtou, ktoré sa napokon na jeseň 1291 aj vzbúrili. Oprieť sa totiž 
mohli o podporu salzburského arcibiskupa Konrada IV., dolnobavorského vojvodu Ota III. 
a aquilejského patriarchu Raimonda. Ani Albrechtov švagor a český kráľ Václav II. mu 
nebol nijako zvlášť naklonený, skôr naopak. Takže rezignácia na uhorské akvizície bola 
nevyhnutná, hoci v podstate nezmiernila obavy českého kráľa z Habsburskej expanzie 
a priviedla Přemyslovca do antihabsburského tábora.120 

Víťazom tu bol teda jednoznačne mladý uhorský kráľ, ktorý získal naspäť všetky 
pohraničné hrady a mestá, ktoré boli už niekoľko rokov v rukách „Nemcov“. Aj tu sa ale 
napokon našla chybička krásy, z ktorej sa čoskoro stal podstatný problém. Bola ňou klauzula 
o likvidácii hradov v pohraničí, okrem tých, ktoré boli zmienené v mierovej zmluve. 
Zbúraním väčšiny z nich by pritom Ondrej vystavil svoje západné hranice istému riziku. 
Tento bod však v prvom rade mieril priamo na „staronové“ pozície Kysekovcov, ktorí by 
prišli prakticky o všetky svoje opevnenia na západe. Prečo by však Ondrej súhlasil s takouto 
klauzulou, priamo poškodzujúcou jeho popredných spojencov? Počítal s tým, že akonáhle 
získajú naspäť svoje stratené pozície a moc, obrátia sa tradične proti panovníkovi? Počítať 
s tým naozaj mohol, pretože spoľahlivosť a vernosť, a to nielen bratov Kyseckých, ale väčšiny 
šľachticov v krajine bola častokrát otázna a závislá od momentálnych okolností. Ondrej 
tak mohol, snáď na radu prelátov, využiť príležitosť a pokúsiť sa tak oslabiť nepríjemných 
magnátov. Attila Zsoldos oboch kráľových hlavných vyjednávačov, arcibiskupov Vladimíra 
a Jána rovno podozrieva, že „s ľahkým srdcom“ súhlasili s daným ústupkom. No tento 
kalkul s oslabením agresívnych oligarchov mohol byť úspešný len v prípade ich vojenskej 
porážky. Ináč spočíval na veľmi tenkom ľade a vyznieva skôr naivne. Za túto cenu uzavreli 
teda mier, ale tento viedol napokon len k ďalšej vojne na západe, no tentokrát už v rámci 
hraníc krajiny.121 Pomer Kysekovcov k Ondrejovi III. po mierovej zmluve predbežne nemusel 
znamenať otvorené nepriateľstvo. Mikuláš, Ivanov brat, bol totiž palatínom ešte na začiatku 
decembra 1291 a samotný Ivan bol slavónskym bánom zhruba do toho istého času. Obaja 
v daných hodnostiach vystupujú ako svedkovia kráľovskej listiny ešte 9. októbra 1291. 
Takže nepriateľstvo prepuklo až niekedy na konci roka, snáď práve so snahou o realizáciu 
mierovej dohody? 122

Názory ohľadom skutočnej realizácie tohto bodu mierovej dohody však nie sú jednotné 
prakticky dodnes. Zvyčajne sa berie do úvahy jej naplnenie, najmä na základe rakúskych 
správ, napr. Annales Florianenses, ktoré hovoria o daných hradoch v minulom čase ako 
o zbúraných.  Maďarská historiografia skôr operuje s možnosťou, že nie všetky z nich boli 
119 PAULER, G. A magyar, c. d., s. 556-558. WERTNER, M. Az 1291, c. d., s. 365-367.
120 ANTONÍN,  R. Zahraniční, c. d., s. 157-159. Celkovo aj: ANTONÍN, Róbert. König Wenzel II. von
 Böhmen und die Wahl des römisch-deutschen Königs von 1292. In Mitteilungen des Instituts für 
österreichische Geschichtsforschung 120/1, s. 2-12. 
121 HÓMAN, B. Magyar, c. d., s. 617. RÉVÉSZ, F. Németujvári, c. d.,  s. 226. SZOVÁK, Kornél – ZSOLDOS, 
Attila. Szent, c. d., s. 173-174. K hradom Kysek a Kabold pozri napr.: HORVÁTH, Richárd. Favár rejtélye, 
avagy mennyire régi Újvár vára? Németújvár várának „vélelmezett” története a kezdetektől a 13. század 
végéig. In A Castrum Bene egyesulet hírlevele,  18 (2015), s. 22-23.
122 CDH VI./1, s. 128-130. ZSOLDOS, A. Magyarország, c. d., s. 23, 48. 
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skutočne zničené, hoci isté je len to, že sa to nedotklo samotného Kyseku a niektorých 
iných hradov. Zničený bol však napr. hrad St. Veit (Vid) nad dnešnou obcou Velem, 
len 6 km juhozápadne od Kyseku. 123 Napokon otázka likvidácie nelegálne, bez súhlasu 
kráľa postavených šľachtických hradov, alebo tých, ktoré slúžili ako lúpežné základne, 
bola pertraktovaná ešte na krajinskom sneme v roku 1290 a potom znova aj v roku 1298. 
Panovník, resp. palatín si vyhradzovali právo  takéto opevnenia skonfiškovať, či vrátiť 
pôvodnému majiteľovi a vinníkom, ktorí by neuposlúchli,  hrozila aj exkomunikácia.124

Ak išlo kráľovi o oslabenie Kysekovcov, musel byť sklamaný, čo mu jasne ukázali hneď 
nasledujúceho roka, keď sa, hoci len dočasne, ocitol v ich zajatí. Zaujímavé na celej „likvidácii“ 
pohraničných hradov je to, že detailnejšie poznáme len jeden takýto prípad skutočného 
„odstránenia nelegálnej stavby“. Oným hradom bol dnešný Eisenstadt (maď. Kismarton) 
severne od Šopronu patriaci Gutkeledovcom, resp. komesom Šimonovi a Michalovi. Kráľ 
jeho odstránenie zdôvodnil úžitkom pre kráľovstvo a mier. Listinou z roku 1294, keďže 
s operáciou súhlasili, im určil ako kompenzáciu dedinu „Reutuchkeruy“ s mýtom.125 To 
znamená, že kráľ sa snažil o naplnenie mierovej dohody, no nebolo to zadarmo a najskôr ani 
nie hneď. Zsoldos toto zbúranie pokladá za dôkaz implementácie zmluvy ako aj skutočnosti, 
že sa brala vážne. Že sa tak stalo až v roku 1294, alebo tesne predtým,  bol predovšetkým 
dôsledok turbulentnosti ďalšieho vývoja so vzburou Kysekovcov a zajatím kráľa, ktoré 
realizáciu mierovej zmluvy oddialili. No i tak môžeme pochybovať o jej celkovom vykonaní. 
Otázne napr. tiež je, v akom stave boli vlastne predmetné hrady po predošlých bojoch, 
a teda, či sa snáď niektorým vlastníkom aj neoplatilo, za nejakú kompenzáciu, súhlasiť 
s likvidáciou daného (poškodeného) opevnenia. Ako sa zdá, u Kysekovcov, ak sa o to 
vôbec kráľ pokúsil, očividne nepochodil. Signatári Hainburského mieru boli síce schopní 
zničiť hrady Kysekovcov, no vzhľadom na to, že vojvoda mal na konci roka 1291 a v roku 
1292 ani nehovoriac naozaj dosť vlastných starostí, je nepravdepodobné, že by si mohol 
dovoliť angažovať sa v tejto záležitosti. Ondrej III. najskôr v tomto smere vyvíjal nejakú 
aktivitu, či už diplomatickú, alebo, v prípade Kysekovcov v nasledujúcom roku aj vojenskú, 
no výsledok určite nebol podľa jeho predstáv. Výpady súčasnej maďarskej historiografie 
voči Šimonovi „Kismartonovi“ a „oslava“ Ivana a jeho bratov, ktorý sa odmietli podriadiť, 
vyznievajú potom dosť rozpačito.126

Záver

Môžeme povedať, že Albrecht v rokoch 1290 – 1291 do značnej miery podcenil nového 
uhorského kráľa, nehovoriac už o postoji rozhodujúcej časti uhorských elít nasledovať 
ho proti „Nemcom“. Tento krátky, ale intenzívny konflikt mu ukázal, že s Uhorským 
kráľovstvom treba vážne počítať, aj napriek jeho dovtedajšej dezintegrácii. Obrovský 
rozdiel bol najmä v tom, že predtým, na konci 80. rokov 13. stor., sa Albrecht potýkal 
najmä s potenciálom jedného, hoci mocného rodu, no v roku 1291 už musel čeliť väčšine 
kráľovstva. V tomto prípade už išlo naozaj o nebezpečného protivníka, najmä ak urobil 
123 ZSOLDOS, Atilla. Város a határon. Köszeg 675 éve királyi város. In Vasi honismereti és helytörténeti  
közlemények,  2004/1, s. 7. MEYER, Wolfgang. Der Burgenbau zur Zeit der Herren von (Güssing) Güns im 
heutigen Burgenland. In Die Güssinger - Beiträge zur Geschichte der Herren von Güns/Güssing und ihrer 
Zeit (13./14. Jahrhundert). Hrg. Heide Dienst, Irmtraut Lindeck-Pozza, Eisenstadt : Das Burgenländisches 
Landesmuseum, 1989, s. 254-255.  
124 HERUCOVÁ, Angelika. Palatíni arpádovských kráľov. Bratislava : VEDA SAV, 2020, s. 170.
125 CDH VI./1, s. 293-295.
126 SZOVÁK, Kornél – ZSOLDOS, Attila. Szent, c. d., s. 173. Najnovšie napr. SKORKA, Renáta. A „mohó  
farkas” utóda. Egy Kőszegi Habsburg-szolgálatban. In Világ történet 7 (39.) évfolyam 2017, 1. s. 100.
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vojvoda druhú chybu,  a tou bolo podcenenie situácie doma a opozičných nálad šľachty 
vo vlastných krajinách. Toto bol najskôr hlavný dôvod skutočnosti, že v konflikte  
s Ondrejom III. ťahal za kratší koniec. Ak by totiž dokázal zužitkovať celý svoj vojenský 
potenciál z Rakúska a Štajerska, nehovoriac o ríši, prípadne tradičné spojenectvo 
s Meinhardom II., vojvodom Korutánskym a tyrolsko-gorickým grófom, konflikt by 
dopadol, ak by ho vôbec vyvolal Ondrej III., najskôr inak. 

Pritom táto vojna sa nijako zvlášť nevymykala zo stredovekých meradiel a spôsobu boja, 
s časovým a geografickým obmedzením. Vidíme tu typicky „krátku“ kampaň v trvaní 
asi piatich týždňov. Celkovo medzi 18. júlom a zhruba 20. – 22. augustom 1291, pričom 
vrcholom bol pobyt kráľa a jeho hlavných síl pred Viedňou medzi 9. a 22. augustom. Na 
druhej strane sa však vynára otázka, prečo relatívne priaznivé okolnosti uhorská strana, 
navyše za komplikovanej situácie pre Albrechta v ríši, nevyužila „lepšie“. Vojvoda bol medzi 
viacerými mlynskými kameňmi a nech už bola napokon oblasť okolo Viedne akokoľvek 
vyplienená, je ťažké sa zbaviť pocitu, že uhorská strana sa nejako priveľmi ponáhľala 
uzavrieť mier. Snáď tu pôsobil tlak prelátov na mladého (a neskúseného) kráľa, ale môžeme 
tiež uvažovať aj o hrozbe zo strany Anjouovcov. Tak či onak, mier bol uzavretý pomerne 
rýchlo, a to aj na stredoveké pomery. Jeho potreba bola najskôr na oboch stranách výrazná, 
ak mu dali prednosť pred pokračovaním bojových operácií.

Hoci mal teda na začiatku konfliktu rakúsko-štajerský vojvoda Albrecht držbou 
západouhorského pohraničia prakticky všetky tromfy vo svojich rukách, to mu, paradoxne, 
pomohlo napokon len k tomu, že mal čo ponúknuť ako výmenu za mier. Bezbolestné to, 
najmä pre jeho ľudí spravujúcich obsadené hrady asi nebolo, no s tým sa, tvárou v tvár 
hrozbám a výzvam doma a v ríši, vojvoda relatívne úspešne vyrovnal. Ondrej sa tým zbavil 
najnebezpečnejšieho a zároveň geograficky aj najbližšieho súpera v boji o trón, ktorý navyše 
okupoval časť krajiny. To muselo v nebývalej miere posilniť jeho prestíž pred očakávanou 
konfrontáciou s Anjouovcami a zápasom o južné oblasti krajiny. Ak by sa niekto v tom 
čase obzrel po niečo vyše roku vládnutia mladého Ondreja III. naspäť, pravdepodobne by 
sa divil, ako sa situácia v krajine zmenila. A ešte pravdepodobnejšie je, že pri pohľade do 
budúcnosti by očakával najskôr pozitívny vývoj.

P. ROHÁČ:  ANDREAS III. UND DER ÖSTERREICHISCH-UNGARISCHE 
KONFLIKT VON 1291

Nach der Ermordung von König Ladislaus von Ungarn wurde Andreas von Este, der 
Sohn des König Stephans von Ungarn, zum Nachfolger Ladislaus‘ gewählt. Andreas kam 
darauffolgend bei Herzog Albrecht I. in Wien unter. Albrecht unterschätzte jedoch den 
neuen König von Ungarn in den Jahren 1290 – 1291, und nicht zuletzt auch die Bereitschaft 
der ungarischen Eliten, den neuen Herrscher gegen die „Deutschen“ zu unterstützten. 
Von dem kurzen, jedoch äußerst zähen Konflikt musste er seine Lehre ziehen. Es zeigte 
sich nämlich, dass das Königreich Ungarn trotzt der sichtbaren Auflösungserscheinungen 
einen ernstzunehmenden Gegner darstellt. Der größte Unterschied im Vergleich mit den 
1280er Jahren, als es Herzog Albrecht grundsätzlich  nur mit einer adeligen Familie zu 
tun hatte, zeigte sich im Jahre 1291 insbesondere darin, dass er zu diesem Zeitpunkt 
bereits den Großteil des Königreichs in Erwägung ziehen musste. Königreich Ungarn 
stellte einen gefährlichen Kontrahenten dar, zumal Albert zu diesem Zeitpunkt bereits 
der zweite Fehler unterlaufen ist, und zwar – er unterschätzte die heimische politische 
Lage und die Opposition des Adels in eigenen Ländern. Diese Tatsche war womöglich 
der entscheidende Faktor, der dazu beigetragen hatte, dass Albrecht im Konflikt mit 
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Andreas III. letzten Endes den Kürzeren zog. Wäre er nämlich in der Lage, sein ganzes 
militärisches Potential aus Österreich und der Steiermark, geschweige denn des Heiligen 
Römischen Reiches, bzw. das traditionelle Bündnis mit dem Herzog von Kärnten und Graf 
von Tirol und Görz Meinhardt II. zu seinem Gunsten auszunutzen, würde der Konflikt 
mit größter Wahrscheinlichkeit einen anderen Verlauf nehmen. Dabei stellte der Konflikt, 
auch bekannt als die Belagerung Wiens durch König Andreas III., keine Besonderheit 
dar, gemessen an den mittelalterlichen Maßstäben und der Kampfführung, als auch dem 
zeitlichen und geographischen Rahmen. Es handelte sich um einen „kurzen“, in etwa fünf 
Wochen lang dauernden Feldzug (von 18. Juli bis 20. – 22. August). Den Höhepunkt stellte 
die Belagerung der Stadt Wien durch Andreas III. und seinem Heer zwischen dem 9. und 
22. August. Andererseits stellt sich aus heutiger Sicht auch die Frage, warum die Ungarn 
ihre günstige Lage nicht besser ausgenutzt haben. Herzog Albrecht I. befand sich in einer 
schwierigen Situation und selbst, wenn man bedenkt, dass das Gebiet um Wien größtenteils 
ausgeplündert wurde, neigt man zum Schluss, dass die ungarische Seite allzu schnell und 
geradezu überhastet auf die Friedensschließung drängte. Eine mögliche Erklärung bietet 
der Druck der Prälaten auf den jungen und unerfahrenen König, und selbst die Bedrohung 
seitens der Anjous ist nicht auszuschließen. Wie dem auch sei, wurde die von beiden Seiten 
des Konflikts offensichtlich ersehnte Friedensvereinbarung relativ rasch erzielt. An der 
Weiterführung der Kämpfe gab es beiderseits wenig Interesse. 

Konnte der Herzog von Österreich und Steiermark Albrecht I. am Anfang des Konflikts 
das westungarische Grenzland in seinen Besitz bringen und somit alle Trümpfe in seiner 
Hand halten, so reichte es am Ende nur dazu, dass Gebiet als Gegenleistung für die 
Friedensvereinbarung anzubieten. Die Verluste waren angesichts der Tatsache, dass die 
Burgen in Westungarn von seinen Gefolgsmännern verwaltet wurden, sicher spürbar, jedoch 
musste der Herzog in Anbetracht der Bedrohungen in Österreich und der Steiermark diese 
hinnehmen. Andreas III. konnte hingegen seinen gefährlichsten und in der unmittelbaren 
geographischen Nachbarschaft residierenden Gegner um den ungarischen Thron, der noch 
dazu im Besitz eines Teils von seinem Lehen war, außer Gefecht setzen. Durch diesen 
Sieg konnte Andreas sein Prestige vor dem erwarteten Zusammenstoß mit den Anjous und 
dem bevorstehenden Kampf um die südlichen Gebiete des Landes erheblich stärken. Beim 
Rückblick auf die zu der damaligen Zeit nicht einmal ein Jahr andauernde Regierungszeit 
des jungen Andreas III. ist es geradezu verwunderlich, wie gewaltig sich die Lage in 
Ungarn binnen kurzer Zeit veränderte. Die Grundlagen zu Annahme, dass die weitere 
Entwicklung positiv verlaufen würde, waren jedenfalls vorhanden. 
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MARS A EROS RUKA V RUKE. 
RAKÚSKO-UHORSKÉ FRONTOVÉ A TYLOVÉ 
NEVESTINCE V OBDOBÍ VEĽKEJ VOJNY

TIBOR BALLA

BALLA, T.: Mars and Eros Hand in Hand. Austro-Hungarian Front and Reserve Brothels 
during the Great War. Vojenská história, 2, 25, 2021, pp 34-43, Bratislava. 
In the study, the author sums up the activity of the imperial and royal camp and reserve brothels, 
established in 1915 by the military authorities of the Austro-Hungarian monarchy, operating 
during the World War 1. The organisational rules of the camp and reserve brothels originating 
within divisions with the aim to prevent the spread of venereal diseases in the Army and to 
protect the soldiers’ health (in 1915, 12% of the troops were infected) are introduced. The 
author zooms in on the regulations regarding the brothel activity, obligations of the staff and 
prostitutes as well as the effort of the authorities to build a whole network of brothels. Readers 
will learn about the headquarters regulations, issued to prevent the spread of venereal diseases 
among soldiers (raising awareness, medical check-ups several times a week, handing out free 
protection, etc.), uncovering similar civilian and military health regulations issued for the rear 
areas as well. The author informs about the operation of brothels established in the territories 
occupied by the Austro-Hungarian Army (according to the Serbian example) and the hygienic 
and other regulations for the prostitutes working there. The author briefly informs the readers 
about the works of significant contemporary expert physicians and their work in the field of 
edification in order to suppress the spread of venereal diseases. 
Keywords: Imperial and royal camp and reserve brothels in Austria-Hungary, World War 1, 
regulations regarding the brothel operation, headquarters regulations issued to prevent the 
spread of venereal diseases among soldiers.

Dejiny prostitúcie, ktorá sa pokladá za najstaršie remeslo, sú prakticky rovnako staré 
ako ľudstvo samo. Popularita tejto inštitúcie zostala počas tisícročí stabilná a zvlášť to 
platilo na vojnové obdobia, keď sa Mars vodil ruka v ruke s Erosom. V najnovšom období 
sa armády už snažili centrálne riadiť služby, poskytujúce telesné radovánky, a dostať ich 
do organizovaných rámcov, nakoľko tak zo strany vojakov, ako i dôstojníkov bol o ne 
veľký záujem. Niekoľko týždňov po vypuknutí Veľkej vojny v auguste 1914 na každej zo 
zúčastnených strán odviedli dovtedy nevídané miliónové masy, ktoré boli vytrhnuté z ich 
obvyklého rodinného prostredia a poslané na rozličné bojiská. Na začiatku roka 1915 sa 
mobilná vojna na väčšine frontov premenila na vojnu zákopovú. Bolo evidentné, že vojaci, 
ktorí sa vyslobodili po niekoľkých týždňoch či mesiacoch zo zákopov, kde boli úplne 
odrezaní od spoločnosti žien, budú chcieť nájsť liek na ukojenie svojich vybudených pudov 
v najbližšom frontovom alebo tylovom nevestinci.

Rakúsko-uhorské velenie, vychádzajúc z nemeckého príkladu, si rýchlo uvedomilo 
potrebnosť zriadenia takýchto inštitúcií. V prvom rade preto, že sa takto dalo jednoduchšie 
bojovať proti rozličným pohlavným chorobám,1 ktoré už v mierových časoch tvorili 17 – 31 
percent2 všetkých ochorení v armáde, veď zdravotný stav žien, pracujúcich v nevestincoch 
podliehal prísnej lekárskej kontrole a aj vojaci mohli služby dievčat využívať len pri dodržaní 
predpisov. Zachovanie zdravia a bojaschopnosti vojakov bojujúcich na fronte a prevencia 
epidémií bola totiž elementárnym záujmom velenia armády.

1 Najznámejšie a najviac rozšírené z nich boli kvapavka, syfilis a mäkký vred. 
2 BIWALD, Brigitte Franziska Theresa. Vom Helden zum Krüppel. Das österreichisch-ungarische Militärsanität-
swesen und dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft im Ersten Weltkrieg. Phil. Dissertation. II. Bd. Wien 2000, 
s. 670.
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Hlavné veliteľstvo cisársko-kráľovskej armády v lete 1915 vydalo organizačný poriadok, 
ktorý mal osem bodov a vzťahoval sa na frontové a tylové nevestince. Medzi suchozemskými 
jednotkami armády sa poriadok šíril v strojopisnej verzii. K. u. k. vojenská administrácia 
sa problému venovala naozaj do dôsledkov a skonštatovala nasledovné. Poradovým číslom 
označené frontové a tylové nevestince3 tvorili integrálnu súčasť frontového vojska. Ich cieľom 
bolo uľahčenie sexuálneho života dôstojníkov a mužstva, uspokojenie ich potrieb a sexuálna 
osveta náhradníkov, narukovaných zo zázemia, ďalej obmedzenie sklonov k homosexualite 
a onanii. Popri každej pešej a jazdeckej divízii bol zriadený jeden frontový nevestinec, 
pri dôležitejších tylových staniciach, v hradoch, opevnených miestach zase podľa potreby 
zriadili tylové nevestince. Vojenské zdravotné inštitúcie, ktoré zamestnávali aj sestry 
z Červeného kríža, nevestinec nedostali, nakoľko jeho existencia by značne podrývala 
pracovnú morálku ženského personálu, čomu sa autori nariadenia chceli rozhodne vyhnúť.

Frontové nevestince boli rozdelené na štábne oddelenie a jedno zásobovacie oddelenie, 
ďalej na toľko brigádnych oddelení, koľko mal armádny zbor alebo divízia brigád.  Oddelenia 
mohli mať podľa miestnych podmienok viacero pododdelení. 

Na najvyššej úrovni správy frontových verejných domov stál vedúci záležitostí rakúsko-
uhorských poľných nevestincov, ktorý pôsobil ako pomocný orgán viedenského spoločného 
Ministerstva vojny a mal titul dvorného radcu. Na Hlavnom armádnom (tylovom) veliteľstve 
bol jeho zástupcom hlavný inšpektor frontových nevestincov, na armádne a tylové veliteľstvá 
pridelili vždy jedného inšpektora nevestincov. Na čele každého frontového verejného domu 
stál riaditeľ, pod jeho právomoc patril vedúci skupiny, ďalej úradníci a koncipienti.

Podskupiny tvorili neviestky 1. a 2. triedy, ktoré neboli zaradené do hierarchie a boli 
vyplácané mesačne. Ako pomocný orgán vypomáhala dáma, označovaná ako „madam“. 
Úradníci frontových verejných domov tvorili samostatný stav. V prípade nedostatku mohli 
byť dočasne nahradení takými dôstojníkmi, ktorí vedeli úradne preukázať svoju impotenciu. 
Ich oblečenie sa stanovilo neskôr, dovtedy nosili na ramene pásku s čiernym gumeným 
lemovaním.

Za základnú zásadu fungovania inštitúcie sa stanovilo, že dôstojnícka neviestka mohla za 
24 hodín obslúžiť v priemere šiestich oprávnených zákazníkov, neviestka určená pre mužstvo 
dvanástich. Príslušníci mužstva mohli pri každej príležitosti využívať služby dievčat 15 
minút, vyšší dôstojníci 30, štábni dôstojníci 60 a generáli 120 minút.4 Pri styku museli 
používať ochranu značky „Neosalversan“ vzor 14/15 sivej farby, ktorá bola odolná voči 
roztrhnutiu a platilo sa za ňu u madam 20,3 haliera. Keďže o prezervatívy sa aj v tylových 
častiach krajiny prejavoval obrovský záujem a jeho dovoz z Paríža bol pre vojnové pomery 
prakticky nerealizovateľný, autori nariadenia nabádali k prísnej šetrnosti a upozorňovali na 
nebezpečenstvo jeho rýchleho opotrebovania pri príliš intenzívnom používaní.

Ženské osadenstvo frontových verejných domov bolo rozdelené do troch skupín: 
dôstojnícke dámy, ďalej neviestky pre mužstvo 1. a 2. triedy. Posledné sa nazývali zákopové 
fľandry (Schützengrabermenschen). Prechod z jednej triedy do druhej nebol možný.

Dámy vhodné na službu vysielala komisia na menovanie prostitútok pôsobiaca v tyle, 
stav sa aj neskôr dopĺňal spomedzi nich. Pri každom armádnom zbore pôsobila jedna 
mobilná komisia. Ženy zaradené podľa odporúčania komisie do niektorej zo spomenutých 
troch kategórií sa na základe usmernenia veliteľa rakúsko-uhorských frontových 
nevestincov umiestňovali do frontových alebo tylových zariadení. Keď ženy, vyhradené pre 
dôstojníkov pre „opotrebovanosť“ už nedokázali podávať dostatočný výkon, boli preradené 

3 V nemčine sa na označenie týchto zariadení používalo viacero výrazov: napr. Feldbordellen, Feldpuffs, 
Freudenhäuser.
4 Hierarchia bola priamo úmerná aj veku klienta, takže bolo náležité, že starší dôstojníci dostali viac času na 
strávenie riadeného milostného spolubytia.
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medzi kurtizány 1. triedy určené pre mužstvo. Neviestky z 2. triedy boli určené výlučne 
pre mužstvo bez hodnosti a ich počet bol podľa plánov a možností dopĺňaný spomedzi ich 
kolegýň z 1. triedy. Keď už zákopové fľandry nemohli ďalej slúžiť svojmu poslaniu, označili 
ich na ľavej strane zadnice obrátenou cisárskou pečaťou, boli vyradené a pri najbližšej 
možnej príležitosti mali byť dôkladne nakazené odovzdané nepriateľovi.5

Neviestkam podľa vojenských regúl predpísali ako táborový odev šedé šaty, ktorých 
strih bol podobný strihu uniformy sestier Červeného kríža. K nim nosili na ramene 8 cm 
širokú čiernu pásku, vybavenú 1,5 cm širokou gumenou obrubou. Ako spodnú bielizeň im 
určili normálnu bielizeň značky dr. Jäger s predĺženou dobou nosenia, pre dámy určené 
dôstojníkom spolu s najjemnejšími čiernymi polohodvábnymi pančuchami, pobehlice 
určené pre mužstvo mali červené bavlnené pančuchy strednej akosti. Podväzky mali 
rovnakú farbu. Počas výkonu služby si šaty čiastočne alebo úplne mohli vyzliecť, ale boli 
povinné dávať na ne pozor. Dôstojnícke kurtizány, ktoré vďaka svojmu predchádzajúcemu 
výcviku (návšteve odbornej akadémie viedenského Ministerstva obchodu) boli schopné 
vyvíjať mimoriadny vplyv aj na generálov, mohli ako poznávací znak mať na čiernych 
pančuchách červené lampasy.6 

Frontové a tylové nevestince fungovali viac-menej podľa vyššie uvedených predpisov, 
o výkonoch dám sa žiaľ nezachoval žiaden dobový dokument. To, čo sa odohrávalo za 
zatvorenými dverami či závesmi, môžeme pokojne prenechať fantázii čitateľa. Cena za 
využitie služieb frontového alebo tylového nevestinca sa zrejme líšila podľa jednotlivých bojísk 
a prispôsobovala sa tenkým peňaženkám dôstojníkov, respektíve nízkemu žoldu vojakov.7 

Počet frontových nevestincov ďaleko zaostával za skutočnými nárokmi. Zriaďovali ich 
na fronte väčšinou v relatívne malej vzdialenosti od bojovej línie, najmä v opustených 
kaštieľoch, v dedinských domoch, ktoré zostali ušetrené vojnou, alebo v novopostavených 
drevených barakoch či prázdnych železničných vagónoch. Väčšinou existovali len krátko, 
personál neraz pozostával len z dvoch či troch osôb. Tieto zariadenia navštevovali 
predovšetkým vojaci jednotiek družstiev odchádzajúcich do prvej línie alebo tí, ktorí sa 
odtiaľ práve vrátili do zálohy.

Verejné domy, ktoré boli zriaďované na dlhšiu dobu,  boli obvykle užívané civilným 
obyvateľstvom už aj predtým a podľa vyššie uvedených predpisov sa pokladali za tylové. 
Stáli za frontovou líniou v tylovom území. Neboli vystavené bezprostrednému vojnovému 
nebezpečenstvu a považovali ich za prechodné stanice pre každú časť mužstva, ktorú 
vysielali na front alebo ktorá sa odtiaľ práve vrátila. Nevestince určené pre dôstojníkov 
a pre mužstvo, ako aj sporadicky existujúce „bordely“ pre poddôstojníkov boli všade prísne 
oddelené a tie, ktoré boli určené vojakom, sa dali rozpoznať podľa dlhých radov, ktoré sa 
pred nimi vinuli.8

5 Rakúsko-uhorské veliteľstvo skoro spoznalo možnosti, ktoré v sebe skrývala táto dobová „biologická zbraň“. 
Samozrejme, aj nepriateľovi bol jasný predchádzajúci život týchto nešťastných dám.
6 HIRSCHFELD, Magnus Dr. – GASPAR, Andreas Dr. (Eds.). Sittengeschichte des Weltkrieges. I. Bd. 
Leipzig–Wien, b. r., s. 206-207.
7Cenník rakúsko-uhorských frontových a tylových nevestincov žiaľ nemáme k dispozícii, údaje sa zachovali 
jedine z podobných zariadení cisársko-kráľovského Srbského vojenského hlavného veliteľstva. Tak napríklad 
v belehradskom dôstojníckom nevestinci platili 10, v bordeli pre mužstvo 3 koruny a pobyt v dome s červenou 
lampou pre civilov stál tiež 3 koruny. Pre porovnanie v nemeckých dôstojníckych nevestincoch fungujúcich 
na západnom fronte za služby dievčat platil dôstojník 6, vojak 3 marky. Por. ROKSANDIĆ, Julius dr., k.u.k. 
Stabsarzt. Sanitäre Wacht an der Pforte des Orients und Occidents. Belgrad, 1918, s. 160-161; Kriegsarchiv 
Wien (ďalej KA) Manuskripten, Technik im Weltkriege Nr. 183; HENEL, Hans Otto. Eros im Stacheldraht. 
Siebzehn Liebes- und Lebensläufe. Hamburg 1931, s. 17.
8  HIRSCHFELD, M. – GASPAR, A. (ed.). Sittengeschichte, c. d., s. 309-311.
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Zriaďovanie domov „s červenými lampami“ prebiehalo plynulo. Veliteľstvo  
XXVII. cisárskeho a kráľovského armádneho zboru v októbri 1917 chcelo postaviť 
v Radautzi v Bukovine jeden rakúsko-uhorský a jeden nemecký nevestinec, aby predišli 
šíreniu pohlavných chorôb, ktoré sa v okolí veľmi rozšírili. Prvý menovaný nevestinec mala 
zriadiť 40. uhorská kráľovská vlastibranecká (honvédska) pešia divízia. Dámy, ktoré sa 
hlásili do verejného domu, museli mať platný preukaz s fotografiou, týždenne dvakrát sa 
museli podrobiť bezplatnej lekárskej prehliadke, svoj preukaz museli zákazníkovi predložiť 
bez vyzvania. Tie, ktoré preukaz nemali a nakazili vojakov, boli vyhostené z mesta a boli 
pred súdom obvinené z ublíženia na tele.9

Správa zdravotného veliteľa cisársko-kráľovského Hlavného veliteľstva armády 
z novembra 1916 konštatovala, že frontových nevestincov zriadených podľa divízií pôsobilo 
príliš málo, aj v tých pracovalo len niekoľko dievčat, ktoré preto boli mimoriadne preťažené. 
Dámy za jedinú noc obslúžili často aj tridsať, päťdesiat či dokonca sto zákazníkov, takže bolo 
pochopiteľné, že pri takýchto okolnostiach sa napriek prísnym predpisom šírili nákazlivé 
choroby. Vo verejných domoch čakajúci vojaci pravidelne holdovali alkoholu. Veliteľ 
lekárov odporúčal kontrolu mužských návštevníkov tak pri vstupe, ako aj pri odchode, aby 
sa tak vylúčili chorí na pohlavné choroby. Rezignovane priznával, že frontové verejné domy 
nie sú v skutočnosti vhodné na zníženie počtu nakazených.10

Prostitúcia bola všeobecne pokladaná za liaheň pohlavných chorôb, a preto na území 
obsadenom rakúsko-uhorskými oddielmi vojenské velenie zavádzalo prísne hygienické 
opatrenia. Napríklad v nevestincoch v srbskom tyle upozorňovali návštevníkov na potrebu 
dodržiavania predpisov v nemeckom, maďarskom a chorvátskom jazyku. Zároveň každá 
neviestka bola povinná odmietnuť zákazníka, ktorý bol chorý, opitý alebo pripitý a nesmela 
ho vpustiť do izby. Musela vyžadovať, aby hosť používal ochranný prostriedok, ktorý si 
mohol zakúpiť pri pokladni a ak nebol ochotný, mal si pohlavný úd dezinfikovať bórovou 
vazelínou, ktorú dostal od kurtizány pred uskutočnením styku. Kto vedel, že má pohlavnú 
chorobu a predsa spal s niektorým dievčaťom, dopúšťal sa trestného činu, ktorý bol trestaný 
väzením. Najlepšou ochranou proti nákaze bolo používanie prezervatívu, ale zákazník si 
najcennejšiu časť svojho tela aj v tomto prípade musel natrieť bórovou vazelínou. Hneď po 
vykonaní súlože musel svoj pohlavný úd umyť v teplej mydlovej vode. Každý návštevník 
bol povinný predtým, ako opustil nevestinec, navštíviť dezinfekčnú miestnosť, ktorej 
vchod bol označený červenou lampou. Vykonanie dezinfekcie bolo povinné pre každého. 
Jej zanedbanie vojenské úrady prísne trestali.11 V tylových oblastiach dozerali na zdravie 
personálu nevestincov vojenskí lekári. Na územiach, kontrolovaných vojskom sa vykonávali 
razie, ktorými sa pokúšali dostať pod kontrolu bujnejúcu ilegálnu prostitúciu.

Počet prostitútok, ktoré patrili do stavu armády, vždy ďaleko zaostával za dopytom 
a kurtizány mohli vykonávať svoju prácu len krátke obdobie, vzhľadom na vyššie opísané 
vyťaženie a hroziace nebezpečenstvo nákazy pohlavnými chorobami. Do služby sa nemohli 
hlásiť ženy pod 18 rokov, také, ktoré boli slabšej telesnej konštrukcie, tehotné, panny alebo 
žili v manželstve. Mnohé z nich vykonávali najstaršie remeslo aj predtým, ale predávať 
svoje telo začalo stále viac takých žien, ktoré k práci v nevestinci prinútila neustála bieda 
na obsadených územiach.12 Tlak, pod ktorým žili, u mnohých zapríčinil psychický kolaps 
a únik hľadali v alkohole.

9  KA Neue Feldakten (NFA) XXVI. Korps Nr. 989. šk. 3606. 
10 KA Armee-Oberkommando (ďalej: AOK) Sanitätschef, šk. 2312, bez čísla.
11 HIRSCHFELD, M. – GASPAR, A. (ed.). Sittengeschichte, c. d., s. 328-329.
12 Tamže, s. 330.
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Počet frontových verejných domov – aj keď pracovali s plnou kapacitou – bol nízky 
a navyše mali veľmi puritánske vybavenie, v dôsledku toho počas prvej svetovej vojny kvitla 
aj tajná prostitúcia. Mnohí navštevovali ilegálne fungujúce domy lásky, výsledkom však 
bolo šírenie pohlavných chorôb epidemickou rýchlosťou, hoci cisársko-kráľovské velenie 
vyvíjalo zúfalú snahu pri osvete vojakov a vyhľadávaní a liečení už nakazených vojakov.

Pri každom vojsku zaviedli osvetovú výučbu mužstva o nebezpečenstve pohlavných 
chorôb, čo neraz dostali ako úlohu nižší dôstojníci. Okrem toho zadarmo rozdávali 
vojakom množstvo brožúr, napísaných odbornými lekármi a preložených do deviatich 
jazykov,13 hygienickú súpravu a bezplatný prezervatív.14 Vojenskí lekári týždenne dva až 
trikrát vykonali prehliadku mužstva, ktoré však nejavilo prílišné nadšenie z tohto výkonu, 
nazývanom „chvostová paráda“.15 Vojaci, ktorí cestovali do tylového územia na dovolenku, 
boli povinní pred začiatkom cesty zúčastniť sa na zdravotnej prehliadke, ktorá sa však veľmi 
často vykonala len povrchne. Nové nákazy sa mali okamžite hlásiť lekárovi vojenského 
oddielu.16 Ak sa niekto vrátil z tylového územia na front nakazený a nedokázal povedať 
meno ženy, od ktorej infekciu chytil, bol potrestaný.17

Vojak, ktorý si cielene „zohnal“ pohlavnú chorobu – najčastejšie dobre liečiteľnú kvapavku18 
– s úmyslom vyhnúť sa na niekoľko týždňov službe na fronte, prípadne svoju chorobu utajil, 
mohol počítať s prísnym trestom (niekoľko mesiacov trvajúce väzenie alebo žalár).19

Vďaka intenzívnym a účinným opatreniam spoločného Ministerstva vojny a podriadených 
vojenských úradov sa podiel pohlavne nakazených vojakov v armáde – ktorý dosahoval pred 
vypuknutím svetovej vojny 5,6 percent a v priebehu roka 1915 vystúpil na 12,2 percenta – 
v roku 1916 podarilo znížiť na 6,4 percenta, a tento stav zostal nezmenený až do konca vojny.20

Na územiach obsadených Rakúsko-uhorskou monarchiou zaviedli obzvlášť prísne 
opatrenia na potlačenie pohlavných chorôb. Napríklad v cisársko-kráľovskej Srbskej 
hlavnej vojenskej správe to bolo preto obzvlášť dôležité, lebo v prvom roku okupácie 
početná skupina srbských žien pokladala za svoju vlasteneckú povinnosť nakaziť pohlavnou 
chorobou vojakov rakúsko-uhorskej armády a tým znížiť jej bojaschopnosť.

Okrem pravidelného školenia mužstva a ich lekárskej kontroly, ako aj ich zaopatrenia 
hygienickými a ochrannými prostriedkami úrady zriaďovali občianske a frontové nevestince, 
13 Viedenská c.-k. Dvorská a štátna tlačiareň (k. u. k. Hof- und Staatsdruckerei) v máji 1916 distribuovala 
100 000 kusov z osvetového zošitu s názvom „Schutzmittel gegen Geschlechtskrankheiten” pre spoločné 
Ministerstvo vojny. Por. KA Kriegsministerium (ďalej: KM) 1916 KD 7-21.
14  V novembri 1915 rozdali pre vojakov 8. spoločnej pešej divízie niekoľko sto prezervatívov. Por. KA NFA 
8. ID 282/1 1915. Karton 488. 
15 Bežné nemecké označenie bolo Schwanzparade alebo Giesskannenparade.
16 HIRSCHFELD, M. – GASPAR, A. (ed.). Sittengeschichte, c. d., s. 206-207, 241-242.
17 BIWALD, B. Vom Helden, c. d., s. 675.
18 Nakazení syfilisom mohli počítať s dlhou dobou liečenia, v prípade neskoro objaveného ochorenia aj 
s roky trvajúcimi útrapami. Tí, ktorí sa nakazili kvapavkou, mohli počítať s kratšou dobou liečenia.
19 KISS, Gábor. Nemi betegségek és a „hadrakelt sereg” az Osztrák–Magyar Monarchiában 1914–1918 között. 
In Ad acta. A Hadtörténelmi Levéltár évkönyve, 2005. Budapest, 2006, s. 88-92.
20 BIWALD, B. Vom Helden,  c. d., s. 673. Pri cisársko-kráľovskej vojenskej flotile sa počiatočná 7-percentná 
nakazenosť mužstva vďaka prísnej kontrole znížila na 1,3 percenta. Námorníci mohli navštevovať len 
nevestinec zriadený vojenským námorníctvom v Kumbore. Pri prevencii významne pomáhalo, že na vojnovej 
lodi MONARCH, postavenej v 90. rokoch 19. storočia, ktorá slúžila na obranu pobrežia, sa pre námorníkov 
usporadúvali sexuálne školenia. Por. KISS, Gábor.  A cs. és kir. haditengerészet orvosi kara az I. világháború 
idején. Orvostörténeti Közlemények, 2008, s. 117-122. O dejinách vojnovej lode MONARCH, ako aj o vývine 
rakúsko-uhorskej vojenskej flotily pred prvou svetovou vojnou a jej úlohe pozri KRÁMLI, Mihály. A császári 
és királyi haditengerészet és Magyarország. Magyarország szerepe a közös haditengerészet fejlesztésében. 
Pécs, 2004.
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neviestky povinne a pravidelne kontrolovali, na tajnú prostitúciu v Belehrade dohliadala 
polícia, na vidieku vojenská polícia. Choré dámy sa museli povinne podrobiť bezplatnej 
nemocničnej liečbe, mužských návštevníkov nevestincov dôkladne vyšetrili. Pre pohlavne 
chorých vojakov postavili samostatné nemocnice, napríklad v Belehrade od roku 1916 mali 
dôstojníci k dispozícii v tylovej nemocnici Brčko 40, mužstvo 654 lôžok. Pohlavne chorým 
kurtizánam v civilnej cisársko-kráľovskej nemocnici v Belehrade postavili nemocničné 
oddelenie pre 250, vo vidieckych veľkých mestách pre 100 pacientiek, zároveň v nich 
zamestnali vynikajúcich odborných lekárov.21 

V srbskom hlavnom meste pôsobila od 5. decembra 1915 policajná expozitúra, ktorá 
sa zaoberala výlučne mravnostnými záležitosťami, teda viedla evidenciu a zaoberala sa 
ilegálnymi prostitútkami. V Belehrade fungoval jeden nevestinec pre dôstojníkov, dva pre 
mužstvo a jeden civilný. Pre dôstojníkov pracovalo osem, pre mužstvo 14 a pre civilov 
6 neviestok. Samozrejme, verejné domy fungovali aj vo vidieckych srbských mestách. 
Legálne sa prostitúciou živilo v Belehrade okolo 200 žien, pouličných neviestok, ktoré 
poskytovali služby len občas alebo tajne, bolo 250, z nich prevažnú väčšinu tvorili Srbky 
alebo Maďarky, veľká časť z nich bola vydatá alebo vdova, len menšiu časť tvorili 
slobodné ženy.22

Aj na tylových územiach prebiehal intenzívny boj proti pohlavným chorobám.23 Asi 50 – 
80 percent nakazených tvorili vojaci pochodových útvarov, posielaných ako záloha na front, 
ktorí chytili chorobu v nevestincoch v zázemí. Z tohto dôvodu sa tieto dostali do centra 
pozornosti vojenských i civilných orgánov. Vo verejných domoch mravnostná polícia musela 
aspoň raz mesačne urobiť kontrolu za prítomnosti úradného lekára. Neviestka si musela 
zaopatriť dezinfekčné a hygienické prostriedky (bórovú vazelínu, hypermangán, mydlo, 
vlastný bidet). Svojmu klientovi musela bez vyzvania ukázať povolenie na výkon remesla, 
aby sa z neho dalo zistiť jej meno a výsledok poslednej lekárskej prehliadky. Pred stykom 
sa mala použiť 5-percentná bórová vazelína, po ňom teplá voda a mydlo. Kurtizány sa raz 
mesačne museli podrobiť dôkladnej lekárskej prehliadke, ktorá pozostávala z preskúmania 
povrchu celého tela, hrdla a ústnej dutiny.24

Nariadením spoločného ministerstva vojny z 5. novembra 1915 boli vo viacerých mestách 
monarchie, okrem iných napr. v Prahe, Brne, vo Viedni zriadené nemocnice pre ženy 
postihnuté pohlavnými chorobami. Vo Viedni postavili päť oddelení, ale ukázalo sa, že 
nestačia. Prostitútky prepúšťali z týchto zdravotníckych zariadení príliš skoro, ešte keď 
boli infekčné. Policajné orgány cisárskeho hlavného mesta pritom nemali kompetencie na 
to, aby ich internovali. Dôkladnej prehliadke boli podrobené aj tie dámy, ktoré prevádzali 
prostitúciu tajne a polícia ich predvádzala po pravidelných raziách na verejných miestach, 
ako boli železničné stanice, hotely, kaviarne, pohostinstvá, krčmy a lokály.25

V marci 1916 vojakov, ktorí trpeli pohlavnou chorobou, sústredili v nemocniciach väčších 
miest, v ktorých sídlili jednotlivé vojenské veliteľstvá.26 Neviestky s pohlavnými chorobami 
umiestňovali a liečili úplne izolovane v nemocniciach v zázemí krajiny.27 V Budapešti 

21 ROKSANDIĆ, J. Sanitäre Wacht, c. d., s. 70-73.
22 Tamže, s. 159-164.
23 Podľa úradnej štatistiky bol pomer nakazených pohlavnými chorobami v tylových územiach 7,57 percent.  
Por. KA AOK Sanitätschef, šk. 2312, bez č.
24 KA KM 1916 14 A. 43-17/2, resp. 14 A. 43-17/4.
25 BIWALD, B. Vom Helden, c. d., s. 671.
26  KA KM 1916 14. A. 43-17/20-2.
27 KA KM 1916 14. A. 43-17/19-11, resp. 14. A. 43-17/19-12.
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v Infekčnej nemocnici sv. Gellérta im vyčlenili štyri baraky, okrem toho ošetrovali takto 
postihnuté dámy aj v Nemocnici sv. Jána.28

Počet nakazených neustále stúpal, preto 14. oddelenie cisársko-kráľovského ministerstva 
vojny navrhlo prepustiť v roku 1916 pre prostitútky, ktoré ochoreli na ruskom fronte, 
cholerové oddelenie týfusovej nemocnice v Miškovci, ktoré malo 1 100 postelí. Uhorský 
minister vnútra však navrhnutý objekt nepokladal za vhodný, namiesto toho navrhol na 
tento cieľ infekčnú nemocnicu v Mukačeve alebo zriadenie D-pavilónu pozorovacej stanice. 
V tom istom čase na území Krakovského vojenského veliteľstva, v haličskom Skotschaue 
premenili tamojší barakový tábor na nemocnicu, vhodnú na liečenie prostitútok.29 

Do boja proti pohlavným chorobám sa postavili aj uznávaní doboví odborníci.30 
Upozorňovali, že na fronte je možné dosiahnuť výsledky len rozdávaním osvetových zošitov, 
v denných rozkazoch odkazovaním na nebezpečenstvo pohlavných chorôb, zdôrazňovaním 
osobnej hygieny, ako aj dôležitosti používania prezervatívov a tiež pravidelnou lekárskou 
prehliadkou mužstva. Na hraniciach ríše pokladali za nevyhnutné zriadenie kontrolných 
staníc pre vojakov, odchádzajúcich na dovolenky, v tylových územiach zriadenie staníc 
pre chorých na pohlavné choroby a v špecializovaných nemocniciach zriadenie ženských 
oddelení, ako aj časté úradné kontroly prostitútok.31

Pravdepodobne na objednávku veliteľstva vojsk monarchie vznikli útle zošity od 
anonymných autorov, ktoré oslovovali vojakov s prísnou morálnou výchovou, ale okrem 
úzkej cieľovej skupiny sotva dokázali získať viac čitateľov, vyčerpaných dlhé roky 
trvajúcimi hrôzami vojny.32

Do tejto skupiny patrí aj nižšie uvedená výzva Spolku uhorských abstinujúcich lekárov, 
pripravená pre obyčajných vojakov, ktorá dáva nahliadnuť na spôsob, ako sa (s úsmevnou 
naivitou) pokúšali primäť ich k abstinencii a zrieknutiu sa alkoholických nápojov. Podobne 
ako vyššie opísané snahy, aj táto sa jednoznačne minula účinkom.

„1. Ovládanie všetkých telesných túžob, najmä prirodzeného pohlavného pudu 
prepožičiava človeku dôstojnosť, ktorá ho nadraďuje nad zvieratá.

2. Holdovanie alkoholu (či je to víno, pivo, pálenka, cognac, rum alebo ovocný mušt) 
podnecuje telesné túžby, bráni človeku v slobodnom myslení a obvykle ho podnieti 
k nepremyslenej pohlavnej samopašnosti.

28 KA KM 1916 14. A. 43-17/25.
29 KA AOK Sanitätschef 1916 Nr. 16051, šk. 2299. 
30 Pozri o. i. tieto tlačoviny a články: Dr. NÉKÁM Lajos egyetemi tanár, I. osztályú főtörzsorvos. A háború 
és a nemi betegségek. Budapest, 1915; FINGER, Ernst dr., Obersanitätsrat, Professor der Dermatologie und 
Syphilidologie an der Universität Wien. Die Verbreitung der Geschlechtskrankheiten durch den Krieg und 
deren Bekämpfung. In Das Österreichische Sanitätswesen. Jahrgang 1915. Nr. 43/46, s. 1-7; BRANDWEINER 
k.u.k. Stabsarzt, Privat-Dozent. Zur Frage der Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten im Kriege. In: 
Militärsanitätswesen. Beiblatt der Wiener „klinischen Wochenschrift” Organ der k.k. Gesellschaft der Aerzte 
in Wien. 1915. Nr. 41, s. 1-8.
31 KA KM 1916 14. A. 43-17/19-3. 
32 Jeden z autorov napríklad píše: „Je zrejmé, že pokušenia obliehajú vojaka storakým spôsobom, aby 
driemajúcu iskru jeho pohlavného pudu prebudili na najohavnejší vášnivý oheň. V tejto zvrhlej dobe je pre 
vojaka veľmi ťažké dostať sa bez ujmy z boja proti chlípnosti, ale predsa existuje víťazstvo v tomto boji! (...) 
Musíme sa úplne rozísť s hriechom nemorálnosti tak v mysli, ako aj v slovách a činoch. To je prvé, na čo 
musia dávať pozor tí, ktorí nechcú byť otrokmi seba samého. Samozrejme nesmieme vyhľadávať tieto hniezda 
hriechu a skazy, dokonca, čo najviac, ako je to možné, sa musíme vyhýbať všetkému, čo pomáha vábeniu. 
Tak sa rozhodne vyhýbajme nemorálnej spoločnosti, stráňme sa čítať nemorálne knihy a pozeranie ohavných 
obrázkov.“ In Egy nehéz küzdelem a katona életében. Bajtársi szeretetből egy katonabaráttól. KA KM 1916 
14 A. 23-18/7.
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3. Väčšina pohlavných chorôb sa získava takto, v opojení mysle a vedomia v dôsledku 
požitia alkoholu – dokonca nielen v stave opitosti, ale už aj pripitosti. 

4. Kto z nezbednej ľahkovážnosti a najmä pod vplyvom požitého alkoholu riskuje veľké 
nebezpečenstvá mimomanželského pohlavného styku, ťažko porušuje povinnosti voči sebe, 
svojej rodine a voči svojej vlasti.

5. Mimomanželský pohlavný styk skrýva nebezpečenstvo nakazenia sa pohlavnou 
chorobou. Ani najprísnejšie lekárske a policajné prehliadky neviestok nie sú dostatočnou 
zbraňou na zaručenie ich zdravia. Niet inej zaručenej možnosti ochrany proti týmto 
nebezpečenstvám, ako vyhýbať sa mimomanželskému pohlavnému styku.

6. Odmietanie konzumácie alkoholických nápojov znižuje nebezpečenstvo nakazenia 
pohlavnými chorobami. 

7. Požívanie alkoholických nápojov nepriaznivo vplýva na priebeh a dobu liečenia 
pohlavnej choroby.

8. Odborné liečenie pohlavnej choroby musí vykonávať výlučne odborný lekár – ale 
nikdy nie nejaký šarlatán alebo korešpondenčne. Ak sa objaví podozrenie na takú chorobu, 
okamžite je potrebné konzultovať s lekárom. Každé odkladanie problém len znásobuje.

9. Každý jeden človek, ktorý trpel syfilisom alebo kvapavkou, nech sa stráni uzavretia 
manželstva (alebo ak už ženatý je, nech sa vyhýba opätovnému začatiu pohlavného života) 
dovtedy, kým to spoľahlivý lekár výslovne nepovolí.“33

Centrálne organizovaná a riadená prostitúcia, ako aj existencia cisársko-kráľovských 
frontových a tylových nevestincov bola len nepatrnou, ale predsa nie zanedbateľnou 
epizódou dejín prvej svetovej vojny. Prevádzkovanie verejných domov v blízkosti frontu 
bolo pokusom na riešenie problému rapídneho šírenia pohlavných chorôb v rakúsko-
uhorskej armáde od začiatku vypuknutia vojny. Cisársko-kráľovskými vojenskými úradmi 
vydávané dôkladné a na všetko prihliadajúce nariadenia a vytvorenie siete frontových 
a tylových nevestincov sa ukázali ako relatívne účinné zbrane na prevenciu a potlačenie 
chorôb šíriacich sa pohlavným stykom, ako aj na vyhľadávanie nakazených osôb. Tak 
velenie, ako aj dôstojníci a vojaci zobrali ich fungovanie na vedomie s veľkou spokojnosťou. 

                                            Z maďarského jazyka preložila PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.

T. BALLA: MARS A EROS RUKA V RUKE. RAKÚSKO-UHORSKÉ FRONTOVÉ 
A TYLOVÉ NEVESTINCE V OBDOBÍ VEĽKEJ VOJNY

Autor v štúdii sumarizuje činnosť cisársko-kráľovských táborových a zálohových 
nevestincov, ktoré boli roku 1915 zriadené vojenskými orgánmi Rakúsko-uhorskej 
monarchie a pôsobili počas prvej svetovej vojny.

Predstavuje organizačné zásady táborových a zálohových nevestincov, ktoré vznikli 
v rámci divízií s cieľom predísť šíreniu pohlavných chorôb v armáde  a chrániť zdravie 
vojakov (roku 1915 bolo nakazených 12 % vojska). Sleduje nariadenia, týkajúce sa činnosti 
nevestincov, povinnosti zamestnaného personálu a prostitútok, ako aj snahy orgánov na 
vybudovanie celej siete nevestincov.

Čitateľ sa dozvie o nariadeniach veliteľstva, vydaných pre zamedzenie nákazy vojakov 
pohlavnými chorobami (osvetová práca, týždenne viackrát uskutočnené lekárske prehliadky, 

33 KA KM 1917 14. A. 43-19/19. In Egy nehéz küzdelem a katona életében. Bajtársi szeretetből egy 
katonabaráttól. KA KM 1916 14 A. 23-18/7.
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rozdávanie bezplatných ochranných prostriedkov atď.), spozná podobné civilné i vojenské 
zdravotné nariadenia vydané aj pre tylové územia.

Autor oboznamuje čitateľa s prevádzkou nevestincov, zriadených na územiach obsadených 
rakúsko-uhorskou armádou (na príklade Srbska) a s hygienickými a inými predpismi pre 
tam pracujúce prostitútky.

Čitateľ získa obraz o nariadeniach, ktoré veliteľstvo vydalo s cieľom zamedziť nakazenie 
vojakov pohlavnými chorobami (osvetová činnosť, týždenne viackrát vykonané lekárske 
prehliadky, bezplatne rozdávané ochranné prostriedky a i.), ďalej spozná nariadenia pre 
civilné obyvateľstvo i vojsko v tylových oblastiach. Autor stručne oboznamuje čitateľa 
s prácami významných dobových lekárov – odborníkov a ich prácou na poli osvety v záujme 
potlačenia šírenia pohlavných chorôb.

V závere autor konštatuje, že v období prvej svetovej vojny vojenskými orgánmi 
monarchie ústredne zriaďované nevestince a riadená prostitúcia, ako aj činnosť táborových 
a zálohových nevestincov  sa ukázali byť relatívne účinným postupom na predchádzanie 
nákazy pohlavnými chorobami a na ich potlačenie, ako aj na vyhľadanie nakazených 
vojakov.

T. BALLA: MARS UND EROS HAND IN HAND. DIE ÖSTERREICHISCH-
UNGARISCHEN LAGER- UND RESERVEFREUDENHÄUSER ZU ZEITEN DES 
„GROSSEN KRIEGS“

Der Fokus des vorliegenden Beitrags richtet sich auf die Tätigkeit der von der militärischen 
Verwaltung der Österreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1915 errichteten kaiserlich- 
Lager- und Reservefreudenhäuser, bzw. Bordelle. Der Autor schildert die organisatorischen 
Grundsätze der Lager- und Reservefreudenhäuser, die in Rahmen der Divisionen mit dem 
Vorsatz errichtet wurden, die Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten und der Armee zu 
unterbinden und die Gesundheit des Soldaten zu schützen, von denen im Jahre 1915 bis 
zu 12 % mit sexuell übertragbaren Krankheiten angesteckt waren. Das Augenmerk richtet 
sich auf Anordnungen, die die Tätigkeit der Bordelle bestimmten, des Weiteren auf die 
Pflichten des Personals und der Prostituierten, und nicht zuletzt auf die Bemühungen der 
militärischen Verwaltung, ein umfassendes Netzwerk an Freudenhäusern zu errichten. 

Der Leser kann einiges erfahren über die Verordnungen der Kommandantur zur 
Unterbindung der Ansteckungen mit den Geschlechtskrankheiten (Aufklärungstätigkeit, 
ärztliche Untersuchungen von Soldaten mehrmals pro Woche, kostenlose Vergabe von 
Schutzmitteln, usw.) und die hygienischen Anordnungen und die zivile Bevölkerung und 
die Soldaten von Zivil- und Militärbehörden für die rückwärtigen Gebiete. Kurz geschildert 
wird sowohl die praktische, als auch aufklärerische Arbeit der Ärzte zur Bekämpfung von 
sexuell übertragbaren Krankheiten.

Am Beispiel Serbiens wird der Betrieb von Freudenhäusern erläutert, die auf den von 
der österreichisch-ungarischen Armee besetzten Gebieten errichtet wurden, als auch die 
hygienischen und weiteren Vorschriften für die dort angestellten Prostituierten. 

Abschließend stellt der Autor des Beitrags fest, dass die von den militärischen Stellen im 
Ersten Weltkrieg errichteten Freudenhäuser, die behördlich kontrollierte Prostitution und 
die damit zusammenhängenden Anordnungen insgesamt ein probates Mittel sowohl zur 
Vorbeugung und Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten, als auch Ausfindigmachung 
von erkrankten Soldaten darstellten. 
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ČESKOSLOVENSKÉ VÁLEČNÉ PLÁNY 1918 AŽ 1992 
A JEJICH VÝVOJ

STANISLAV POLNAR

POLNAR, S.: Czechoslovak Military Plans in 1918 – 1992 and their Development. Vojenská 
história, 2, 25, 2021, pp 44 – 76, Bratislava.
The published study analyses the development of Czechoslovak operational plans from the 
perspective of the existence of the joint state of Czechs and Slovaks as a whole. The author 
examines the operational documents of the French Military Mission in Czechoslovakia, 
the recruitment plans of the CS Armed Forces in the 1930’s, preparation of uprising within 
the London Ministry of National Defence, the sovietised military plans following the 1948 
February events and finally the operational planning in the final federation era after 1989. 
On the one hand, he describes the differences of these diverse periods but on the other hand 
looks for the connections and common denominators in the work of military planners. 
Keywords: Czechoslovakia – military plans – strategy – operational art – military thinking.

Úvodní poznámka

Československý stát se potýkal ihned od podzimu 1918 s nepřáteli uvnitř i vně státního 
území. Jeho vznikající armáda musela již v listopadu a prosinci obsazovat Sudety, v nichž 
německé obyvatelstvo projevilo touhu nežít ve státě se slovanskou většinou. Sedmiden-
ní válka s Polskem o pohraniční území Těšínska v lednu 1919 byla navíc sporem nikoliv 
s vlastním obyvatelstvem, nýbrž s nepřátelským suverénním státem a jeho ozbrojenými 
silami. Postup teprve vznikající čs. branné moci nebyl za této situace koordinován žádným 
promyšleným válečným plánem, jenž by na operační úrovni vycházel z československé vo-
jenské doktríny a strategie. Řídil se ad hoc vzniklou situací a potřebou ji urychleně řešit. 
To se stalo zvláště patrným od dubna 1919 ve válce s Maďarskem.1 Operační nasazení čes-
koslovenské armády nemělo jednotný základ. Postup našich jednotek se řídil mezistátní 
česko-rumunskou dohodou a rozkazem ministerstva národní obrany (MNO) ze dne 7. dub-
na 1919, dle nějž mělo dojít k obsazení linie podél demarkační čáry východně od Dunaje. 
Nejednotnost operačního procesu podtrhl i fakt, že nástup čs. armády dne 27. dubna 1919 
probíhal v souladu s plánem2 náčelníka italské vojenské mise a vrchního velitele čs. vojsk na 
Slovensku generála L. G. Piccioneho.3 V těchto směrnicích a rozkazech se sice objevil pojem 
„ofenziva“. Předpokládal se však spíše postup čs. jednotek bez boje, což více než vojenskou 
operaci připomínalo policejní pořádkovou akci. MNO totiž souhlasilo s generálem Piccio-
nem v tom, aby obsazené slovenské území zbavil kriminálních loupeživých band.4 To vše 
si vynutilo sjednocení a standardizaci plánovacího procesu, kterého se ujala Francie jako 
hlavní čs. vojenský spojenec a její operační důstojníci. 

1 Plukovník franc. armády BUJAC. Operace r. 1919 proti maďarské republice sovětů. In Vojenské rozhledy, 
1923, roč. 4, č. 7-8, s. 321. 
2 KLECANDA, Vladimír. Válka s Maďarskem r. 1919. In Vojenské rozhledy, 1924, roč. 5, č. 5, s. 229–230. 
3 Generál Luigi Guiseppe Piccione (1866 – 1942) – za 1. světové války náčelník štábu divize a sboru. 
V listopadu 1918 reorganizoval čs. armádní sbor v Itálii. Po příchodu francouzské vojenské mise do ČSR se 
v červnu 1919 vrátil do Itálie. 
4 KLÍPA, Bohumír. Italská vojenská mise v Československu. In Historie a vojenství, 1995, roč. 44, č. 3, s. 70. 
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Operační plánování pod francouzským vlivem

První československé válečné plány začaly vznikat v rámci operačního oddělení Fran-
couzské vojenské mise,5 které bylo těsně po zrodu republiky zároveň i třetím oddělením 
Hlavního štábu (HŠ) čs. branné moci.  V jeho čele stál od vzniku HŠ 12. července 19196 
francouzský plukovník Henri Éduard Rozet (1874 – 1930), přičemž jeho zástupcem se stal 
Čech, major Emil Fiala.7 Od října roku 1920 plukovník Rozet přešel do funkce poradce 
přednosty již zmíněného operačního oddělení HŠ a z titulu své funkce se stal koordinátorem 
a myšlenkovým tvůrcem prvních československých válečných plánů.8 Za to mu byla v úno-
ru roku 1924 propůjčena hodnost generála čs. branné moci, což jen potvrzuje důležitost plá-
nování pro obranu mladého státu. Pod jeho dohledem vypracovávané elaboráty velmi silně 
reflektovaly zkušenosti právě skončené světové války, ale zároveň odrážely vojensko-poli-
tická a geografická specifika československého státu.9 Sami francouzští operační důstojníci 
se sice zpočátku považovali za pouhé poradce svých československých kolegů, avšak brzy 
se stali díky svým zkušenostem a vlivu vlastními tvůrci10 našich prvních válečných plánů.11 
Jejich texty měly do značné míry podobnou základní strukturu, která obsahovala dvě hlavní 
logicky uzavřené části. V první řadě se jednalo o pokrytí a střežení hranic ve formě strate-
gického krytu po dobu naplňování rámcových útvarů mobilizovaným mužstvem. Po sou-
středění jednotek započalo manévrování, kterými byly přemisťovány do určených prostorů 
dle plánované obrany či útoku.12 Každý plán poté většinou řešil následující komplex otázek: 
1. Vojenskopolitické aspekty plánované vojenské operace z hlediska situace Československé 
republiky (ČSR) a jejích soupeřů. 2. Prostor nástupiště československé armády z hlediska 
její dislokace. 3. Připravovaná vojenskopolitická opatření k zahájení operační činnosti. 4. 
Návěští pro ostrahu hranice, soustředění čs. mobilizovaných jednotek na našem území a tý-
lové zabezpečení vojsk. 5. Organizace systému velení a řízení z hlediska seskupení vojsk 
a jejich velitelských stanovišť spolu se specifikací úkolů HŠ. 

Již v počátečním období se do válečného plánování prosazovaly tendence, které v něm 
přetrvávaly až do třicátých let. Jednalo se o politickou nevyjasněnost plánovacího procesu, 
kdy se do střetu dostávaly dvě strategické koncepce pro činnost čs. branné moci. První hle-
disko prosazovali až do roku 1925 příslušníci Francouzské vojenské mise, kteří preferovali 
orientaci veškeré operační činnosti proti Německu. To bylo na evropském kontinentě při-
rozeně hlavním francouzským protivníkem. Protipól k tomu představovali českoslovenští 
důstojníci HŠ, kteří hleděli s obavami na Východ, kde za hlavního nepřítele považovali 

5 Francouzská vojenská mise působila v Československu v letech 1919 až 1938. V roce 1921 ji tvořilo až 85 
příslušníků. Její přímý vliv na velení čs. armády trval až do roku 1925, jelikož do té doby její náčelníci vedli 
i Hlavní štáb čs. branné moci. Mise byla přes její nesporné zásluhy o výstavbu domácí armády a vojenského 
školství převodovou pákou francouzských vojenskopolitických zájmů v ČSR. 
6 BŘACH, Radko – LÁNÍK, Jaroslav. Dva roky bojů a organizační práce: československá armáda v letech 
1918 – 1920. Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2013, s. 117. 
7 BŘACH, Radko. Generál Maurice Pellé: první náčelník hlavního štábu čs. branné moci. Praha : Ministerstvo 
obrany České republiky – AVIS, 2007, s. 86. 
8 FIDLER, Jiří – SLUKA, Václav. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938. Praha : 
Nakladatelství Libri, 2006, s. 561. 
9 BÍLEK, Jiří a kol. Vojenské dějiny Československa III. díl (1918 – 1939).  Praha : Naše vojsko, 1987, s. 114.   
10  POLNAR, Stanislav. Francouzská vojenská mise a počátky československého myšlení o válce. In Sborník 
prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 2019, roč. 33, č. 1, s. 15.  
11 KALHOUS, Rudolf. Budování armády. Praha : Melantrich, 1936, s. 254.
12 GALATÍK, Vlastimil a kol. Vojenská strategie. Praha : Ministerstvo obrany České republiky – PIC MO, 
2008, s. 124. 
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Maďarsko. Maďarské nebezpečí československému velení doslova uhranulo, což je pocho-
pitelné zejména ve vztahu k bojům s maďarskou armádou o Slovensko v jarních měsících 
roku 1919.13 Orientace na válečné plány proti Německu trvala spolu s vlivem francouzských 
důstojníků v československém velení, tedy zhruba do roku 1925. Objektivně je nutné kon-
statovat, že z válečných plánů zakladatelského období se k praktickému naplnění přiblížily 
nejvíce operační přípravy střetu s Maďarskem. Přispěl k tomu poslední rakousko-uherský 
císař Karel Habsburský, který se snažil dvěma restauračními pokusy v roce 1921 revidovat 
mírové smlouvy uzavírající 1. světovou válku a zasáhnout tak do maďarského vnitropolitic-
kého vývoje. Na základě operačního plánu z 8. listopadu 1920 vyhlásila čs. vláda 23. října 
1921 mobilizaci čtyř ročníků a na mimořádné cvičení povolala záložní specialisty, čehož 
bylo zapotřebí k zaujetí krytu hranic proti Maďarsku.14

Československé válečné plány vzniklé v prostředí Francouzské vojenské mise neměly jed-
notnou formální úpravu a do značné míry se od sebe odlišovaly. Jejich označení se nejčastěji 
odvozovalo od identifikace hlavního nepřítele a mělo i kódové vyjádření. Plány operací proti 
Německu tak dostaly označení „A“ (Allemangne) nebo „N“, proti Maďarsku „H“ (Hongrie) 
či proti Polsku „P“. Jejich označení se někdy odvozovalo i od teritoria očekávaného bojiště 
jako v případě plánů „S“ (Slezsko) či od politicky vymezené nepřátelské skupiny v případě 
operačních elaborátů pod „B“ (bolševici). Některé z plánovacích dokumentů pak jejich au-
toři označili jako pouhé studie s výraznými odchylkami od formalizované struktury a spí-
še připomínaly volné eseje nad důležitými strategickými tématy spjatými s obranou ČSR. 
V tomto případě v nich převažovaly politické a doktrinální úvahy a absentovala zde vojen-
sko-technická část plánu. Jinak řečeno, neobsahovaly vlastní operační algoritmus zasazení 
a rozvinutí vojsk v poli spolu s detailnějšími prognózami různých variant bojové činnosti, 
jež v budoucnu mohly vzniknout. K takovým textům patřil například Plán A z května 1920, 
v němž plukovník Rozet uvažoval o základních prvcích obrany proti Německu.15 Ač se ve 
své vlastní podobě nejednalo o válečný plán, ale spíše o soubor úvah, zazněly v jeho formu-
lacích závažné prognózy uplatněné později v nástupových plánech čs. armády 30. let. Rozet 
očekával ozbrojený konflikt mezi Německem a Československem až ve vzdáleném časovém 
horizontu, kdy se předpokládala německá remilitarizace směřující k obnovení vojensko-po-
litického potenciálu Berlína. Za hlavní otázku se v tomto kontextu považovala potřeba efek-
tivního spojenectví, jelikož Praha nemohla pomýšlet na úspěšnou osamocenou válku proti 
mnohem silnějšímu sousedu. Úvahy počítaly s aktivní obranou Čech a s ústupovými boji 
na Moravě a Slovensku pouze za podmínky decentralizace válečného průmyslu a vojenské 
organizace. Pro zpomalení německého postupu se navrhovalo vytvoření obranných pásem 
a stálých opevnění na citlivých místech, jež by zadržovala nepřátelské kolony. Ty by v obraně 
odvážně napadala zmobilizovaná čs. manévrová armáda přepravovaná vlaky a automobily. 

Operační plány z dílny Francouzské vojenské mise s kompletní vojensko-technickou částí 
měly velmi často nezvykle široký informační kontext. Konkrétně kladly důraz na politické 
pozadí budoucího konfliktu spolu s důvody pro československou účast na něm a lze z nich 
též vyčíst i úvahy francouzských důstojníků o geopolitické hodnotě československého úze-
mí pro ozbrojený střet. Jednoznačně politickou motivaci měla hned první studie nájezdu čs. 
vojsk z prostoru Cheb směrem na Bayreuth, kterou 3. oddělení mise datovalo již 25. květ-
na 1919.16 Poněkud nereálně naplánovaná operace měla základ v zájmu Francie vojensky 
13 STRAKA, Karel – KYKAL, Tomáš. Československá armáda v letech budování a stabilizace 1918 – 1932. 
Praha : Ministerstvo obrany České republiky, 2013, s. 119. 
14 PECH, Pavel – ANGER, Jan. Plány použití buržoazní čs. armády v letech 1918-1938 (I.). In Historie  
a vojenství, 1985, roč. 34, č. 4, s. 37–38. 
15 Francouzská vojenská mise v Československu 1919 – 1939. Edice dokumentů. Série I 1919 – 1925. Svazek 
4 Strategické úvahy, studie a operační plány. Praha : VHÚ, 2009, Dok. 11, s. 235–236.  
16  Francouzská vojenská mise v Československu 1919 – 1939. Dok. 1, s. 205-207. 

46

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA



zasáhnout proti Německu v případě, že by odmítlo přijmout podmínky míru sjednaného 
v rámci Pařížské mírové konference (18. ledna 1919 až 21. ledna 1920). Československá 
divize o dvou brigádách měla pro ten případ vyrazit z prostoru Cheb s cílem obsadit město 
v severní části Bavorska Bayreuth. Plán této operace nijak nesouvisel s obranou teritoria, 
zato však byl motivován velmocenskými zájmy Francie v celoevropském kontextu. Z hle-
diska obecných geopolitických úvah měly pak velkou vypovídající hodnotu oba plány „B“. 
První z nich obsahoval soubor opatření pro případ sovětské ofenzívy proti Polsku a Rumun-
sku a vznikl v lednu roku 1921.17 Podkarpatská Rus v něm byla chápána jako přívěsek Čes-
koslovenska bezprostředně ohrožený potenciálním postupem sovětských vojsk. Toto území 
se považovalo za těžko ubránitelné v důsledku jeho velké vzdálenosti od pražského centra 
a špatného komunikačního propojení s ostatními částmi republiky. Druhá verze plánu „B“ 
z 1. března 1921 modelovala plán obrany Podkarpatské Rusi pro případ, že sovětská armáda 
napadne polské ozbrojené síly v Haliči a rumunskou armádu v Bukovině. 18 Československá 
vláda v něm deklarovala, že jakmile započne nepřátelská ofenziva, zmobilizuje čs. brannou 
moc a vytvoří závorovou frontu v Karpatech tak, aby zabránila nepřátelskému vniknutí na 
území Zakarpatské Ukrajiny. Dle tohoto válečného plánu komplikoval obranu této části re-
publiky především hornatý terén. Za jedinou možnou a opravdu použitelnou dopravní tepnu 
pro přepravu československých jednotek se zcela reálně považovala trať Žilina – Poprad – 
Košice s denní kapacitou maximálně 12 vlaků. Východně od Košic pak byla situace očivid-
ně kritická, příčné železniční tratě neexistovaly a přepravě vojsk automobily bránil žalostný 
stav silniční sítě. Francouzští plánovači poté dospěli k zobecňujícímu hodnocení situace, 
tedy že obrana této části ČSR se potýká s mimořádnými obtížemi díky podlouhlému tvaru, 
nedostatečné hloubce území a izolovanosti jednotlivých údolí oddělených horami. 

Vliv příslušníků Francouzské vojenské mise na první československé válečné plány byl 
zcela zásadní. Platí to o jejich operační složce i z hlediska transformace vojensko-politic-
kých zájmů Paříže ve střední Evropě. Formálně to vyjadřoval stav, kdy od konce května 
1919 do konce roku 1925 působila mise v Československu jako velitelská.19 To znamená, že 
její operační důstojníci se stali součástí čs. důstojnického sboru a získali velitelské pravomo-
ci, funkce a hodnosti jako jejich čs. kolegové. Výsledky jimi řízeného plánovacího procesu 
měly tudíž reálné dopady i z hlediska následné odpovědnosti. Jinak řečeno, nebyly s nimi 
spojovány pouze důsledky poradní či konzultační. Od počátku roku 1926 však rostl reálný 
vliv československých důstojníků na operační plánování už proto, že se mise transformovala 
z velitelského orgánu na pouhý poradní orgán ministra národní obrany.20

Československé operační plány dvacátých a první poloviny třicátých let

Ještě za trvání locarnské konference21, která navzdory nadějím neodstranila němec-
ko-francouzské nepřátelství, zpracoval přednosta 3. oddělení HŠ plukovník V. B. Luža22 
operační plán II směřující proti německé agresi a jeho variantu II-A zohledňující vojenský 

17 Francouzská vojenská mise v Československu 1919 – 1939. Dok. 21, s. 268-273. 
18 Francouzská vojenská mise v Československu 1919 – 1939. Dok. 22, s. 274-279. 
19 BŘACH, Radko. Závěrečná zpráva generála Fauchera z 15. prosince 1938 o francouzské vojenské misi 
v Československu. In Historie a vojenství, 2008, roč. 57, č. 3, s. 71. 
20 STRAKA, Karel. Francie a Československo 1914-1945: léta nadějí, zkázy a bojů na společných frontách. 
 Praha : Ministerstvo obrany České republiky, OKP, 2011, s. 90. 
21 MALYPETR, Jan – SOUKUP, František – KAPRAS, Jan. Armáda a národ. Praha : Nakladatelství L.  
Mazáč, 1938, s. 307. 
22 MASKALÍK, Alex. Elita armády: československá vojenská generalita 1918 – 1992. Banská Bystrica :  
HWSK 2012, s. 386.  
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střet s horthyovským Maďarskem. Československo nebylo na přelomu let 1925/1926 ještě 
přímo vojensky ohroženo, nicméně začalo postupné oslabování jeho pozice a významu na 
evropské velmocenské šachovnici.23 Plán II proti Německu schválený v prosinci 1925 měl 
proto primárně obranný charakter, avšak počítal s vedením útočné činnosti na vybraných 
důležitých směrech. Československé území naši plánovači rozdělili na hlavní severní boji-
ště zahrnující české země a bojiště vedlejší (jižní), tedy území Slovenska a Podkarpatské 
Rusi. Na hlavním bojišti proti Německu se počítalo se zasazením tří armád, jejichž základ 
tvořilo celkem 10 pěších divizí.  Zároveň bylo bráno v potaz vojenské zajištění proti případ-
nému maďarskému útoku. Jádro čs. sil se mělo nacházet v prostoru středních Čech tak, aby 
mohlo na ohrožených směrech zasáhnout co nejdříve a střetnout se s německým agresorem 
v maximální blízkosti hranic ČSR. Operační plán II-A pak obsahoval jednoznačně útočnou 
variantu s cílem proniknout co nejhlouběji na maďarské území v ústrety jugoslávské a ru-
munské armádě. V souhrnu představoval operační dokument II a jeho varianta II-A základ 
pro válečné plánování až do roku 1933 a posloužil jako východisko pro nástupové plány ve 
druhé polovině 30. let proti nacistickému Německu. Na přelomu let 1927 a 1928 pak ještě 
vznikl nástupový plán III s těžištěm opět proti Německu, přičemž za vedlejší protivníky 
se považovaly Maďarsko, Rakousko a stále ještě Sovětský svaz. Na hlavním bojišti proti 
Německu se počítalo s nasazením  osmi divizí, dvanácti brigád a většiny dělostřelectva. 
Za cíl obrany proti Německu bylo stanoveno udržení celistvosti české části státu zaujetím 
krytu hranic. Hlavní síly čs. branné moci se měly soustředit v nástupištích severně od linie 
Rakovník-Praha-Hradec Králové. Nevylučovala se též možnost dílčích útočných operací 
do hloubky cca 50 km v německém Kladsku a Horním Slezsku.24 Operační dokument III 
prošel v listopadu 1929 další modifikací v případě konfliktu s Maďarskem pod označením 
III-A, jehož podstatou byla rychlá ofenzíva asi 50 km do hloubky maďarského území s cílem 
obsadit důležité průmyslové oblasti a ochromit zbrojní výrobu.25

Na přelomu 20. a 30. let minulého století se práce na československých válečných plánech 
stávala procesně stále více komplexnější záležitostí. V roce 1933 připravily Vojenská kance-
lář prezidenta republiky, MNO, HŠ a zemská vojenská velitelství velké množství podkladů 
pro Nejvyšší radu obrany státu (NROS), které byly chápány jako výchozí směrnice pro vy-
pracování komplexního operačního plánu. Válečný plán se v dobovém chápání stal zobec-
ňujícím dokumentem vycházejícím z legislativních opatření, jejichž cíl lze charakterizovat 
jako všestrannou přípravu československého státu na vedení války.26 S tím korelovaly práce 
na prvotním návrhu zákona o obraně státu, jež MNO zahájilo již v roce 1926 a po zřízení 
meziministerského sboru pro věci obrany státu se tento legislativní akt stal předmětem jed-
nání v jeho právní komisi.27 Válečný plán obsahoval v obecné rovině opatření k výstavbě 
ozbrojených sil a úkoly státu při jeho hospodářské, diplomatické či politické přípravě na 
ozbrojený konflikt. Politickým cílům války mělo odpovídat i určení podoby operací s kon-
kretizací ofenzivního či defenzivního manévru a rozdělení sil a prostředků pro jednotlivá 
bojiště. Válečný plán nebyl ucelený a finální dokument, nýbrž spíše rámcové vodítko pro 
koordinaci válečného úsilí ze strany NROS. Jeho konkretizace měla probíhat dle daného 

23 WANDYCZ, Piotr Stefan. The Twilight of French Eastern Alliances, 1926-1936: French-Czechoslovak-
Polish Relations from Locarno to the Remilitarization of the Rhineland. Princeton : Princeton University Press, 
1988. s. 29.  
24 STRAKA, K. – KYKAL, T. Československá, c. d., s. 134. 
25 PECH, P. – ANGER, J. Plány, c. d., s. 52–53. 
26 ANGER, Jan – PECH, Pavel. Plány použití buržoazní čs. armády v letech 1918 – 1938 (II). In Historie 
a vojenství, 1985, roč. 34, č. 5, s. 77.  
27 VOREL, Jaroslav. Zákon o obraně státu s komentářem. Praha : Čin, 1936, s. 3. 
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vývoje válečné situace.28 Písemné zpracování operačních dokumentů III a III-A lze hodnotit 
jako velmi jednoduché. Na mapách v měřítku 1:200 000 byla zanesena sestava jednotek os-
trahy a krytu hranic dle návrhu jednotlivých zemských vojenských velitelů. Nejvýše jedna 
strana textu pak obsahovala instrukce pro dislokaci jednotek v nástupovém prostoru. Rea-
lizace spojení pak představovala pouze určení velitelského stanoviště. Válečné plány dále 
nespecifikovaly žádným způsobem zámysl použití letectva, ani jiných druhů zbraní v ope-
raci.29 Jak již bylo naznačeno výše, základní strategickou ideou při tvorbě těchto elaborátů 
se stala varianta paralelního vojenského konfliktu ČSR s Německem, Maďarskem, respek-
tive i Rakouskem v celoevropské válce za společného postupu s Francií, Malou dohodou30 
a Polskem. Nacistické Německo začalo být chápáno v obranném plánování jako dominantní 
a nejnebezpečnější nepřítel až od poloviny 30. let.31 Určitým impulzem pro válečné přípravy 
se v neposlední řadě stalo navázání diplomatické a vojenské spolupráce se Sovětským sva-
zem po roce 1934.32 

2. polovina třicátých let, Mnichov 1938 a mobilizovaná válečná armáda

Na základě všestranné informační analýzy dospěl tedy HŠ čs. branné moci počátkem 
roku 1934 k názoru, že rozhodující bezpečnostní hrozbu pro ČSR představuje bezpochyby 
Německo. To logicky přineslo pokles intenzity obranných příprav ve vztahu k Maďarsku 
a Rakousku. Operační plánování začalo vyjadřovat princip tzv. strategické obrany vychá-
zející z politicky podmíněných koaličních svazků československého státu. Naši plánovači 
z HŠ zároveň reálně předpokládali, že udržení západní poloviny republiky a v jejím rámci 
zejména „českého čtverce“ ve středu s hlavním městem Prahou, není vzhledem k rostou-
címu německému válečnému potenciálu dlouhodobě možné. Proto se počítalo se strate-
gickým ústupem v boji na zdrženou směrem na východ za souběžného přenesení bojové 
činnosti na rakouské území. To však vycházelo z předpokladu vstupu německých jednotek 
do Rakouska.33  Český vojenský historik a esejista Jan Tesař k tomu velmi originálně dodal: 
„Celková představa budoucí války proti Německu založená na ústupu na východ a pozdější 
protiofenzivě je originálním výtvorem českého myšlení, nejen v rozsahu vojenství. Skrývá se 
za ní totiž přesvědčení o svébytnosti a zvláštnosti vlastního státu a jeho vlastních zájmech, 
nikoli nezbytně identických se zájmy spojenců či protektorů.“34 Reálné možnosti obrany 
ČSR však neměly příliš široké mantinely ani potenciál pro vlastní strategický plán. V me-
zinárodně izolovaném střetnutí Československa s Německem trvajícím více než tři týdny35 
hrozila našemu státu porážka z důvodu výrazně větší vojenské a ekonomické síly Hitlero-
28 ANGER, J. – PECH, P. Plány, c. d., s. 78. 
29 FETKA, Josef. Československá válečná armáda 1918 – 1939: K vydání připravil Pavel Šrámek. Praha : 
Mladá fronta, 2015, s. 28–29.  
30 Malá dohoda byla vojensko-politickým paktem Československa, Království Srbů, Chorvatů a Slovinců 
a Rumunska. Dohoda platná v letech 1921 – 1939 zaručovala vzájemnou pomoc účastnických států proti 
regionálním ambicím Maďarska, a to za podpory Francie. 
31 KOLDINSKÁ, Marie – ŠEDIVÝ, Ivan. Válka a armáda v českých dějinách: sociohistorické črty. Praha : 
Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 47.  
32 STEHLÍK, Eduard. Srdce armády: Generální štáb 1919 – 2009. Praha: Ministerstvo obrany České republiky 
– Prezentační a informační centrum, 2009, s. 29.  
33 STRAKA, Karel. Československá armáda, pilíř obrany státu z let 1932 – 1939. Praha : Ministerstvo obrany  
České republiky - AVIS, 2007, s. 34.  
34 TESAŘ, Jan. Mnichovský komplex: jeho příčiny a důsledky. Praha : Prostor, 2014, s. 54–55.  
35 KURAL, Václav – VAŠEK, František. Hitlerova odložená válka za zničení ČSR. Praha : Academia, 2008,  
s. 157. 
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va wehrmachtu36 a nacistického válečného hospodářství. Československé válečné přípravy 
a plány proto důsledně počítaly s koaliční podobou konfliktu a nedodržení francouzského 
spojeneckého závazku se chápalo jako vytvoření neřešitelné vojenské situace.37

Válečné plány v gesci HŠ získaly po roce 1935 povahu základních vojensko-politických 
dokumentů, které NROS používala jako nástroj politické, hospodářské, technické i psy-
chologické přípravy na očekávanou válku. Proti zažitým představám se však nejednalo po 
vojensko-technické stránce o jeden text, ale o dokumentů několik. Základní organizaci jed-
notek a jejich válečné zabezpečení určovalo 1. oddělení HŠ dle finančních, materiálních 
a lidských zdrojů armády a státu. Nástupový plán měl poté složku zpravodajskou, operační 
a materiálně-dopravní, jež byly odděleně uchovávány na 2., 3. a 4. oddělení HŠ.  Zde do-
cházelo k jejich aktualizacím dle změn mobilizačního plánu, přičemž za řídící složku se 
považovala ta operační, která reflektovala kontinuální změny ve zpravodajské situaci. Ma-
teriálně-dopravní složka plně respektovala operační zámysl a dle něj stanovila mobilizační 
a nástupové přesuny čs. branných sil a řešila též logistickou podporu v čase a místě plánova-
ného zasazení sil. Nástupový plán platil ve všech složkách v zásadě po dobu jednoho roku, 
jež počínala 15. únorem a označovala se jako mobilizačního období. Uvedené datum bylo 
stanoveno vzhledem k nástupu branců k 1. říjnu předešlého roku, neboť ti prošli již vojen-
ským výcvikem, a tak mohli být po téměř pěti měsících aktivní služby zařazeni k bojovým 
jednotkám. Jejich vycvičenost tedy usnadňovala všechna eventuální mobilizační opatření.38 
Válečné plány a jejich podobu pochopitelně  ovlivňoval i pokrok v opevňovacích pracích po 
roce 1935 a reorganizace mírové i válečné armády. Ta byla připravována na úpornou obranu 
i strategický manévr. Proto se funkčně rozpadala na jednotky zajištění a krytu hranic a ar-
mádu manévrovou. Nová válečná organizace se projevila vsunutím sborového velitelského 
stupně39 mezi armádu a divizi, která byla přeměněna na jednotku o třech plucích. V dů-
sledku toho prudce vzrostly operační možnosti čs. branné moci, která se v době zvýšeného 
ohrožení republiky částečně vymanila z pout francouzské defenzivní doktríny. 

To vše se v letech 1936 až 1938 promítlo do konkrétních pasáží nových nástupových plánů 
s pořadovými čísly IV a V.40 Čtvrtá varianta počítala stále s možností souběžného napadení 
ČSR Německem i Maďarskem, přičemž na boj s maďarskými jednotkami se díky kalkulaci 
s pomocí malodohodových spojenců plánovalo použití pouhých 3 pěších divizí. Plán číslo 
V již vykazoval vysokou sladěnost s platnou brannou legislativou, když vycházel z povolání 
tří nejmladších ročníků tzv. první zálohy a potřebných specialistů, kteří měli koordinovaně 
nastupovat přímo k jednotkám ostrahy hranic v hlavním obranném postavení.41  Nástupový 
plán VI platný od 15. února 1938 počítal přes kalkulaci s pomocí spojenců s tím, že armáda 
povede dva měsíce izolovaný boj proti německé přesile dle zásady: „čím kvalitnější bude 
opevnění, tím menší bude ústup čs. armády i hrozba jejího obklíčení a zničení“.42 Operační 
dokument vysunoval československou obranu do Dolního Rakouska v očekávání přechodu 
36 Název wehrmacht je shrnující označení pro německé ozbrojené síly v letech 1935 až 1945, které se dále 
dělily na pozemní armádu (Heer), letectvo (Luftwaffe) a námořnictvo (Kriegsmarine). Formace Waffen-SS do  
jeho rámce nespadaly. 
37  VHA Praha, Sb. „Vojenské zpravodajství“, složka VZ 36/I, Vojenská situace v době Mnichova (vyvrcholení  
napětí mezi ČSR a Německem), tajné, s. 1. 
38 FETKA, J. Československá, c. d., s. 199. 
39 Zákon ze dne 18. prosince 1936 o změně správní působnosti vojenských útvarů č. 320/1936 Sb. z. a n. 
40 JOHN, Miloslav. Září 1938. II. díl, Možnosti obrany Československa.  Brno : Bonus A, 1997, s. 401-402.
41 Ustanovení § 22 branného zákona republiky Československé ze dne 19. března  
1920 č. 193/1920 Sb. z. a n. 
42 ANGER, Jan – PECH, Pavel. Plány použití buržoazní čs. armády v letech 1918 – 1938 (III). In Historie 
a vojenství, 1985, roč. 34, č. 6, s. 74–75. 
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wehrmachtu přes německo-rakouskou hranici. Roli určité „návnady“ nástupový plán VI 
přisoudil 1. armádě v Čechách, která měla zadržovat postup nepřítele tak, aby čs. branná 
moc mohla mobilizovat, evakuovat a provádět destrukční práce. V případě neudržitelné-
ho tlaku nacistických armád mělo dojít k ústupu, zkrácení fronty a zaujetí obranné linie 
na Českomoravské vrchovině s oporou v severomoravských těžkých opevněních. Pokud 
by se nepodařilo udržet ani Moravu, plánovalo se zaujmout další obrannou linii v Malých 
Karpatech, Javornících a Beskydech. Existovaly i dalších záchytné obranné čáry, kde by 
byl odpor soustředěn až do příchodu spojeneckých armád. Spíše politickou spekulací byla 
údajná představa o vyklizení celého Slovenska a přechodu zbylých cca 200 000 příslušníků 
čs. branné moci z Podkarpatské Rusi do Rumunska, z něhož by byl v čele s prezidentem 
republiky zahájen boj za obnovení státní svrchovanosti.43 

V důsledku anšlusu Rakouska Německem platila od dubna 1938 modifikovaná verze ná-
stupového plánu VI-A, která upravila sestavu jednotek zajištění hranic a logicky posílila po-
čet záložních svazků na jižní Moravě.44 Od 15. července 1938 pak platil nástupový plán VII, 
dle něhož se řídila operační sestava československé armády v průběhu zářijové mnichovské 
krize. Ve své základní filozofii vycházel ze svých předchůdců, ale zároveň do něj plánovači 
promítli rovnoměrné rozdělení sil, vložení jednotek do mezer lehkého opevnění, posílení 
nejohroženějších úseků obrany a upřesnění prostorů soustředění manévrové armády.45 HŠ 
v rámci tohoto plánu reálně počítal se snahou německé armády dosáhnout vítězství do 10 
dní rychlým přetnutím republiky v prostoru Brna a obklíčením jádra čs. sil v Čechách, což 
by mohlo zabránit pokusům o zaujetí obrany na Českomoravské vysočině, respektive strate-
gickému ústupu na Slovensko. Proto nástupový plán VII stanovoval časově velmi omezenou 
obranu českého čtverce pouze pro účely rychlé mobilizace, nástupních přesunů a spořádané 
evakuace. Dramatický spád událostí léta a začátku podzimu roku 1938 uvedl velmi záhy 
v život jeho ustanovení a podrobil je zásadní zkoušce. Na základě obavy, že se nepokoje 
mezi německým obyvatelstvem v československém pohraničí stanou záminkou pro vojen-
ský útok, požádal náčelník HŠ generál Ludvík Krejčí o vyhlášení „Plánu C“ dle § 22 bran-
ného zákona, k čemuž došlo v noci 13. září. Prezident a vláda souhlasili pouze s povoláním 
záložníků-specialistů (120 000 mužů), čímž početní stav čs. branné moci dosáhl více než 
380 000 příslušníků.46 Pro popis realizace nástupového plánu VII je rozhodujícím momen-
tem vyhlášení všeobecné mobilizace dne 23. září 1938. ČSR vstoupila tímto dnem do stavu 
branné pohotovosti státu a v průběhu mobilizačního procesu přešla čs. armáda z mírového 
na válečný stav. Náhradní tělesa mírových útvarů budovala na základě mobilizačních plánů 
jednotky na válečných počtech, čímž v realitě došlo ke zdvojení stávajících útvarů.  Čes-
koslovenská válečná armáda tak dosáhla organizační struktury, která vešla v platnost k 15. 
únoru 1938,47a to na základě mobilizačního plánu účinného do 15. února 1939.48 Reálná 

43 STESKAL, Libor. Mnichov 1938 – přednáška dne 25. 10. 2018, Knihkupectví a nakladatelství Fryč [online]  
[cit. 02-10-2020]. Dostupné z: <https://www.youtube.com/results?search_query=mnichov+1938>. 
44 ŠRÁMEK, Pavel. Nástupový plán československé armády v září 1938. In: BINAR, Aleš a kol. Ozbrojené 
síly a československý stát. Brno: Univerzita obrany, 2020, s. 74.  
45 JOHN, M. Září, c. d., s. 407. 
46 ŠRÁMEK, Pavel. Československá armáda na podzim 1938. In Mnichov 1938: sedmdesát let poté: sborník 
textů. Praha : CEP, 2008, s. 108 – 109. 
47 SANDER, Rudolf. Válečná československá armáda v září roku 1938. In Historie a vojenství, 1995, roč. 44, 
č. 6, s. 44. 
48 VHA Bratislava, Špeciálna zbierka vojenskohistorických prác, ŠZ VI. A-833, MNO k čj. 0053507 OMS 
1955, Zpráva o armádě předmnichovské republiky, s. 51.  
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situace se však v zářijových dnech s plánem do všech detailů nekryla.49 Rozhodující úloha 
v tomto ohledu pak připadla hlavnímu velitelství pod krycím názvem „PALACKÝ“ (HV), 
které velelo rychle vznikající válečné branné moci. Zpočátku sídlilo v Praze-Klánovicích, 
odkud se 26. září přesunulo do prostoru Vyškova.50 Den před tím, tedy ještě za pobytu 
v Klánovicích, vydalo HV v čele s generálem Ludvíkem Krejčím dva zcela zásadní operač-
ní dokumenty ve formě nařízení a směrnice, v nichž operativně konkretizovalo provádění 
obecného nástupového plánu. 

Na základě referátu přednosty 2. oddělení HV (zpravodajského) nařídil hlavní velitel pro-
vedení varianty XIII nástupového plánu VII s dílčími změnami.51 Prvotními adresáty naří-
zení se stali velitelé 1. (Čechy), 2. (severní Morava), 3. (Slovensko a Podkarpatská Rus) a 4. 
armády (jižní Morava). Tyto změny směřovaly k posílení obrany Liberce a jižních Čech, 
protože právě na těchto směrech se předpokládalo akutní nebezpečí německého vlomu do 
hlavního obranného postavení. Dle obsahu téhož zpravodajského referátu však generál 
Krejčí nepokládal za nutné měnit dispozice pro obranu severního a jižního úseku hranic 
jako celku. Detailní provedení dokumentu dostali nařízeno příslušní vyšší velitelé. Nařízení 
o určení varianty XIII ukončilo platnost všech položek nástupového plánu s ním rozpor-
ných, což jen potvrzuje stanovisko o jeho rámcovosti a obecnosti. Teoreticky vzato, vari-
anta XIII vycházela ze scénáře březnového anšlusu Rakouska a předpokládala nacistickou 
snahu o obsazení českého pohraničí. Spočívala pak v přesunu některých divizí z moravské 
ústřední zálohy do Čech na ohrožené směry.52 Téhož dne 25. září 1938 v 22:00 hod. vydal 
hlavní velitel osobní a tajnou směrnici53 pro velitele operujících armád, která rozváděla další 
podrobnosti operační situace.  1. armáda dostala bojový úkol střežit před nepřátelskými 
akcemi Ašský výběžek, údolí řeky Ohře a opevnění Klatov pro případ, že dojde k průniku 
hlavním obranným postavením na Šumavě. Velitel 2. armády musel zabezpečit své západní 
křídlo před možným útokem z kladského výběžku. Úkol 4. armády pak byl zcela zřejmý, 
a to díky nedostatečně vybudovanému stálému opevnění na jihomoravské hranici. Její ve-
litel dostal za úkol zintenzivnit opevňovací práce na I. a II. obranném postavení jednotek 
zajištění hranic a obdržel rozkaz použít k tomu veškeré volné civilní obyvatelstvo z oblasti. 
3. armáda pak věnovala hlavní úsilí zesílení bratislavského předmostí. Všem velitelům ar-
mád pak hlavní velitel ve směrnici uložil, aby v případě tlaku útočníka na určitém směru 
přesouvali své jednotky a manévrovali s nimi tak, aby podpořili obranu ohroženého místa 
i na úkor jiných úseků fronty. 

Systém velení a řízení mobilizující se armády pak přenášel tyto úkoly na nižší úrovně. 
Dne 26. září 1938 v 16:00 hod. vydal velitel 2. armády generál Vojtěch B. Luža vlastní ope-
rační směrnici č. 1 pro podřízené velitele.54 Předpokládal v ní postup německých jednotek 
za velmi silné podpory bitevního letectva západně či východně od Hrubého Jeseníku na 

49  FIEDLER, Jiří – FRANCEV, Vladimír – STEHLÍK, Eduard. Mobilizovaná československá armáda – iluze  
a realita. In Historie a vojenství, 1996, roč. 45, č. 2, s. 167. 
50 MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel. Několik poznámek k mobilizované československé armádě v září 
1938. In Historie a vojenství, 1996, roč. 45, č. 3, s. 140. 
51 MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel. Dokumenty československé armády z podzimu 1938: rozkazy 
hlavního velitelství od 24. do 28. září. In Historie a vojenství, 1996, roč. 45, č. 5, s. 87. 
52 ŠRÁMEK, Pavel. Ve stínu Mnichova: z historie československé armády 1932 – 1939. Praha : Mladá fronta, 
2008, s. 82.  
53 KREJČÍ, Ludvík. Já se generálem nenarodil: z písemností hlavního velitele čs. armády nejen o roce 1938. 
Praha : Codyprint, 2018, s. 184–185.  
54 MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel. Dokumenty československé armády z podzimu 1938: operační 
dokumentace vyšších velitelství od 26. do 30. září: II. a IV. armáda. In Historie a vojenství, 1997, roč. 46, č. 
3, s. 148–149. 
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Zábřeh nebo Bruntál. Za hlavní bojový úkol své armády stanovil uhájení stálých opevnění 
na čáře: Suchý vrch – Králíky – Staré Město – Horní Benešov – Opava – Moravská Ostra-
va – Těšín s těžištěm sil na západě. Jen o hodinu později téhož dne vydal svůj všeobecný 
operační rozkaz velitel 4. armády generál Lev Prchala. Za úkol jemu podřízené armády určil 
ubránění opevnění jižní Moravy a jižních Čech. Obrana pohraničního opevnění se dle jeho 
rozkazu opírala o linii: Mikulovský masiv – Vranovská přehrada – Znojmo – Třeboňsko, 
a 4. armáda dostala úkol zaujmout obranu se soustředěním sil na čáře opevnění.55 Osobní 
a tajná instrukce č. 1 velitele 1. armády generála Sergeje Vojcechovského pro podřízené 
velitele vznikla v osm hodin ráno dne 28. září a ukládala pro případ války jednoduchý úkol, 
tedy uhájení Čech. Kromě toho byl důraz položen na zajištění kontaktu se 4. armádou na 
jihu a na zajištění směrů Česká Lípa – Mladá Boleslav a Liberec.56 Zvláštní důraz se kladl 
na protileteckou ochranu, a to především proto, že české aglomerace v čele s Prahou byly 
očekávanými cíli náletů německé luftwaffe.57 Odpoledne téhož dne v 15:45 hod. se jako 
poslední připojil velitel 3. armády generál Josef Votruba všeobecným operačním rozkazem 
č. 1. Za hlavní úkol určil obranu bratislavského předmostí, zabránění násilného přechodu 
vodních toků Dunaje a dolního Ipeľu německými jednotkami spolu s udržením styku se 4. 
armádou.58 Z uvedeného je více než zřejmé, že operační dokumenty vyšších velitelů nezo-
hledňovaly celkovou vojensko-politickou a strategickou situaci státu tak, jako v případě ná-
stupových plánů. Na druhou stranu, o to více však byly konkrétnější a aktuálnější s ohledem 
na operační čas a místo. 

Do československé válečné armády nastoupilo díky mobilizaci cca 1 127 000 vojáků a její 
celkový stav vzrostl přibližně na 1 500 000 mužů, kteří sloužili ve 42 svazcích, 55 bojových 
letkách a v dunajské říční flotile. Tato mocná síla disponovala 2 500 děly, tisícovkou pro-
titankových kanónů, 348 tanky, 900 minomety, 568 bojovými letouny, 36 000 motorový-
mi vozidly, 190 000 koňmi a 32 000 vozy.59 Není předmětem předkládané studie hodnotit 
všechny mezinárodně-politické či morální aspekty událostí kolem Mnichovské dohody ze 
dne 30. září 1938 a vynášet soudy nad skutečností, proč mohutná a dle válečných plánů při-
pravená mobilizovaná armáda nakonec nebojovala. V důsledku okupace československého 
pohraničí, která v českých zemích proběhla od 1. do 10. října 1938 a na Slovensku a Podkar-
patské Rusi v listopadu téhož roku, nastala poněkud potupná demobilizace čs. branné moci. 
Provázely jí četné restrikce a redislokace, přičemž z válečné armády se do mírové organi-
zace vrátilo jen asi 139 500 mužů.60 I v tomto kontextu je nutné ocenit předvídavost našich 
operátorů a plánovačů, kteří v létě 1938 doplnili nástupový plán VII variantou VIII, která 
kalkulovala se ztrátou pohraničních oblastí ČSR, aniž by došlo k narušení jejího obranného 
systému. Události však již nezadržitelně směřovaly k březnové okupaci roku následujícího, 
a tudíž zániku Československa jako suverénního a vlastní obrany schopného státního celku. 
To představovalo pro nástupové plány čs. armády 30. let labutí píseň v symbolickém, ale 
i čistě fyzickém slova smyslu. V napjatých okamžicích 14. a 15. března 1939 byly totiž na 

55 MINAŘÍK, P. – ŠRÁMEK, P. Dokumenty, c. d., s. 154. 
56 MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel. Dokumenty československé armády z podzimu 1938: operační 
dokumentace vyšších velitelství od 24. do 28. září: I. armáda. In Historie a vojenství, 1997, roč. 46, č. 1, s. 
151–152. 
57 Luftwaffe – jednalo se o oficiální název německého válečného letectva založeného v roce 1935. 
58 MINAŘÍK, Pavel – ŠRÁMEK, Pavel. Představy velení československé armády o obraně Slovenska za 
mnichovské krize na podzim 1938. In Vojenská história, 1998, roč. 2, č. 3, s. 85.  
59 ANGER, Jan. Mnichov 1938. Praha : Nakladatelství Svoboda, 1988, s. 143–144. 
60 SANDER, Rudolf. Válečná československá armáda v září 1938 (dokončení). In Historie a vojenství, 1996, 
roč. 45, č. 1, s. 59.  
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pokyn náčelníka HŠ zničeny spolu s další utajovanou zpravodajskou a operační dokumen-
tací.61 Boj o obnovu ČSR však právě začínal. 

Londýnské MNO, koncepce partyzánské války a plány povstání

Centrum československého zahraničního odboje se pod vedením dr. Edvarda Beneše sou-
středilo v Londýně, kde působilo mezi lety 1940 a 1945 jako prozatímní státní zřízení. Jeho 
cíl byl v politické a vojenské rovině jasný, tedy obnovit ČSR v předmnichovských hrani-
cích. Vojenské struktury odboje se koncentrovaly do rámce ministerstva národní obrany, 
které mělo vzhledem k probíhající válce zásadní roli v činnosti londýnské exilové vlády. 
Soustředilo se zde i teoretické uvažování o válce, pokud lze vůbec ve válečných časech  
o rozvíjení teoretické základny pro operační plánování uvažovat. Z pohledu našich vojen-
ských odborníků se zcela novým podnětem stalo uvažování o neregulérní formě boje, kon-
krétně partyzánské či drobné válce. Uvedená forma bojové činnosti se očekávala od domácích 
odbojových organizací v protektorátě, které měly především narušovat německé válečné úsilí 
zpravodajskou činností, sabotážemi, diverzními akcemi, propagandou a v příhodný okamžik 
rozpoutat celonárodní ozbrojené povstání proti nenáviděným německým okupačním silám. 
Vojenská doktrína a strategické uvažování předválečného Československa s těmito novými 
formami ozbrojeného boje nepočítaly a nijak zvláště je nerozvíjely. Obranu republiky zajiš-
ťovala pravidelná armáda a s jejím nasazením se počítalo na otevřeném válčišti buď v pohra-
ničních opevněních nebo v manévrovém způsobu boje záložní či mobilní armády. 

Koncepce neregulérní války tedy byla československé vojenské doktríně cizí62 a všech-
ny předválečné obranné plány nepočítaly s možností rozpoutat tuto formu boje na ztrace-
ném státním území, eventuálně po úplné porážce vlastní armády. Přípravy na partyzánský 
způsob boje, diverze a sabotáže v týlu nepřítele československá branná moc neprováděla  
a neměla k nim žádnou technickou, materiální ani výcvikovou základnu. Je to do jisté míry 
zvláštní, protože již ve dvacátých letech se českoslovenští vojenští odborníci touto variantou 
nepřátelské činnosti teoreticky zabývali.  Reagovali na očekávané strategie německého ne-
přítele a sudetoněmecké menšiny v československém pohraničí.63 V roce 1938 českosloven-
ské bezpečnostní a vojenské orgány nové postupy poznaly více než důvěrně. Nejednalo se 
o žádné překvapení, protože právě pro tyto případy vznikla a reálně fungovala Stráž obrany 
státu.64 Český národ neměl s konspirací jako prostředkem politického a vojenského boje pří-
liš zkušeností. V bývalé rakouské monarchii se státoprávně emancipoval jinými prostředky 
a první československý odboj v letech 1914 – 1918 se v tomto ohledu stal spíše dílčí epizo-
dou. Česká domácí rezistence soustředěná ve známé Maffii stála proti zcela nesouměřitel-
nému protivníkovi, kterým bylo i za války stále ještě poměrně liberální Rakousko-Uhersko. 
Naproti tomu domácí odboj v protektorátě stál proti nacistům a jejich potlačovatelskému 
aparátu, tedy proti krutému, nelítostnému a doslova všeho schopnému protivníkovi.  

Na rozdíl od řečeného se Velká Británie v propracování koncepce neregulérní války ocitla 
na samotné špici mezi všemi účastníky druhé světové války. Vycházelo to zejména z její 
ostrovní polohy, kdy se nejprve pouze bránila pokusům o německou invazi a do reálných 
bojů v západní Evropě zasáhla prakticky až po spojenecké invazi v Normandii v červnu 

61 SLUKA, Václav. Československá armáda v datech III (1935 – 1939). In Historie a vojenství, 1996, roč. 45, 
č. 1, s. 120–121.  
62 ŠOLC, Jiří. Podpalte Československo!: kapitoly z historie československého zahraničního a domácího 
odboje (1939-1945). Praha : Naše vojsko, 2005, s. 24. 
63 VEJMELKA, František. Zajištění hranic a kryt. (Studie.). In Vojenské rozhledy, 1925, roč. 6, č. 6, s. 267. 
64 Vládní nařízení ze dne 23. října 1936 o stráži obrany státu č. 270/1936 Sb. z. a n. 
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roku 1944. Z toho důvodu zde získaly podporu myšlenky o významu morálky obyvatelstva, 
ekonomického zázemí, dopravních tepen a destabilizace nepřátelského týlu pro vedení mo-
derní války. Jako nejúčinnější nástroj pro realizaci nového způsobu boje vytvořili Britové 
roku 1940 v dějinách vojenství proslulou Správu pro zvláštní operace (SOE).65 Již to, že se 
nacházela v podřízenosti ministerstva válečného hospodářství, vypovídá o nových myšlen-
kových konceptech, jež stály u jejího zrodu. Ministr válečného hospodářství Hugh Dalton 
to vyjádřil v tom smyslu, že nový způsob vedení války bude lépe prosazen civilním způ-
sobem řízení, než ryze vojenským.66 Podstata progresivní britské strategie byla revoluční 
i jednoduchá zároveň, tedy ničit německého nepřítele malými záškodnickými akcemi silami 
hnutí odporu,67 udeřit na vybrané cíle a poté se stáhnout, podporovat odstředivé tendence 
v zázemí a používat všechny formy diverzí, záškodnictví, teroru a zpravodajské činnosti. 

Britové si od československého zahraničního odboje slibovali především destabilizaci 
německé vojenské, politické a ekonomické moci ve středoevropském prostoru. Zpravodaj-
ská skupina pozdějšího generála Františka Moravce68 (1895 – 1966) při londýnském MNO 
vyšla těmto snahám vstříc a realizovala pomoc domácímu odboji vzdušnou cestou. Vrcho-
lem jejich činnosti se stal známý atentát na zastupujícího říšského protektora a prominenta 
nacistických struktur Reinharda Heydricha ze dne 27. května 1942. Z hlediska koncepč-
ního uvažování však britské podněty využívala zejména studijní skupina při 1. oddělení  
II. odboru londýnského MNO, a to mezi červnem 1941 a lednem 1943, kdy došlo k začlenění 
jejího potenciálu do Štábu pro vybudování branné moci (ŠVBM). V jeho čele stanul generál 
Bedřich Neumann  –  MIROSLAV. Zde se soustředilo plánování povstání na českosloven-
ském území a zajišťování pomoci domácímu odboji ze zahraničí. ŠVBM se pro tyto potřeby 
dělil na oddělení organizační, zpravodajské, operační a materiální. Nebyl to však nikdo jiný 
než František Moravec, nekorunovaný král československé špionáže, který velmi střízli-
vě hodnotil domácí podmínky pro provedení velkého protinacistického povstání. Možnosti 
Čech a Moravy charakterizoval jako krajně nepříznivé, a to zejména proto, že ležely upro-
střed Evropy doslova uzamčeny mezi nepřátelskými prostory Německa a Maďarska. V roce 
1943, kdy své názory formuloval,69 se českomoravský prostor nacházel velmi daleko od 
válečných front a jeho letecká dosažitelnost byla tudíž velmi složitá. Protektorátní hranice 
charakterizoval navíc jako krajně neprostupné. Doprava osob, techniky a materiálu tedy 
byla na toto území velmi složitá jak vzdušnou, tak eventuálně i pozemní cestou. Možnosti 
pro zahájení ozbrojeného povstání navíc ztěžoval i význam, který okupanti českým zemím 
přisuzovali. Jednalo se o území, jež se považovalo za zbrojní základnu Třetí říše, a tudíž 
vrcholně důležité pro vedení války. S tím plně korespondoval i velmi tuhý bezpečnostní 
režim, který nacisté na okupovaném území nastolili. V rámci struktury mocenských orgánů 
Moravec rozlišoval německé vojenské jednotky, jednotky svazů SS a policejní formace, 
přičemž v rámci posledně jmenovaných se jednalo především o obávané gestapo, kriminální 
a též bezpečnostní policii. Dle Moravcových střízlivých odhadů tak proti povstalcům mohlo 
kdykoliv zasáhnout 75 až 80-tisíc ozbrojených mužů, což představovalo respekt budící sílu. 

65 ŠOLC, Jiří. Přijdeme za svítání: diverze v neregulérní válce československého odboje v letech 1939 – 1945. 
Praha : Naše vojsko, 2005, s. 11.  
66 TILLOTSON, Michael. SOE and The Resistance: As told in The Times Obituaries. London : Bloomsbury, 
2011, s. 1.  
67 FOOT, M. R. D. SOE: an outline history of the Special Operations Executive 1940 – 1946. London : BBC, 
1984, s. 9. 
68  VÚA-VHA Praha, Sb. Vojenské osobní spisy, Vojenský osobní spis Františka Moravce, nar. 1895, kmenový 
list č. 9. D. 
69 MORAVEC, František. Partyzánská válka. In Vojenské rozhledy, 1943, roč. 3, č. 2, s. 11.
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Tyto obecné podmínky přetrvávaly z hlediska domácího prostoru téměř po celé válečné 
období a změnily se s postupem operací až v samotném závěru 2. světové války. Studijní 
skupina londýnského MNO z nich vycházela již na počátku srpna roku 1941, kdy formulo-
vala své prvotní plány na organizační strukturu budoucího povstání.70 Práci této složky ne-
lze upřít koncepční přístup, protože plánovaným výsledkem její činnosti neměla být pouze 
technická a organizační stránka věci, ale i vypracování zvláštního druhu mobilizačního 
plánu. Navrhovaná opatření dostala tu nejvyšší důležitost, protože se očekávalo jejich pro-
jednání za aktivní účasti ministra národní obrany i státního tajemníka v MNO. Základní 
princip byl formulován zcela zřetelně, tedy provedení ozbrojeného povstání se mělo opírat 
o domácí obyvatelstvo a jeho rozhodnost při rozbití okupačního režimu. Zahraniční odboj 
svou roli spatřoval v tom, že dodá organizační směrnice a vojenskou pomoc (zejména le-
tadla a parašutisty) v prvních hodinách povstání, a to s nezbytnými zbraněmi a potřebným 
vojenským materiálem. V řádu úvodních dní měli být do vlasti dopraveni i řídící vojenští 
a civilní funkcionáři. Velitel SOE generál Colin Gubbins dokonce navrhoval, aby Česko-
slovenská samostatná obrněná brigáda byla za tímto účelem přecvičena na výsadkovou.71 
Konkrétní doba zahájení akce se v představách plánovačů ztotožňovala se závěrečnou fází 
války, umístěním a pohybem frontových linií, stejně jako s možnými protinacistickými 
povstáními v okolních zemích, odkud mohla československému vystoupení přijít účinná 
pomoc. V každé variantě se však počítalo s tím, že zahraniční politické a vojenské ústředí 
odboje je nutné přesunout z Londýna co nejblíže bojujícím složkám na domácím území. 
Z hlediska konkrétních osob a organizací studijní skupina přisuzovala vedoucí postavení 
bývalým důstojníkům a vojákům československé armády. Ti měli povstání řídit a sjednotit 
zbytky domácích odbojových organizací, prapory vládního vojska, železničáře, četnictvo, 
policii, zaměstnance důležitých průmyslových podniků, úřednický aparát, bývalé domácí 
tělovýchovné a branné organizace a mezi tyto domácí složky zařadit i organizační kádry ze 
zahraničního odboje. 

Ve stejném roce 1941 vznikla v rámci londýnského MNO i zvláštní studie o možnostech 
provedení ozbrojeného odporu v okupovaných českých zemích, s jejímiž závěry pro potřeby 
organizace povstání pracoval i organizační nástupce ŠVBM, kterým se stalo 19. září 1944  
i tzv. Hlavní velitelství.72 Důležitou koncepční myšlenkou byla zejména úvaha, že domácí od-
bojové struktury zahájí povstání ve vhodný okamžik až po dohodě se zahraničním vedením 
vojenského a politického odboje. Činnost domácí složky viděl Londýn ve třech základních 
oblastech činnosti. První se stala organizační vojenská činnost spočívající v konspirativní 
přípravě štábů a jednotek pro ozbrojené vystoupení v závěrečné fázi války. Za druhou se 
považovala zpravodajská činnost spočívající v dodávání informací z okupovaných českých 
zemí s cílem posoudit vojensko-politickou situaci doma i v Německu. A konečně se jednalo 
o sabotážní akce směřující k všestrannému poškozování německých zájmů na našem území, 
které měly v konečné fázi celonárodní odbojové akce přerůst v přímou destrukční aktivitu 
velkých rozměrů a hromadného účinku. Vojenští odborníci na MNO zdůrazňovali, že pouze 
synergie všech tří složek činnosti může v závěru války vést k úspěšnému zahájení a dokon-
čení povstání. Zároveň však neměli jistotu, zda doma existují konkrétní plány závěrečné 
vojenské akce. Pro všechny případy však doporučovali vypracovat v Londýně plány vlastní, 
které by řešily technické, taktické i materiální otázky pro činnost organizačních skupin, 

70 VHA Praha, fond HV – VB, sign. MNO – Studijní skupina, č. j. 20014-Taj. stud. skupina. Příprava převratové 
organisace v čs. republice. Londýn, 5. srpna 1941.  
71 ŠOLC, Jiří. Po boku prezidenta: František Moravec a jeho zpravodajská služba ve světle archívních 
dokumentů. Praha : Naše vojsko, 2007, s. 217.  
72 VHA Praha, Sb. „Vojenské zpravodajství“, krabice č. 1, dokument č. 33.  Svazek I. (svazek Náč. „B“ Londýn 
1941 – 1945). Studie o možnostech a provedení ozbrojeného odporu na Moravě a v Čechách, čj. 910/Taj.oper. 
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jež by po přepravě do vlasti průběh bojů organizovaly a řídily. Zde můžeme zdůraznit zá-
kladní charakter uvažování o domácím vojenském převratu. Jedná se o důraz na maximální 
plánovitost a využívání všech organizačních, právních a materiálních nástrojů převzatých 
z předmnichovské armádní doktríny, uzpůsobené však novým podmínkám. 

Studijní skupina londýnského MNO vypracovala v lednu 1942 ucelený plánovací doku-
ment,73 který zevrubně rozebíral přípravu na domácí povstání včetně veškerých organizač-
ních záležitostí. Nebyl již pouze plánem akcí neregulérní války, nýbrž důležitým návrhem 
mobilizačního charakteru, který v rámci ozbrojeného vystoupení vycházel z branného zá-
konodárství ČSR. Návrh rozdělil připravovanou akci do tří základních etap. V první měla 
ozbrojená akce vypuknout na celém území předmnichovského Československa, a to z ini-
ciativy Čechů, Slováků a podkarpatských Rusů. Druhá fáze představovala mobilizaci a z ní 
vzešlé vojenské jednotky měly obsadit celé území republiky včetně oblastí obývaných Němci  
a Maďary. Zde se počítalo i s obsazením území za hranicemi ČSR, pokud mohl tento krok 
zlepšit strategické podmínky pro obranu státu. Třetí krok povstání se velmi podobal druhé 
fázi, protože mělo docházet k další mobilizaci jednotek s cílem vytvořit kompletní mírovou 
organizaci československé branné moci. Eventuálně se počítalo s preventivním či represiv-
ním obsazením částí Německa nebo Maďarska. Mezi jednotlivými obdobími nebyly vedeny 
žádné jasné časové hranice, ale jednotlivé fáze se mohly i prostupovat či probíhat současně. 
Plán počítal i s místními zvláštnostmi, a proto se realizovaly přípravy odděleně pro Čechy  
a Moravu se Slezskem, Slovensko a Podkarpatskou Rus. 

Londýnští plánovači se ve svém uvažování přímo opírali o organizační strukturu Protek-
torátu Čechy a Morava jako ústřední části ČSR a pro něj konkretizovali jak plány povstání, 
následné obsazení a zajištění státních hranic, tak i vytvoření provizorní armády. Organizace  
a velení se zde mělo opírat o politický okres s příslušnými obcemi, přičemž několik politic-
kých okresů tvořilo skupinu se společnými taktickými úkoly. Vyšší jednotku představovala 
oblast, v niž se mělo slučovat několik skupin, zejména na základě komunikačního propo-
jení. Pevný rámec takto utvořené organizaci povstání pak dávalo již zmiňované obsazení 
a zajištění československých státních hranic, což mělo přispět k uspíšení vnitřní konsolida-
ce. Velký důraz se kladl na psychologický moment překvapení při obsazení cizích území 
strategicky výhodných pro ČSR v době, kdy Spojenci dosud neučiní definitivní rozhodnutí 
o poválečném mírovém uspořádání. Uzavření státní hranice bylo plánováno tak, aby  nacis-
tičtí okupanti nemohli vyvážet státní, veřejný či soukromý majetek, a především dokumenty 
protektorátních úřadů. Taktéž se od tohoto kroku očekávalo, že zabrání útěkům válečných 
zločinců do ciziny. Velká očekávání se spojovala s použitím vládního vojska. Ministr ná-
rodní obrany měl svým rozkazem převzít velení nad touto složkou, která by tím získala 
postavení regulérní součásti československé armády a podléhala by všem předpisům na ni 
se vztahujícím. Prapory bývalého vládního vojska byly určeny právě pro zajištění státních 
hranic a pro organizování či výcvik mobilizovaných jednotek.74

Odborníci studijní skupiny se při organizaci povstání opřeli o československou brannou 
legislativu. Vycházeli tedy důsledně z Benešovy myšlenky státní a právní kontinuity 
s předmnichovskou ČSR.  Jednalo se o představy, že mnichovský pakt a březnová 
okupace neměly oporu v mezinárodním právu. Československo dle této koncepce trvalo 
de iure i nadále v nezměněné podobě, včetně právních předpisů, jež regulovaly otázky 
její obrany. V tomto ohledu lze za instruktivní považovat zejména přílohy plánu z ledna 
1942. Právní struktura mobilizace a výstavby armády měla v podmínkách povstání zhruba 

73 VHA Praha, fond HV – VB, sign. Studijní skupina MNO – Londýn. Návrh přípravných prací pro domácí 
revoluci a organisaci vojenských sil. Leden 1942. Počet listů: fasc. 
74 VHA Praha, fond HV – VB, sign. Studijní skupina MNO – Londýn. Návrh přípravných prací pro domácí 
revoluci a organisaci vojenských sil. Leden 1942, s. 15. 
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následující obrysy. Dekretem prezidenta republiky se vyhlašovala částečná mobilizace 
příslušníků čs. branné moci, a to v souladu s branným zákonem z roku 1920.75 Plán následně 
předpokládal, že vláda ČSR svým nařízením uvede celý stát do stavu branné pohotovosti 
dle zákona o obraně státu z roku 1936.76 Ministr národní obrany měl následně vyhláškou 
provést prezidentský mobilizační dekret a upřesnit tak podmínky částečné mobilizace. 
Neuposlechnutí povolávacího rozkazu bylo trestné ve smyslu příslušných ustanovení 
branného zákona.77 Plán povstání dále obsahoval návrh rozkazu ministra národní obrany 
o nastoupení vojenských gážistů z povolání, četníků v činné službě, příslušníků státní 
policie, členů finanční stráže a délesloužících poddůstojníků do vojenské činné služby. 
Předpokládalo to dohodu s ministry vnitra a financí.78 Na základě uvedených faktů lze jen 
ocenit invenci příslušníků londýnské studijní skupiny, kteří do plánu povstání zapracovali 
možnosti použít doslova všechny ozbrojené složky na území protektorátu tak, aby státní 
moc, veřejný pořádek a bezpečnost byly co nejrychleji obnoveny. 

Celkově vzato se jednalo o plány velmi propracované a doktrinálně přínosné. Válečné 
podmínky, na nichž závisel fakt, zda povstání propukne a v jaké podobě, se však neustá-
lily v podobně odpovídající počátku roku 1942. Z hlediska uvažování londýnského MNO 
se dochovaly návrhy79 plánů na povstání z podzimu 1944, které zohledňovaly zkušenosti 
Varšavského a Slovenského národního povstání (SNP). V tomto kontextu stojí za zmínku, že 
Vojenské ústředí Slovenské národní rady (SNR)80 připravovalo od dubna roku 194481 vlastní 
plány protifašistického povstání na Slovensku. Jeho vedoucí, podplukovník Ján Golian, byl 
ve stálém radiotelegrafickém kontaktu s exilovým MNO, a tak na konci června 1944 hlá-
sil do Londýna návrh plánu povstání.82 Jeho podstatou bylo otevření východoslovenských 
hranic Rudé armádě nečinností polní armády (dvě pěší divize na východním Slovensku).  
Zápolní armáda o síle asi deseti tisíc mužů měla připravit ve vnitrozemí Slovenské repub-
liky podmínky pro rychlé obsazení celého státu sovětskými vojsky. Její slabší jednotky 
byly určeny pro vykonání státního převratu, zajištění nutného klidu a bezpečnosti, doplnění 
zápolní armády mobilizací83 na sílu dvou pěších divizí a zahájení partyzánské války. Po spo-
jení polní a zápolní armády s Rudou armádou mělo dojít k dokončení porážky německých 
jednotek. Vojenské ústředí SNR působící v rámci armády Slovenské republiky počítalo tedy 
s jejím použitím proti vlastní vládě za koordinace s operačními plány Sovětů nebo pro pří-

75 Ustanovení § 3 branného zákona republiky Československé ze dne 19. března 1920 č. 193/1920 Sb. z. a n. 
76 Ustanovení § 57 zákona ze dne 13. května 1936 o obraně státu č. 131/1936 Sb. z. a n. 
77 Ustanovení § 50 branného zákona republiky Československé ze dne 19. března 1920 č. 193/1920 Sb. z. a n.
78 VHA Praha, fond HV – VB, sign. Studijní skupina MNO – Londýn. Návrh přípravných prací pro domácí 
revoluci a organisaci vojenských sil. Leden 1942. Příloha čís. 14. 
79 VHA Praha, Sb. „Vojenské zpravodajství“, krabice č. 1, dokument č. 31.  Organizace povstání v Čechách a  
na Moravě – Příprava k boj. akcím + mapa, čj. 156-taj.5.1944. 
80 Slovenská národní rada vznikla v roce 1943 jako jedna z více slovenských odbojových skupin spojením 
komunistických a nekomunistických politických proudů v opozici proti režimu Slovenské republiky (1939 – 
1945).
81  ŠTEFANSKÝ, Václav. Ozbrojené povstanie: plány a realita. In SNP v pamäti národa. Bratislava : NVK 
International, 1994, s. 151. 
82 JABLONICKÝ, Jozef. Povstanie bez legiend: dvadsať kapitol o príprave a začiatku Slovenského národného 
povstania. Bratislava : Vydavateľstvo Obzor, 1990, s. 13. 
83 Normotvorná činnost SNR tomu po 1. 9. 1944 nikterak nebránila a umožňovala využít ust. § 2 nařízení SNR  
č. 1/1944 Sb. n. SNR. K tomu: BUDNÍK, Josef. Prozatímní státní zřízení Československé republiky: (poznámky 
k otázce kontinuity státu československého a jeho právního řádu). Praha : Československý kompas, 1947, s. 
111. 
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pad německé okupace.84  Ve stejnou dobu vypracoval slovenský ministr národní obrany 
generál Ferdinand Čatloš plán vojenského převratu a nastolení vojenské diktatury, který se 
dostal jako zvláštní memorandum i s plány a delegací SNR též do Moskvy.   

Obě povstání –  Varšavské  i SNP – vypukla proti německým okupantům v srpnu 1944. 
Českoslovenští vojenští plánovači v Londýně došli při jejich analýze k závěru, že pokud 
má mít ozbrojené vystoupení vůbec nějaký smysl, musí být provedeno v týlu Německem 
okupovaného území a musí přispět podstatným způsobem ke zhroucení německé fronty. 
Násilný převrat provedený protektorátním obyvatelstvem v průběhu ústupu německý jedno-
tek postrádal opodstatnění a operační logiku. Na konci roku 1944 rozhodovala o okamžiku 
zahájení povstaleckého boje situace na sovětské frontě a znalost plánů sovětského vrchního 
velení. Za příhodný okamžik se v tomto ohledu považovala situace, kdy sovětské jednotky 
dosáhnou blízkosti Moravské Ostravy nebo Malých a Bílých Karpat. Pokud vezmeme v po-
taz březnové zahájení Ostravské operace Rudou armádou a vypuknutí Pražského povstání 
5. května 1945, nelze než konstatovat, že plány a doktrinální představy vzaly za své. SNP 
hodnotilo londýnské MNO velmi kriticky, a to z hlediska nedostatečné spolupráce se slo-
venským partyzánským hnutím. Partyzánské aktivity vyprovokovaly německé velení k vo-
jenské okupaci Slovenska, která zase odstartovala předčasné zahájení povstání za celkově 
nevýhodné všeobecné situace. V těchto souvislostech byly opět zmíněny ne příliš vhodné 
předpoklady českých zemí pro povstalecký způsob boje zejména z hlediska konfigurace 
terénu a velké hustoty obyvatelstva. Z důvodu izolovanosti jednotlivých historických zemí 
se navíc uvažovalo o postupném zahájení ozbrojeného boje nejdříve na Moravě a až poté 
v Čechách, protože oba celky tvořily samostatné operační a geografické jednotky. 

Neregulérní válka a celonárodní povstání se nakonec na československém území odehrá-
ly podstatně jinak, než jak plánovali specialisté londýnské studijní skupiny. Snad nejvíce 
o tom vypovídá činnost Úřadu vládního delegáta pro osvobozené území dr. Františka Něm-
ce (1944 – 1945).85 Jako představitel londýnského exilu a obnovované československé státní 
správy se nepohodl jak s povstaleckou SNR, tak i se Sověty, kteří jej přímo ignorovali a ná-
sledně fakticky vyhostili z území osvobozené Podkarpatské Rusi. V rámci úřadu pracující 
Velitelství osvobozeného území v čele s generálem Antonínem Hasalem nakonec nenaplnilo 
téměř nic z toho, co narýsovali londýnští plánovači. Na Podkarpatské Rusi vyhlášená mo-
bilizace čs. občanů díky sovětské propagandě totiž zcela selhala.86 Všechny tyto peripetie 
však nezmenšují plánovací úsilí exilového MNO, které zejména pod britským vlivem rozší-
řilo obzory československých operačních úvah. 

Atomový věk a sovětizace čs. poválečných plánů

Československé válečné plánování ovlivnily po konci II. světové války dvě zásadní sku-
tečnosti, které lze v tomto ohledu stavět na roveň obnově státu a jeho suverenity. V srpnu 
roku 1945 započala jaderná epocha, kdy oba americké nukleární údery proti Japonsku před-
stavovaly první a také zatím poslední87 operační nasazení nové strategické zbraně. Domácí 
vojenské myšlení však na tuto okolnost zatím nijak zvláště nezareagovalo, v roce 1947 roz-
84 KOVÁČIKOVÁ, Terézia. Slovenské národní povstání. Praha : FÚV ČSSPB, 1984, s. 8 – 9.  
85 SCHELLE, Karel. Československé dějiny státu a práva v dokumentech VI. díl: období nesvobody (1939 –  
1945). Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 248.  
86 HANZLÍK, František. Působení vládní delegace a Velitelství osvobozeného území na Zakarpatské Ukrajině 
– představy a realita. In Československá armáda 1939 – 1945 (plány a skutečnost):příspěvky z mezinárodní  
konference 22.-23. října 2002. Praha : Ministerstvo obrany České republiky - AVIS, 2003, s. 208. 
87 SAUER, Frank. Atomic Anxiety: Deterrence, Taboo and the Non-Use of U. S. Nuclear Weapons. Basingstoke: 
Pallgrave Macmillan, 2016, s. 1.  
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víjelo jen okrajové úvahy o protiatomové ochraně.88 Druhým faktorem se stalo geopolitické 
kolísání mezi Východem a Západem v letech 1945 až 1948,89 které vyvrcholilo známými 
únorovými událostmi a spočinutím Československa v drtivé náruči J. V. Stalina a SSSR. 
Sovětský vůdce cíleně vytvářel soustavu spojenců, které Moskva chápala jako nárazníkové 
pásmo90 pro případ, že studená válka bude eskalovat do faktického ozbrojeného konfliktu. 
Západ se Sovětské armády velmi obával, a to vzhledem k tehdejší nízké bojové hodnotě 
armád evropských států organizace Severoatlantické smlouvy.91 Stalin se však otevřeného 
střetu s USA a jeho evropskými spojenci taktéž obával a byl v tomto ohledu spíše zdržen-
livý, což formovalo sovětskou vojenskou politiku až do jeho smrti v březnu roku 1953. Na 
druhé straně však díky své podezíravosti vytvářel tlak na budování a modernizaci mohut-
ných pozemních sil92 východního bloku a na konci srpna 1949 SSSR eliminoval jaderný 
monopol Washingtonu vlastním úspěšným nukleárním testem. Sovětské válečné plánování 
po roce 1945 vycházelo z těchto daností spolu se zkušenostmi z operací závěru 2. světové 
války. V nich Rudá armáda používala velkou palebnou a údernou sílu k průlomům fronty 
nepřítele, do nichž měli být nasazeny rychlé tankové a mechanizované jednotky k rozvíjení 
úspěchu v hloubce nepřátelské obrany. Pro československé operační odborníky se jedna-
lo o závazný vzor, jak plánovat a provádět soudobou útočnou operaci většího rozsahu.93 
V rámci operačního plánování studené války došlo k jediné zásadnější modifikaci, tedy 
k realizaci představy o vytvoření průlomů jadernými zbraněmi a masovějším použití bitev-
ního letectva.94 Sovětští stratégové uzpůsobovali své válečné plány použití jaderných zbraní 
přibližně od poloviny 50. let minulého století. Sovětský polní řád z roku 1955 přepokládal, 
že jaderné zbraně mohou být nasazeny jednak proti strategickým cílům v hlubokém zápolí 
evropského válčiště, ale zároveň i v taktické rovině na bojišti. Jaderné zbraně zrelativizovaly 
jeden ze základních principů vojenského umění,95 zásadu koncentrace sil, protože operační 
svazy a svazky soustředěné k průlomu nepřátelské obrany představovaly ideální cíl pro 
taktický nukleární úder.

Uvedené trendy se musely projevit i v československé strategii a operačním plánování, 
protože sovětské předpisy se automaticky promítaly i to vnitřních předpisů ČSLA. Kon-
krétně se jednalo o normu OPER-1-3 z roku 1955,96 která upravovala plánování operací pro 
front97 a armádu v podmínkách použití atomových zbraní. Efektivní použití těchto zbraní 

88 VHA Praha, fond Vojenský ústav vědecký (ročník 1946 – 1949), karton 2, čj. 8480, Všeobecné instrukce pro  
oddělení strategie VÚV, Praha 26. září 1947, s. 5.
89 McDERMOTT, Kevin. Communist Czechoslovakia, 1945 – 1989: A Political and Social History.  
Basingstoke : Pallgrave Macmillan, 2015, s. 21.  
90 KENDALLOVÁ, Bridget. Studená válka: nový pohled na konflikt mezi Západem a Východem. Praha : 
Euromedia Group, 2018, s. 35. 
91 HOFFENAAR, Jan. Problémy s hlavní obrannou linií v hlavním sektoru NATO počátkem 50. let. In Historie 
a vojenství, 2003, roč. 52, č. 3-4, s. 655. 
92 FUČÍK, Josef. Stín jaderné války nad Evropou: ke strategii vojenských bloků, operačním plánům a úloze 
Československé lidové armády na středoevropském válčišti v letech 1945 – 1968. Praha : Mladá fronta, 2010, 
s. 122.  
93 ŤOKAN, Jaroslav. Plánování útočné operace armády. In Vojenská mysl, 1952, roč. 2, č. 2, s. 14. 
94 ŠTĚPÁNEK, Karel – MINAŘÍK, Pavel. Československá lidová armáda na Rýnu. Praha : Naše vojsko, 
2007, s. 39. 
95 HOLLOWAY, David. Jaderné zbraně a studená válka v Evropě. In Soudobé dějiny, 2011, roč. 18, č. 1-2, s. 41. 
96 VHA Praha, fond Sbírka československých vojenských předpisů po roce 1945 (1. díl), karton 214, inv. j. 
3332, ročník 1955.
97 Frontem se rozumí operační svaz tvořený skupinou armád. 
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bylo chápáno jako hlavní podmínka všeobecného úspěchu operace. Tyto umožňovaly za-
sadit nepříteli drtivé údery na celou hloubku jeho operační sestavy i ničit objekty v jeho 
strategickém týlu. Nukleární údery se považovaly za cestu ke způsobení velkých ztrát na 
živé síle, bojové technice a materiálních prostředcích. Zároveň měly tyto nové zbraně zvýšit 
operační tempo na 30 až 40 i více km při postupu za 24 hodin do velké hloubky 400 až 500 
kilometrů. Od útoku jako základního druhu bojové činnosti se při použití jaderných pro-
středků očekávalo rychlé přenesení boje do operační hloubky nepřítele za současných prud-
kých změn situace. To vyžadovalo pevný a nepřetržitý systém velení. Ve druhé polovině 
50. let rozpracovalo operační umění ČSLA koncepci útočné a obranné operace vševojskové 
armády. V praxi se to projevilo zrušením těžkopádného stupně sboru v její organizaci, a to 
k 1. říjnu 1956. V podmínkách očekávané rychlé a manévrové raketojaderné války se tak 
řídící centrum armády více přiblížilo k vedení konkrétní bojové činnosti v poli. Vzhledem 
k velké úderné síle tankových divizí se tyto svazky přemisťovaly do prvního operačního 
sledu armády. Z důvody ochrany před očekávanými jadernými údery nepřítele se síly armá-
dy rozptylovaly do velkých prostorů (šířka útočného pásma armády byla v letech 1957/58 
stanovena na cca 50 km)98 a do sražení se plánovalo rozvinout je z chodu. Cvičení na mapách 
a v terénu potvrdila správnost přijaté koncepce. Od vševojskové armády prvního sledu se 
v obranné operaci očekávalo vytvoření příznivých podmínek pro protiútok realizovaný veli-
telem frontu. Za hlavní úkol obrany v atomové válce se považovalo omezení volnosti jedná-
ní nepřítele a donucení jej ke koncentraci sil. Na jeho soustředěné jednotky pak cílil vlastní 
jaderný úder a ihned poté i konvenční tak, aby nedošlo k obnovení jeho bojeschopnosti.99 Při 
útoku armád NATO se očekával taktéž jejich mohutný jaderný úder na hlavní pásmo obra-
ny, a proto se při realizaci obranných operací plánovalo provést členění defenzívy do velké 
hloubky, rozptýlit druhé a třetí sledy a přípravu postavení zvládnout v nejkratších možných 
lhůtách.100 Pro zefektivnění obrany armády se navrhovalo zúžení obranného pásma na 50 až 
80 km za použití až 12 jaderných pum. 

Válečné plány z dílny operačního oddělení, posléze operační správy Generálního štábu, 
však zpočátku s prostředky nukleárního napadení nepočítaly, a to až do roku 1957. V letech 
1951 až 1953 tak vznikly operační směrnice a plány s krycími označeními OREL, PĚST, 
SOKOL a HVĚZDA. Posledně dva jmenované dokumenty, které vznikly ještě před ustave-
ním organizace Varšavské smlouvy,101 byly v únoru roku 1952 představeny sovětskému ge-
nerálnímu štábu. Ten do jejich konečné podoby aktivně zasáhl102 ještě před tím, než je v září 
téhož roku schválil vrchní velitel čs. branné moci (a prezident ČSR) Klement Gottwald. 
O samostatné tvůrčí práci československých plánovačů nemohlo být tedy ani řeči. Uvedené 
operační dokumenty obsahovaly velmi stručné nebo žádné vojenskopolitické zdůvodnění 
jejich vzniku a velmi silně u nich převládala vojensko-technická a organizační složka. Ty-
pické je to zejména pro válečný plán OREL z počátku února 1951, jenž pouze konstatoval, 

98 VHA Bratislava, Špeciálna zbierka vojenskohistorických prác, ŠZ VI. A-859. KRUPIČKA, Jiří. Názory  
na organizaci a vedení útočných a obranných operací vševojskovou armádou ČSLA ve druhé polovině 50. let,  
čj.: 03675, Bratislava 1979, s. 8–9. 
99 ADAMEC, František – RÁBOŇ, Vítězslav. Atomové zbraně: sborník článků. Praha : Naše vojsko, 1956, 
s. 88. 
100 TÓTH, J. – DOSTÁL, R. – BALÁŽ, J. – RAK, J. Hlavní zásady organisace, plánování a vedení obranné 
operace vševojskovou armádou v soudobých podmínkách. In Vojenská mysl, 1956, roč. 6, ZČ-2, s. 39.
101Smlouva o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci byla podepsána 14. května 1955 ve Varšavě osmi 
socialistickými zeměmi včetně Československa, které se semkly pod vedením SSSR do paktu, jenž vznikl jako 
reakce na vstup Spolkové republiky Německo do NATO.
102 LUŇÁK, Petr (ed.). Plánování nemyslitelného: československé válečné plány 1950 – 1990. Praha : 
Dokořán, 2019, s. 122.
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že při potenciálním útoku západních armád proti SSSR nepředstavuje pro ně českoslo-
venské území strategický směr. Proto v něm převážily jednoznačně obranné záměry a cíle 
při zaujetí krytu země. Při napadení se počítalo s úpornou obrannou jednotek v obranném 
pásmu krytu tak, aby mohla proběhnout mobilizace a soustředění československé armády. 
V případě nepřátelských průlomů měly protiúdery sloužit výhradně k obnovení souvislosti 
obrany.103 Absence alternativy možného operačního nasazení jaderných zbraní je v tomto 
období pochopitelná s ohledem na Stalinovo podceňování jejich úlohy. Důraz na obranu také 
koreluje s obsahem moskevské schůzky špiček spojeneckých zemí, která proběhla 9. až 12. 
ledna 1951, při níž sovětský vůdce varoval před možným útokem Severoatlantické aliance 
a její připraveností na válku nejpozději v roce 1953.104 Reakce povolné československé stra-
ny přišla vzápětí. Ještě v roce 1950 tvořil personál armády 140 000 příslušníků, avšak již 
o rok později představovalo toto číslo závratných 250 000.105

Na přelomu let 1957/58 přinesl nový přístup válečný plán ZÁSTAVA v obranné (Z 1) 
a útočné variantě (Z 2), které musely být přirozeně předjednány v Moskvě a zároveň zohled-
ňovaly zrušení velitelských stupňů střeleckých sborů. Jeho operační zámysl již počítal s na-
sazením jaderných zbraní, a to jak v obranné variantě při ofenzívě ze strany států NATO, 
tak při sovětském útoku proti západoevropským armádám. Ani útočnou variantu Z 2 však 
nelze hodnotit jako přechod k ofenzivnímu plánování, protože dle výslovného doporučení 
sovětského generálního štábu se jednalo o operační dokument pro soustředění vojsk a jejich 
přeskupení do výchozího postavení pro úder ve směru Plzeň a Norimberk za použití vlast-
ních atomových zbraní.  S dalším průběhem útočné operace se tehdy ještě nepočítalo.106 Při 
aktivaci plánu ZÁSTAVA měl však ČSLA velet hlavní velitel Spojených ozbrojených sil, 
tedy orgán nikoliv národní, ale naopak Sověty ovládané Varšavské smlouvy. A to i přesto, 
že vojenské struktury paktu se teprve formovaly.107 Přelom 50. a 60. let pak přinesl do vá-
lečných plánů nové hybné momenty. Operační přípravy východního bloku se zřetelně pře-
sunuly k útočné strategii, přičemž z hlediska našeho státu sehrálo rozhodující roli vytvoření 
samostatného strategicko-operačního celku, tzv. Československého frontu (ČsF). K jeho vý-
stavbě bylo použito výhradně zdrojů ČSLA, a proto měl v sestavě vojsk Varšavské smlouvy 
postavení národního svazu prvního sledu. Jednalo se o mohutné uskupení, tvořené kromě 
jiných svazků i 1., 4. a též zvláštní 10. leteckou armádou, které mohlo na rozhodujícím smě-
ru nasadit až 1920 tanků. Raketové vojsko ČSLA však vzniklo až v roce 1962, a proto front 
nemohl do té doby začlenit do své sestavy žádné prostředky jaderného napadení nepřítele.108 
Pokud tedy čs. válečné plány počítaly v této době s použitím jaderných zbraní, nosiče i jimi 
přepravované atomové nálože byly výhradně sovětské. Tudíž pouze sovětské velení mohlo 
rozhodovat o jejich případném operačním nasazení. Úlohu československých plánovačů, 
jejich operačních elaborátů a celkově velení ČsF při jejich případném uvedení v život tedy 
nelze charakterizovat jinak, než jako formální a podružnou. 

103  LUŇÁK, P. Plánování, c. d., s. 100–101.
104 VLK, Václav. Jaderné zbraně ve studené válce. Brno, 2020. Magisterská diplomová práce. Masarykova 
univerzita v Brně. Filozofická fakulta, s. 22–23. Dokořán, 2019, s. 122. 
105  RICE, Condoleezza. The Soviet Union and the Czechoslovak Army, 1948 – 1983: Uncertain Allegiance.  
Princeton : Princeton University Press, 1984, s. 78–79.  
106 LUŇÁK, P. Plánování, c. d., s. 142.
107BÍLÝ, Matěj. Je načase opustit alianci s Moskvou? Organizace Varšavské smlouvy v kontextu krize 
východního bloku v roce 1956. In Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 1, s. 25.  
108 MOHYLA, Vladimír – ŠUFAJZL, Vladimír a kol. Taktické jaderné prostředky ČSLA. Praha : 
Československý spisovatel, 2012, s. 226. 
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Vše uvedené našlo své vyjádření v Plánu použití ČSLA v době války, jenž vznikl v roce 
1964 v jediném výtisku a ruském jazyce (!) při jednání vedoucích funkcionářů naší armády na 
Generálním štábu ozbrojených sil SSSR v Moskvě.109 Nejednalo se však o blesk z čistého nebe, 
jelikož v teoretické rovině plánování operací se důraz na útočný boj prosazoval již od počát-
ku let šedesátých. Pro nejdůležitější počáteční období války se počítalo s přechodem z krytu 
státních hranic přímo do útočné operace, aniž by ofenzívě předcházel boj v obraně.110 Důraz 
na vedení útočné operace se projevoval též v růstu významu vysoce mobilních tankových 
útvarů a svazků.111 Poněkud nerealisticky se však odhadovalo střední operační tempo postupu 
v podmínkách středoevropského válčiště na 90 až 110 kilometrů za den. Plánovanou hlavní 
sílu armády mělo dle tehdejších propočtů představovat závratných tisíc tanků zařazených do 
dvou divizí.112 Tento optimismus v případě operačního úkolu frontu vycházel z tehdy pře-
vládající víry v účinnost vlastních jaderných raketových prostředků.113 Teoretici vojenského 
umění poněkud nedocenili fakt, že v případě oboustranného jaderného úderu by na válčišti 
vznikla zcela nová situace, v níž by se motomechanizované armády musely pohybovat. Vždyť 
dle tehdejší americké strategické koncepce „Štítu a meče“ musel celý východní blok počítat 
pro případ války s údery bombardérů B-52 nesoucími nukleární nálože o ráži až několika 
desítek megatun.114 V tomto kontextu je pochopitelné, že plán z roku 1964 připravoval zcela 
izolovaně první hromadný úder raketových vojsk ČsF, frontového a dálkového letectva na 
první operační sled 7. armády (USA),115aniž by zohledňoval všechny varianty možné válečné 
konfrontace. Úspěch operace se měl odvíjet od použití 131 jaderných raket a atomových bomb. 
První jaderný úder měl sloužit v součinnosti s operačním vzdušným výsadkem k překročení 
německých řek Neckar a Rýn. Útočný sled operační sestavy ČsF byl určen k ofenzivě ve smě-
ru Norimberk, Stuttgart, Strasbourg, Epinal, Dijon a konečně Lyon, jenž mohl být dle názorů 
sovětských plánovačů dosažen devátého (!) dne po zahájení operace.116

Plán z roku 1964 byl z hlediska svého vzdáleného strategického cíle víceméně logický. 
Sovětská generalita usilovala pro případ konfliktu na evropském válčišti o co nejrychlejší 
obsazení atlantského pobřeží zejména v celé hloubce francouzského území.117 Tím mělo 
být zabráněno přísunu amerických posil námořními trasami pro bojující evropské armá-
dy NATO. Jednalo se o obdobnou situaci té z prosince roku 1944, kdy německá ofenzíva 
v Ardenách směřovala k dobytí belgických Antverp a pobřeží kanálu La Manche, který 
109 POLNAR, S. – PROKOP, B. „Memorandum 68“ v kontextu československého strategického myšlení 60.  
let. In Sborník prací pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd, 2019, roč. 33, č. 2, 
s. 133.    
110  PICEK, Vladimír. Zkušenosti z plánování útočné operace v počátečním období války. In Vojenská mysl, 
1961, roč. 11, č. 4, s. 3. 
111 Ve sledovaném období se svazkem v podmínkách pozemního vojska rozuměla divize či brigáda. 
112  NEČAS, Jiří. K některým problémům plánování útočné operace. In Vojenská mysl, 1961, roč. 11, č. 4, s. 93.
113 ŠTEFKA, Jan. K některým otázkám organizace, plánování a vedení další armádní operace. In Vojenská 
mysl, 1963, č. 6, roč. 13, s. 3.
114 TŮMA, Jan – POKŠTEFL, Josef. Svět a jaderné zbraně: štěpné – vodíkové - neutronové. Praha : 
Nakladatelství politické literatury, 1962, s. 50. 
115 VHA Praha, fond Sbírka československých vojenských předpisů po roce 1945 (1. díl), karton 218, inv. j. 
3380, ročník 1965, OPER-52-6, Vojensko-geografická příručka západního válčiště, díl VI. (Francie, Belgie, 
Nizozemí, Lucembursko), s. 84–86. 
116  LUŇÁK, Petr. Za devět dnů jsme v Lyonu: plán použití Československé lidové armády v případě války z 
roku 1964. In Soudobé dějiny, 2000, roč. 7, č. 3, s. 414.
117  VHA Praha, fond Sbírka československých vojenských předpisů po roce 1945 (1. díl), karton 218, inv. j. 
3380, ročník 1965, OPER-52-6, Vojensko-geografická příručka západního válčiště, díl VI. (Francie, Belgie, 
Nizozemí, Lucembursko), s. 84–86. 
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byl pro invazní spojenecká vojska v Evropě logisticky zcela nezbytný. Ve vztahu k úkolům 
ČsF však plán vycházel z nereálných předpokladů. Vyjma prostoru Všerubského průsmyku 
lze považovat provedení průlomu obrany na západoněmeckých hranicích v horách Šumavy 
a Českého lesa118 za téměř nemožné. Jaderné údery ČsF měly zničit operační sestavu pro-
tivníka až od hloubky 100 až 150 km za československými hranicemi. Před vojsky ČsF tak 
v této situaci mohly stát nepoškozené a dobře vyzbrojené konvenční síly NATO a za nimi 
by útočící československé jednotky narazily na apokalyptickou zemi nikoho plnou rozvalin, 
požárů, nastražených jaderných min a vysoké radioaktivity, která by do pár dnů zahubila 
vše živé. Udržet v těchto podmínkách operační tempo postupu kolem 100 km za den nebylo 
možné ani v těch nejodvážnějších strategických snech a představách. Plán pouze kopíro-
val voluntaristické vize sovětského generálního štábu119 a zároveň vyjadřoval podřízenost 
a bezmocnost československého velení.120 Jeho hlavní „strategickou pastí“ bylo izolované 
chápání průběhu možných operací, které nezohledňovalo situaci, která mohla nastat po ja-
derných úderech NATO na cíle v ČSSR.121 Je proto více než zarážející, že plán navzdory 
provedeným revizím platil minimálně do roku 1968 a některé jeho pasáže i déle.

Otázka československého válečného plánování přirozeně souvisela i s 21. srpnem 1968 
a okupací ČSSR vojsky Varšavské smlouvy, jinak řečeno s otázkou, zda naše operační plány 
s touto možností počítaly či nikoliv. Odpověď je záporná, protože veškeré operační doku-
menty směřovaly proti nepříteli za naší západní hranicí, čemuž odpovídala i výstavba a di-
slokace ČSLA. Představa, že by se celý operační sled v několika dnech přeskupil směrem 
na východ proti SSSR, to jest, že v prvním sledu by se najednou ocitly týlové jednotky z vý-
chodní poloviny republiky,122 byla jednoduše neproveditelná. Navíc se v prvním týdnu oku-
pace nasunuly do ČSSR invazní jednotky i ze severu (Německá demokratická republika, 
Polsko) a jihu (Maďarsko) v počtu cca půl miliónu vojáků a 6000 tanků.123 I skvěle vycviče-
ný a vyzbrojený ČsF nemohl této síle úspěšně vzdorovat. K tomu přistupovaly i další aspek-
ty, jako například dlouhodobá operační příprava státního území, kdy veškeré komunikace 
byly k přepravě vojsk upravovány a dlouhodobě připravovány tak, aby umožnily vojenské 
operace na západní hranicí republiky. A konečně v mezinárodním ohledu administrativa 
amerického prezidenta Lyndona B. Johnsona nepodnikla proti Sověty vedené invazi nic 
podstatného,124 a to i pro komplex problémů spojených s angažovaností USA ve Vietnamu. 

118 VHA Praha, fond Sbírka československých vojenských předpisů po roce 1945 (1. díl), karton 218, inv.  
j. 3384, ročník 1965, OPER-53-10, Stručný vojensko-geografický přehled Československé socialistické 
republiky, s. 30–31. 
119 ZACHARIÁŠ, Mojmír. Příběh vojáka: pohled na čtyřicetiletou službu vojáka z povolání, od poručíka po 
generálporučíka, od 50. let až po listopadovou revoluci v roce 1989 a krátce po ní. Praha : Dokořán, 2012, s. 
202. 
120 HOFFENAAR, Jan – FINDLAY, Christopher (eds.). Military Planning for European Theatre Conflict 
during the Cold War: an Oral History Roundtable Stockholm, 24 – 25 April 2006. Zürich : Centre for Security 
Studies, 2007, s. 94. 
121 Díky převládajícímu západnímu proudění by navíc došlo ke kontaminaci západní poloviny tehdejší 
Československé socialistické republiky jaderným spadem z explozí způsobenými jadernými prostředky ČsF 
(!) na západoněmeckém území. Viz VHA Praha, ref. 118, příloha číslo 1. 
122 Parallel History Project on NATO and the Warsaw Pacts. Rozhovor s gen. por. Ing. Václavem Vitanovským, 
CSc. v Praze 20. listopadu 1990 [online] [3-11-2020], s. 6 – 7. Dostupné z: http://www.php.isn.ethz.ch/kms2.
isn.ethz.ch/serviceengine/Files/PHP/16857/ipublicationdocument_singledocument/2a9bab87-6c36-4752-
b1ef-5854de2d70cb/cs/vitanovsky_.pdf. 
123 WILLIAMS, Kieran. The Prague Spring and its aftermath: Czechoslovak politics 1968 – 1970. Cambridge 
: Cambridge University Press, 1997, s. 112.  
124  BISCHOF, Günter – KARNER, Stefan – RUGGENTHALER, Peter. The Prague Spring and the Warsaw 
Pact Invasion of Czechoslovakia in 1968. Plymouth : Lexington Books, 2011, s. 217.  
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Sovětským svazem řízené velení Varšavské smlouvy vycházelo na přelomu 60. a 70. let 
z konstantní představy o překvapivém jaderném napadení ze strany NATO,125 na něž bude 
reagováno nukleárním vstřícně-odvetným úderem s následným tažením konvenčními pro-
středky do hloubi západoevropského teritoria. Moskva však svým východním spojencům 
detaily sovětské atomové strategie nesdělovala, a ti se museli spokojit s hypotézami odvo-
zovanými například ze scénářů společných cvičení. To platilo i pro zaměření českosloven-
ského procesu plánování operací. Od podzimu 1968 byl účinný po celou dobu normalizace, 
včetně krátkého období na počátku 90. let, tentýž vnitřní předpis o organizaci a vedení ope-
rační činnosti OPER-1-1. Dle něj měla mít příští válka nutně jaderný charakter s rozhodující 
úlohou raketových vojsk. Nadále platil axiom o rozhodujícím vlivu počátečního období na 
její celkový výsledek. Počítalo se s pravděpodobností rovnou jistotě, že právě do něj budou 
soustředěny mohutné nukleární údery.126 Již na počátku 70. let však naši plánovači bezpečně 
znali hlavní zásady použití jaderných zbraní armádami NATO na středoevropském válčišti, 
tedy i strategickou koncepci pružné reakce. V eskalačním žebříku tato strategie počítala 
na prvním stupni s variantou omezené války za použití konvenčních zbraní.127 I v přípa-
dě, že vojska Severoatlantického paktu nebudou v omezené válce konkurovat konvenčními 
silami převaze armád Varšavské smlouvy, očekávalo velení ČSLA pouze omezené pou-
žití jaderných zbraní nepřítele. Před strategickým atomovým úderem bylo možné počítat 
s použitím operačně-taktických a taktických prostředků jaderného napadení.128 Teoretic-
ké úvahy československých odborníků v utajovaném periodiku Vojenská mysl z počátku  
70. let uvedené doktrinální zásady do jisté míry respektovaly. Československé operační 
umění považovalo útočnou operaci frontu za součást strategické operace na válčišti, která 
se měla rozvíjet v celé jeho hloubce. Ve středoevropských podmínkách to znamenalo ničit 
vojenské i nevojenské (státní zřízení, ekonomická základna) cíle na nepřátelském území. 
Nezbytným prvkem strategické operace tak musel nutně být i první jaderný úder strategic-
kých sil, a to zejména jeho vstřícná forma. Ta měla proběhnout okamžitě po hodnověrném 
odhalení bezprostředních příprav nepřítele k odpálení jeho raket a ke startu letectva.129 Na 
druhé straně však byla publikována stanoviska o tom, že útočná operace frontu (armády) 
musí být plánována variantně, tedy pro nukleární i konvenční podobu konfliktu. Uvedené 
svazy měly mít pro oba případy jednotnou operační sestavu, která měla být schopna kdyko-
liv realizovat jednu či druhou variantu.130

Reflexí těchto možností se stal operační plán ČSLA z prosince 1977, který lze považovat 
za relativní posun při srovnání s válečným plánem z roku 1964. Ze strany NATO se počítalo 
jak s prvním útokem konvenčními zbraněmi, tak použitím nukleárních zbraní od samého 
počátku konfliktu. Prvotním úkolem se sice stalo zaujetí krytu státních hranic ČSSR proti 
Německé spolkové republice (NSR) a Rakousku, nicméně po odražení útoku měl ČsF přejít 
do útočné operace ve směru Plzeň, Ulm, Freiburg a částí sil na Mnichov. Dalším cílem fron-
125 BÍLÝ, Matěj. Varšavská smlouva 1969 – 1985: vrchol a cesta k zániku. Praha : Ústav pro studium totalitních 
režimů, 2016, s. 140.  
126  VHA Praha, fond Sbírka československých vojenských předpisů po roce 1945 (1. díl), karton 214, inv. j. 
3329, ročník 1968, OPER-1-1, Organizace a vedení operací, s. 7.
127 VHA Praha, fond Sbírka československých vojenských předpisů po roce 1945 (2. díl), karton 396, inv. j. 
6138, ročník 1972, ZPRAV-51-4, Zásady použití pozemních prostředků jaderného napadení na středoevropském 
válčišti, s. 6.
128  VHA Praha, fond Sbírka československých vojenských předpisů po roce 1945 (2. díl), karton 408, inv. 
j. 6315, ročník 1973, ZPRAV-53-2, Hlavní operačně taktické, organizační a technické údaje kapitalistických 
armád rozmístěných v pásmu proti ČSSR, s. 8. 
129  NEČAS, Jiří. Plánování první útočné operace. In Vojenská mysl, 1970, roč. 20, č. 1, s. 20. 
130  HEŘMAN, František. Plánování první útočné operace. In Vojenská mysl, 1970, roč. 20, č. 5, s. 78.
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tu nemělo být v osmý či devátý den operační činnosti nic menšího, než dosažení francouz-
ských a švýcarských hranic, tedy dokonalé zničení vojsk NATO v jižní části NSR a ovládnu-
tí západoevropského prostoru. Nepochopení komplexního dopadu účinku jaderných zbraní 
na možný průběh operace se projevilo v plánování nukleární varianty útoku, kdy se pro ČsF 
počítalo s přidělením 258 atomových nábojů (162 pro raketová vojska a 96 pro letectvo).131 
Jednalo se tedy o plán vycházející se sovětské koncepce útočné strategické operace frontu. 
Je v tomto ohledu zajímavé, že americká polní příručka o sovětských operacích a taktice 
z roku 1984 přiznávala této koncepci útoku na celou hloubku nepřátelského území snahu 
o prvotní realizaci nenukleární podoby konfliktu. Západní stratégové očekávali, že vzduš-
nými útoky a manévry pozemních svazů Varšavské smlouvy mají být eliminovány spolu 
s civilními cíli především cíle vojenské, a to v první řadě prostředky jaderného napadení 
vojsk Severoatlantické aliance.132 Československý válečný plán z října 1986 nepředstavoval 
v tomto ohledu vůči svému předchůdci žádný zásadní posun. Plánování bojové činnosti ČsF 
opět počítalo jak s jadernou variantou, tak pouze jen s klasickými prostředky ničení. Po od-
ražení nepřátelské agrese plán z hlediska své vnitřní struktury preferoval útočnou operaci, 
jen na dosažení východních hranic Francie a švýcarské Basileje stanovil více „realistické“ 
operační lhůty, tentokrát patnáct až šestnáct dní. Ve své atomové variantě však představoval 
opět „nukleární“ šílenství, když pro útočnou operaci ČsF počítal s nepředstavitelným množ-
stvím 344 (!) jaderných nábojů.133

Druhá polovina 80. let však přinesla i zde výraznější posuny. Na základě změn inicio-
vaných Gorbačovovým sovětským vedením přijal v květnu 1987 Politický poradní výbor 
Varšavské smlouvy poprvé oficiální vojenskou doktrínu paktu, kterou lze s určitou dáv-
kou zjednodušení označit za „přestavbu“ v oblasti vojenství. Jednalo se o dokument laděný 
v defenzivním duchu, na který muselo po schválení československým politickým vedením 
reagovat i velení ČSLA. Objevovaly se i snahy o vypracování domácí vojenské doktríny, 
nicméně realistické změny se nakonec projevily zejména ve větším důrazu čs. vojenské 
vědy (a tudíž i operačního umění) na rozpracování otázek obrany a v jejím rámci na prová-
dění protiúderů a protiztečí.134 Rozkazem ministra národní obrany pro přípravu vojsk ČSLA 
ve výcvikovém roce 1988/1989 a zvláštní směrnicí pro operační a mobilizační přípravu 
byly velitelům a štábům stanoveny konkrétní povinnosti vyplývající z obranného charak-
teru nové spojenecké doktríny. Hlavní úsilí se mělo soustředit na zvyšování teoretických 
znalostí a praktických dovedností při plánování, organizování a vedení obranných operací 
v počátečním období války s následným přechodem do protiútoku ve variantách použití 
konvenčních i jaderných zbraní.135 Je tedy jasné, že praktické dopady nové doktríny do ope-
račního plánování neměly za důsledek vyloučení útoku jako základní bojové činnosti, bez 
níž není možné dosáhnout vítězství v jakékoliv válce. Proto se při stanovení cíle palebného 
ničení v obranné operaci zmiňovalo též vytvoření podmínek pro přechod do útoku.136 Tomu 
odpovídalo i znění konceptu posledního československého válečného plánu, který na začát-

131  LUŇÁK, P. Plánování, c. d., s. 261–262. 
132 FM 100-2-1, Headquarters – Department of the Army. The Soviet Army: Operations and Tactics. Chapter  
4: Front Offensive (4-1). 16 July 1984. 
133 LUŇÁK, P. Plánování, c. d., s. 297. 
134 BÍLÝ, Matěj. „Každý metr země socialistických států musí být urputně bráněn“: proměna vojenské 
doktríny Varšavské smlouvy ve druhé polovině 80. let. In Historie a vojenství, 2019, roč. 68, č. 2, s. 30–31. 
135 ROUČKA, Václav. Plánování, organizace a vedení obranné operace v počátečním období války. In 
Vojenská mysl, 1989, roč. 39, č. 4, s. 21. 
136 STRÁŇAVA, Milan – BERÁNEK, Stanislav. Organizace, plánování a řízení komplexního palebného  
ničení nepřítele v obranné operaci. In Vojenská mysl, 1987, roč. 37, č. 7, s. 25. 
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ku července 1989 podepsal prezident ČSSR Gustáv Husák, a který plně zohledňoval „dopo-
ručení“ sovětského generálního štábu z roku předchozího. Obranná operace se připravovala 
opět v konvenční i jaderné variantě. Pokud by válka přešla do nukleárního stadia, měl ČsF 
ničit vojska NATO taktickými jadernými zbraněmi, zatímco sovětské strategické síly byly 
určeny pro napadání cílů v celé hloubce západoněmeckého území. Pro ČsF se plánovalo 
přidělit 546 (!) jaderných nábojů137 a v následném protiútoku provést výpad do NSR, tedy 
opět do nitra území ve stavu nukleárního inferna. 

Listopad 1989, koncepce obrany do všech azimutů a rozpad ČSFR

Závěrečné období československého válečného plánování otevřel velmi osobitě první po-
listopadový prezident Václav Havel, a to na konci ledna roku 1990. Operační plán z před-
chozího roku potvrdil svým podpisem poté, co z něj nechal odstranit pasáže o možném pro-
tiútoku a doplnil k němu dovětek, že platí pouze za situace, kdy NATO napadne Varšavskou 
smlouvu. Pravděpodobnost takové situace se však v nových podmínkách rovnala téměř 
nule. V závěrečném období existence československého státu mezi lety 1990 a 1992 ovládly   
vojenskopolitickou situaci v Evropě zcela jiné trendy, než ty tak typické pro období studené 
války. S jejím koncem skončily závody ve zbrojení, Sovětský svaz stahoval své vojenské 
jednotky ze střední Evropy, organizace Varšavské smlouvy dospěla ke svému rozpuštění 
a zrušení, proběhlo sjednocení německého státu, ve středoevropském prostoru se vytvořilo 
bezpečnostní vakuum a realizována byla smlouva o omezení konvenčních zbraní v Evro-
pě.138 Severoatlantická aliance jako bývalý hlavní nepřítel na to přirozeně pružně zareagova-
la. Její nový strategický koncept rozšířil základní funkce paktu o předcházení konfliktům, 
krizové řízení, komunikaci s bývalými nepřáteli a posílil tendence směřující ke kolektivní 
obraně a dialogu.139 Je tedy v tomto kontextu více než logické, že vojenská doktrína ČSFR, 
schválená ve formě usnesení Federálního shromáždění dne 20. března 1991, deklarovala 
důsledně obranné principy, nedefinovala konkrétního nepřítele (princip azimutové obra-
ny) a stanovila zákaz výroby, vlastnění a rozmisťování všech jaderných či jiných zbraní 
hromadného ničení (ZHN).140 Připravovat se na dříve všudypřítomnou hrozbu nukleárního 
napadení tak již nebylo aktuální.141 

Z těchto principů vycházel i Operační plán142 použití ČSA143 při obraně České a Slovenské 
Federativní republiky, který prezident Havel podepsal dne 28. ledna 1992.144 Z vojenské 
137  LUŇÁK, P. Plánovaní, c. d., s. 341.
138 KÚTIK, Ján – JANHUBA, Miroslav. Vojenskostrategické koncepce zahraničních armád: skripta. Brno : 
Vojenská akademie, 1991, s. 25.
139  JOHNSTON, Seth A. How NATO adapts: strategy and organization in the Atlantic Alliance since 1950.  
Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2017, s. 118.  
140 Usnesení Federálního shromáždění č. 122 [online] [cit. 7-11-2020]. Dostupné z: < https://www.mocr.army. 
cz/images/Bilakniha/CSD/1991%20Vojenska%20doktrina%20CSFR.pdf>. 
141 ŠTANGL, Miroslav. Místo a úloha zbraní hromadného ničení včera a dnes. In Vojenské rozhledy, 1992,  
roč. 33, č. 9, s. 31. 
142 Tento operační dokument je uložen ve Správním archivu Ministerstva obrany v Praze (fond bývalé 
Operační správy GŠ) a dosud podléhá utajení. Ke studiu může být předložen pouze se souhlasem právního 
nástupce této správy, kterým je dnes Sekce plánování schopností MO (viz čj. MO 273208/2020-211100 ze dne 
 25. září 2020). Autorovi předkládané studie tento souhlas ke studiu nebyl udělen. 
143 Změna názvu Československá lidová armáda (ČSLA) na Československá armáda se uskutečnila dne 14.  
března 1990 na základě zákona č. 74/1990 Sb.  
144 TOMEK, Prokop. Československá armáda v čase Sametové revoluce: proměny ozbrojených sil na přelomu 
osmdesátých a devadesátých let. Cheb : Svět křídel, 2019, s. 168.  
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doktríny ČSFR, zejména z její vojensko-technické části, vyplynulo, že hlavním druhem 
operací pozemního vojska Československé armády se stanou obranné operace vedené nej-
pravděpodobněji armádním sborem145 bez použití ZHN. Dle názorů první poloviny 90. let 
měl armádní sbor na válečných počtech tvořit pět brigád s 24 600 osobami (včetně sboro-
vých útvarů a sborového týlu), 240 tanky, 350 obrněnými transportéry a bojovými vozidly 
pěchoty a 12 bojovými vrtulníky.146 S tím korespondovaly i návrhy na zrušení divizního 
stupně a přechodu na naznačenou strukturu prapor – brigáda – armádní sbor,147kdy právě 
brigáda byla považována za optimální a základní operačně – taktickou jednotku pozemního 
vojska.148 To mělo umožnit větší pružnost a rychlost velení v podmínkách obranné operace 
bez spojenecké pomoci (požadavek pružného manévru a rychlého přeskupení). V tomto 
ohledu se však objevovala i oponentní stanoviska.149 Pro obranu ČSFR měla nadále značný 
význam analýza počátečního období války, to jest zejména způsobu jejího zahájení a odra-
žení útoku agresora. To se projevilo ve změnách v chápání institutu přikrytí státní hranice 
(PSH). Otázky PSH v nových podmínkách ovlivňovalo větší množství faktorů. Jednalo se 
v první řadě o nutnost zabezpečit obranu ČSFR pouze vlastními silami za situace, kdy nebyl 
předem znám a definován nepřítel. Pravděpodobnost nenadálého napadení státního území 
výrazně klesla s tím, že krizové situaci mělo předcházet eskalované politické napětí. Použití 
ozbrojených sil se muselo plánovat tak, aby byly schopné z ústřední pozice operovat na kte-
rékoliv části československé federace a bránit ji do všech možných směrů. K tomu se pojily 
i další okolnosti (rozdělení státu na operační zóny, či reorganizace ochrany státní hranice 
v míru).150 Jednalo se o úvahy bezpochyby podnětné, které však zůstaly pouze v rovině od-
borných debat. Československá federace koncem roku 1992 zanikla a do historie s ní odešly 
i její válečné plány. 

Místo závěru: československé válečné plánování – mýtus nebo realita?

Lze vůbec v dlouhém období existence samotného československého státu najít svorníky, 
které se promítly do jeho válečných plánů jako celku? Je to možné, i když jich není příliš 
mnoho. Patří k nim bezesporu tvar státního území a jeho geopolitická poloha na křižovatce 
střední Evropy. Operační plánování vždy tyto skutečnosti bralo v potaz, i když je výrazně 
ovlivňovalo převažující mezinárodně-politické klima, v němž republika hledala vlastní ob-
rannou koncepci. Právě spojenecké svazky (a závazky) do podoby plánů vojenských operací 
silně zasahovaly. Uveďme v tomto ohledu francouzské vlivy po roce 1918, britské v letech 
II. světové války a konečně zejména sovětské po roce 1948. Plány na vedení války tehdy ne-
směřovaly v první řadě k prosazení státního zájmu, ale sloužily z větší části velmocenským 
ambicím jiných hráčů na evropské šachovnici. Za další předěl lze v tomto ohledu považovat 
vznik jaderných zbraní a jejich implementaci do operačního plánování socialistického Čes-
koslovenska po polovině 50. let. Tehdejší představy o nukleárním konfliktu se Severoatlan-
tickou aliancí se blížily daleko více surrealistickým či apokalyptickým vizím, než představě 
o ozbrojeném konfliktu jako aktivním nástroji k dosahování politických cílů. Proměna ev-
ropského kontinentu ve žhnoucí atomový kotel mohla vést pouze k porážce všech a vítěz-
145 JANDERKA, Richard. Vojenská doktrína ČSFR a principy operačního umění. In Vojenské rozhledy, 1992, 
roč. 33, č. 3, s. 46.  
146 SLÁDEČEK, Milan – ŠTĚPÁNEK, Karel. Vojenská strategie. Praha : Ministerstvo obrany ČR, 1993, s. 103. 
147 ŠTEMBERA, Milan. Problémy profesionalizace ČSA. In Vojenská mysl, 1991, roč. 41, č. 3, s. 19.
148 KLÍMA, Ladislav. Profesionalizace a struktura ozbrojených sil.  In Vojenská mysl, 1991, roč. 41, č. 3, s. 13. 
149 HODBOĎ, Luděk. Nejen k brigádní organizaci. In Vojenské rozhledy, 1992, roč. 33, č. 3, s. 49.  
150 JANDERKA, Richard. Názory na přikrytí státní hranice. In Vojenská mysl, 1991, roč. 41, č. 7, s. 22. 
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ství nikoho. V retrospektivním pohledu lze vyzvednout především dvě období, a to nástup 
československé válečné armády v září 1938 a obranné operační plánování let 1990 až 1992. 
Tehdy měly operační dokumenty sloužit ke skutečné obraně Československa před poten-
ciálním agresivním napadením. Bohužel, v obou případech obrátila politická rozhodnutí 
práci domácích vojenských odborníků v prach. Do jisté míry se jednalo o důsledek stavu, 
kdy se politické zřetele projevovaly v textech válečných plánů daleko více, než by svědčilo 
jejich vojensko-technické povaze. Na některé z těchto faktů se předkládaná studie pokusila 
poukázat a uvést je do celkového historického kontextu. 

S. POLNAR: DIE TSCHECHOSLOWAKISCHEN KRIEGSPLANUNGEN VON 1918 
BIS 1992 UND IHRE ENTWICKLUNG

Der Autor des präsentierten Beitrags ging der Frage nach, ob es überhaupt möglich sei, 
einen gemeinsamen Nenner für die Kriegsplanungen in der langjährigen Geschichte des 
tschechoslowakischen Staates zu finden. Sein Schluss lautet, dass derartige Bemühungen 
durchaus ihre Berechtigung haben, wenn auch die Zahl der Gemeinsamkeiten eher begren-
zt ist, bedingt durch die Form des Staatsgebildes und seiner geographischen Lage an der 
„Kreuzung“ Europas. In den operativen militärischen Planungsprozessen wurden diese 
Faktoren berücksichtigt. In den ausgewählten Texten von Kriegsplanungen fehlt es nicht an 
Erwägungen betreffend Vorzüge als auch Nachteile der tschechoslowakischen Verteidigu-
ngsstrategie. Die Auswertung der genannten Faktoren war jedoch grundsätzlich beeinflusst 
durch die zeitgenössische internationale politische Lage, in der die tschechoslowakischen 
Strategen nach Verteidigungsmöglichkeiten der Republik suchten. Den vertraglichen Verp-
flichtungen sowohl der Tschechoslowakei gegenüber Verbündeten als auch umgekehrt wur-
de hierbei eine grundlegende Bedeutung zugemessen, die nicht selten eine den natürlichen 
Bedürfnissen der Tschechoslowakei angemessene Strukturierung der Verteidigungsplanun-
gen negativ beeinflusste. Diesbezüglich wird insbesondere auf den Einfluss Frankreichs 
nach 1918, Großbritanniens während des Zweiten Weltkriegs und nicht zuletzt den Einfluss 
der Sowjetunion nach 1948 hingewiesen. Die Planungen der Kriegsführung waren nicht auf 
die Durchsetzung des singulären Staatsinteresses der Tschechoslowakei bedacht, sondern 
dienten vielmehr den Interessen von Großmächten auf dem internationalen Schachbrett. Die 
Entwicklung von atomaren Waffen und deren Berücksichtigung in den operativen Planun-
gen der tschechoslowakischen sozialistischen Streitkräfte seit der zweiten Hälfte der 1950er 
Jahre stellte einen bedeutenden Einschnitt dar. Die damaligen Vorstellungen von einem 
nuklearen Konflikt mit der Nordatlantischen Allianz ähnelten vielmehr den surrealistischen 
oder sogar apokalyptischen Visionen, als einer realen Vorstellung vom militärischen Kam-
pf als einem aktiven Instrument zur Durchsetzung von politischen Zielen. Die Verände-
rung der Lage auf dem europäischen Kontinent, die einem glühenden atomaren Pot ähnelte, 
konnte einzig und alleine die totale Zerstörung der Tschechoslowakei als eines Staates an 
der Frontlinie von zwei antagonistischen Systemen zur Folge haben. Die von den Sowjets 
entscheidend beeinflussten Planungen für die Alternative eines nuklearen Konflikts haben 
die tatsächlichen Auswirkungen des beiderseitigen Einsatzes von atomaren Waffen völlig 
außer Acht gelassen. Vielmehr handelte es sich um eine Verwirklichung von Wunschvors-
tellungen sowjetischer Strategen. Mit den realen Möglichkeiten der Tschechoslowakischen 
Volksarmee auf dem „Kampfplatz Zentraleuropa“ hatten diese Vorstellungen jedenfalls 
wenig gemeinsam. Retrospektiv betrachtet lassen sich lediglich zwei Perioden erkennen, 
in denen die Kriegsplanungen den tatsächlichen Bedürfnissen der Tschechoslowakei ent-
sprachen. Zum einen war es Aufmarsch der tschechoslowakischen Armee in September 
1938 vor der Unterzeichnung des Münchener Abkommens und zweitens die operativen mi-
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litärischen Planungen in den Jahren 1990 – 1992. Die Dokumente zu einer militärischen 
Planung aus dieser Zeit dienten der tatsächlichen Verteidigung der Tschechoslowakei vor 
dem Angriff eines bestimmten Feindes (das nationalsozialistische Deutschland), bzw. eines 
von vornherein nicht bestimmen Angreifers (die sog. Azimut-Strategie). Jedoch aufgrund 
der politischen Entscheidungen wurde das Ergebnis der Arbeit von militärischen Fachleuten 
ad acta gelegt. Gewissermaßen handelte es sich um die nachvollziehbare Konsequenz eines 
Zustands, in dem politischen Aspekte in den Texten der Kriegsplanung weit mehr in Ers-
cheinung getreten sind, als es für ihren militärisch-technischen Charakter sinnvoller wäre.  
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VARIANTY „BRANNÉHO SYSTÉMU“ ČSSR (1960 – 1989)
MODEL „BRANNÉHO SYSTÉMU“ ČSSR 
V 60. ROKOCH 20. STOROČIA (II. ČASŤ)

MILOSLAV PÚČIK

PÚČIK, M.: Variants of the “Defence System” of the CSSR (1960 – 1989).
Model of the “recruitment system” of the CSSR in the 1960’s (Part II.). Vojenská história, 2, 
25, 2021, pp 77-109, Bratislava.
The study “Variants of the Defence System of the Czechoslovak Socialist Republic in the years 
1960 to 1989 and the specifics of Slovakia” is chronologically divided into four parts. The first 
part points out the basic factors of geostrategic and geopolitical nature, which influenced the 
individual variants of the “Defence System”. The other three parts address the issue of this 
system in the 60s, 70s, and 80s of the last century. They point out the characteristics of the 
individual models of the “Defence System”, the problems of the solving teams and the inade-
quate interventions of the party centre of power. The models approved at the time responded 
not only to changes in the external security environment, but also to the artificially created 
ideological, so-called internal enemy. The study points to the key role of the military in these 
systems and the extremely wide range of tasks that other elements had to perform, such as 
the Civil Defence, the Interior Ministry and national committees at all levels. Extraordinary 
security measures in the years 1969-1989, which were among the repressive measures of the 
totalitarian regime in the Czechoslovak Socialist Republic, also became part of the “Defence 
System”. These were developed to eliminate any form of resistance. The study also focuses on 
the specifics of Slovak conditions and points to the tasks of the Eastern Military District, which 
had to be fulfilled in preparation for the expected scenario of a war conflict. At the same time, 
this military district had to be prepared to eliminate the so-called internal enemy. During the 
period of normalization, the influence of the Communist Party in the “Defence System” was 
significantly strengthened. 
Key words: defence system, army, war conflict, defence council, civil defence and protection.

Problematika vojensko-doktrinálnych otázok sa stala historikom prístupnou až po roku 
1989 a zvlášť po odtajnení veľkého množstva relevantných dokumentov po roku 2005. Nie-
ktoré z nich majú stále vypovedaciu hodnotu o bezpečnosti štátu a z tohto dôvodu musia 
byť aj naďalej utajované.

Úvahy o vlastnej vojenskej doktríne začali nadobúdať reálnu podobu až v závere prvej 
polovice 60. rokov minulého storočia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto problematiky sa stali aj 
otázky koncipovania modelu „branného“ systému štátu (v niektorých dokumentoch z tohto 
obdobia autori používali aj pojem „obranný“ systém – pozn. M. P.).

Východiská a závery vojensko-doktrinálnej povahy autori chápali ako sústavu princi-
piálnych názorov, zásad a noriem obsiahnutých v záväznej vojensko-politickej línii KSČ. 
V „brannom systéme“ ČSSR, budovanom na začiatku 60. rokov 20. storočia tak vo všetkých 
sférach života spoločnosti bola ústavne zabezpečená vedúca úloha KSČ.

Ťažisko tohto modelu „branného systému“ sa výrazne koncentrovalo do oblasti výstav-
by ozbrojených síl (v súvislosti s riešením problematiky ozbrojených síl autori používali 
pojem „obranný systém“, ktorý chápali ako subsystém „branného systému“ – pozn. M. P.). 
Schválená koncepcia vychádzala z proklamovaného faktu, že tieto sily „..tvoria základ aj 
iných systémov...“. 1 Tento fakt sa spočiatku preceňoval a podľa zachovanej archívnej doku-

1 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. S MNO, 1969, sign. 1/30 – 6.

77

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA



mentácie značne ovplyvňoval počiatočnú etapu budovania „branného systému“ ako celku. 
Dobové východisko sa črtalo vo variantnom riešení, ktoré však zostalo len na úrovni in-
terných odborných diskusií v rámci GŠ ČSĽA. Tento variant obsahoval návrh správneho 
proporcionálneho rozvoja každého z podsystémov „branného systému“.

Ďalším kritizovaným problémom štrukturálneho formovania „branného systému“ bola 
neprirodzená vnútorne vzťahová komplikovanosť. Tento často pertraktovaný nedostatok sa 
úzko viazal na trend postupného narastania požiadaviek ďalšieho zdokonaľovania „branné-
ho systému“. Podstata riešenia spočívala v jeho administratívnom rozčleňovaní na ďalšie 
úseky a podsystémy. V tomto smere prevládla neadekvátne stupňovaná „...snaha vybudovať 
každý úsek kádrovo, organizačne, materiálne a pokiaľ možno ako vnútorne izolovaný...“.2

Uvedené neadekvátne administratívne opatrenia spôsobili vznik ďalšieho problému, kto-
rého podstata spočívala vo vymedzení úlohy a miesta jednotlivých inštitúcií v celej sústave 
„branného systému“. Najmä od začiatku 60. rokov 20. storočia a takmer až do ich prvej 
polovice dochádzalo v realizovaní modelu „branného systému“ k nežiaducim duplicitám 
a prekrývaniu činností jeho jednotlivých prvkov. Ďalší extrém spočíval naopak v nedosta-
točnom pokrytí potrebných úsekov činností. 3 

Závažná skutočnosť vyplývala z faktu, že samotná armáda nedokázala zaistiť plnenie 
nariadených úloh, ktoré „...jej priamo organicky náležali...“ 4 vo vzťahu k príslušnému teri-
tóriu. Ako vyplýva z dostupných archívnych dokumentov, iba vojsko protivzdušnej obrany 
štátu disponovalo spôsobilosťou plniť v prvom období vojnového konfliktu úlohy spojené 
s ochranou zázemia. Pokiaľ sa počítalo s mobilizačným postavením vojenských jednotiek 
(typ pohotovostných útvarov – pozn. M. P.), predpokladalo sa, že by boli k dispozícii až na 
tretí deň a v ďalších dňoch „...čo už bolo neskoro...“. 5

Nežiaduca komplikovanosť väzieb a vzťahov vo vnútri „branného systému“ a ich vzájom-
né prepojenie vytvárali jednu z hlavných prekážok preferovaného procesu „...dotvárania 
branného systému ako pružnej, monolitnej a efektívnej sústavy...“. 6 Predpokladalo sa, že 
uvedená prekážka by mohla skomplikovať mimoriadne náročné kritériá plynulosti precho-
du „branného systému“ na vojnové podmienky.

Úvahy o všeľudovom charaktere obrany štátu sa okrem iného negatívne odrazili v defi-
novaní etapy výstavby „všeľudového branného systému“. Dvanásty zjazd KSČ pri charak-
terizovaní uvedeného systému ako „všeľudového“ vychádzal z ideologicky umelo vytvore-
nej predstavy, že začiatkom 60. rokov minulého storočia v našich podmienkach definitív-
ne zvíťazili tzv. socialistické výrobné vzťahy. Uvedenou propagandisticky prezentovanou 
predstavou sa mocenské centrum v spojitosti so sociálnou základňou „obranného systému“ 
snažilo vytvárať ilúzie o vzniku nových, tzv. objektívne daných podmienok na postupné 
zapájanie sa širokých vrstiev spoločnosti do obrany krajiny. Ideologicky predpokladaná au-
tomatickosť zmeny v myslení ľudí mala nastať predovšetkým „...komplexným pôsobením 
všestranného rozvoja výrobných síl, prehlbovaním socialistických výrobných vzťahov v ko-
munistické a komunistickou uvedomelosťou najširších más...“.7

Nereálne predstavy o vypracovaní bližšie nešpecifikovaného systému, ktorý mal spôsobiť 
automatické zmeny v myslení a konaní ľudí v podmienkach armády, bol presadzovaný len 
2 Tamže, f. MNO, f. S MNO, 1966, sign. 24 – 5/2 – 4. 
3 Tamže.
4 Tamže, f. MNO, f. S MNO, 1966, sign. 24 – 5/2 – 4.
Tamže, 1967, sign. 24 – 5/1 – 2. 
5 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OS, 1962, sign. 18 – 3/10.
6  VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. S MNO, 1966, sign. 24 – 5/2 – 4.
7 XII. Zjazd Komunistickej strany Československa, Bratislava 1963, s 707
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v období pred a tesne po dvanástom zjazde KSČ. Už v priebehu roka 1963 a zvlášť v roku 
1964 čoraz častejšie vystupovali do popredia odmietavé a kritické názory na nesprávne 
vytýčenú ideologickú tézu o všeľudovom charaktere obrany štátu.

Dosiahnutá úroveň vedeckého poznania vojenskej vedy o zabezpečovaní obranyschopnos-
ti štátu vytvorila podmienky pre naformulovanie tézy o „...nutnosti dosiahnuť  kvalitatívne 
vyššieho stupňa v rozvoji branného systému...“ ČSSR.8 Z tejto ideologickej tézy vychádzalo 
aj sformulovanie požiadavky prispôsobiť model „branného systému“ a pretransformovať ho 
do „...jednotnej integrovanej sústavy činností smerujúcich k proporcionálne vyváženému 
a koordinovanému...“9 zabezpečeniu tzv. poľnej funkcie ozbrojených síl a k zabezpečeniu 
obrany a ochrany štátneho územia.10 

V súlade s úvahami o tzv. všeľudovom charaktere obrany štátu sa realizovala od roku 
1962 do apríla 1964 druhá etapa celonárodnej prípravy obyvateľstva. Rozhodnutie o vyko-
naní tejto masovej formy prípravy obyvateľstva sa nachádzalo v uznesení Vojenskej komisie 
obrany ÚV KSČ zo dňa 1. marca 1962. V uvedenom dokumente bol ideologicky formulo-
vaný cieľ akcie prekrytý proklamovanou snahou „...zoznámiť obyvateľstvo s charakterom 
budúcej možnej vojny a s niektorými prvkami aktívnej činnosti v tomto období a pripraviť 
ich k vlastnej ochrane pred účinkami zbraní hromadného ničenia a k praktickému vykoná-
vaniu niektorých prác...“.11 Zachované archívne dokumenty uvádzajú, že v priebehu druhej 
etapy kompetentné zložky preškolili 4 435 000 aktivistov a odborníkov z rezortu národnej 
obrany.12

Súčasťou brannej prípravy obyvateľstva sa stala v predmetnom období „mimovojsková 
príprava“. Táto forma prípravy obsahovala tie úseky brannej činnosti13, ktoré boli úzko späté 
so zvyšovaním stavu bojovej pripravenosti ozbrojených síl ČSSR, alebo na ktorých mala 
armáda z hľadiska bojovej pohotovosti bezprostredný záujem.14

Podstatu, zmysel a realizovanie „mimovojskovej prípravy“ určili príslušné ustanovenia 
novej Ústavy ČSSR z roku 1960 a nový Zákon o obrane ČSSR z roku 1961.15 V súvislosti 
s chybnými predstavami, ideologickými požiadavkami komunistického centra moci a re-
alizáciou nereálne vytýčeného záveru dvanásteho zjazdu KSČ o „všeľudovom charaktere 
obrany štátu“ narastal neúmerne aj význam „mimovojskovej prípravy obyvateľstva“. Súčas-
ne sa pokusne rozširovala jej pôsobnosť do všetkých oblastí spoločenského života.16

Oficiálne cieľ „mimovojskovej prípravy obyvateľstva“ spočíval „...v zvyšovaní brannej 
prípravy a výchovy mládeže z hľadiska jej prípravy k ochrane proti prekvapivému napad-
nutiu nepriateľom a na výkon základnej vojenskej služby...“.17 V skutočnosti sa uvedená 
forma stala jedným zo základných prvkov budovania militantnej spoločnosti sovietskeho 
typu, ktorý sa pokusne zavádzal najmä v období do konca prvej polovice 60. rokov minulého 
storočia. Za celú oblasť „mimovojskovej prípravy obyvateľstva“ zodpovedal rezort národnej 
8 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OMS, 1966, sign. 25 – 3/3.
9  VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. S MNO, 1967, sign. 24 – 4/1 – 7.
10 Tamže. 
11 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. S MNO, 1964, sign. 24 – 4/1 – 1.
12 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. Námestník MNO ČSSR (N MNO), 1966, sign. 24 – 2/13. 
Tamže, f. S MNO, 1964, sign. 24 – 5/1 – 25., sign. 24 – 5/1 – 51.
13 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. N MNO, 1964, sign. 4 – 4/1. 
14 Tamže.
15 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OS, 1962, sign. 18 – 3/10.
16 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. N MNO, 1966, sign. 24 – 2/13.
17 Tamže, 1964, sign. 2 – 9/1.
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obrany. Zodpovednosť za riadenie a zabezpečenie tejto špecifickej formy prípravy obyva-
teľstva mal v rámci celej ČSĽA (na základe Štatútu ministerstva národnej obrany ČSSR 
–  pozn. M. P.) určenú námestník ministra národnej obrany generálplukovník (genplk.) V. 
Janko.18 Bezprostrednú zodpovednosť za komplexnú realizáciu „mimovojskovej prípravy 
obyvateľstva“ v rámci rezortu národnej obrany mala nakoniec Správa bojovej prípravy, kto-
rá podliehala námestníkovi ministra.19

Správa bojovej prípravy (z hľadiska potrieb armády) rozpracovávala rozsah, obsah a za-
meranie „mimovojskovej prípravy obyvateľstva“. Ďalej koordinovala a „...všestranne za-
bezpečovala a organizovala...“20 jej realizáciu. V súčinnosti so štátnymi orgánmi a spolo-
čenskými organizáciami mala Správa bojovej prípravy určenú povinnosť podieľať sa na 
brannej príprave obyvateľstva a poskytovať im adekvátnu odbornú pomoc.21 Na riešení nie-
ktorých špecifických otázok brannej prípravy sa podieľali všetky zložky rezortu národnej 
obrany, avšak každá z hľadiska svojej špecifickej pôsobnosti.22

Problémy „obranného systému“, hodnotenie aktuálneho stavu a určenie politickej línie 
riešilo P ÚV KSČ vo svojom uznesení zo dňa 14. februára 1967.23 Z hľadiska historického 
pohľadu na problematiku „branného systému“ išlo o prvý pokus riešiť uvedenú problema-
tiku komplexne vo vojenskej, politickej, ekonomickej a bezpečnostnej oblasti.24 Teoreticky 
navrhnutý model „branného systému“ definovalo stranícke mocenské centrum ako nedeli-
teľnú súčasť politického systému ČSSR. Predstavoval tak z hľadiska členenia prípravu na 
„...vlastnú bojovú činnosť ozbrojených síl...“25 spolu s celým súhrnom opatrení na obranu 
a ochranu štátneho územia.

Dokument P ÚV KSČ vo svojej prvej časti definoval len všeobecné, ideologicky pod-
mienené princípy „branného systému“, ktoré sa mali realizovať v špecifických podmien-
kach ČSSR. V druhej časti kriticky konfrontoval predchádzajúci model „obrannej sústavy“ 
ČSSR so špecifickými podmienkami, ktoré obsahoval predmetný dokument. Tretia časť 
obsahovala zásady a niektoré návrhy na zdokonalenie „branného systému“. Definovala ho 
ako „jednotnú a integrovanú sústavu“.26

Miesto, charakter a funkcie „jednotného branného systému“27 z dobových ideologických 
axióm a hypotéz. Základná ideologická hypotéza predpokladala riešenie antagonistických 
politických cieľov najsilnejších vojensko-politických blokov konfrontačným spôsobom, a to  
vojenským konfliktom.28

Východisková ideologická téza budovania „branného systému“ v druhej polovici 60. ro-
kov minulého storočia spočívala v jeho chápaní ako „...komplexnej brannej sústavy...“.29

18 Tamže, 1966, sign. 24 – 1/9.
19 Tamže.
20 Tamže.
21 Tamže.
22 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. N MNO, 1966, sign. 24 – 1/9.
23 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OS, 1967, sign. 45/1 – 2. 
24 Tamže.
25 Tamže.
26 Tamže.
27 Tamže, 1967, sign. 45 – 60/11.
28 Tamže, sign. 28/4.
29 Tamže, sign. 19/2 – 8.
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Realizáciu takto chápanej „brannej sústavy“ obhajovalo stranícke mocenské centrum  
„...rešpektovaním a uplatňovaním dôležitých...“30 nižšie uvedených ideologických princípov.

A. V predmetnom období mal medzi nimi určujúcu pozíciu „princíp vedúcej úlohy 
strany“.31 Obranu chápalo stranícke mocenské centrum ako jednu z dôležitých funkcií po-
litického charakteru, do ktorej sa „...zakódovali triedne požiadavky ľudu...“32, a to nielen 
z hľadiska vnútropolitického vývoja, ale aj medzinárodných aspektov. Dôležitosť uvedené-
ho „trvale“ platného princípu P ÚV KSČ argumentačne obhajovalo „...zabezpečením vývoja 
permanentnej revolúcie...“.33 Model „branného systému“ z roku 1967 logicky musel zvý-
razniť nielen miesto „komisie obrany“ ÚV KSČ pre riešenie komplexu problémov obrany 
a ochrany štátu ako celku, ale aj ako pomocného orgánu P ÚV KSČ.34 Uvedený princíp 
súčasne posilňoval vplyv „komisií obrany“ na stupni kraj a okres.

B. Budovanie modelu „branného systému“ z roku 1967 predpokladalo jeho potenciál-
ny prechod na vojnové podmienky.35 Prijaté vyššie uvedené stranícke uznesenie P ÚV KSČ 
direktívnym spôsobom zaväzovalo celý vojenský organizmus tak, aby sa tento princíp „plne 
rešpektoval“.36

C. V dobových úvahách začínala byť presadzovaná „...integrovaná poznávacia a vý-
skumná činnosť...“,37 ktorá mala pôsobiť pre všetky podsystémy a súčasne mala „...nepretr-
žite sledovať...“38 rozvoj vojenstva potenciálneho ideologického protivníka.

D. Nový model „branného systému“ z roku 1967 bol koncipovaný s cieľom „...maxi-
málneho obmedzenia súčinnostných vzťahov...“39 s presným vymedzením funkcií jednotli-
vých oblastí  s „...pružnou centralizáciou...“.40

E. Budovanie „branného systému“ direktívne a mechanicky vychádzalo z oficiálne  
proklamovaných „...koaličných, internacionálnych zásad pri zachovaní špecifickosti cha-
rakteru nášho štátu...“.41 Tvrdenie o akceptovaní špecifík ČSSR v rámci koaličných väzieb 
vo vnútri Varšavskej zmluvy nezodpovedalo skutočnosti a pôsobilo len ako ideologický ma-
néver. Akékoľvek uvažovanie o špecifikách ČSSR nemohlo byť prípustné, pretože vnútorný 
tlak Sovietskeho zväzu na svojich satelitov v období po Karibskej a Berlínskej kríze silnel. 
Potvrdila to aj vojenská intervencia časti vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR v auguste 1968.

F. Dobová požiadavka maximálnej efektívnosti a pružnosti celého „branné-
ho systému“ mala byť podľa jeho tvorcov zaistená propagandisticky proklamovanou „...
jednotou politických, ekonomických, vojenských a vedecko-technických stránok...“42 
     
 
30 Tamže, sign. 19/2 – 9. 
31  Tamže, sign. 18/2 – 52. 
32 Tamže.
33 Tamže.
34 Tamže.
35 Tamže, sign. 17/7 – 14. 
36 Tamže. 
37 A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 157.
38 Tamže.
39 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OS, 1967, sign. 2/1. 
40 Tamže.
41  A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 157.
42 Tamže, f. 0855, šk. č. 154.
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   Historický vývoj úvah o potrebe vybudovať určitý model „obranného systému“ sa postup-
ne transformoval do polohy formulácií mocenského centra „...o nutnosti vypracovať...“43 tzv. 
teoretickú prognózu sústavy, ktorá mala integrovať všetky „...hlavné úseky činnosti, nevy-
hnutné k zaisteniu bezpečnosti štátu...“44 bez bližšie špecifikovaného časového horizontu.

Do modelu „branného systému“ z roku 1967 museli byť začlenené všetky rozhodujúce úse-
ky prípravy národného hospodárstva pre variant obdobia brannej pohotovosti štátu.45 Uve-
dený model tvorili štátne orgány a inštitúcie, čo predstavovalo celú „zastupiteľskú sústavu“ 
s takmer všetkými hospodárskymi zložkami a záujmovými spoločenskými organizáciami.46

Dobovým problémom štrukturálneho sformovania nového „branného systému“ sa javila „...
vnútorne vzťahová zložitosť...“47, ktorá mala svoje historické príčiny. Postupný nárast požiada-
viek proklamovaného zdokonaľovania „branného systému“ bol v rozpore s realitou chápaný 
a realizovaný formou jeho neustáleho rozširovania o ďalšie úseky činnosti.48 Časté direktívne 
administratívne zásahy sa vyznačovali nepremysleným, neplánovaným, nekomplexným a ne-
perspektívnym charakterom. Zaužívanou praxou sa stalo vytváranie nových úsekov činnosti 
a ich často umelé pričleňovanie k existujúcej štruktúre podľa momentálnej potreby.49

Sústava vzťahov a rozdelenie činností v pôvodnom modeli „branného systému“ trpeli 
častými organizačnými nedostatkami, ktoré sa okrem iného prejavili najmä duplicitou, pod-
cenením alebo precenením činnosti organizačného charakteru.50

Uvedené konštatovania sa vzťahovali najmä na miesto a úlohu rezortu ministerstva národ-
nej obrany v celom „brannom systéme“. Realitou bolo, že sa tento rezort na základe svojho 
postavenia v bezpečnostnom systéme štátu zaoberal predovšetkým problematikou výstavby 
ČSĽA a minimálne sa rozvíjala jeho funkcia dôležitého garanta obrany štátu ako celku.51 
Niektoré predstavy, ktorých nositeľmi sa stali najmä vysokí armádni funkcionári, spočívali 
v podceňovaní špecifík „branného systému“. Naopak sa snažili do sústavy jeho riadenia me-
chanicky kopírovať systém riadenia zavedený už v iných oblastiach tohto systému.52 Silná 
kritika smerovala najmä do stavu „...značnej dezintegrácie činností zúčastnených inštitú-
cií...“53 a neadekvátnych pokusov riešiť niektoré zložité problémy úzko izolovane a rezortne.

Vzniknutý stav celej sústavy modelu „branného systému“ bol okrem iného limitovaný aj do-
siahnutou úrovňou poznávacej, tokom vedeckých informácií a jeho reálnou využiteľnosťou.54

Nový model „branného systému“ z roku 1967 zvýrazňoval nosnú myšlienku jeho  
„...štrukturálno funkčného zdokonalenia...“,55 ktorá bola opäť len ideologicky zaobalená do 
účelovej tézy pretransformovania  modelu do tzv. integrovaného systému budovaného pod 
priamym vedením KSČ.56

43 Tamže, f. 0855, šk. č. 155.
44 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OS, 1967, sign. 2/1.
45 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OMS, 1967, sign. 1 – 4 /1.
46 A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 1.
47 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OMS, 1969, sign. 1 – 3 /1.
48  A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 157.
49 Tamže, f. 0855, šk. č. 155.
50 Tamže, f. 0855, šk. č. 157. 
51 Tamže, f. 0855, šk. č. 155.
52 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OS, 1967, sign. 22/2 – 2. 
53 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OMS, 1969, sign. 1 – 2/2.
54 A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 155.
55 Tamže.
56 Tamže.
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Tím autorov modelu „branného systému“ z roku 1967 logicky vychádzal len z dobových 
predstáv o činnostiach, ktoré mali byť v budúcom „nevyhnutnom vojnovom konflikte“57 
hlavné  a ktoré sa stali v ideologicky chápanom mierovom období typické pre prípravu 
obrany krajiny.58 Rôznorodé spektrum odborných, ideologických a straníckych predstáv, 
názorov a direktív limitovalo členenie „obranného systému“ do štyroch základných oblastí 
– podsystémov. 

A.  Vojenská činnosť na obranu a ochranu štátneho územia.
B.  Politická a ideová činnosť na zaistenie obrany a ochrany krajiny.
C.  Ekonomické zabezpečenie obrany a ochrany obyvateľstva.
D.  Bezpečnostné a poriadkové opatrenia na ochranu územia.59

Z uznesenia a správy Predsedníctva ÚV KSČ zo dňa 14. februára 1967 „O brannom 
systéme ČSSR, problémoch a ďalších smeroch jeho rozvoja“60 vyplývalo, že ministerstvo 
národnej obrany malo v mierovom období plniť funkciu rezortu vlády ČSSR a zaisťovať 
úlohy odvodené z tohto postavenia. Ministerstvo národnej obrany pôsobilo ako základná 
inštitúcia „branného systému“ ČSSR, odborný orgán ÚV KSČ a vlády, ktorý zabezpečoval 
rozpracovanie komplexu otázok viažucich sa k problematike obranyschopnosti štátu, obra-
ny a ochrany teritória, brannej výchovy a prípravy obyvateľstva.61

Rezort národnej obrany ako „základná inštitúcia branného systému“62 koordinoval po-
stup rozpracovávania a plnenia úloh, ktoré presahovali rámec činnosti jedného z úsekov 
celého systému. Súčasne mal za úlohu pomáhať v realizácii a kontrole všetkých uznesení, 
ktoré sa prijímali na úrovni ÚV KSČ a vlády ČSSR smerom k proklamovanému zvýšeniu 
obranyschopnosti štátu.63 Z úrovne vojensko-odborného centra uplatňoval metodický vplyv 
a poskytoval pomoc ostatným inštitúciám v oblasti zabezpečenia obrany štátu.64

Vo vzťahu k orgánom KSČ a spoločenským organizáciám malo MNO ČSSR, v zmysle 
prijatého modelu, plniť aj nižšie uvedené úlohy mierového charakteru.

A. Teoreticky rozpracovávalo otázky zvyšovania obranyschopnosti štátu, základné 
problémy vojny a vojenskej vedy. „...Študovalo a hodnotilo...“65 politiku a prípravu vopred 
určeného ideologického nepriateľa na vojnu.

B. Riešilo vojensko-odborné otázky súvisiace s obranou a ochranou štátu. Závery 
z tejto problematiky súvisiacej s ostatnými oblasťami „obranného systému“ predkladalo 
komisii obrany ÚV KSČ na schválenie s návrhom základných opatrení.66 

V rámci vojenskej oblasti rezort národnej obrany prioritne pripravoval plánovacie do-
kumenty pre velenie vo vojenskej oblasti za brannej pohotovosti štátu, rozpracovával kon-
cepciu velenia na území štátu, plánoval a riadil rozvoj ČSĽA a plnil spektrum ďalších 
úloh. 67 

57  A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 156.
58 A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 155.
59  VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OMS, 1967, sign. 17/4 – 17.
60  Tamže, f. OMS, 1967, sign. 1/6 – 8.
61  A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 155.
62 Tamže.
63 Tamže.
64 Tamže.
65 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OMS, 1969, sign. 17 – 1/7.
66 Tamže.
67 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OS, 1968, sign. 15 – 1/8. 
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Prijatý model „branného systému“ z roku 1967 riešil i problematiku miesta a úlohy rezor-
tu národnej obrany počas vojny.68 Dokument schválený Predsedníctvom ÚV KSČ vymedzil 
miesto a úlohu MNO ČSSR ako vojensko-odborného orgánu komisie obrany ÚV KSČ pre 
všetky oblasti „branného systému“.69 Podľa teoretického variantu mal rezort koordinovať 
plnenie úloh, ktoré presahovali rámec niektorého z podsystémov bezpečnostného systému 
štátu.70 Vo „vojensko-teritoriálnej“ oblasti mal funkčné vymedzenie určené postavením naj-
vyššieho orgánu velenia.71

Na základe požiadaviek Hlavného velenia Spojených ozbrojených síl VZ a „poľného ve-
lenia“ ČSĽA sa malo MNO ČSSR podľa teoretických kalkulácií podieľať na: všestrannom 
zabezpečení „československých poľných vojsk“, zabezpečení súčinnosti s generálnymi štá-
bmi armád členských štátov Varšavskej zmluvy v oblasti vojenskej obrany území štátov 
sovietskeho bloku a pri zaisťovaní činnosti „poľných vojsk koalície štátov VZ“.72

Konkrétne úlohy rezortu národnej obrany, podľa schváleného modelu z roku 1967, boli 
hypoteticky postavené podľa nižšie uvedených oblastí.

A. Zodpovednosť za včasné vyrozumenie určených riadiacich orgánov na „nebezpe-
čenstvo napadnutia štátu“.73

B. Na základe analýz vojensko-politickej situácie mal navrhovať komisii obrany ÚV 
KSČ realizovanie opatrení k zabezpečeniu obranyschopnosti štátu.74

C. Zodpovednosť za včasné varovanie obyvateľstva pred vzdušným nebezpečen-
stvom, rádioaktívnym, chemickým a bakteriologickým zamorením.75

D. Zaisťovať nepretržitú informovanosť všetkých oblastí obranného systému o poten-
ciálnej a reálnej vojenskej situácii na určenom teritóriu.76 

E. V súčinnosti s ostatnými oblasťami „branného systému“ spracovávať a predkladať 
komisii obrany ÚV KSČ návrhy na riešenie situácií vzniknutých po vzdušných úderoch 
potenciálneho „nepriateľa“.77

F. Na základe rozhodnutí komisie obrany ÚV KSČ mal rezort koordinovať plnenie 
straníckych uznesení medzi jednotlivými oblasťami „obranného systému“.78

G. V súvislosti s priebežne získanými vojnovými skúsenosťami bol rezort národnej 
obrany povinný spresňovať realizáciu „obranných a ochranných opatrení“ nielen vo vojen-
skej, ale aj ostatných oblastiach „branného systému“ ČSSR.79

Rezort národnej obrany z pozície orgánu velenia mal v procese „zaisťovania vojenskej 
činnosti“ plniť aj značne široké spektrum bežných úloh.80

68 Tamže.
69 Tamže.
70 Tamže.
71 Tamže.
72 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. S MNO, 1969, sign. 1 – 1/1.
73 Tamže, sign. 24 – 4/1.
74 Tamže.
75 Tamže.
76 Tamže.
77 Tamže.
78 Tamže.
79 Tamže.
80 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. Náčelník Generálneho štábu ČSĽA (N GŠ), 1969, sign. 24/1.
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Funkcia orgánu zabezpečujúceho potreby „poľných vojsk“81 a povinnosť garantovať sú-
činnosť s vojskami tzv. východného bloku ho predurčili na plnenie týchto nasledujúcich 
kľúčových úloh.

A. Riadiť a zabezpečovať presuny vlastných a koaličných vojsk štátov VZ a novovy-
tvorených zväzkov a útvarov ČSĽA.82

B. Organizovať doplňovanie poľných a teritoriálnych vojsk vrátane ich materiál-
no-technického zabezpečenia.83

C. Riadiť výcvik a formovanie nových zväzkov, útvarov, jednotiek a záložných štábov.84

D. Uplatňovať požiadavky na výrobu a opravy vojenskej techniky, výrobu náhrad-
ných dielcov a ostatných materiálov v národnom hospodárstve.85

E. Zabezpečovať koaličné vojská štátov VZ nachádzajúcich sa území ČSSR „...v roz-
sahu stanovenom medzinárodnými dohodami a podľa schválených požiadaviek Hlavného 
velenia Spojených ozbrojených síl...“.86

F. Organizovať v prospech poľných vojsk železničnú, cestnú, vzdušnú, vodnú a po-
trubnú dopravu.87

G. Zabezpečovať súčinnosť a odovzdávať potrebné informácie generálnym štábom 
vojsk VZ a podľa „...konkrétnych potrieb spresňovať v období mieru prijaté súčinnostné 
dohody...“.88 

Po prijatí uznesenia P ÚV KSČ v roku 1967 o novom modeli „obranného systému“ nasle-
doval proces jeho konkretizácie úloh aj na nižších veliteľských stupňoch.

Veliteľstvo vojenského okruhu plnilo v rámci nového modelu „branného systému“ úlo-
hy ako jeden z najdôležitejších stupňov velenia vo vojenskej oblasti.89 Špecifickým rysom 
riadenia integrovaného „branného systému“ v druhej polovici 60. rokov minulého storočia 
sa vo vzťahu k vojenským okruhom stala absencia „...zodpovedajúceho riadiaceho straníc-
keho orgánu na horizontálnej úrovni...(Komisia obrany ÚV KSČ – pozn. M. P.)“. 90 Z uve-
deného dôvodu mali vojenské okruhy v celom systéme špecifické postavenie. Výnimkou 
bol Východný vojenský okruh, ktorý mal určené takéto stranícke a štátne orgány (ÚV KSS 
a Slovenská národná rada – pozn. M. P.)91.

Uvedené skutočnosti čiastočne obmedzovali spôsob a rozsah velenia zo stupňa vojenský 
okruh smerom k podriadeným zväzkom, útvarom, ústavom, úradom, zariadeniam a kraj-
ským vojenským veliteľstvám. V období predpokladaného variantu vojnového konfliktu 
mali vojenské okruhy ako orgány velenia v procese zaisťovania vojenskej činnosti na teritó-
riu plniť nižšie uvedené najdôležitejšie úlohy. 

A. Riadiť operačnú, bojovú, odbornú a politickú prípravu podriadených štábov, vojsk 
a vojenských územných orgánov. 

81  A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 157.
82 Tamže.
83 Tamže.
84 Tamže.
85 Tamže.
86 Tamže.
87 Tamže.
88 Tamže.
89 Tamže, f. 0855, šk. č. 155.
90 Tamže, f. 0855, šk. č. 157.
91 Tamže, f. 0855, šk. č. 155.
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B. Riadiť nasadenie podriadených vojsk, zabezpečovať ich zbraňami, vojenskou 
technikou a materiálom. 

C. Riadiť mobilizáciu podriadených zväzkov, útvarov a doplnkov určených útvarov 
vojakmi v zálohe, dopravnými a mechanizačnými prostriedkami z národného hospodárstva. 

D. Riadiť činnosť radiačnej hlásnej siete a vyhodnocovanie chemickej a radiačnej si-
tuácie na území vojenského okruhu. 

E. Koordinovať opatrenia súvisiace s vedením bojovej činnosti v priebehu obrany 
a ochrany územného obvodu a opatrenia na odstránenie následkov napadnutia zbraňami 
hromadného ničenia. 

F. Riadiť vojenské presuny v rámci stanoveného územného obvodu podľa rozhodnu-
tia MNO ČSSR. 

G. Riadiť vykonávanie „mimovojskovej prípravy brancov“ a vojakov v zálohe a za-
bezpečovať rozvoj výcvikovej základne vojsk.  
   Veliteľstvo vojenského okruhu v mierovom období (podobne ako v priebehu vojnového 
konfliktu – pozn. M. P.) malo plniť funkciu veliteľského orgánu vojenskej oblasti „obran-
ného systému“ na teritóriu vojenského okruhu.  V tomto smere malo plniť nižšie uvedené 
základné úlohy.

A. Usmerňovať krajské vojenské veliteľstvá v realizovaní „jednotných vojenských 
aspektov a požiadaviek“ vojenského charakteru pri spracovaní príslušných plánov „obrany 
a ochrany“ krajov.92

B. Riadiť operačnú, bojovú a politickú prípravu vrátane prípravy záloh a prijímať 
opatrenia na zabezpečenie bojovej a mobilizačnej pohotovosti podriadených vojsk územ-
ných orgánov.93

C. Riadiť činnosť územnej a vojskovej radiačnej hlásnej siete v stanovenom územ-
nom obvode.94

D. Riadiť materiálne, technické, zdravotnícke, veterinárne a finančné zabezpečenie 
podriadených vojsk.95

E. Riadiť vojenské presuny vo vopred stanovenom územnom obvode.96

F. Riadiť doplňovanie vojsk dislokovaných v stanovenom územnom obvode.97

G. Riadiť posádkovú strážnu službu a stráženie objektov „zvláštnej dôležitosti“.98

Z uvedeného vyplýva, že vojenské kruhy mali plniť množstvo úloh z pozícií orgánov 
vojenského velenia. Napriek tomu, že v schválenom modeli „branného systému“ nemali 
adekvátnych partnerov, v ostatných oblastiach tohto systému museli plniť všetky vyššie 
uvedené úlohy viažuce sa na vojenskú oblasť.

Ďalším dôležitým stupňom vo vojnovom variante sa stali krajské vojenské veliteľstvá.99 
Z ich miesta a úloh v schválenom modeli „branného systému“ z roku 1967 vyplývalo, že 
mali pôsobiť ako vojensko-obranné orgány Komisií obrany Krajských výborov Komunistic-
kej strany Československa (KO KSČ) pre všetky oblasti „branného systému“ v príslušnom 

92 Tamže.
93 Tamže.
94 Tamže.
95 Tamže.
96 Tamže.
97 Tamže.
98 Tamže.
99 Tamže, f. ÚV KSS, f. 02, a. j. 94.
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kraji.100 Okrem funkcie orgánu velenia teritoriálnej vojenskej oblasti konkrétneho kraja malo 
krajské vojenské veliteľstvo plniť aj funkciu vojenského štábu Komisie obrany KV KSČ.101

Z pozície odborného orgánu KO KSČ malo krajské vojenské veliteľstvo navrhovať ko-
misii obrany opatrenia na zvýšenie obranyschopnosti územia daného kraja, zodpovedať za 
včasné vyrozumenie určených riadiacich orgánov o hrozbe napadnutia štátu, za varovanie 
obyvateľstva na území príslušného kraja pred vzdušným nebezpečenstvom, rádioaktív-
nym, chemickým a biologickým zamorením.102 Krajský vojenský veliteľ mal zabezpečovať 
plynulý prísun požadovaných relevantných informácií vojenského charakteru pre všetky 
ostatné zložky „branného systému“ na území kraja. Tieto mali pravidelne aktualizovať 
a vyhodnocovať reálnu bezpečnostnú situáciu v oblastiach, za ktoré zodpovedali a následne 
v koordinácii s krajským vojenským veliteľom vypracovať komplexné hodnotenie celkovej 
bezpečnostnej situácie v príslušnom kraji. V súčinnosti s ostatnými zložkami „branného 
systému“ a podľa rozhodnutí veliteľa vojenského okruhu musel krajský vojenský veliteľ 
spracovávať a predkladať KO KV KSČ návrhy na riešenie aktuálnej bezpečnostnej situ-
ácie.103 Na základe uznesení KO KV KSČ a podľa rozkazov veliteľa vojenského okruhu 
mal koordinovať a upresňovať vykonávanie „obranných a ochranných“ opatrení v ostatných 
oblastiach „branného systému“ na území príslušného kraja.104 

Krajské veliteľstvo, ako nový orgán vojenského velenia, v prijatom modeli „branného 
systému“ z roku 1967 malo plniť aj množstvo úloh z pozície orgánu velenia pri zaisťovaní 
vojenskej činnosti na teritóriu príslušného kraja.105 K úlohám, ktorými boli poverené v pred-
metnom období krajské vojenské správy (napríklad riadenie mobilizácie a doplňovanie – 
pozn. M. P.), pribudli ďalšie nové úlohy. Vyplývali z toho, že krajské vojenské veliteľstvá 
mali teoreticky pôsobiť vo svojom územnom obvode ako vojenské veliteľstvá schopné plniť 
široké spektrum vojenských úloh.106

V prvom rade prijatý model „branného systému“ stanovil krajským vojenským veliteľ-
stvám velenie podriadeným útvarom, jednotkám, úradom a zariadeniam a súčasne zod-
povednosť za ich bojovú pohotovosť.107 Z tejto úlohy vyplynul celý rad ďalších úloh, ako 
napríklad likvidácia nepriateľských výsadkov, zabezpečovanie presunov cez územie prí-
slušného kraja, riadenie teritoriálnej radiačnej hlásnej siete, stráženie objektov „zvláštnej 
dôležitosti“, organizovanie a riadenie likvidácie následkov zbraní hromadného ničenia.108

Na úrovni krajského vojenského veliteľstva (KVV) mal vzniknúť štáb KVV v zložení: po-
litické oddelenie, operačné oddelenie, náčelníci jednotlivých druhov vojsk a služieb, letec-
kou skupinou, doplňovacím oddelením, tylom, oddelením vojenskej dopravy, ubytovacím 
a stavebným oddelením, technickým a finančným oddelením.109

Štáb KVV mal podľa schváleného modelu branného systému plniť dve základné oblasti 
úloh, a to vo vzťahu k straníckym a štátnym orgánom a ako veliteľský orgán.110 
100 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. Vojenská rada MNO, 1969, sign. 1 /8 – 2. 
101 Tamže.
102 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. S MNO, 1968, sign. 24 /4/1 – 16.
103 Tamže.
104 Tamže.
105  A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 147.
106 Tamže.
107 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OMS, 1967, sign. 1 – 4/22.
108 Tamže.
109 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OS, 1968, sign. 1/1 – 4.
110 A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 155.
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V prvej oblasti sa predpokladalo, že štáb KVV bude na základe rozhodnutí KO KV KSČ 
spracovávať súhrnné informácie o stave príprav „obrany a ochrany“ príslušného kraja.111 
Z uvedeného vyplýva povinnosť pripravovať v súčinnosti s ostatnými zložkami „branného 
systému“ kraja a podľa smernice veliteľa vojenského okruhu plán obrany a ochrany kraja.112 
Ďalej podieľať sa na spracovaní plánov evakuácie a likvidácie následkov napadnutia a po-
moci postihnutému obyvateľstvu, organizovať „...odbornú a politickú pomoc...“ národným 
výborom pri zaisťovaní „...brannej prípravy obyvateľstva a vojensko-vlasteneckej výchovy 
mládeže...“.113 

V druhej oblasti mal štáb KVV plniť dôležité úlohy vyplývajúce z jeho pozície ako vo-
jenského veliteľstva. Kalkulovalo sa predovšetkým s velením podriadeným vojskám, vo-
jenským ústavom a zariadeniam.114 Súčasne sa predpokladala i zodpovednosť za ich bojovú 
a mobilizačnú pohotovosť a za ich bojovú a politickú prípravu, za organizáciu stráženia 
objektov „zvláštnej dôležitosti“ na území daného kraja.115

Prijatý model „branného systému“ okrem budovania nových krajských veliteľstiev obsa-
hoval aj myšlienku vytvárať veliteľské orgány na úrovni okresov (okresné vojenské veliteľ-
stvá – pozn. M. P.). Podľa autorov modelu z roku 1967 mali byť „...výkonným územným or-
gánom vojenskej správy v stanovenom obvode a vojensko-odborným orgánom...“116 komisií 
obrany okresných výborov KSČ pre všetky oblasti „branného systému“ pri riešení otázok 
súvisiacich s „obranou a ochranou“ teritória daného okresu.117 Vo vzťahu ku komisii obrany 
okresného výboru KSČ sa predpokladalo plnenie funkčných úloh vojenského štábu komisie 
obrany príslušného okresu.118

Funkcia odborného orgánu KO OV KSČ predurčovala okresné vojenské veliteľstvo zod-
povedať za včasné vyrozumenie určených riadiacich orgánov daného okresu o hrozbe na-
padnutia štátu, sústreďovať a vyhodnocovať relevantné informácie pre jednotlivé oblasti 
„branného systému“ a predkladať KO OV KSČ konkrétne návrhy na riešenie vzniknutej 
bezpečnostnej situácie na území okresu.119

Uznesenia KO OV KSČ a rozkazy veliteľa krajského vojenského veliteľstva nariaďovali 
veliteľovi okresného stupňa organizovať nepretržitý radiačný a chemický prieskum, pozo-
rovanie na území okresu. Súčasne mu určili povinnosť poskytovať získané relevantné údaje 
nadriadenému štábu na úrovni okresu, okresným straníckym a štátnym orgánom, vojen-
ským útvarom, ústavom a zariadeniam dislokovaným na území okresu a vojskám presunu-
júcim sa cez územie príslušného okresu.120

Veliteľ okresného vojenského veliteľstva mal vo svojich funkčných povinnostiach okrem 
iného organizovanie likvidačných následkov napadnutia zbraňami hromadného ničenia 
vo vytypovaných vojenských záujmových priestoroch.121 Podľa pokynov bezprostredne 

111 Tamže.
112 Tamže.
113 Tamže.
114 Tamže.
115 Tamže.
116 Tamže, f. 0855, šk. č. 167.
117 Tamže.
118 Tamže.
119  Tamže, f. 0855, šk. č. 161.
120 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. S MNO, 1968, sign. 24/4/1 – 16.
121 Tamže.
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nadriadeného vojenského veliteľstva a pokynov KO OV KSČ mal ďalej poskytovať odbornú 
pomoc jednotlivým stupňom národných výborov nachádzajúcim sa na teritóriu príslušného 
okresu. Rozsah poskytovanej odbornej pomoci bol špecifikovaný v priebehu vykonávania 
záchranných a obnovovacích prác v zistených „ohniskách zásahov“ a počas realizácie po-
moci postihnutému obyvateľstvu.122 

Funkcia orgánu velenia predurčovala okresné vojenské veliteľstvo, v procese vojenskej 
činnosti na teritóriu okresu, na riadenie obranných opatrení okresu v plánovanom rozsa-
hu. Súčasne malo veliteľstvo zodpovedať za včasné  varovanie obyvateľstva daného okre-
su pred hrozbou vzdušného napadnutia, rádioaktívnym a chemickým zamorením.123 Ďalej  
malo v kompetenciách obsiahnuté „...poverenie vyhlasovať mobilizáciu...“ v danom okrese 
a doplňovanie vopred predurčených útvarov ČSĽA vojakmi v zálohe a technikou z národ-
ného hospodárstva.124 Na základe nariadenia veliteľa krajského vojenského veliteľstva bol 
v období vojnového konfliktu povinný povolávať vojakov v zálohe a brancov do ozbrojených 
síl. Okresné vojenské veliteľstvo (OVV) malo „...riadiť a zabezpečovať bojovú činnosť...“ 
okresného radiačného strediska, družstiev radiačného prieskumu a organizovať stráženie 
dôležitých objektov na území daného okresu v rozsahu pokynov KO OV KSČ a rozkazov 
krajského vojenského veliteľstva.125 Podľa rozhodnutia veliteľa krajského vojenského veli-
teľstva malo okresné vojenské veliteľstvo plniť špecifickú úlohu spočívajúcu v participácii 
na likvidovaní výsadkov protivníka na území príslušného okresu. Vyššie uvedené úlohy 
patrili medzi najdôležitejšie, ktoré malo okresné vojenské veliteľstvo plniť v období brannej 
pohotovosti štátu.

V mierovom období malo okresné vojenské veliteľstvo (v modeli „branného systému“ 
z roku 1967 – pozn. M. P.) teoreticky určenú „...pozíciu orgánu vojenskej oblasti...“ na území 
okresu a bolo priamo podriadené veliteľovi krajského vojenského veliteľstva.126 Na stupni 
okres malo pôsobiť ako odborný orgán KO OV KSČ a príslušných štátnych orgánov. Sú-
časne pre tento stupeň velenia vyplývala koordinačná povinnosť v procese plánovania a pl-
nenia úloh, ktoré podľa spracovaných analýz presahovali rámec jednej oblasti schváleného 
modelu „branného systému“ okresu.127 Ďalej z jeho postavenia vyplývala aj povinnosť par-
ticipácie na realizácii a kontrole všetkých uznesení, ktoré podľa teoretických predpokladov 
prijímala KO KV KSČ „...k zvýšeniu obranyschopnosti okresu...“.128

Vo vzťahu k orgánom komunistickej strany, štátu a spoločenským organizáciám malo 
okresné vojenské veliteľstvo v súčinnosti s ostatnými oblasťami „branného systému“ spra-
covávať plány obrany a ochrany okresu na obdobie brannej pohotovosti štátu.129 Komisia 
obrany okresného výboru KSČ mala kompetenciu splnomocniť OVV uplatňovať požiadav-
ky vojenskej oblasti v plánoch spracovaných na úrovni národných výborov.

Na okresnom stupni spracovávalo okresné vojenské veliteľstvo „Plán vyrozumenia oby-
vateľstva na území...“ príslušného okresu, podieľalo sa spracovaní „Plánov evakuácie a lik-
vidácie následkov napadnutia a pomoci postihnutému obyvateľstvu“, ktoré sa mali vypraco-

122 Tamže.
123  VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. Hlavná politická správa ČSĽA (HPS), 1969, sign. 24/2 – 2.
124 Tamže.
125 Tamže.
126 Tamže.
127 Tamže.
128 Tamže.
129 A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 161.
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vávať na úrovni národných výborov.130 V priebehu kalkulovaných plánovacích a spracova-
teľských procesov bolo okresné vojenské veliteľstvo splnomocnené uplatňovať komplex po-
žiadaviek na plánovanie rozsahu pripravovaných likvidačných prác a režim v zamorených 
priestoroch z hľadiska potrieb armády. 

Z miesta a úlohy OVV v rámci „branného systému“ vyplynula povinnosť spracovávať (na 
základe rozkazu nadriadeného krajského vojenského veliteľa – pozn. M. P.) „Plán vykonania 
vojenskej mobilizácie okresu“.131 V súvislosti s uvedenou plánovacou povinnosťou muselo 
OVV evidovať všetky mobilizačné zdroje a vykonávať komplex opatrení na zvýšenie evi-
denčnej disciplíny. Okrem už vyššie uvedených úloh muselo okresné vojenské veliteľstvo 
spracovávať „Plán rozvinutia činnosti teritoriálnej radiačnej hlásnej siete v okrese“, zabez-
pečovať jej funkčnosť so splnením kritérií „...nepretržitej bojovej a mobilizačnej pohoto-
vosti...“, povolávať vojakov v zálohe na vojenské cvičenia a organizovať realizáciu „...mi-
movojskovej prípravy brancov a záloh...“, v súlade s požiadavkami mierového a vojnového 
doplňovania, vykonávať riadne a mimoriadne odvody a doplňovať vopred určené vojenské 
útvary brancami.132

Autorský tím modelu „branného systému“ z roku 1967 predpokladal, že navrhnutím zria-
denia  „teritoriálnych jednotiek“ vytvorí „...optimálne podmienky...“ pre plnenie rozsiahleho 
spektra úloh súvisiacich s obranou a ochranou príslušného teritória.133 V teoretických úva-
hách mali teritoriálne jednotky v krátkom časovom období po vypuknutí vojnového konflik-
tu preukázať vysokú schopnosť plnenia náročných obranných a ochranných úloh.

Teritoriálne vojská mali plniť počas vojnového konfliktu úlohy, ktoré vyžadovali v rámci 
„vševojskových“ jednotiek splnenie špecifických podmienok.134 Stranícke mocenské cen-
trum aj napriek odbornej argumentácii rezortu národnej obrany presadilo po svojej línii 
požiadavku, aby uvedené „...typy vojsk boli kedykoľvek schopné k nasadeniu na front...“.135 

V novom modeli „branného systému“ sa činnosť „vojenského podsystému“ sa mala zame-
rať  predovšetkým na nižšie uvedené činnosti. 

A. Komplexné operačné plánovanie,
B. Všestranné zabezpečenie poľných vojsk,
C. Riadenie bojovej činnosti na teritóriu,
D. Riadenie činnosti vojenských jednotiek pri ochrane zázemia proti účinkom zbraní 

hromadného ničenia,
E. Riadenie systému varovania a vykonávania chemického a biologického prieskumu,
F. Zabezpečenie brannej a vlasteneckej prípravy obyvateľstva.136

Z vyššie uvedených činností vyplýva, že model „branného systému“ z roku 1967 rozširo-
val spektrum úloh, ktoré dovtedy plnilo ministerstvo národnej obrany. Došlo k enormnému 
nárastu úloh, ktoré pred delimitáciou plnil dovtedy fungujúci Štáb civilnej obrany ČSSR. 
Súčasne rezortu pribudli úlohy, ktoré vyplývali z povinností vo vzťahu k straníckym a ďal-
ším štátnym orgánom.

Stranícke mocenské centrum do uznesenia P ÚV KSČ o „brannom systéme“ presadilo 
direktívnu zásadu, že „...hlavným riadiacim orgánom obrany a ochrany krajiny je Komisia 

130 Tamže.
131 Tamže.
132 Tamže.
133 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. Vojenská rada MNO, 1969, sign. 1/8 – 1.
134 Tamže.
135 Tamže.
136 VÚA – VHA Praha, f. MNO, S MNO, 1969, sign. 24/4/1 – 32.
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obrany ÚV KSČ...“.137 Vo vzťahu ku KO ÚV KSČ bol rezort národnej obrany (na úseku plá-
novania a príprav – pozn. M. P.) iba tzv. odborným metodickým orgánom.

Stranícke mocenské centrum rozhodlo o zavedení centrálneho riadenia do všetkých ob-
lastí prijatého modelu „branného systému“. Malo sa realizovať prostredníctvom tzv. lin-
ky komisií obrany.138 V prijatom straníckom uznesení sa predpokladalo, že na ústrednom 
stupni sa bude spracovávať tzv. komplexný plán „...riešiaci zásady, formy a spôsoby...“ za-
bezpečenia hlavných úloh obrany ČSSR vo všetkých oblastiach.139 Uvedený plán mal mať 
operačný charakter. Z toho vyplývala dobová nutnosť spracovania „...základnej smernice 
nielen pre vojenskú...“, ale aj pre „...ekonomickú, bezpečnostnú a politickú oblasť branného 
systému...“.140 

Dobové teoretické uvažovanie zaradilo činnosť tzv. vojenskej oblasti modelu „branné-
ho systému“ z roku 1967 do dvoch základných plánov. Prvým bol „Plán poľného velenia“ 
a druhým „Plán obrany a ochrany“.141 

Uznesenie Predsedníctva ÚV KSČ z roku 1967 potvrdilo v systéme obrany ČSSR rozho-
dujúcu úlohu ozbrojených síl štátu, v ktorých kľúčovú pozíciu mali zväzy a zväzky, vyčle-
nené ako „poľné vojská“. Tieto mali podľa dobových predstáv „...plniť úlohy v tesnej súčin-
nosti s armádami štátov – účastníkov Varšavskej zmluvy...“.142 Ich činnosť mala vychádzať 
z „operačného plánu“. 

V rámci tzv. vojenskej oblasti sa počítalo s vypracovaním „plánu obrany a ochrany te-
ritória“, ktorý mal byť dokumentom obsahujúcim hlavné opatrenia na „obranu a ochranu 
teritória“.143 

Predpokladalo sa, že všetky tri hlavné plány („operačný plán obrany ČSSR“, „operačný 
plán poľného velenia ČSĽA“ a „plán obrany a ochrany teritória“ – pozn. M. P.) budú spraco-
vané na úrovni Generálneho štábu ČSĽA.144

Nový model „branného systému“ z roku 1967 prenášal zodpovednosť za včasné vyhlaso-
vanie a odvolávanie varovných signálov na území ČSSR z oblasti Civilnej obrany na „vo-
jenský podsystém“.145 V realizačnom období sa predpokladalo, že dovtedy určenú zodpo-
vednosť jednotlivých štábov Civilnej obrany prevezme ČSĽA, t. j. za Štáb CO ČSSR rezort 
národnej obrany, za štáby CO krajov a okresov Krajské a okresné vojenské veliteľstvá.146 

Na tzv. úseku vyhlasovania a odvolávania vzdušných poplachov bol do prijatia modelu 
„branného systému“ z roku 1967 zavedený systém protivzdušnej obrany štátu.147 Predpokla-
dalo sa, že vlastné vyhlasovanie bude vykonané po línii divízia PVOŠ – krajské vojenské 
veliteľstvo – okresné vojenské veliteľstvo. V uvedenej línii išlo v podstate o zmeny  v zod-
povednosti na úrovni kraj a okres.

137 A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 161.
138 Tamže, f. 0855, šk. č. 157.
139 Tamže.
140 Tamže.
141 Tamže, f. 0855, šk. č. 161.
142 Tamže, f. 0855, šk. č. 25.
143 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. HPS, 1969, sign. 25/2 – 2.
144 Tamže.
145 A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 157.
146 Tamže.
147 Tamže.
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V systéme varovania sa predpokladalo využitie stupňa vojenský okruh ako pomocného 
medzistupňa v prípade vyradenia spojenia medzi divíziami PVOŠ a krajskými vojenskými 
veliteľstvami. Jednoznačná a „...nedeliteľná zodpovednosť vojenského podsystému...“ za vy-
hlasovanie vzdušného poplachu na území ČSSR viedla vo vojenských kruhoch k záverom, 
že systém musí byť skvalitnený „...najmä na úseku skrátenia doby od zistenia...“ prostried-
kov vzdušného napadnutia až po vyrozumenie obyvateľstva.148 V tomto smere sa predpokla-
dalo opätovné prehodnotenie celej koncepcie vyhlasovania vzdušného poplachu, a to najmä 
„...dôkladné ujasnenie si operačných požiadaviek vo vzťahu na starý systém, najmä jeho 
organizáciu a materiálne zabezpečenie...“.149 

Vojenský podsystém modelu „branného systému“ z roku 1967 okrem vyššie uvedenej 
úlohy zodpovedal aj za vyhlasovanie ostatných varovných signálov (napríklad radiačné 
a chemické nebezpečenstvo, radiačný a chemický poplach a biologické zamorenie – pozn. 
M. P.).150 

Na centrálnom stupni zodpovedalo za varovanie ministerstvo národnej obrany, na nižších 
stupňoch vojenské veliteľstvá v rámci svojej územnej pôsobnosti. Z uvedeného vyplýva, že 
systém varovania o radiačnom, chemickom a biologickom nebezpečenstve mal byť v súvis-
losti s modelom „branného systému“ z roku 1967 organizovaný „...vertikálne na stupňoch 
ÚRS, RSO, KRS a ORS...“.151 

Horizontálne varovanie sa malo podľa autorského tímu modelu „branného systému“ 
z roku 1967 vykonávať na týchto nižšie uvedených stupňoch.

A. Centrálnom – ÚRS, rezorty a centrálne riadenie.
B. Kraj – okres – národné výbory a iné krajské organizácie.152 
V novom modeli „branného systému“ nebol vyriešený spôsob varovania medzi krajmi 

a okresmi „...systémom TRHS a PVOŠ...“.153 Okrem uvedeného nebola doriešená proble-
matika vzájomného a včasného varovania medzi členskými štátmi Varšavskej zmluvy, a to 
najmä v prihraničných oblastiach.154

V totalitnom režime sa za ďalší dôležitý podsystém obrany musela považovať „...oblasť 
politickej a ideovej činnosti...“, ktorá plne spadala do priamej podriadenosti ÚV KSČ a všet-
kých nižších straníckych stupňov.155 Predsedníctvo ÚV KSČ v prijatom uznesení zaviazalo 
tajomníkov územných orgánov KSČ pre ideológiu a ich pomocný aktív „...zabezpečovať pl-
nenie úloh vyplývajúcich z ideologického pôsobenia...“ vo vnútri komunistickej strany a štá-
tu.156 Otázky „brannosti“ mali tvoriť stálu súčasť tzv. ideologicko-výchovnej práce v rámci 
modelu „branného systému“ z roku 1967. Z hľadiska miesta a úlohy v oblasti politickej 
a ideovej činnosti mala Hlavná politická správa ČSĽA „...nezastupiteľné postavenie...“.157

Ministerstvo národnej obrany ČSSR „...musel v prospech komisií obrany a príslušných 
ideovo-výchovných inštitúcií...“ centrálne zaisťovať pravidelný tok informácií o tzv. vo-

148 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. S MNO, 1969, sign. 24/4/1 – 29.
149 Tamže.
150 Tamže.
151 Tamže.
152 Tamže, f. S MNO, 1969, sign. 24/4/1 – 32.
153 Tamže.
154 Tamže.
155 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. Kancelária MNO (Ka MNO), 1978, sign. C – 1.
156  A KV Bratislava, f. ÚV KSČ, f. 02/1, sign. p 70/68, č. j., P 4174. 59.
157  A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 161.
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jensko-politických problémoch.158 Rezort mal súčasne pôsobiť aj ako „metodický orgán“ 
ostatných rezortov v procese vlastného rozvíjania brannej výchovy medzi obyvateľstvom. 
Uznesenie Predsedníctva ÚV KSČ z roku 1967 direktívne nariaďovalo „...vybudovať ideo-
vo-výchovným pôsobením na masy organizačne a absolútne zladenú oblasť...“.159 

Kľúčovú oblasť „ekonomického zabezpečenia obrany štátu a činnosť k zaisteniu ochra-
ny“ obyvateľstva riadila Štátne plánovacia komisia ako „...centrálny nositeľ celého podsys-
tému...“.160 Obsah tejto oblasti charakterizovali nižšie uvedené činnosti.

A. Ekonomické zaisťovanie ozbrojených síl ČSSR.
B. Zabezpečenie výroby.
C. Ochrana obyvateľstva a života na území štátu.
D. Zabezpečenie komplexu požiadaviek „spojeneckých“ ozbrojených síl.
E. Obnova rozrušeného teritória.
F. Zaisťovanie podmienok na riadenie národného hospodárstva a štátu počas vojno-

vého konfliktu.161

V modeli „branného systému“ z roku 1967 boli zakomponované i činnosti, ktoré predtým 
v „...oblasti zabezpečovania ochrany obyvateľov a obnovovacích prác...“ mal teoreticky 
plniť Štáb Civilnej obrany ČSSR.162 

Podsystém „ekonomického zabezpečenia obrany a činnosti k zaisteniu ochrany obyva-
teľstva“ mal byť podľa schváleného modelu „branného systému“ z roku 1967 budovaný na 
týchto nižšie uvedených zásadách.

Všetky hospodársko-mobilizačné, „ochranné a obnovovacie“ úlohy mali byť realizované 
na základe tzv. jednotného plánu a nebolo možné ich od seba oddeľovať.163 Predsedovia 
národných výborov všetkých stupňov boli podľa modelu „branného systému“ z roku 1967 
podriadení komisiám obrany „...za všetku činnosť, ktorá súvisela so zabezpečovaním ochra-
ny obyvateľstva a života na teritóriu vôbec...“, za likvidáciu prípadných následkov napad-
nutia, obnovu hospodárskej činnosti a verejného života.164 

Vyššie uvedené zásady vychádzali z predstáv, že „...ten, kto riadi a zodpovedá za určité 
úlohy v mierových podmienkach, bude plne zodpovedať i za opatrenia v prípade ohrozenia 
štátu...“.165

Model „branného systému“ z roku 1967 definoval jednotlivé stupne národných výborov 
ako dôležité prvky v „...riadení hospodársko-mobilizačných prác a príprav ochranných 
opatrení...“.166 Po tejto línii mala byť organizovaná príprava obyvateľstva a jeho zaintereso-
vanie v záchranných, likvidačných a obnovovacích prácach. 

Poslednou špecifickou oblasťou bol „systém bezpečnostných a poriadkových opatrení na 
ochranu teritória“.167 Uvedenú oblasť zaisťovalo ministerstvo vnútra v spolupráci s ostat-
nými orgánmi (prokuratúra a justícia – pozn. M. P.). Do tejto oblasti patrili nižšie uvedené 
základné druhy činnosti.
158  A KV Bratislava, f. Archiv ministerstva vnitra ČSSR (AMV), f. A – 213, 1969, a. j. 2285.
159 Tamže.
160 A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 161.
161 Tamže.
162 VÚA – VHA Praha, f. MNO, Vojenská kancelária prezidenta republiky (VKa PR), 1969, sign. 03053.
163 A KV Bratislava, f. ÚV KSČ, f. 02/1, P 70/68.
164 Tamže.
165 A KV Bratislava, f. Archív Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (AMV SR) Levoča, f. R 013, šk. 6.
166 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OMS, 1968, sign. 2/2 – 6.
167 Tamže, f. MNO, f. OS, 1968, sign. 4/2/4.
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A. „Štátno-bezpečnostná ochrana“,
B. „Zaisťovanie kľudu a poriadku“ v zázemí,
C. Súhrn opatrení v prospech ozbrojených síl a protipožiarnej ochrany teritória.168

Opatrenia obsiahnuté v novom modeli „branného systému“ z roku 1967 mali podľa pred-
stáv autorského tímu zabezpečiť „...vybudovanie obranného systému štátu, ktorý by bol 
schopný plniť svoju funkciu od prvej chvíle napadnutia štátu...“ a ktorý mal akceptovať 
predovšetkým požiadavky počiatočného obdobia vojnového konfliktu.169 

Z hľadiska skúmanej problematiky je prelom 60. a 70. rokov minulého storočia špecifický 
v tom aspekte, že na konci 60. rokov tohto storočia ešte čiastočne dožíval model „branného 
systému“ z roku 1967.

Určitým zavŕšením snáh vypracovať vlastnú štátnu vojenskú doktrínu v tomto období je 
„Memorandum...“ z mája 1968. Po násilnom prerušení pokusu o tzv. reformu modelu socia-
lizmu rozhodlo Predsedníctvo ÚV KSČ svojím uznesením (22. októbra 1968 – pozn. M. P.) 
vypracovať návrh nového modelu „branného systému“.170 Išlo o pokus akceptovať realitu 
zásadne zmenenej situácie po vojenskej intervencii časti síl Varšavskej zmluvy a následnej 
dislokácii sovietskych vojsk na území ČSSR. Termín teoretického vypracovania modelu ur-
čilo Predsedníctvo ÚV KSČ na 31. decembra 1969. Predložený draft modelu nového „bran-
ného systému“ urýchlene schválila Rada obrany štátu a začal byť realizovaný začiatkom 70. 
rokov minulého storočia.

Tento model „branného systému“ predstavoval prípravu a vlastnú bojovú činnosť ozbroje-
ných síl spolu s komplexom následných opatrení k „obrane a ochrane“ teritória.171 Oficiálne 
dokumenty, ktoré riešili túto problematiku, vychádzali z predpokladu, že „branný systém“ 
štátu socialistického typu predstavuje zvláštnu inštitucionalizovanú činnosť, ktorá mala byť 
determinovaná sociálno-spoločenskými zmenami v spoločenskom organizme. Realizova-
ný model „branného systému“ z roku 1969 akceptoval aj predpoklad jeho budovania už 
v mierových podmienkach v súlade s požiadavkou zaistenia plynulého prechodu na vojnové 
podmienky.

Model „branného systému“ z roku 1969 obsahoval štyri nižšie uvedené kľúčové etapy.
A. V predpokladanej etape s názvom „výstavba a obrana krajiny v mierových pod-

mienkach“ sa mala realizovať tzv. koncepcia vytvárania sústavy orgánov, inštitúcií a orga-
nizácií so „...zjednocujúcou funkciou budovania spoločnosti a jej obrany...“.172 Paralelne mal 
prebiehať proces intenzívnych príprav na plynulý prechod tejto sústavy do vojnového stavu 
s vytypovaným potenciálnym „ideologickým nepriateľom“.

B. Etapu „prechodu štátu z mierových podmienok na vojnové“173 členil autorský tím 
do troch stupňov pohotovosti a „situácie ohrozenia“. V tejto etape tvorcovia modelu kalku-
lovali s prechodom na vojnovú organizáciu, vyznačujúcou sa zosilneným centralizačným 
tlakom s direktívnymi zásahmi organizačného charakteru.

C. Etapa „počiatočného obdobia vojnového konfliktu“.174 Vojenskí odborníci ju 
označovali za rozhodujúcu a súčasne najťažšiu z hľadiska „...brániaceho sa...“. V nej sa 
mala podľa dobových predstáv prejaviť odolnosť proti hromadným úderom potenciálneho 

168 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. NGŠ ČSĽA, 1969, sign. 2 – 5/2.
169 Tamže.
170 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OS, 1968, sign. 1 – 1/4.
171 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. HPS, 1969, sign. 25 – 3/3.
172 Tamže, f. S MNO, 1969, sign. 24 – 5/2 – 4. 
173 Tamže.
174 Tamže.
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(tzv. vonkajšieho) ideologického nepriateľa a súčasne zaistiť aktívna bojová činnosť vojsk.
D. Etapu „ďalšieho vedenia vojnového konfliktu“175 malo charakterizovať predpo-

kladané úsilie o prekonanie deštruktívnych následkov „počiatočného obdobia vojnového 
konfliktu“ a „...mobilizácie všetkých dostupných rezerv k víťaznému zakončeniu svetového 
koaličného vojnového stretu...“.176 

Pri koncipovaní „branného systému“ predstavitelia Spojeného velenia Varšavskej zmluvy 
zvýrazňovali dôležitosť geostrategickej polohy ČSSR. Vojenskí stratégovia tzv. Východné-
ho bloku predpokladali, že v budúcom globálnom vojnovom konflikte so svojou údernou 
silou (NATO – pozn. M. P.) nielenže udrží svoje vlastné strategické pozície (pokiaľ možno 
s prekvapením – pozn. M. P.) a bude rozvíjať bojovú činnosť na území ČSSR.177

Politický nátlak sovietskej mocenskej špičky nútil zodpovedné kruhy bývalej ČSSR už 
v mierovom stave maximálne prispôsobiť „branný systém“ predpokladaným vojnovým 
podmienkam. Predstava, že by takmer celé územie ČSSR spadalo do tzv. pásma priamej 
bojovej činnosti viedla k dominantnému postaveniu vojenského aspektu obrany ČSSR.

Podobne ako vo všetkých oblastiach spoločenského života, tak i v úsekoch štruktúry 
„branného systému“ bola ústavne zabezpečená vedúca úloha KSČ. V súvislosti s realizo-
vaním mocenského monopolu KSČ vznikol stav, ktorý podľa možností ovplyvňovať tvorbu 
„branného systému“, blokoval ostatné politické subjekty legálne pôsobiace v politickom sys-
téme spoločnosti. Mocenská špička KSČ rozhodla o vytvorení tzv. systému komisií obrany, 
ktoré pôsobili nielen na úrovni ÚV KSČ, ale aj na stupňoch okresov.

V „brannom  systéme“ dochádzalo k postupnému začleňovaniu nielen štátnych orgánov 
a inštitúcií, ale aj takmer celej tzv. zastupiteľskej sústavy, hospodárskej zložky a záujmo-
vých organizácií. Ich postavenie a vplyv v tejto oblasti boli v porovnaní s KSČ takmer 
nulové.

Nosnou oblasťou dožívajúceho modelu „branného systému“ z roku 1967 sa stala vojenská 
činnosť orientovaná na plnenie „obranných a ochranných“ úloh. Táto oblasť predstavovala 
okrem iného i činnosť spojenú s predpokladaným vytváraním „poľných vojsk“, zaisťovaním 
vlastných bojových operácií a zabezpečovaním bojovej činnosti na teritóriu štátu.

V súvislosti s vojenskou činnosťou na vlastnom teritóriu dochádzalo na adekvátnych stup-
ňoch k budovaniu príslušných veliteľských orgánov „pre teritoriálnu obrannú funkciu“ (prvé 
teritoriálne orgány vznikli na stupňoch MNO ČSSR a GŠ ČSĽA – pozn. M. P.). Na čele te-
ritoriálneho orgánu MNO ČSSR bol náčelník – zástupca MNO ČSSR genmjr. K. Peprný, 
ktorý priamo podliehal ministrovi národnej obrany a súčasne plnil funkciu predsedu „me-
dzirezortnej koordinačnej komisie teritoriálneho obranného systému ČSSR“.178 Teritoriálny 
orgán vznikol aj na stupni GŠ ČSĽA a jeho hlavná náplň spočívala v koncepčnom vypraco-
vaní podkladov teritoriálnej časti „branného systému“, v súčinnosti s ostatnými zložkami 
MNO ČSSR. Tento orgán rozpracovával uznesenia Komisie obrany ÚV KSČ a v jeho kom-
petencii boli aj základné otázky obrany a ochrany teritória.

Na stupňoch kraj a okres bola pripravená koncepcia organizačného a personálneho pre-
budovania dovtedy fungujúcej vojenskej správy na teritoriálne veliteľstvá, ktoré podľa do-
bových analýz mali byť schopné plne zaistiť „komplexnú vojenskú činnosť“ v rámci svojho 
územného pôsobenia.

Presadzovanou podmienkou fungovania modelu teritoriálnej obrany malo byť 
budovanie „poľných vojsk“ ako „...nezávislých ozbrojených síl...“, na ktoré mali splniť 

175 Tamže.
176 Tamže.
177  Tamže, f. MNO, f. OMS, 1964, sign. 14/1 – 3.
178 Tamže, f. MNO, f. Náčelník HPS ČSĽA, 1967, sign. DS č. j. 007661.
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požiadavku „...všetkých obranných úloh na vlastnom teritóriu...“.179 Predpokladalo sa, že 
základným článkom vojenských síl na teritóriu štátu budú vojská protivzdušnej obrany 
štátu. Potenciálnym zdrojom pri vybudovaní jednotne organizovaných vojenských síl mali 
byť jednotky cestného a železničného vojska MNO ČSSR, ktoré podľa teoretických úvah 
zostávali po vyčlenení vojsk „poľného určenia“ a po čiastočnom mobilizačnom doplnení 
na teritóriu štátu.180 Ďalšiu časť mali vytvárať vojská Civilnej obrany. Teoreticky boli 
rozpracované opatrenia, ktoré podľa zámeru mali viesť k plynulému organizačnému 
spojeniu vyššie uvedených „...vojskových súčastí do jednotnej vojenskej sily...“ podriadenej 
MNO ČSSR.181 

Zmeny v „brannom systéme“ z roku 1967 si vyžiadali okrem iného i novelizáciu prísluš-
nej legislatívy.182 Model „branného systému“ vytváral podmienky na transformáciu „bran-
nej sústavy“ ČSSR do jednotného systému. Na základe jednotlivých druhov činností bol 
systém štrukturálne členený do štyroch oblastí – podsystémov.183

Model „branného systému“ z roku 1967 oficiálne zrušilo Predsedníctvo ÚV KSČ svojím 
uznesením zo dňa 22. októbra 1968. Súčasne rozhodlo o vypracovaní nového návrhu zásad 
„branného systému“ ČSSR. S praktickým prijatím a realizovaním zásad sa mohlo reálne 
počítať až od začiatku 70. rokov minulého storočia. Oficiálne zrušený model „branného sys-
tému“ z roku 1967 prežíval v menších zmenách i naďalej. Časové vákuum absencie „bran-
ného systému“ (od 22. októbra 1968 do 31. decembra 1969) sa vytvorilo v súlade s direk-
tívnym rozhodnutím P ÚV KSČ. Formálne ho vyplnilo administratívne  opatrenie rezortu 
národnej obrany. Uvedené opatrenie pod názvom „Zásady na dočasné riadenie obrany“ 
podľa propagandistických vyhlásení ministra a ďalších vysokých straníckych a armádnych 
funkcionárov „komplexne zabezpečovali potreby obrany“. Tieto vyhlásenia boli v rozpore 
s realitou, ktorá nastala po vojenskej intervencii časti vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 
1968. „Zásady...“ reálne akceptovali len fakt umelého asymetrického modelu federatívneho 
usporiadania ČSSR  a Ústavného zákona č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu.

Na svojich prvých zasadaniach prijala Rada obrany štátu nevyhnutné administratívne 
opatrenia na začatie činnosti rád obrany na ďalších jednotlivých stupňoch riadenia. Vyme-
novala Radu obrany SSR a Radu obrany ČSR, uložila predsedom vlád zriadiť na svojich 
úrovniach do 15. júna 1969 odbory obrany a bezpečnosti, ktoré mali plniť funkciu sekre-
tariátu Rád obrany národných republík a tiež funkciu obranného a koordinačného orgánu 
predsedu vlády (vedúcim uvedeného odboru vlády SSR sa stal plk. Ing. V. Šmidke, ktorý sú-
časne vykonával funkciu sekretára Rady obrany SSR – pozn. M. P.).184 Menovaním predse-
du a členov rád obrany určených národných výborov sa končila činnosť komisií obrany kraj-
ských výborov a okresných výborov KSS (skončila de facto až prevzatím dokumentácie dňa  
30. júna 1969 – pozn. M. P.).185 Za sekretárov rád obrany národných výborov boli menovaní 
vojaci z povolania, ktorých uvoľnili podľa zásad vládneho uznesenia č. 696 z roku 1958.

Rada obrany SSR 186 pôsobila ako štátny orgán, ktorý na území Slovenska zabezpečoval 
realizovanie uznesení Rady obrany štátu. Vo vzťahu k nadriadenému orgánu odporúčala 
179 Tamže, f. MNO, f. S MNO, 1967, sign. 24 – 4/ 1 – 7.
180 Tamže.
181 Tamže.
182 A KV Bratislava, f. Vláda SSR, 1969, č. j. 00443/1969.
183 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. HPS, 1967, sign. 24 – 3/2.
184 A KV Bratislava, f. Archív Odboru obrany a bezpečnosti SR (A OOB), 1969, č. j. 00279/1969.
185 Tamže, 1970, č. j. 00388/70.
186  Tamže, 1969, č. j. 0871/70.
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opatrenia na riešenie otázok obranyschopnosti ČSSR. Na území Slovenska Rada obrany 
SSR direktívne riadila činnosť jednotlivých ministerstiev a ostatných orgánov štátnej sprá-
vy, ako aj činnosť rád obrany národných výborov.

Dôležitým momentom fungovania „branného systému“ bolo upravenie vzájomných vzťa-
hov medzi Radou obrany SSR a vládou SSR, ministerstvami a ostatnými orgánmi štátnej 
správy a radami obrany národných výborov vo vertikálnych a niektorých horizontálnych 
smeroch.

Vláda SSR sa v oblasti obrany, počas funkčnosti tzv. prechodného modelu „branného 
systému“, vypracovaného v „Zásadách na dočasné riadenie obrany“, riadila zákonmi a plat-
nými predpismi. V zásade vychádzala zo záverov a direktív Rady obrany SSR. Vo väzbe 
na príslušné rezorty federálnej vlády slovenská vláda zabezpečovala dohodnuté opatrenia 
a plánované úlohy príslušnými orgánmi na Slovensku, jednotlivými stupňami národných 
výborov, ako aj národným hospodárstvom (vrátane úloh zo zvláštnej časti federálneho plá-
nu – pozn. M. P.). 

Vo vzťahu k slovenským ministerstvám, orgánom štátnej správy a radám obrany všetkých 
stupňov mala Rada obrany SSR právo v rámci vymedzenej pôsobnosti ukladať záväzné 
úlohy a vyžadovať pravidelné správy o stave ich plnenia. Takto sa len posilňovali systém 
direktívnych príkazov a dlhodobo budovaná komplikovaná tzv. administratívno-byrokra-
tická sústava riadenia.

So zámerom skvalitniť činnosť na tzv. úseku obrany bol vytvorený Odbor obrany a bez-
pečnosti vlády SSR – sekretariát Rady obrany SSR. Odbor bol ustanovený ako samostatný 
vojenský, poradný a koordinačný orgán predsedu vlády SSR a vlády v otázkach obrany 
a bezpečnosti.

Na úrovni SSR sa na oblasti plnenia úloh obrany a bezpečnosti podieľali vláda SSR, Rada 
obrany SSR, republikové ministerstvá (vnútra, plánovania, priemyslu, lesného a vodného 
hospodárstva, financií, poľnohospodárstva a výživy, stavebníctva, pôšt a telekomunikácií, 
výstavby a techniky, dopravy, školstva, práce a sociálnych vecí, zdravotníctva a obchodu). 
Z ďalších orgánov sa na plnení úloh podieľali Štatistický úrad, Zväzy výrobných a spotreb-
ných družstiev, ZVÄZARM, Československý červený kríž a Československý zväz požiar-
nej ochrany.187 Zásady boli vydané všetkým radám obrany okresných a mestských národ-
ných výborov na Slovensku.

Zrušením krajských národných výborov (KNV) vznikla na Slovensku zo začiatku kom-
plikovaná situácia v celej oblasti riadenia obrany a bezpečnosti. Do zrušenia stupňa KNV 
boli totiž všetky plány a prípravy teritória na obranu viazané na tieto stupne národných 
výborov a na rady krajských výborov KSS. Ani opatrenia spočívajúce vo vytvorení de-
tašovaných pracovísk odboru obrany a bezpečnosti na bývalých krajoch však nedokázali 
zvládnuť chaotickú situáciu, keď „...zabehnutému systému...“  chýbal článok, ktorý predtým 
plnil funkciu „...riadiaceho, koordinačného a výkonného orgánu hospodársko-mobilizač-
ných príprav...“.188 Uvedenú situáciu Rada obrany štátu vyriešila rozhodnutím o zriadení rád 
krajov obrany (začali činnosť k 1. septembru 1970 – pozn. M. P.).

Stupeň rozpracovania a realizácie „Zásad...“ na úrovni rezortov štátnej správy SSR a na 
stupňoch národných výborov bol silne ovplyvnený fázou „normalizácie“, ktorá vyvolala 
časté  personálne čistky. Plošne zasiahla ministerstvá, národné výbory všetkých stupňov, 
rady obrany a ďalšie orgány a organizácie. Na začiatku 70. rokov minulého storočia vznikla 
najkomplikovanejšia situácia na úseku ústredných orgánov štátnej správy, ktorých vplyv na 
činnosť aparátu národných výborov a ostatných zložiek bol nedostatočný a stav sa v pod-
state iba zhoršoval. Vzniknutú situáciu sa mocenské centrum snažilo vyriešiť ďalším ad-
187  Tamže, 1969, č. j. 0018.
188 Tamže, 1970, č. j. 01206.
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ministratívnym opatrením, ktorého podstata spočívala v posilnení úlohy sekretariátu Rady 
obrany SSR (Odbor obrany a bezpečnosti – pozn. M. P.), a to vytvorením „predurčeného 
štábu Rady obrany SSR a predstaviteľov hlavných zložiek branného systému“. Toto admi-
nistratívne opatrenie neprinieslo očakávaný efekt, pretože  v dôsledku personálnych čistiek 
vznikol nedostatok kvalifikovaných pracovníkov – odborníkov, ktorých prepustili.

Ďalším vážnym problémom, ktorý sa postupne výraznejšie vykryštalizoval, bolo nedo-
statočné vyriešenie vzájomných vzťahov, práva a delimitácie medzi federálnymi orgánmi 
a národnými orgánmi štátnej správy. Dobový variant riešenia staval na zvýraznení úlohy 
predsedníctva republikovej vlády pri riešení celého komplexu problémov a otázok súvisia-
cich s „branným systémom“.

Dňa 7. augusta 1969 začala pôsobiť Rada obrany SSR a po 1. novembri 1969 aj rady 
obrany okresov. Po zrušení krajského stupňa národných výborov začali novozriadené rady 
obrany krajov fungovať až po 1. septembri 1970.189

Na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia, po konštituovaní Rady obrany SSR, bolo 
nutné v rámci tvoriaceho sa nového „branného systému“ riadiť rady obrany 38 okresov. 
Z hľadiska personálneho obsadenia republikovej rady obrany, ale i jej sekretariátov bolo 
problematické poskytovať radám obrany nižších stupňov metodickú pomoc, usmerniť ich 
činnosť, ale i vykonávať kontrolnú činnosť.

Kontrolnou činnosťou sa zistilo, že najväčšie nedostatky na stupni rada obrany republiky 
spočívali v neujasnení povinnosti koordinovania úloh obrany a ochrany na rezortoch štátnej 
správy. Bolo nevyhnutné jednoznačne stanoviť organizačnú štruktúru odborov obrany na 
úrovni jednotlivých rezortov štátnej správy a náplň ich činnosti. Rada obrany SSR plnila, 
okrem iného, i funkciu nadrezortného kontrolného orgánu, čo sa však nepodarilo úplne 
presadiť aj do jej kontrolných právomocí. To sa negatívne odrazilo napríklad i v tom, že 
vo vzájomných vzťahoch medzi Radou obrany SSR a ministerstvami, ústrednými orgánmi 
a organizáciami SSR nebola vyriešená otázky nadrezortnej kontroly v oblasti stavu zabez-
pečovania úloh obrany a ochrany na teritóriu Slovenska. Výsledky predbežných kontrol 
odhalili závažný fakt, ktorý spočíval v nezabezpečení bojovej pohotovosti na stupni rád 
obrany okresov a krajov. Obdobný stav bol však zistený aj na stupni Rady obrany SSR 
a v centrálnych orgánoch. Táto situácia prevládala na Slovensku až do konca roka 1970.190

Riešenie sa nehľadalo vo zvyšovaní odbornej kvalifikácie ľudí, ale opäť len v adminis-
tratívnych opatreniach, ktorým unikala táto skutočnosť. Tendenciu k administratívno-byro-
kratickým zásahom posilňoval proces novelizácie Ústavného zákona č. 10/1969 Zb., ktorým 
sa mala vytvoriť štruktúra systému rád obrany “...ako zásadných orgánov republík, kra-
jov a okresov...“191, t. j. odstrániť nižšie stupne rady obrany na úrovni národných výborov. 
Opatrenie malo za cieľ vytvoriť rady obrany krajov a okresov SSR ako samostatné zložky, 
ktorým mali byť podriadené sekretariáty. Vytvorením sekretariátov sa situácia vôbec ne-
zlepšila. Išlo len o tzv. prelievanie kádrov, ktorých odbornosť bola diskutabilná. Kontrolné 
výjazdy a rôzne poznatky opäť potvrdzovali nežiaduci stav administratívneho opatrenia, 
ktoré len zakonzervovalo pôvodný stav.

Rady obrany národných výborov okresov a krajov postupne preberali funkciu riadiace-
ho a koordinačného orgánu v otázkach obrany a ochrany na príslušnom teritóriu. Celková 
úroveň bola rozdielna, pretože ju podmieňoval často podceňovaný faktor adekvátnej od-
bornej kvalifikácie na výkon konkrétnej funkcie. Tento deficit nebolo možné odstrániť ani 
nariadeniami (tzv. metodičkami – pozn. M. P.) či inými „odborne“ zameranými direktívami 

189 Tamže, 1970, č. j. 00406.
190 Tamže.
191 Tamže.
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z vyššieho stupňa. Činnosť rád obrany národných výborov bola orientovaná na uplatňova-
nie brannej politiky komunistickej strany, na všetkých úsekoch politického, hospodárskeho 
a kultúrneho života v danom teritóriu. V uvedenom hlavnom zameraní činnosti boli rady 
direktívne riadené i pokynmi Rady obrany SSR. 

 V začiatočnej fáze činnosti rád obrany bola využívaná dokumentácia bývalých komi-
sií obrany komunistickej strany. Ako uvádzajú poznatky kontrolných orgánov boli mnohí 
členovia rád obrany noví, „...preto sa v úlohách ešte nedostatočne orientujú...“.192 Plnenie 
plánov a zasadnutia rád obrany boli často „...narušované pre zaneprázdnenosť ich členov 
pri plnení úloh konsolidácie...“193 Mnohí členovia rád obrany predstavovali tzv. zdravé nor-
malizačné jadro a aktívne pôsobili v previerkových komisiách v procese straníckych čistiek.

Zo základných dokumentov potrebných pre činnosť systému rád obrany, prijatých na fe-
derálnom stupni, boli na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia schválené len Ústavný 
zákon č. 10/1969 a „Zásady riadenia obrany štátu“. Spomaľoval sa však proces vydania 
zákona z úrovne Federálneho zhromaždenia ČSSR o pôsobnosti federálnych orgánov, rád 
obrany republík, krajov a okresov, zákona o pôsobnosti ostatných orgánov republík a národ-
ných výborov pri riadení a plnení úloh obrany a o vzťahoch medzi týmito orgánmi. Vyššie 
uvedené pôsobnosti stanovil paragraf 11 ústavného zákona o Rade obrany štátu z roku 1969.

V počiatočnej fáze normalizácie (najmä prvá tretina 70. rokov minulého storočia – pozn. 
M. P.) dochádzalo na všetkých stupňoch rád obrany k častým a v mnohých prípadoch ne-
opodstatneným personálnym zmenám. Išlo doslova o plošné personálne čistky.194 Pri vy-
tváraní podmienok pre činnosť rád neboli v tomto kontroverznom období vyčlenené sily 
a prostriedky radám obrany národných výborov. Požiadavky na sily a prostriedky riešil 
tajomník Rady obrany SSR na stupni generálneho štábu ČSĽA195 (musel ich vyčleniť Vý-
chodný vojenský okruh – pozn. M. P.).

V procese riadenia v podmienkach ČSSR popri „Zásadách riadenia obrany štátu“ (schvá-
lené Radou obrany štátu dňa 10. júla 1969 – pozn. M. P.) platila na prelome 60. a 70. rokov 
20. storočia prevažná časť uznesení bývalej Vojenskej komisie obrany ÚV KSČ. Použi-
teľnosť a reálnosť spracovanej dokumentácie však už bola v rozpore so zmenami, ktoré 
súviseli najmä s prechodom komisií obrany orgánov KSČ do systému rád obrany národných 
výborov. Uvedená dokumentácia nebola upravená ani po línii činnosti rezortov. Zložitá situ-
ácia vznikla v rade obrany Mestského národného výboru Košice, kde ešte nebol dobudovaný 
ani „...nevyhnutný aparát...“.196 Z tohto dôvodu nebolo možné ani v roku 1970 pristúpiť 
k procesu spracovania komplexu dokumentácie rady obrany.

Na základe paragrafu 1, odst. 2 Ústavného zákona č. 10/1969 Zb. a Zásad riadenia obrany 
štátu č. j. 003520/11 – 1969 boli na ministerstvách  a iných ústredných orgánoch štátnej 
správy SSR zriadené začiatkom 70. rokov minulého storočia útvary obrany.

V zmysle Zásad riadenia obrany štátu mali jednotlivé ministerstvá a iné ústredné orgány 
štátnej správy SSR zodpovedať za realizáciu opatrení v oblasti „obrany štátu“. Vo svojej pô-
sobnosti riadili hospodársko-mobilizačnú prípravu, úroveň prípravy Civilnej obrany a plnili 
ďalšie úlohy obrany podľa pokynov Ministerstva vnútra SSR, Ministerstva práce a sociál-
nych vecí SSR a Ministerstva financií SSR.    

192 Tamže.
193 Tamže.
194 Tamže.
195 Sily pre jednotlivé kraje na Slovensku boli vyčlenené takto: Západoslovenský kraj 200 osôb, Stredoslovenský 
kraj 225 osôb a Východoslovenský kraj 150 osôb. Perspektívne sa počítalo aj so silami pre Radu obrany 
Národného výboru hlavného mesta SSR.
196 A KV Bratislava, f. A OOB, 1970, č. j. 00183.
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Útvary obrany zostavovali návrhy vykonávacích a tzv. strednodobých plánov mobilizač-
ných investícií Civilnej obrany vrátane projektových prác. Garantovali vypracovanie sys-
tému doplňovania štátnych a mobilizačných rezerv, financovanie mobilizačných príprav 
Civilnej obrany a špeciálneho výskumu a vývoja.

Osobitné úlohy plnili útvary obrany na Ministerstve plánovania SSR, ktoré pôsobilo v po-
zícii ústredného orgánu pre plánovanie, „...metodické riadenie a koordináciu hospodár-
sko-mobilizačných príprav pre odvetvové ministerstvá a národné výbory...“.197

Úlohy útvarov obrany vyplývali zo Zásad riadenia obrany štátu č. j. 003520/11 – 1969 
a z pokynov a nariadení príslušných ústredných orgánov ČSSR. V hodnotenom období prelo-
mu 60. a 70. rokov minulého storočia nebol význam útvarov obrany plne docenený. Uvedený 
fakt sa prejavil najmä v úrovni riadenia podriadených organizácií, ktoré bolo vykonávané 
len administratívnym spôsobom. Nedocenenie útvarov obrany sa tiež negatívne odrazilo aj 
v ich personálnom obsadení. Vo veľkej miere pôsobili vo funkciách nekvalifikovaní pracov-
níci, ktorí nespĺňali podmienky z hľadiska vzdelanostnej úrovne a požadovanej odbornej 
praxe v danom odbore činnosti v „...zmysle platnej nomenklatúry...“, vydanej Ministerstvom 
práce a sociálnych vecí SSR pod číslom 142/1968 zo dňa 15. januára 1968.198 Málo vedúcich 
odborných referentov – špecialistov  a vedúcich odborných referentov dosiahlo požadované 
vysokoškolské vzdelanie (stredné alebo stredné odborné vzdelanie získali všetci pracovníci 
odborov obrany – pozn. M. P.). Na začiatku 70. rokov 20. storočia vo väčšine zriadených 
útvarov nepracoval ani jeden vojak z povolania.199

Takýto nepriaznivý personálny stav obsadenia jednotlivých funkcií na útvaroch obrany 
nezaručoval ani minimálnu znalosť problematiky odvetvovej ekonomiky a metodiky plá-
novania, najmä z hľadiska vojenstva. Na začiatku 70. rokov minulého storočia sa ukazovala 
nevyhnutná potreba doplnenia útvarov obrany 45 pracovníkmi (na rok 1970 sa kalkulovalo 
s potrebou 174 pracovníkov – pozn. M. P.).200

Ďalším problémom bolo riadenie útvarov obrany a „proces ich začleňovania“. Na niekto-
rých ministerstvách SSR útvary obrany  organizačne „začlenili“ do iných odborov. Bež-
ným javom sa stali i prípady, že ich riadili vedúci odborov, ktorí z hľadiska zásad utajenia 
nemali poznať úlohy z oblasti obrany. Z uvedených dôvodov sa urýchlene prijímali opatre-
nia, ktoré mali zabezpečiť, aby došlo k osamostatneniu útvarov obrany. Ich zmyslom bolo 
dosiahnuť stav, kedy by podliehali výhradne námestníkovi ministra, zodpovednému za 
úsek obrany v rezorte. Iné komplikácie sa vyskytli najmä v súvislosti s tzv. oddeleniami 
ZÚ (zvláštnych úloh – pozn. M. P.), ktoré plnili taktiež úlohy „obrany“, ale pôsobili mimo 
„útvar obrany“. V súvislosti so zámerom posilniť princíp centralizmu v riadení sa podnikli 
opatrenia, ktorých zmyslom bolo začleniť oddelenia ZÚ do „útvarov obrany“. Súčasne 
musela byť vyriešená aj otázka vyčlenenia „zvláštnych oddelení“ z týchto „útvarov“. Prob-
lematiku riešila vláda SSR na svojom zasadnutí dňa 5. decembra 1969 a prijala Uznesenie 
č. 371, ktoré následne rozpracovalo Ministerstvo vnútra SSR vo svojej smernici pod č. j. 
01340 – 64.201

Z hľadiska dobových úvah a praktických opatrení v oblasti obrany sa rozhodujúca úloha 
podľa sovietskeho vzoru prisudzovala rezortu národnej obrany. Ministerstvo vychádzalo zo 

197 Tamže, 1970, č. j. 0094.
198 Tamže.
199 V mnohých prípadoch boli funkcie obsadené nevojakmi (38 prípadov) alebo poddôstojníkmi a vojakmi  
v zálohe (27 prípadov).
200 Na 27 ministerstvách a ústredných orgánoch SSR vznikli odbory obrany, oddelenia obrany a útvary obrany,  
na ktorých pracovalo 25 dôstojníkov a 105 civilných zamestnancov.
201 A KV Bratislava, f. A OOB, 1970, č. j. 0094.
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záverov, že predpokladané faktory vojnového konfliktu a z nich vyplývajúce potreby ochra-
ny a obrany teritória vyžadujú uplatňovanie minimálne nižšie uvedené „základné zásady“.

A. Príprava na obranu a z nej vyplývajúce potreby boli z hľadiska plánovacieho procesu 
chápané v posilnení princípu centralizmu. Vychádzali z celkovej koncepcie obrany štátu, 
ktorá vyplývala z „brannej a bezpečnostnej politiky“, doktrinálnych zásad a z koncepcie 
Spojeného velenia ozbrojených síl členských štátov Varšavskej zmluvy.

B. Celkové chápanie „koncepcie príprav na obranu“ sa prispôsobovalo vytypovanému po-
tenciálnemu protivníkovi – tzv. vonkajšiemu triednemu nepriateľovi a vývoju prostriedkov 
napadnutia.202

Schopnosť armády plniť úlohy vyplývajúce pre ňu z „branného systému“ bola vážne 
narušená, v mnohých otázkach znemožnená samotnou vojenskou intervenciou časti vojsk 
Varšavskej zmluvy, redislokáciou a reorganizáciou ČSĽA. Samotný rozsah redislokačných 
a reorganizačných zmien je možné dokumentovať niekoľkými vybranými faktmi. Týka-
li sa približne 100 útvarov, štábov, ústavov a tylových zariadení. Presunutých bolo do 32 
posádok asi 29 000 vojakov, z toho 4 500 až 5 000 vojakov z povolania a 900 občianskych 
zamestnancov. Z hľadiska techniky došlo k nutnému presunu 1 200 tankov, 700 obrnených 
transportérov, 1 000 diel a ďalšej vojenskej techniky.203

Redislokačné, reorganizačné zmeny204 v ČSĽA a rozmiestnenie časti sovietskych inter-
venčných vojsk mali dlhodobé negatívne dôsledky na armádu ČSSR ako celok.

Bezprostredným negatívnym dôsledkom sa stalo výrazné zníženie bojovej schopnosti 
ČSĽA. Redislokované a reorganizované bojové útvary sa reálne stali na obdobie niekoľkých 
rokov doslova nebojaschopnými.

Na oslabenie bojovej sily a čiastočné zníženie bojaschopnosti armády mali napríklad 
vplyv redislokačné opatrenia a následná reorganizácia 13. tankovej divízie, ktorá bola 
presunutá z posádky Mladá do nových priestorov na teritóriu Slovenska. V časovom 
období do spracovania nových mobilizačných plánov nemohlo byť v prípade mobilizácie  
zabezpečené „...postavenie 13. tankovej divízie na vojnové počty...“ ani vytvorenie troch 
nových mobilizačných zväzkov, 180 vojenských útvarov, ústavov a zariadení.205

V súvislosti s platným modelom „branného systému“ mal Východný vojenský okruh206 
svoje špecifické postavenie v rámci celej ČSSR. Zvlášť mimoriadny význam mal pre geopo-
litický priestor, v ktorom sa nachádzalo Slovensko. V tomto kontexte mali negatívny dosah 
na jeho bojovú pohotovosť redislokačné a reorganizačné zmeny nariadené rozkazom minis-
tra národnej obrany pod č. j. 001089/MNO/GŠ súvisiace s uvoľnením posádok  objektov pre 
potreby sovietskych vojsk. Veliteľstvo VVO po vydaní vyššie uvedeného rozkazu zo dňa 
28. septembra 1968 začalo činnosť s cieľom splniť nereálne postavené úlohy. Tieto muselo 
veliteľstvo splniť v časovom horizonte do 15. októbra 1968.207

Po prijatí Ústavného zákona o československej federácii došlo v januári 1969 k vyňatiu 
Severomoravského kraja z podriadenosti Východného vojenského okruhu a „...prevedení 
do podriadenosti...“208 Stredného vojenského okruhu. Počas realizácie normalizačného pro-

202 Tamže, 1970, č. j. 0018.
203  A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 154.
204 Dislokačné a reorganizačné zmeny si vyžiadali zásadne prepracovať mobilizačné plány vo viac ako 250 
útvaroch, zariadeniach a ústavoch.
205 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. Vojenská rada MNO, 1968, sign. 1/36 – 6.
206  A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 154.
207 Tamže, f. 0855, šk. č. 25.
208 Tamže.
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jektu tzv. MAKROŠTRUKTÚRY ČSĽA v apríli 1969 boli zrušené niektoré bojové útva-
ry. Nadriadený stupeň určil Veliteľstvu VVO, aby podľa plánu mobilizačného rozvinutia 
vytváralo od 1. apríla 1970 záložné veliteľstvo armády.209 Uvedenými opatreniami a reor-
ganizáciou 13. tankovej divízie na výcvikovú divíziu sa zmenil aj charakter Východného 
vojenského okruhu na okruh armádneho typu, so značnými výcvikovými úlohami.

V súvislosti s realizáciou „Zásad riadenia obrany štátu“, ktoré schválila Rada obrany štátu 
10. júla 1969, boli v porovnaní s modelom „branného systému“ z roku 1967 podstatne zvý-
šené požiadavky na zabezpečenie hospodársko-mobilizačných príprav.210 V dôsledku toho 
na návrh Ministerstva plánovania SSR schválila Rada obrany republiky a vláda SSR svojím 
uznesením č. 195/1970 prijala také opatrenia, ktorými sa pokúšala vytvoriť podmienky na 
zabezpečenie požiadaviek ozbrojených síl.211

Na základe Ústavného zákona č. 10/1969 Zb. a „Zásad riadenia obrany štátu“ na Úrade 
vlády SSR, ministerstvách a iných ústredných orgánoch štátnej správy SSR boli zriadené 
„útvary obrany“.212 Vykonávali a zabezpečovali v podstate hospodársko-mobilizačné prí-
pravy vo svojich rezortoch.

Vytvorené „útvary obrany“ na rezortných ministerstvách venovali zvýšenú pozornosť 
urýchlenej modernizácii ozbrojených síl, výraznému zvýšeniu úrovne naplnenosti armády 
modernými zbraňami a bojovou technikou.213

V závere vznikli orgány na zabezpečenie hospodársko-mobilizačných príprav a prípravy 
Civilnej obrany na bývalej Štátnej plánovacej komisii a na jednotlivých ministerstvách. Na 
Slovensku do roku 1969 neexistoval subjekt, ktorý by odborne riešil uvedenú problema-
tiku.214 Na pôde Slovenskej národnej rady, KNV a ONV síce pôsobili referenti ZÚ, avšak 
oblasť hospodársko-mobilizačnej prípravy sa nestala ich hlavnou agendou, ale naopak len 
okrajovou záležitosťou.215 Hlavnú pozornosť venovali evidencii utajených písomností, za-
bezpečovaniu ochrany štátneho, hospodárskeho a služobného tajomstva.

Uznesenie Predsedníctva ÚV KSČ zo dňa 14. februára 1967 možno hodnotiť ako doku-
ment, ktorý sa na prechodné obdobie „...stal základným východiskovým vojensko-politickým 
dokumentom pre komplexné riadenie obrany ČSSR...“.216 Z historického hľadiska išlo o vô-
bec prvý pokus komplexne (s dobovými obmedzeniami – pozn. M. P.) posúdiť teritoriálnu 
problematiku v celospoločenských súvislostiach.

Návrh realizovať model „branného systému“ z roku 1967 vychádzal z nesprávnych pred-
stáv, ktoré limitovalo dominantné postavenie KSČ a uplatňovanie princípu „vedúcej úlohy 
strany“ v celom mechanizme direktívnej riadiacej sústavy. Predpoklad zavedenia schvále-
ného modelu vychádzal z chybného predpokladu fungovania metód administratívno-cen-
tralistického riadenia, prepojeného neopodstatnenými direktívnymi zásahmi straníckeho 
aparátu všetkých stupňov. Model „branného systému“ z roku 1967 ignoroval existenciu 
právnych predpokladov pre riadenie štátu a vylúčil z rozhodovacieho procesu o základných 
otázkach nielen vládu, ale aj tzv. zastupiteľské orgány na všetkých stupňoch riadenia. Sa-
motná skutočnosť, že kľúčové rezorty (ministerstvo národnej obrany, ministerstvo vnútra, 

209 Tamže.
210 Tamže, f. 0855, šk. č. 154.
211 Tamže, f. 0855, šk. č. 157.
212 A KV Bratislava, f. A MV Levoča, f. R 013/šk. 6.
213 Tamže.
214 A KV Bratislava, f. A MV Levoča, f. R 013/šk. 16. 
215  A KV Bratislava, f. ŠÚA SR Bratislava, f. ÚV KSS, f. 02, a. j. 104.
216  Tamže, f. ÚV KSS, f. 02, a. j. 105.
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súdy a prokuratúra – pozn. M. P.) boli bezprostredne „...vyňaté z podriadenosti predsedu 
vlády a boli riadené...“ priamo ÚV KSČ, spôsobilo okrem iného značnú anarchiu „...v sys-
téme riadenia štátu ako celku a poškodilo záujmy obrany štátu...“. 217

Vojenská komisia obrany ÚV KSČ sa stala prostriedkom presadzovania úzko straníckych 
záujmov mocenského centra a súčasne čiastočných záujmov jednotlivých rezortov. Dobová 
analýza konštatovala, že činnosť VKO ÚV KSČ „...spôsobila disproporcie v rozdelení síl 
a prostriedkov pre obranyschopnosť krajiny, rozhodovala s malou znalosťou vecí o zásad-
ných kľúčových otázkach...“.218

Systém vojenských komisií obrany pri ÚV KSČ, KV KSČ a OV KSČ ako najvyšších 
riadiacich orgánov na jednotlivých stupňoch viedol k vytvoreniu samostatných riadiacich 
centier, ktorých rozhodovanie bolo podmienené direktívami z vyšších stupňov straníckej 
hierarchie. Napriek uvedenému sa vyskytli prípady, keď niektoré „oblasti branného systé-
mu“ neakceptovali časť rozhodnutí vojenských komisií obrany KSČ s argumentáciou, že 
boli „...záväzné len pre stranícke orgány a komunistov, ale nemali zákonnú záväznosť...“ 
rozhodnutí štátnych orgánov...“.219 Uvedená skutočnosť sa prejavila okrem iného v neplnení 
množstva prijatých uznesení, pretože ich neplnenie nebolo možné postihnúť platnými zá-
konmi. Vytvárala sa tak v podstate kvadratúra kruhu nových a nových uznesení, v ktorých 
absentovali reálne ekonomické a iné analýzy. Tieto uznesenia obsahovali potom často nere-
álne obsahové úlohy s neplniteľným časovým horizontom.

Uznesenie Predsedníctva ÚV KSČ z roku 1967 zjednodušene a len veľmi schematicky 
členilo „branný systém“ štátu do štyroch základných oblastí. Toto členenie vytváralo opti-
málne podmienky na budovanie štyroch centier riadenia a podľa dobových predpokladov 
mohlo vyvolať nežiaduci stav zložitých súčinnostných vzťahov. Vypracovaná zásada vy-
tvorenia jednotných ozbrojených síl pre teritoriálnu obranu a ochranu nakoniec nemohla 
byť realizovaná okrem iného aj z dôvodu nedostatočných ľudských a materiálnych zdrojov, 
s ktorými počítala. Veleniu ČSĽA z vyššie uvedeného modelu „branného systému“ vyply-
nula aj nereálna úloha – vytvárať „...vojenské sily k dispozícii vojenským komisiám obra-
ny...“ a obmedzovala sa úloha vojenských orgánov velenia na príslušnom území.220 

Nejednoznačné stanovenie zodpovednosti za likvidáciu následkov napadnutia štátneho 
územia, resp. povinnosti orgánov vojenského velenia pri riešení problematiky boli typic-
kým „...prejavom dvojkoľajnosti...“.221

Časť autorského tímu upozorňovala na skutočnosť, že model „branného systému“ z roku 
1967 nebolo možné chápať dogmaticky a v stave status quo, pretože takýto systém musí byť 
vždy otvorený a musí reagovať na zásadné zmeny v bezpečnostnom prostredí.

V súvislosti s pochopením podstaty problematiky vplyvu štátoprávneho usporiadania 
ČSSR na riešenie komplexu otázok obrany je potrebné uviesť niekoľko nasledujúcich myš-
lienok.

Vláda ČSSR vo svojom vyhlásení opäť potvrdila stanovisko k riešeniu problematiky 
obrany štátu konštatovaním, že „...výstavba a obrana socializmu sú neoddeliteľné...“ a že sa 
bude usilovať o to, aby „...všetky  štátne orgány a organizácie niesli príslušným dielom svoju 
zodpovednosť za obranu a otázky obrany sa stali záležitosťou celého ľudu...“.222

217 Tamže.
218  A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0368, šk. č. 6.
219 A KV Bratislava, f. A MV Levoča, f. R 013/šk. 16.
220  A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 157.
221  Tamže, f. 0855, šk. č. 158.
222 A KV Bratislava, f. A MV Levoča, f. P – 010.
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Usporiadanie celej „brannej sústavy“ muselo byť logicky podriadené „...typu štátneho 
systému...“, zabezpečenie obrany ČSSR a ďalšia výstavba ČSĽA mali prebiehať pod kon-
trolou Federálneho zhromaždenia.223 Pre vrcholovú sféru riadenia obrany ČSSR a obidvoch 
„národných republík“ navrhla federálna vláda zákon, na základe ktorého vznikol ústredný 
štátny orgán – Rada obrany štátu.224

Realizácia ústavného zákona o federatívnom usporiadaní ČSSR znamenala z historické-
ho hľadiska pokus o určité obmedzené prehodnotenie politického riadenia štátu ako celku, 
vnášala celý rad nových, konkrétnych a historicky obmedzených inštitucionálnych zmien 
v modeli štátneho mechanizmu. Potencionálne si v ďalšom období teoretických úvah a ná-
sledných opatrení vynútili z hľadiska nových podmienok prehodnotenie i úloha miesta vo-
jenských orgánov a inštitúcií. 225 V procese riešenia problematiky obrany vo federálnom 
štátnom usporiadaní sa vychádzalo z nižšie uvedených hľadísk.

A. Z nutnosti „...vyvinúť maximálne úsilie, aby riešenie vojenskej problematiky uľah-
čovalo a napomáhalo realizácii...“ ústavného zákona o federatívnom usporiadaní ČSSR.226

B. Z „Akčného programu KSČ“ a programového vyhlásenia vlády, podľa ktorého 
bolo nevyhnutné riešiť otázku obrany štátu v kontexte nových celospoločenských hľadísk.227

C. Z existencie rady obrany štátu ako štátneho orgánu na riešenie „...vrcholových otá-
zok...“ obrany štátu vo všetkých celospoločenských, vojensko-politických a ekonomických 
hľadiskách.228

D. Z pozície ministerstva národnej obrany ako federálneho orgánu s „...výlučnou fe-
derálnou právomocou...“.229

E. Z nutnosti riešiť základné otázky obrany štátu v nadväznosti na úlohy vyplývajúce 
z koaličných záväzkov štátov Varšavskej zmluvy.230

F. Z „...organizačnej štruktúry a dislokácie vojsk...objektívne nezávislej...“ na územ-
no-administratívnom členení so zámerom prioritnej podriadenosti úlohám ozbrojených síl 
a „vojensko-odborným potrebám“.231

G. Pôsobnosť vojenských orgánov pri riešení odbornej problematiky  (dopravy, spo-
jenia, zdravotníctva, justície a pod. – pozn. M. P.) so zámerom „...v maximálne možnej miere 
koordinovať s riešením prijatým v civilných odborných rezortoch...“.232

H. Z uznesenia vlády zo dňa 8. augusta 1968, v ktorom sa odporúčalo ministrom, aby 
vo svojich rezortoch dali rozpracovať potrebné pre prípad, že „...zavedená dvojstupňová 
sústava riadenia národných výborov...“.233

I. Všetky návrhy na riešenie sa mali pripraviť z hľadiska „...maximálnej účelnosti, 
jednotnosti vzájomných vzťahov a úspornosti pri dosiahnutí vysokej efektívnosti...“.234

223 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OMS, 1969, sign. 2 – 3/23.
224 Tamže.
225 A KV Bratislava, f. A MV Levoča, f. P – 010, č. Sn-059/1968, s. 4 – 5. 
226 Tamže, f. P – 010.
227 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. Vojenská rada MNO, 1969, sign. 1/3 – 9.
228 A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 26.
229 Tamže.
230 Tamže.
231 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. S MNO, 1969, sign. 17/1 – 1.
232  A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 26.
233 Tamže.
234 Tamže, f. 0855, šk. č. 134.
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Z návrhu vládnej komisie pre prípravu ústavného zákona o federatívnom usporiadaní 
ČSSR vyplývalo, že riešenie problematiky štátu malo byť vo „...výlučnej právomoci federál-
nej vlády...“.235 Podľa dovtedy platnej zákonnej úpravy obrana republiky zahŕňala budovanie 
ozbrojených síl, opatrenia na obranu štátneho územia, civilnú obranu a brannú prípravu 
a výchovu. V nových štátoprávnych podmienkach bolo treba stanoviť, kto bude jednotlivé 
oblasti riadiť a bude mať podiel zodpovednosti nielen na úrovni federálnych orgánov, ale 
i „národných riadiacich orgánov“ a národných výborov.236

Časť odborníkov sa snažila do procesu realizácie modelu „brannej sústavy“ presadiť do-
bovú zásadu, že „...obrana krajiny je nielen záležitosťou ozbrojených síl, ale všetkých štát-
nych, hospodárskych a spoločenských orgánov a organizácií...“.237 V súvislosti s pokusmi 
sfunkčniť prijatý model „branného systému“ sa čoraz naliehavejšie ukazovala potreba „...
rozpracovať a stanoviť úlohu a miesto všetkých riadiacich orgánov v oblasti obrany štátu 
v celom navrhovanom mechanizme...“.238 Základná východisková téza spočívala v konšta-
tovaní, že MNO ČSSR „...je federálny orgán štátnej správy pre zabezpečenie obrany štátu 
a pre riadenie a velenie ČSĽA...“.239

V prijatom modeli „branného systému“ z konca 60. rokov minulého storočia je obsiahnutý 
pokus „novým spôsobom“ riešiť miesto a úlohy federálnych orgánov pôsobiacich v ňom.

Federálne zhromaždenie ČSSR malo postavenie „...najvyššieho orgánu štátnej moci vo 
federácii...“ a súčasne „...jediného federálneho zákonodarného zboru...“.240 Mal vo svojich 
kompetenciách aj prijímanie príslušných zákonov na zabezpečenie obrany štátu, „...riešenie 
problematiky vojny a mieru...“, schvaľovanie medzinárodných zmlúv týkajúcich sa bezpeč-
nosti štátu, prerokovávanie „rozpočtu na obranu štátu“ a zabezpečenie kontrolnej činnosti 
v oblasti obrany.241

Pre potreby „...objektívneho posudzovania všetkých legislatívnych návrhov v oblasti obra-
ny...“ vznikol Branný a bezpečnostný výbor, ktorý bol orgánom Federatívneho zhromažde-
nia ČSSR.242 Výbor mal prerokovávať a „...ovplyvňovať plnenie úloh členov vlády v oblasti 
obrany...“ na im zverených úsekoch.243 Kompetencie výboru boli okrem iného vymedzené aj 
na „...sledovanie optimálneho využitia prostriedkov určených na obranu...“, organizovanie 
a realizovanie kontrolnej činnosti zameranej na využitie ľudských a materiálových zdrojov 
v ozbrojených silách, sledovanie životných podmienok a zabezpečenie „občanov plniacich 
brannú povinnosť“.244

Rada obrany štátu mala postavenie „ústredného štátneho orgánu  pre vrcholové riadenie 
obrany republiky“.245 Z výkonu svojej funkcie sa zodpovedala Federálnemu zhromaždeniu 
ČSSR.246

235 Tamže, f. 0855, šk. č. 154.
236 Tamže, f. 0368, šk. č. 101.
237 Tamže, f. 0855, šk. č. 156.
238  Tamže, f. 0855, šk. č. 134.
239 Tamže.
240 A KV Bratislava, f. ŠÚA SR Bratislava, f. ÚV KSS, f. 02, a. j. 104., s. 66.
241 Tamže.
242  A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 26.
243 Tamže.
244 Tamže.
245 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. Vojenská rada MNO, 1969, sign. 1/4 – 2.
246 Tamže.
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Vo svojej pôsobnosti mala zahrnutý komplex problémov, ktoré podľa dobových prognóz 
vyžadovali „...koncepčné vojensko-odborné posúdenie...“ s maximálne možným stupňom 
utajenia, ktoré priamo súviselo s vyhodnoteným scenárom vedenia vojnového konfliktu.247 
Rada obrany štátu disponovala oprávnením vydávať všeobecne záväzné predpisy v mimo-
riadnych situáciách vzniknutých pri náhlom napadnutí štátu na čas, keď ostatné „...kolektív-
ne ústavné orgány nebudú môcť vykonávať svoju činnosť...“.248

Rada obrany štátu mala vo svojom spektre právomocí okrem iného zakomponované aj 
„...určovanie hlavných smerov prípravy obrany...“ ČSSR. Medzi hlavné patrili napríklad 
nasledujúce.249

A. Základná koncepcia výstavby „branného systému“,
B. Základné opatrenia civilnej obrany,
C. Základné proporcie ekonomického zabezpečenia výstavby „branného systému“.250

Určovanie vyššie uvedených hlavných smerov vyplývalo pre Radu obrany štátu zo „štát-
nej vojenskej doktríny“.

Predpokladalo sa, že predsedom Rady obrany ČSSR bude prvý tajomník ÚV KSČ a jej 
členmi predseda federálnej vlády, minister národnej obrany, minister národno-hospodár-
skeho plánovania, federálny minister vnútra, „prvý tajomník ÚV Komunistickej strany Čes-
kých krajín“, prvý tajomník ÚV Komunistickej strany Slovenska a náčelník generálneho 
štábu ČSĽA (mal plniť aj funkciu sekretára Rady obrany štátu).251

Federálna vláda ČSSR bola v postavení „najvyššieho výkonného orgánu štátnej moci fe-
derálneho štátu“.252 Z jej postavenia vyplýval „...výkon štátnej moci pri zabezpečovaní obra-
ny republiky...“, ak by nenastal prípad, že by ústavou alebo zákonmi jej právomoci neboli 
výhradne prenesené na Radu obrany štátu alebo prezidenta republiky.253 

Vláda ČSSR mala na úseku obrany prerokovávať a riešiť nižšie uvedený komplex prob-
lémov.

A. Výstavba „branného systému“ v štátnych plánoch rozvoja národného hospodárstva 
a v štátnom rozpočte,

B. Rozvoj „brannej výchovy“ a úlohy na jej realizáciu,
C. Zásadné opatrenia ekonomického zabezpečenia obrany republiky a opatrenia na 

zaistenie činnosti národného hospodárstva počas vojnového konfliktu,
D. Ochrana obyvateľstva, opatrenia na obnovu narušeného územia a pomoc napad-

nutým miestam.254

Vyššie uvedené úlohy obsahovali len hlavné činnosti federálnej vlády na úseku obra-
ny. Federálna vláda mala prerokovávať a zaisťovať celý rad zložitých „vojensko-odborných 
úloh“, ktorých plnenie vyžadovalo vzájomnú koordináciu a zladenie medzi jednotlivými 
rezortmi.255

S úmyslom „kvalifikovaného riešenia“ uvedených úloh bol vytvorený Branný a bezpeč-
nostný odbor pri predsedníctve federálnej vlády, ktorý mal pripravovať odborné stanoviská 

247 Tamže.
248 Tamže.
249 A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 26.
250 Tamže.
251 Tamže.
252 Tamže.
253 Tamže.
254 Tamže.
255 Tamže, f. 0855, šk. č. 26.
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na rokovania predsedu vlády a organizovať vypracovanie oponentúr k predpokladaným ná-
vrhom („pripomienkové konanie“ – pozn. M. P.).256

Federálne ministerstvá, výbory a ostatné orgány štátnej správy boli povinné podieľať sa 
na riešení problematiky zabezpečenia štátu pre prípadný vojnový konflikt. Z tejto povinnos-
ti nemohla byť vyňatá žiadna štátna ani spoločenská inštitúcia.257 Prax realizovania schvá-
leného modelu „branného systému“ odhalila okrem iného nedostatočne ujasnené a rozpra-
cované zodpovednosti a právomoci jednotlivých federálnych a republikových rezortov, ako 
i inštitúcií a spoločenských organizácií zahrnutých v „brannom systéme“.

Ministerstvo národnej obrany ČSSR bolo v modeli „branného systému“ charakterizované 
ako federálny orgán štátnej správy pre zabezpečenie obrany štátu, riadenia a velenia ČSĽA.258

V súvislosti s procesom realizácie zásad „branného systému“ mal rezort národnej obrany 
zodpovedať za vypracovanie návrhov koncepcie „...jednotnej vojensko-odbornej prípravy 
všetkých rezortov a inštitúcií...“ participujúcich na plnení úloh obrany štátu.259

Po prijatí nového modelu štátoprávneho usporiadania boli na rezort národnej obrany vy-
tvárané tlaky, aby sa jeho činnosť nezužovala len na „...zodpovednosť za výstavbu ČSĽA, ale 
aby sa bol garantom Federálneho zhromaždenia a vlády za jednotnú...“ koncepciu prípravy 
všetkých rezortov a inštitúcií zúčastnených na riešení úloh obrany štátu.260

Jedným z prvkov, ktorému sa prisudzovalo pomerne dôležité postavenie v procese rie-
šenia úloh v oblasti obrany štátu sa stali národné výbory rôznych stupňov.261 Vymedzenie 
úlohy a miesta národných výborov v oblasti obrany vychádzalo z predpokladu, že „...ponesú 
plnú zodpovednosť...“ za pripravenosť národných orgánov, inštitúcií, ekonomiky a obyva-
teľstva na obranu a ochranu územia štátu.262 Kalkulovalo sa aj s variantom, že budú povinné 
vytvárať na splnenie týchto úloh „nevyhnutné predpoklady“.263

Národné výbory ako zastupiteľské, zákonodarné a kontrolné orgány mali v právomoci rie-
šenie všetkých otázok, ktoré v zmysle federálnej ústavy neboli v kompetencii Federálneho 
zhromaždenia ČSSR.264 Predpokladalo sa, že národné rady Českej socialistickej republiky 
(ČSR) a Slovenskej socialistickej republiky (SSR) budú prerokovávať a prijímať zákonné 
ustanovenia v oblasti obrany majúce „národnú pôsobnosť“.265 Podľa teoretických úvah malo 
ísť najmä o otázky a zákonné ustanovenia, majúce vzťah k príprave obyvateľstva, „národ-
ných ekonomík“, dopravy a spojov.266

Vlády ČSR a SSR, ako „najvyššie výkonné orgány štátnej moci národných republík“, mali 
rozpracovávať a organizačne zaisťovať uznesenia Rady obrany ČSSR a federálnej vlády.267

V „brannej“ problematike, ktorú mali vlády ČSR a SSR riešiť, boli vytypované nasledu-
júce oblasti. 

256 Tamže.
257  Tamže, f. 0855, šk. č. 27.
258  Tamže, f. 0855, šk. č. 26.
259 Tamže.
260 Tamže, f. 0855, šk. č. 27.
261 Tamže, f. 0855, šk. č. 26.
262 Tamže.
263 Tamže.
264 Tamže.
265 Tamže.
266 Tamže.
267 Tamže.
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A. Realizácia „brannej výchovy a prípravy“ obyvateľstva,
B. Zabezpečenie ukrytia obyvateľstva pre prípad napadnutia územia štátu zbraňami 

hromadného ničenia,
C. Organizovanie odstraňovania následkov úderov zbraní hromadného ničenia na ci-

vilné obyvateľstvo ekonomiku,
D. Plánovanie a organizácia zdravotníckeho zabezpečenia obyvateľstva,
E. Zabezpečenie potrebného množstva pracovných síl, najmä na zaistenie opráv a vý-

roby vojenskej techniky. 268

Značnú časť úloh „národných vlád“ v oblasti obrany a ochrany (do prijatia modelu „bran-
ného systému“ v rámci celej republiky – pozn. M. P.) riešil Štáb Civilnej obrany ČSSR.

Na konci 60. rokov minulého storočia bol pripravený návrh zásad, ktorý sa stal aj súčasťou 
zákona Federálneho zhromaždenia ČSSR „O pôsobnosti federálnych a národných orgánov 
a národných výborov pri riadení a plnení úlohy obrany ČSSR“.269 Zmyslom navrhovaných 
(„federálnych“) zásad bolo zaistiť „...všestranné potreby obrany ČSSR a koordinované rea-
lizovanie obranných opatrení...“, v súvislosti s novými orgánmi federatívneho usporiadania 
republiky, pripraveným návrhom zákona o Rade obrany štátu a zmenami vyplývajúcimi 
z materiálov januárového pléna ÚV KSČ z roku 1968.270

Podľa predpokladov sa na plnení úloh jednotlivých stupňov obrany na úrovni okres, resp. 
kraj, mali podieľať všetky orgány a organizácie pôsobiace na týchto stupňoch. V úvahách 
o úlohách a mieste orgánov na nižších stupňoch sa vychádzalo zo skutočnosti, že usporia-
danie národných výborov bolo v danom období v štádiu riešenia s tým, že sa závery mali  
realizovať do konca septembra 1969.271

Zo širokého názorového spektra vzišli nasledujúce možné varianty.
A. V ČSR a SSR malo byť zavedené dvojstupňové riadenie (národný stupeň – okresný 

stupeň). V niektorých odvetviach (napr. školstvo, spoje, doprava, súdy atď. – pozn. M. P.) sa 
alternatívne uvažovalo o tzv. oblastnom systéme riadenia.272

B. V ČSR sa predpokladalo prijať trojstupňový systém riadenia (národný stupeň – 
zemský stupeň – okresný stupeň) a v SSR mal byť zavedený dvojstupňový systém riadenia.273

C. Zachovanie, resp. rozšírenie dovtedy platného rozsahu výkonu štátnej správy na 
úrovni miestnych národných výborov.274 Problémy, ktoré vyžadovali vyššiu odbornú úro-
veň, sa mali podľa uvedeného variantu riešiť v pôsobnosti národných výborov a tzv. stredis-
kách jedným z nižšie uvedených návrhov.

C. a) V ČSR vytvoriť mestské strediská s príslušným spádovým územím alebo stredisko-
vé obce tam, kde sa v spádovom území nenachádzalo mesto.275

C. b) Na Slovensku zaviesť „obvodový systém“ výkonu štátnej správy v mestách a prís-
lušných obciach. 276

C. c) Možnosť vytvoriť v ČSR, v súvislosti s uplatnením špecifík Moravy a Sliezska, tzv. 
zvláštny rezort pre otázky Moravy a Sliezska.277

268 Tamže, f. 0855, šk. č. 27.
269 Tamže.
270 Tamže.
271 Tamže.
272 Tamže, f. 0855, šk. č. 25.
273 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. Vojenská rada MNO, 1969, sign. 1/2 – 2.
274 A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 27.
275  Tamže, f. 0855, šk. č. 27.
276 VÚA – VHA Praha, f. MNO, Sekretariát náčelníka GŠ ČSĽA (S N GŠ ČSĽA), 1969, sign. 24 – 1/2.
277  A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0926, šk. č. 131. 
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M. PÚČIK: VARIANTEN DES „WEHRSYSTEMS“ DER ČSSR (1960 – 1989). 
DAS MODELL DES „WEHRSYSTEMS“ IN DER ČSSR IN DEN 1960ER JAHREN (TEIL II.)

Die Studie „Varianten des Wehrsystems der Tschechoslowakischen Sozialistischen Re-
publik in den Jahren 1960 bis 1989 und die Besonderheiten der Slowakei“ ist chronologisch 
in vier Teile gegliedert. Der erste Teil zeigt die grundlegenden Faktoren geostrategischer 
und geopolitischer Natur auf, die einzelne Varianten des „Wehrsystems“ beeinflussten. Die 
nächsten drei Teile befassen sich mit Problematik dieses Systems in den 60er, 70er und 80er 
Jahren des letzten Jahrhunderts. Sie weisen auf die Merkmale einzelner Modelle des „Wehr-
systems“, die Probleme der Forschungsteams und die unangemessenen Interventionen des 
parteilichen Machtzentrums hin. Die damals genehmigten Modelle reagierten nicht nur auf 
Veränderungen im externen Sicherheitsumfeld, sondern auch auf den künstlich geschaffe-
nen ideologischen - sogenannten inneren  - Feind. Die Studie weist auf die Schlüsselrolle der 
Armee  in diesen Systemen und das äußerst breite Spektrum an Aufgaben hin, die andere 
Elemente zu erfüllen hatten, wie z. B. Zivilschutz, Komponente des Innenministeriums und 
nationale Komitees aller Ebenen. Außerordentliche Sicherheitsmaßnahmen in den Jahren 
1969-1989, die zu den repressiven Maßnahmen des totalitären Regimes in der Tschechoslo-
wakischen Sozialistischen Republik gehörten, wurden ebenfalls Teil des „Wehrsystems“. 
Diese wurden damit erarbeitet, um jegliche Form von Widerstand zu beseitigen. Die Studie 
konzentriert sich auch auf die Besonderheiten der slowakischen Verhältnisse und verweist 
auf die Aufgaben des Östlichen Militärbezirks, die zur Vorbereitung auf das erwartete Sze-
nario eines Kriegskonflikts erfüllen musste. Gleichzeitig musste dieser Militärbezirk auch 
an Eliminierung des sogenannten inneren Feind vorbereitet sein. Während der „Normalisie-
rungszeit“ wurde der Einfluss der Kommunistischen Partei auf das „Wehrsystem“ erheblich 
gestärkt.

109

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA



DOKUMENTY A MATERIÁLY

PROBLEMATIKA JAZDECKÉHO VÝSTROJA A SEDU 
V STREDOVEKOM VOJENSTVE

SAMUEL BEŇA

BEŇA, S.: The Importance of Equestrian Equipment and Riding Seat in Medieval Military 
History. Vojenská história, 2, 25, 2021, pp 110-131, Bratislava.
The paper provides a cursory look at the different riding styles used in medieval Europe and 
places them in a broader Eurasian perspective. The author argues that the traditional hippo-
logical distinction of la brida vs la gineta style of riding – popular in most military history 
narratives – does not absolutely correlate with heavy and light cavalry respectively. While this 
dichotomy may have been a preference on the Iberian Peninsula, other military cultures include 
examples of light cavalrymen riding in la brida fashion and vice versa. The paper instead 
argues that the variety of riding styles stem from a warrior’s ability to use different weapons 
more “ergonomically” while mounted. This theme is explored from the perspective of mobility 
versus stability on horseback. Riding with bent knees enabled a horseman to raise himself in 
the saddle. This led to superior trunk mobility useful in nonlinear engagements with hand 
weapons and horse-archery.  On the other hand, riding with longer stirrups and a specialized 
war-saddle –  while somewhat more restrictive than riding a la gineta – enabled superior lever-
age in the use of a couched lance attack and greater stability in the saddle over riding bareback 
or with shorter stirrups. 
Key words: Medieval warfare, mounted combat, equestrian equipment, riding seat, medieval 
weapons

Úvod

Vynález sedla spolu so strmeňmi sa v tradičnej vojensko-historickej literatúre 20. storočia 
považoval za veľký technický míľnik, vďaka ktorému sa ranostredoveké jazdectvo stalo do-
minantnou zložkou ozbrojených síl. Revizionizmus medzi časťou historikov však postupne 
z tézy o revolučnom vynáleze s obrovským vplyvom na vojenstvo a ranostredovekú spoloč-
nosť spravil skôr strašiaka (negatívne vnímaného) technologického determinizmu.1 Vychá-
dzajúc z dobových prameňov, historici staroveku poukázali na bojovú kompetentnosť jaz-
dectva nepoužívajúceho jazdecké sedlo a ani strmene. Funkčné rekonštrukcie starovekých 
sediel z obdobia rímskeho cisárstva zase dokázali schopnosť antických jazdcov efektívne 
bojovať z konského chrbta bez pomoci strmeňov.2

Je nesporné, že pôvodná téza o „revolúcii vo vojenstve“ vďaka sedlu a strmeňom bola 
značne zveličená. V pôvodnom argumente je však podľa nášho názoru čiastočne pravda. Ísť 
opačnou cestou a tvrdiť, že tieto vynálezy nepriniesli žiadne zlepšenie v rámci jazdeckého 

1 O kontroverzii v historiografii ohľadom vynálezu, vojenskej aplikácii a spoločenského vplyvu vynálezu sedla 
a strmeňov pozri DE VRIES, Kelly – SMITH D., Robert.  Medieval Military Technology, 2nd ed. Toronto : 
University of Toronto Press, 2012, pp.  99-116. 
2 SIDNELL, Phillip. Warhorse: Cavalry in Ancient Warfare. London : Continuum, 2006. Z pohľadu archeológie 
a praktických experimentov pozri  GAWROŃSKI, Andrzej, Radosław.  Roman horsemen against Germanic 
tribes. The Rhineland frontier cavalry fightng styles 31 BC–AD 256 In Archeologia Hereditas Vol. 12, 2018,  
pp. 1-393. 
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boja, je taktiež mylné.3 Najnovšie  poznatky jednotlivcov a skupín historického šermu zao-
berajúcich sa rekonštrukciou dobovej výzbroje, bojových umení a jazdeckého výstroja jasne 
dokazujú užitočnosť týchto vynálezov. Spôsob umiestnenia strmeňov spolu v konfigurácii 
s rôznymi tvarmi sediel prinášal bojovníkovi určité výhody (eventuálne aj obmedzenia) pri 
jazde a používaní rôznych zbraní na diaľku a pri boji zblízka. Strmene pritom slúžili ako 
bod opory pri zapieraní sa jazdca o zadnú rázsochu sedla pri nájazde kopijou alebo – v závis-
losti od druhu sedla a dĺžky strmeňových remeňov – na čiastočné zdvihnutie sa zo sedla pre 
potreby zvýšenej mobility, ako aj efektívnejšieho využitia lukostreľby a vrhacích zbraní.

Účelom tohto príspevku je náčrt novších poznatkov ohľadom tejto problematiky. Moti-
váciou k písaniu bol hlavne (z nášho pohľadu) nedostatok kvalitných syntetických článkov 
v slovenčine a češtine zaoberajúcich sa významom jazdeckého výstroja a jeho prepojením 
s predmodernou vojenskou výzbrojou a praxou.4 V období pred novovekými vojenskými re-
volúciami patrili kvalitne vycvičení jazdci a kone k základnému pilieru branných síl nielen 
v Európe, ale aj v Ázii a časti Afriky. V rôznych obdobiach sa podľa regionálnych potrieb 
prelínali rôzne druhy jazdeckých výstrojov, ktoré umožňovali čo najväčšie využitie spojenia 
bojovníka a koňa pre vojenské účely.

Typológia stredovekých jazdeckých štýlov v historiografii

Pri opise stredovekých jazdeckých štýlov sa v anglofónnej historiografii upozorňuje na 
delenie jazdenia na školu jazdy typu la brida a la gineta. Štýl la brida predstavoval jazdenie 
v úzkom sedle s vysokou prednou a obopínajúcou zadnou rázsochou a dlhšími strmeňový-
mi remeňmi. Jazdec sedel na koni s vystretým trupom a iba mierne pokrčenými kolenami.  
Tento „rytiersky“ sed často kontrastuje so štýlom la gineta – t. j. so sedom, pri ktorom 
má jazdec značne pokrčené kolená, strmeňové remene sú kratšie a sedlo je viac otvorené. 
Pozícia jazdca čiastočne pripomína pôvodné staroveké jazdenie na prikrývke bez sedla. 
La gineta je medzi historikmi často dávaná do súvisu s ľahkoodeným jazdectvom (napr. 
lukostrelcami, príp. bojovníkmi vrhajúcimi oštepy), pri ktorom sa mal jazdec spoliehať na 
svižnosť a úskočné manévre. Štýl la brida, na druhej strane, je predstavovaný ako súčasť 
výstroja toporného ťažkoodeného rytiera spoliehajúceho sa viac na mechanickú stabilitu 
v sedle a frontálny útok než na jazdecké umenie.5  
3 Takýto skôr negatívny postoj napríklad badať v niektorých moderných prácach s inak prínosným obsahom. 
Pozri ALOFS, Eduard. Studies on Mounted Warfare in Asia I: Continuity and Change in Middle Eastern 
Warfare, c. ce 550–1350 –What Happened to the Horse Archer? In War in History, 2014, Vol. 21(4), 437- 
438.  Porovnaj ROGERS, J. Clifford. Cavalry. In  Oxford Encyclopedia of Medieval Warfare and Military 
Technology. Ed. ROGERS, J. Clifford. New York : Oxford University Press, 2010, pp. 354-356. 
4 Domáca vojensko-historická literatúra sa problematike venuje len útržkovito. Vo veľkých syntézach sa 
jazdecký výstroj spomína len opisne, ak vôbec. KLUČINA, Petr – MARSINA, Richard – ROMAŇÁK, 
Andrej. Vojenské dějiny Československa I. diel (do roku 1526). Praha : Naše vojsko, 1985, s. 33,38, 50, 
67-73, 226-238, 281-285, 328-331. SEGEŠ, Vladimír. Od rytierstva po žoldnierstvo. Stredoveké vojenstvo 
v Uhorsku so zreteľom na Slovensko. Bratislava : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 2004, s. 116-119.  
Daniela Dvořáková stručne upozornila na dôležitosť vynálezu sedla a strmeňov pre vojenské účely.  Pozri 
DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Kôň a človek v stredoveku. K spolužitiu človeka a koňa v Uhorskom kráľovstve. 
Budmerice : Rak, 2007,  s. 30. Obrázková príloha českej encyklopédie stredovekej výzbroje a odievania 
obsahuje obsiahlu vizuálnu interpretáciu jazdeckého výstroja vrátane Uhorska. Jej príslušná textová časť je 
však napísaná len torzovito. Pozri DROBNÁ, Zoroslava – WAGNER, Eduard – DURDÍK, Jan.  Kroj, zbroj 
a zbraně doby předhusitské a husitské. Praha : Naše Vojsko, 1956, s.  92-94. Za pozornosť stojí aj článok 
spolku Curia Vitkov zaoberajúci sa „živou históriou“, pozri TOMIČ, Ladislav. Čas války: bojový kůň. B.m: 
b.v., 2020. Dostupné online https://curiavitkov.cz/cas-valky-vystroj-kun    
5 GILLMOR, C.M. Horsemanship In Oxford Encyclopedia of Medieval Warfare and Military Technology. 
Ed. ROGERS, J. Clifford. New York  : Oxford University Press, 2010, pp. 269-271. CURL, S. Michael. Late 
Medieval Lance Use: Mounted Combat and Martial Arts in Western Europe from the 14th to the 16th Century. 
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Tu je na mieste podotknúť, 
že terminologicky táto di-
chotómia vychádza hlavne 
z renesančnej neapolskej 
„vysokej školy“ jazdenia 
a diela Fredericka Grisone-
ho Gli ordini di cavalcare 
(vydané cca 1550). Hodnotiť 
jazdecké kultúry minulosti 
touto optikou je však podľa 
nášho názoru jednak ana-
chronické a jednak predsta-
vuje len regionálne hľadisko. 
Vzhľadom na absenciu pra-
meňov opisujúcich jazdec-
ké umenie v Európe od čias 
Xenofóna (430 pred Kr. – 355 
pred Kr.) je však Grisoneho 
dielo často považované za 
užitočné teoretické výcho-
disko pre analýzu dejín jaz-
dectva.6  

Jedinú výnimku, pokiaľ 
ide o absenciu stredovekých prameňov, predstavuje dielo portugalského kráľa Eduarda I. 
(1391 – 1438) Livro da ensinança de bem cavalgar toda sela.7 V ňom kráľ opisuje rôzne 
druhy sediel, jazdeckého výstroja a výzbroje používanej na portugalskom dvore. Eduard 
sa osobitne venuje potrebám rytierskych turnajov (kolieb), poľovačiek a jazdeckému boju. 
V texte možno badať rôzne typy sediel v závislosti od účelu, ako aj rozdiely v postroji medzi 
jednotlivými regiónmi západnej Európy a severozápadnej Afriky. Eduard sa venuje jaz-
deniu bez sedla, v sedle s krátkymi strmeňovými  remeňmi v štýle la gineta, ako aj jazde 
s dlhšími strmeňovými  remeňmi. Jazdu s dlhšími strmeňovými  remeňmi ďalej rozdeľuje 

In Arms & Armour, Vol. 16, No. 1, April 2019, pp. 38-39.  HYLAND, Ann. The Medieval Warhorse from By-
zantium to the Crusades. Conshohocken : Combined Books, 1996, p. 94. Na kontrast medzi jazdením s krátky-
mi a dlhými strmeňmi upozornila aj DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Kôň a človek v stredoveku. c. d.,  s.  59, 186, 192.  
6 K historickému kontextu dobovej jazdeckej terminológie pozri článok  TOMASSINI, Battista Giovanni.  
“A la brida” and “a la gineta.” Different riding techniques in the late Middle Ages and the Renaissance. 
B.m, b.v., 2014, dostupné online http://worksofchivalry.com/a-la-brida-and-a-la-gineta-different-riding-
techniques-in-the-late-middle-ages-%E2%80%A8and-the-renaissance/ Autor článku v svojej najnovšej knihe 
„rehabilituje“ negatívnu povesť Grisoneho a jeho domnelé surové metódy výcviku. TOMASSINI, Battista  
Giovanni. The Italian Traditon of Equestrian Art. A Survey of the on Horsemanship from the Renaissance and 
the Centuries Following. Franktown : Xenophon Press, 2014. Pomenovanie  la gineta (v rôznych obmenách 
aj la jineta, jennet) pochádza pôvodne od severoafrického berberského kmeňa Zanāta. Neskôr sa toto slovo 
začalo používať aj na jazdecký výstroj, zbrane a aj samotné kone. K častým stretom medzi vyššie menovanými 
jazdeckými štýlmi dochádzalo hlavne na pyrenejskom polostrove. Odtiaľ sa pravdepodobne štýl la gineta 
preniesol aj do Neapolu. FANCY, Hussain. The Mercenary Mediterranean. Sovereignty, Religion, and Violence 
in the Medieval Crown of Aragon. Chicago : University of Chicago Press, 2016, pp. 16-38. V období neskorého 
stredoveku tak napríklad branné sily Kastílskeho kráľovstva tvorili obrnení jazdeckí kopijníci los hombres de 
armas spolu s ľahkoodencami los jinetes. GALLASTEGI, Etxeberria, Ekaitz. Dead horse, man-at-arms lost: 
cavalry and battle tactics in 15th century Castile In Journal of Medieval Iberian Studies, Vol.12, no.1, 2019, 
pp. 111-115.  
7 V preklade Kniha o jazdeckom umení v každom sedle. Pri citáciách sme použili anglický preklad 
PRETO, Antonio, Franco. The Royal Book of Jousting, Horsemanship and Knightly Combat. Highland Village: 
Luis Preto & The Chivalry Bookshelf, 2005.

Jazdecké štýly la brida (rytier naľavo) a la gineta (jazdec napravo) 
sú častým motívom španielskej stredovekej knižnej maľby. 

Príkladom je táto iluminácia z konca 13. storočia. 
(Zdroj : http://manuscriptminiatures.com/4485/11634/ )
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na tri variácie. Prvou je sedlo v brabantskom štýle (bravante), kde jazdec využíva rovno-
merne tri body kontaktu s koňom: pôsobenie sedacích svalov na konský chrbát, obopínanie 
bokov zvieraťa nohami, ako aj tlak chodidiel v strmeňoch. V druhej variácii používanej 
v Anglickom kráľovstve a niektorých kniežactvách Talianska sa veľmi ohľad na strmene 
ako bod opory nebral. Princíp jazdenia spočíval v zachovaní rovnej línie celého tela a tlaku 
nôh jazdca na boky zvieraťa.8 Kráľ Eduard dodáva: „Podľa môjho názoru však netreba za-
búdať na pomoc, ktorú poskytujú strmene.“9 Monarcha však chápe, že sa takto prirodzene 
naučili jazdiť a korektne reagovať na správanie svojho koňa. 

Z vojensko-historického hľadiska je najzaujímavejší opis tretej variácie jazdy s dlhými 
strmeňovými remeňmi. Pri nej sa jazdec najviac spolieha na oporu strmeňov a rázsoch sed-
la: „Tí, ktorí takto jazdia, sa to naučili ešte za starých čias. Pri kolbách alebo pri iných 
podobných situáciách je korektný štýl jazdenia nasledujúci: vystrojiť koňa tak, aby boli 
strmene zospodu napevno pripevnené k telu koňa pomocou križovaných remeňov. [..] Cho-
didlá majú pôsobiť silným tlakom na strmene a nikdy si nesmieš do sedla sadnúť. Ak by sa 
tak stalo, dôjde k strate elegancie, balansu a sily.“ 10

Je zaujímavé, že napriek pomerne detailnému opisu štýlu la gineta však Eduard – na 
rozdiel od prác moderných hipológov – neuvádza rigidné rozdiely, pri ktorých je la gineta 
výlučne súčasťou výstroja ľahkoodencov a  nepovažuje štýl jazdy s dlhými strmeňovými 
remeňmi za menej obratný, resp. vhodný len pre čelný útok ťažkoodencov. Kráľ viackrát 
pripomína, že je pre rytiera výhodou poznať viacero štýlov jazdy a výstroja. Z pasáže o kol-
be – a teda pri využití nájazdu so založenou kopijou11 – je však zrejmé, že Eduard pre tento 
účel favorizuje sedlo s dlhými strmeňovými remeňmi a obopínajúcimi rázsochami. Pri vr-
haní oštepom z konského chrbta však na druhej strane radí použiť sedlo a výstroj v štýle la 
gineta.12

Zo širšieho chronologicko-geografického hľadiska treba podotknúť, že s krátkymi str-
meňovými remeňmi (a teda v podobnom štýle ako la gineta) sa už od raného stredove-
ku (po objavení a rozšírení vynálezu strmeňa) jazdilo aj vo východnej časti eurázijského 
kontinentu. V jazdeckom milieu rozprestierajúcom sa od Kórey a Mongolska cez stredný 
východ až po časti stredovýchodnej Európy možno badať mnoho spoločných prvkov.13 
V ozbrojených silách moslimských sultánov ako aj vojvodcov strednej a východnej Ázie  

8 Tamže, s. 21-23.
9 Tamže, s. 22.
10 Tamže, s. 23. 
11 O fenoméne jazdeckého útoku so založenou kopijou pozri FLORI, Jean. Rytíři a rytířství ve středověku. 
Prel. Kovářová, Dominika. Praha : Nakladatelství Vyšehrad, 2008, s. 80-82. Pri takomto útoku jazdec-kopijník 
počas nájazdu založil zadnú časť žrde kopije pod pazuchu a v maximálnej možnej miere tak využil cval koňa 
na zadanie mocného úderu.  Z dôvodu fragmentácie prameňov v stredoveku nie je genéza a rozšírenie tejto 
novej metódy bojovania úplne jasná. V anglofónnom diskurze je označovaná ako mounted shock combat with 
a couched lance a býva často spomínaná v kontexte polarizujúcich debát o vplyve súčastí jazdeckého výstroja 
(hlavne strmeňov) na dejiny vojenstva. Tradične je však rozšírenie úderu so založenou kopijou v stredovekej 
Európe datované na polovicu 12. storočia. Na začiatku 13. storočia už túto bojovú techniku možno badať 
v prameňoch od Británie a Pyrenejského polostrova na západe až po Kyjevskú Rus a blízky východ (vrátane 
Byzancie, Gruzínskeho kráľovstva a moslimskej Sýrie). Pre sumár doterajšej literatúry pozri CURL, S. 
Michael. Late Medieval Lance Use, c. d., s. 37-39. Pre rozšírenie tejto bojovej techniky na východe pozri 
ГУЦУЛ, Владимир. Таранный бой в средневековой Руси. In Rus’ and Central Europe from the 11th to the 
14th Century. Colloquia Russica, 2015, Series I., Vol. 5, pp. 199-215. 
12 PRETO, Antonio, Franco. The Royal Book,  c. d.,  s. 21-25. Pre vrhanie oštepom porovnaj tamže s. 111.
13 Ako agenti transferu technológie strmeňov sa tradične považujú eurázijské kočovné kmene. 
Pozri LA SALVIA, Vasco. Il cavaliere altomedioevale. Armi, equipaggiamento e strategie di combattimento. 
In A cavallo nel Tempo. Eds. CAMIN, Lorenza – PAOLUCCI, Fabrizio. Firenze : Firenze Musei, 2018, pp. 
138-151. 
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početne figurovali takzva-
ní „tulconoši“. Títo  vojaci, 
vyzbrojení tulcom na šípy 
a puzdrom na luk, bojovali 
primárne ako jazdeckí luko-
strelci.  Ich repertoár útoč-
nej výzbroje však taktiež 
zahŕňal kopije a iné zbrane 
pre boj zblízka. Elitnejší vo-
jaci a ich kone boli oblečení 
do kompletného brnenia pre 
jazdca a koňa. Napriek roz-
dielom v úrovni ochrannej 
výzbroje však všetci jazdci 
používali v princípe rovna-
ký jazdecký sed a výstroj.14

Na druhej strane v stre-
doveko-renesančnej Európe 
existovali ľahkoodení bojov-
níci jazdiaci vo variácii štýlu 
la brida, ktorí po taktickej 
stránke taktiež plnili úlohy 
ľahkej jazdy.15   Príkladom sú 
kopijníci z anglicko-škótske-
ho pohraničia16 či – v stred-
nej Európe veľmi rozšírení 

14 O zmenách výstroja v staročínskej jazde (4. až 6. storočie n.l.)  pozri  DIEN, E. Albert. The Stirrup and 
Its Effect on Chinese Military History. In Ars Orientalis, Vol. 16, 1986, pp. 33-56.  Zo širokého geograficko-
chonologického hľadiska sa „tulconošom“ ako univerzálnemu typu jazdeckého bojovníka (rovnako schopného 
lukostreľby, ako aj boja kopijou) do detailu venujú práce SZABÓ, János. A középkori magyar könnyűlovasság 
történetének vitatott kérdései. [Doktori értekezését] Debrecen : Debreceni Egyetem, 2016, passim. ALOFS, 
Eduard. Studies on Mounted Warfare in Asia I- IV. In War in History, 2014-2015, Vol. 21(4), pp. 437- 438, Vol. 
22(1), pp. 4-27, Vol. 22(2), 132–154, Vol. 22 (3), pp. 274-297. Pomerne naturalistické zobrazenie sedu týchto 
„tulconošov“ poskytujú obrázky z neskorostredovekých islamoperzských miniatúr. Pozri NICOLLE, David. 
The Age of Tamerlane. Oxford : Osprey, 1990, pp.7, 8,13, 14, 17-19, 34, 36, 39. 
15 O probléme aplikovania novovekého delenia na ťažkú a ľahkú jazdu v stredoveku pozri JONES, Robert.  
Re‐thinking the origins of the ‘Irish’ hobelar. In Cardiff Historical Papers, 2008, Vol. 1, pp. 1-20.  SZABÓ, 
János. A középkori, c. d., s. 237-240. Ak by sme sa strictu senso držali neapolsko-pyrenejskej terminológie ide 
o aj jazdecký výstroj v štýle la estradiota. V princípe ide o podobnú variáciu jazdenia s dlhšími strmeňovými 
remeňmi, no s miernymi rozdielmi v tvare rázsoch a uzdenia. Pozri rôzne definície v zborníku  AHLBORN, 
E., Richard (ed.). Man Made Mobile: Early Saddles of Western North America. Washington : Smithsonian 
Institution Press, 1980, pp. 5-13, 26-28. 
16 Pozri drevoryt  „Balada o škótskom kráľovi“ zo začiatku 16. storočia v práci  DURHAM, Keith. The Border 
Reivers. Osprey : London, 1995, p. 6. Zobrazený pohraničník (napravo) má napriek ľahšej tyčovej zbrani 
a brneniu rovnaký jazdecký výstroj a sed ako obrnený kopijník (vľavo). Jazdci z anglo-škótského pohraničia 
neoperovali len doma v Británii, ale úspešne bojovali v službách anglických kráľov v konfliktoch na európskej 
pevnine. Tamže, s. 24-38. Počas spoločného obliehania francúzskeho mesta Thérouanne kráľom Henrichom 
VIII. Tudorom a cisárom Maximiliánom I. Habsburským v roku 1513 sa severoanglickí ľahkí jazdci 
vyznamenali v potýčkach s albánskymi Stradiotmi. Podľa očitého svedka boli Stradioti oblečení podobne ako 
Turci a jazdili s krátkymi strmeňmi. Bojovali na strane francúzskeho kráľa a snažili sa opakovanými nájazdmi 
ohrozovať zásobovanie obliehajúcich vojsk. „Pohraničníci“ ich však po niekoľkých šarvátkach úspešne zahnali 
na útek. RAYMOND, James. Henry VIII‘s military revolution. The Armies of Sixteenth- Century Britain and 
Europe. London : Tauris Academic Studies, 2007,  p. 92. 

Útok so založenou kopijou. Neznámy európsky maliar, začiatok 16. 
storočia.  Zo zbierky londýnskeho Victoria and Albert Museum. 

(Zdroj: http://equilife.ru/main/medieval_horse/)
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– jazdní kušostrelci.17 Jazda v rekonštruovanom stredoeurópskom „rytierskom“ sedle z po-
lovice 15. storočia taktiež poukázala na to, že jeho jazdec je schopný vykonávať agilné jaz-
decké manévre nelineárneho charakteru.18 Pyrenejsko-neapolskú preferenciu teda nemož-
no generalizovať na širšie geografické územie a chronologický horizont. Ako už naznačilo 
aj dielo Eduarda Portugalského, podstata rozdielu neleží len v samotnom štýle ekvitácie 
či stupni ochrannej výzbroje, ale hlavne v tom, ako dokáže jazdec-bojovník optimalizo-
vať svoju pozíciu na koni pre využitie (z mechanického pohľadu aj diametrálne odlišných) 
„zbraňových systémov“.   

17 Najnovšie o tomto druhu bojovníka GASSMANNM Jack. The Use of the Crossbow in Medieval Cavalry. 
In The Horse in Premodern European Culture. Eds. ROPA, Anastasija – DAWSON, Timothy. Berlin : De 
Gruyter, 2020, pp. 87-103.  Ikonografia – vrátane obrazovej prílohy v kronike Jána z Turca – zreteľne ukazuje 
sed jazdcov používajúcich kuše. Tamže, s. 89, 91-94. O využití jazdných kušostrelcov v nemecko-jazyčných 
krajinách, ako aj v Poľskom a Českom kráľovstve pozri NADOLSKI, Andrzej. Gunwald: Problemy wybrane. 
Olsztyn: Ośrodek badań naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1990. TRESP, Uwe. Söldner aus Böhmen. 
Im Dienst deutscher Fürsten: Kriegsgeschäft und Heeresorganisation im 15. Jahrhundert. Paderborn : 
Ferdinand Schöningh, 2004. 
18 Funkčné repliky sediel, ktoré vznikli v dielni pánov Joram van Essen a Wouter Nicolai, boli založené na 
 presných rozmeroch odčítaných z historických sediel. Praktik historického šermu a rekreácie dobových turnajov 
Arne Koets po ich dlhodobom odskúšaní tvrdí, že na účel kolby a šermovania sú lepšie než moderné varianty. 
V literatúre často badať tvrdenia, že európske kopijnícke sedlá sťažovali kontakt jazdca s koňom a zvlášť 
manéver „zhromaždenia“ koňa – tak kritický pri náhlom zmene smeru. GILLMOR, C.M. Horsemanship, c. d.,  
s. 270-271. HYLAND, Ann. The Medieval Warhorse, c. d., s. 7-8. 
Posledné skúseností korektne vykonanej historickej rekonštrukcie však tieto tvrdenia silne spochybňujú. 
Porovnaj KOETS, Arne. Re-Creating Medieval and Renaissance Saddles. Part One. B.m: b.v., 2014. Dostupné 
online http://www.thejoustinglife.com/2014/03/re-creating-medieval-and-renaissance.html KOETS, Arne. 
Re-Creating Medieval and Renaissance Saddles. Part Two. B.m: b.v., 2014. Dostupné online http://www.
thejoustinglife.com/2014/03/re-creating-medieval-and-renaissance_20.html 

Typický príklad ťažkoodeného tulconoša z islamoperzskej miniatúry. 
Iluminácia datovaná na začiatok 16. storočia pochádza z dielne herátskej školy. 

Zobrazuje boje medzi vojskom turko-mongolského dobyvateľa Timura (Tamerlána) 
a mameluckého sultána Nasir-ad-Din Faraja odohrávajúce sa na začiatku 15. storočia. 

(Zdroj: http://warfare.6te.net/Persia/Timurid/Battle_between_Timur_and_the_Mamluk_Sultan-1515.htm)
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Husársko-tatársky duel v predvečer bitky pri Košiciach (1491) 

Pomerne plastický náčrt odlišných jazdeckých štýlov v našom regióne Európy ponúka 
renesančný kronikár Ľudovít Cerva Tubero (1459 – 1527) pri opise duelu medzi veliteľom 
stotiny ľahkoodeného jazdectva – uhorským husárskym kapitánom srbského pôvodu – De-
meterom Jakšičom a tatárskym bojovníkom Cauchatesom, ktorý patril k poľskému vojsku. 
K stretu došlo počas prvých zrážok v predvečer bitky pri Košiciach (1491) medzi silami poľ-
ského kráľoviča Jána Albrechta (1459 – 1501) a jeho staršieho brata – uhorského a českého 
kráľa Vladislava II. Jagelovského (1456 – 1516)19. Po akceptovaní výzvy na súboj: 

„Tatársky vojvoda schmatol kopiju namiesto luku a tulca – kde treba poznamenať, že Ta-
tári kopije v boji nepoužívajú, keďže je to skôr rabujúca banda bojujúca mečmi a lukmi a nie 
skutoční vojaci. Zriedkakedy došlo k takému urputnému súboju ako teraz.  Po tom, čo sa 
vojská oboch strán prišli pozrieť na nevšedný výjav uprostred bojového poľa, znepriatelené 
šíky vytvorili rovnako veľký priestor  pre oboch duelantov.  Obaja vzápätí popohnali svoje 
kone proti sebe. Vďaka doma natrénovanému bojovému výcviku sa obaja dokázali umne 
vyhnúť bodnutiu protivníka, vyhýbajúc sa výpadom súpera zakláňaním sa v sedle. Sarmati 
a susedské národy Trákov a Ilýrov20 zväčša nekryjú svoje telá brnením a len niektorí z nich 
nosia krúžkový náprsný pancier. Na koni bojujú skôr šikovnosťou a úskokmi než hrubou 
silou. Na rozdiel od ťažkoodencov taktiež nesedia v sedle vo vystretom postoji chytajúc 
nepriateľské zásahy priamo do tela. Pri nájazde sa nakláňajú dopredu a protivníkov hrot 
kopije sa snažia odvrátiť žrďou svojej kopije a štítom. Takisto sa usilujú o to, aby sa protiv-
níkova zbraň nezabodla do ich štítu, keďže tieto [štíty] sotva dokážu zastaviť takýto tvrdý 
úder kvôli ich ľahkosti. [..] Po prvom nájazde sa obaja jazdci otočili, zahodili kopije a siahli 
po mečoch. Raškan21 bol však rýchlejší – tasil svoju ťažkú tureckú šabľu skôr a svojho ne-
priateľa rozsekol od hlavy po prsia.“ 22  

19 Pre vojensko-politické okolnosti zápasu o uhorskú korunu po smrti Mateja Korvína (1443-1490)  
pozri PLEWCZYŃSKI, Marek. Wojny Jagiellonów z wschodnimi i południowymi sąsiadami Królestwa 
Polskiego w XV wieku. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2002, s 102-108. SEGEŠ, Vladimír. 
Od rytierstva po žoldnierstvo. Stredoveké vojenstvo v Uhorsku so zreteľom na Slovensko. Bratislava : 
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 2004, s. 211-212. Tamže aj odkazy na ďalšie štúdie. 
20 Klasicizujúce pomenovania pre balkánske národy.
21 Raška – stredoveké srbské kráľovstvo. 
22 „Dux igitur Thartarorum Cauchates, hac pugna nulli suorum delegata, ratus, id numeris ad honestissimum  
quemque pertinere, profitetur se obviam iturum provocanti: atque exemplo more gentis sue armatur, verbisque 
magnificis prius, ingenti alaritate sese Rhasiano opposuit, hasta, pro arcu & sagittis, (nempe his usus tunc non 
erat) accepta; nam Tathari licet sint omnes equites, non tamen hastis, sed gladio duntaxat & arcu, utopte preda-
toria manus, non iusti bellatores, in expeditionibus utuntur. Raro alias tantis animis, singulare certamen initum 
est. Itaque effuso ad spectaculum utroque exercitu, in campi medio, qui inter advuersas acies, parti spatio 
utrimque, vacuus relictus erat, aduersos concitant equos, cuspidis ictum artifici corporis declinatione, patriaq;  
disciplina uterq; euitat. Sarmatae enim & his finitimi. Thracesque atque Illyrici, quoniam corpora munimento 
ferreo tegere non solent paucique admodum loricis ex annulis utuntur, magis agilitate, quam vi aperta pugnant 
in equis: nec corpore erecto, uti cataphractis mos est equitibus, adversam cuspidem excipiunt: verum subdu-
cunt sese occurrenti, spiculo aut umbone equestris scuti illud repellunt: nec sinunt in scutum, quod per se operis 
levitate ac duritia ictum vix recipit, ferrum adigi. Quippe illae gentes clypeos nervis decussatim conscissis 
atque in fila redactis, addito vitro contuso ac glutino, corio insuper iniecto ita muniunt, ut fere ferro impenetra-
biles reddant. Circumactis itaque equis consultoque lanceis proiectis gladios stringunt; Rhassianus prior in 
ictum consurgens, Turcaico ense vulnere caesim illato, caput Tathari, collumq; pectore tenus diuidit, atque ex 
equo dissiliens humi iacentem armis spoliat “ s. Prepis latinskej pasáže Tuberového diela Commentariorum de 
rebus, quae temporibus eius, s. 71 je z frankfurtského tlačeného vydania z roku 1603, ktoré je dostupné online 
https://books.google.sk/books?id=FchCAAAAcAAJ&pg=PP10&dq=Tubero+Comentariorum+de+rebus+qu-
ae+temporibus+eius&hl=sk&sa=X&ved=2ahUKEwjaqqSdyuPqAhWPM-wKHdBLANIQ6AEwAXoE-
CAYQAg#v=onepage&q&f=false
Pri preklade do slovenčiny bol veľmi nápomocný maďarský preklad v KOVÁCS S. Tibor. Huszárfegyverek 
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Tuberov opis bol síce už dlhšie publikovaný, no až novšie maďarské práce si všimli jeho 
užitočnosť pri opise rozdielov medzi rôznymi druhmi jazdectva. Prínos prameňa bol hlavne 
v poukázaní na fakt, že podrobené balkánske národy priamo neprebrali vojenský výstroj 
svojich osmanských pánov, ale mali svoju autochtónnu vojenskú tradíciu. Po tureckom do-
bytí ortodoxnej juhovýchodnej Európy sa Juhoslovania, Valasi, Gréci a Albánci ocitli v ra-
doch sultánovej armády, ako aj medzi bojovníkmi slúžiacimi uhorským pohraničným ze-
mepánom. V jazde osmanského maloázijského vojska prevládali tulconoši vystrojení v tra-
dičnom eurázijskom štýle a spoliehajúci sa na kombináciu lukostreľby a obojručne držanej 
kopije. Na druhej strane výzbroj balkánskych národov, tvoriacich značnú časť rumélskeho 
(balkánskeho) vojska, spočívala v kombinácii väčšieho jazdeckého štítu a jednoručnej zbra-
ne (vrátane oštepov, kratších agilných, ale aj dlhších tyčových zbraní určených na kolbu, 
resp. na útok so založenou žrďou).23 

Tuberov text však nie je bez problémov a tradičného kronikárskeho zjednodušovania. 
Tvrdenie, že Tatári v boji nepoužívajú kopije, je s prihliadnutím na ostatné historické 
pramene jednoducho nepravdivé.24 Rovnako sa nedá súhlasiť s tým, že ťažkoodení kopijníci 
bezhlavo útočili v boji jeden na druhého zasadzujúc a zároveň prijímajúc protivníkov úder. 
Protirečia tomu dobové učebnice od talianskych a nemeckých majstrov šermu a rytierskeho 
umenia. Tieto pramene zobrazujú kopijníkov v plnej plátovej zbroji, ktorí sa snažia – 
podobne ako Jakšič – rôznymi technikami (v rámci možnosti rozmerov zbrane) odkloniť 

a 15-17. Században. Budapest : Martin Opitz Kiadó, 2010, 45-46 o. Za pomoc pri interpretácii textu sa chcem 
poďakovať Robyn Dora Radway a B. Szabó Jánosovi. 
23 Ako prvý v maďarskej historiografii na hodnotu Tuberovho diela upozornil v článku o pôvode 
husárov z roku 1934 Zoltán Tóth. Viac o historiografii zaoberajúcej sa balkánskou jazdou a jej úlohou v genéze 
výzbroje „po husársky“ so štítom a kopijou pozri SZABÓ, János. A középkori, c. d., s. 154-207. KOVÁCS S. 
Tibor. Huszárfegyverek, c. d., s. 40-53. 
24 SZABÓ, János. A középkori, c. d., s. 181. 

Ilustrácia z nemeckej šermiarskej učebnice zo začiatku 16. storočia 
(MS Germ.Quart.2020, tzv. „Goliáš“) pomerne realisticky ukazuje rozdiel medzi jazdeckým sedom 

husára (naľavo) a „vystretého“ kopijníka . Jazdec napravo šikovne odklonil husárovu dlhú žrď ľavou 
rukou a zároveň zasadil úder do štítu protivníka. 

(Zdroj: https://wiktenauer.com/wiki/File:MS_Germ.Quart.2020_179r.jpg)  
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údery protivníka (žrďou kopije či ľavou rukou primárne držiacou vôdzky) a  simultánne 
zasadiť protiúder. Podľa nášho názoru Tubero vychádzal skôr zo „športovej“ verzie 
kolby, kde z dôvodu zvýšenej bezpečnosti brnenie, ako aj jazdecký výstroj participantov 
nedovoľovali takú slobodu pohybu ako „poľná“ výbava.25   

Otázka kompromisu medzi stabilitou a mobilitou v sedle

Ďalší bod rozdielu medzi 
duelantmi a ťažkoodencami 
podľa Tubera spočíval v po-
lohe bojovníka. Ako nazna-
čil kronikár, zatiaľ čo Tatár 
a jeho srbský oponent sa 
v sedle nakláňali, obrnenci 
pri nájazde ostávajú vystretí. 
Poloha jazdca priamo vychá-
dza z jazdeckého výstroja. 
Kostra „kozlíkových“ sediel 
východného typu mala zák-
ladnú konštrukciu postavenú 
na dvoch drevených lyžinách, 
z ktorých vystupovala predná 
a zadná rázsocha.26 Bojovník 
v sedle jazdil s kratšími str-

meňovými remeňmi. Nohy pokrčené v kolenách spolu s otvorenými rázsochami umožňo-

25 CURL, S. Michael. Late Medieval Lance Use, c. d., passim. BAS, Pierre, Henry. «Les plus périlleuses  
armes du monde sont à cheval et de la lance; car il n’y a point de holla» Introduction au combat équestre d’après 
les sources germaniques, XVe-XVIe siècles. In L‘art chevaleresque du combat: le maniement des armes à 
travers les livres de combat (XIVe-XVIe siècles). Ed. JAQUET, Daniel. Neuchâtel: Éditions Alphil-Presses 
universitaires suisses, 2012, p. 187-203. O rozdieloch medzi turnajovým a poľným jazdeckým výstrojom pozri 
FALLOWS, Noel. Jousting in Medieval and Renaissance Iberia. Woodbridge : The Boydell Press, 2010, pp. 
129-132.  
26 Sedlá s touto základnou „lyžinovou“ konštrukciou sú archeologický dochované vo veľkom  časovo-
priestorovom horizonte od ranostredovekej východnej Ázie po renesančnú stredovýchodnú Európu. Rozdiely 
medzi jednotlivými zachovanými artefaktmi spočívajú v miernych odlišnostiach dizajnu a veľkosti rázsoch. 
Pre najstaršie dochované sedlá tohto typu pozri LA SALVIA, Vasco. Il cavaliere altomedioevale, c. d., s. 141. 
O kontinuite tohto dizajnu v strednej  a východnej Ázii pozri TKAČENKO, Dmitrievna, Irina. Riding horse 
tack among the cattlebreeders of Central Asia and Southern Siberia in the first and second millennia CE. In 
Études mongoles et sibériennes, centrasiatiques et tibétaines, 2010, No. 41, pp. 2-21. LAROCCA, Donald 
(Ed). Warriors of the Himalayas: Rediscovering the Arms and Armor of Tibet. New York : Yale University 
Press, 2006, pp. 214-251. 
Tatárske, osmansko-turecké a východoeurópske sedlá (poľské, uhorské a moskovské) zo 16. a 17. storočia tvoria 
mladšie a najzápadnejšie deriváty tohto dizajnu. Pozri artefakt s referenčným číslom (tzv. Accession Number) 
14.25.1651 na stránke Metropolitného múzea v New Yorku, dostupné online  https://www.metmuseum.
org/. V inventári Viedenského umeleckohistorického múzea možno nájsť ďalšie príklady (referenčné čísla 
C142, D210, D211, D331, D334). Súčasťou turnajovej výzbroje Ferdinanda II. Tyrolského (1529-1595) 
v husárskom štýle (A 878) je aj sedlo pravdepodobne uhorského pôvodu. Dostupné online https://www.khm.
at/. O podobnosti medzi východoeurópskymi a turko-tatárskymi sedlami pozri ALEXANDER, G. David (Ed). 
Islamic Arms and Armor in The Metropolitan Museum of Art. New York : Yale University Press, 2015, pp.139-
141. KALMÁR, János. Régi magyar fegyverek. Budapest : Natura, 1971, 335-344. o. ŻYGULSKI, Zdzisław. 
Broń w dawnej Polsce: na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, 1982, s. 191-192. ŻYGULSKI, Zdzisław. Ze studiów nad dawną sztuką siodlarską. In Rozprawy 
i Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie. Tom V.  BOCHNAK, Adam (Ed.). Krakow : Muzeum 
Narodowe w Krakowie, 1959, s. 41-108. 

Osmansko-turecké sedlo zo 16. storočia
(Zdroj:  https://www.metmuseum.org/art/collection/search/22398)  
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vali nadvihnutie sa v sedle 
a veľkú mobilitu trupu.27 
Takto zaujatý „polosed“ 
s predklonom detailne opisu-
jú aj výcvikové príručky pre 
sýrsko-egyptských mamelu-
kov. Slúžil ako východisková 
poloha pre lukostreľbu a pri 
šermiarskom strehu pre boj 
kopijou. Ako poukázal Tu-
bero, bojovník z tejto polohy 
tvoril pre protivníka menší 
cieľ.28 

Voľnosť pohybu v eurázij-
ských sedlách a v africko-py-
renejskom výstroji typu la gi-
neta často udivovala komentá-

torov zvyknutých na tradičné 
sedlanie strednej a západnej 

Európy. Slobodu pohybu v sedle tatárskych jazdcov opísal  Žigmund von Herberstein (1486 – 
1566), ktorý sa zúčastnil dvoch diplomatických misií v habsburských službách na Moskovský 
dvor (1517 a 1526). Tatári podľa neho „jazdia tak, že majú nohy vytiahnuté hore smerom k sed-
lu [resp. s nohami pokrčenými v kolenách], čo im umožňuje ľahko otočiť sa do každej strany. 
Ak im niečo vypadne z rúk, tak zaprúc sa o strmene to dokážu poľahky zdvihnúť až zo zeme. 
Tento úkon dokážu urobiť aj počas cvalu ich koňa. Ak na nich zaútočí nepriateľ kopijou, vyhnú 
sa úderu naklonením sa na opačnú stranu, pridržiavajúc sa koňa len jednou rukou a nohou.“29

Na druhej strane takýto jazdecký sed však podľa autorov zvyknutých na kolbu v západnom 
štýle prichádzal s cenou zníženej stability. Herberstein tak píše o moskovských jazdcoch, 
ktorí „majú sedlá vyrobené tak, aby im neprekážali pri otáčaní sa do strán a napínaní luku. 
Tým, že sedia na koni s nohami tak vysoko, však neustoja silnejší náraz kopije či oštepu.“30

27 Vzhľadom na pretrvávajúci dizajn tohto výstroja sa základné princípy vysoko položeného sedu s pokrčenými 
kolenami prakticky nezmenil. Dodnes tak jazdia napríklad mongolskí pastieri. HYLAND, Ann. The Medieval 
Warhorse, c. d., s. 131. Viac o genéze a diverzite jazdeckých štýlov s kratšími strmeňmi pozri CROSSLEY, 
Kyle, Pamela. Flank Contact, Social Contexts, and Riding Patterns. In How Mongolia Matters: War, Law, and 
Society. Leiden : Brill, 2017, pp. 129-146. 
28 SZABÓ, János. A középkori, c. d., s. 63-6, 220-221. Pozri lukostreleckú príručku od vojenského odborníka  
Taybuga al-Ašrafi (cca 1368),  LATHAM, J. D. – PATERSON, W. F. Saracen Archery. An English Version 
and Exposition on Archery. London : The Holland Press, 1970, pp. 72-73.  Sýrska príručka Nihāyat al-suʾl 
z polovice 14. storočia opisuje „chorasánsky“ streh, pri ktorom ramenný kĺb predkloneného kopijníka mal 
tvoriť myslenú priamku spolu s hlavou koňa a hrotom kopije. Pozri JENSEN, Enger, Kjersti. The Mamluk 
Lancer. A philological study of Nihāyat al-suʾl wa-ʾl-ʾumnīya fī taʿlīm ʾaʿmāl al-furūsīya. Oslo : University of 
Oslo, 2013, pp. 76-77. Dostupné online https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/38812/Jensen_The_
Mamluk_Lancer_Final_WEB.pdf?sequence=1 
29 Z anglického prekladu MAJOR, Richard, Henry. Notes upon Russia: Being a Translation of the Earliest 
Account of that Country, VOL II. London : Haklyut Society,1852, p.56. Dostupné online https://books.google. 
sk/books?id=ZQhDAAAAcAAJ&dq=notes%20upon%20russia&hl=sk&pg=PA56#v=onepage&q&f=false  
Pre exaktný ekvivalent tohto manévru vo výstroji la gineta pozri strany 357-356 (413) v traktáte o jazdectve 
od Galvaa de Andrade,  Arte de Cavalaria de gineta e estardiota, vydaný v roku 1678 v Lisabone a dostupný 
na stránke národnej portugalskej knižnice http://purl.pt/14072 
30 MAJOR, Richard, Henry. Notes upon Russia : Being a Translation of the Earliest Account of that Country,  
VOL I. London : Haklyut Society, 1852, p. 96. Dostupné online https://books.google.sk/books?id=cQU-
VAAAAQAAJ&dq=notes%20upon%20russia&hl=sk&pg=PA96#v=onepage&q=notes%20upon%20rus-

Honosné sedlo Ladislava Pohrobka z polovice 15. storočia 
(Zdroj: https://www.khm.at/objektdb/detail/373060/?offset=23&lv=list)
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Kostry zachovaných honosných sediel používaných v západnej a strednej Európe  
v 15. a 16. storočí poskytujú lepšiu predstavu o ich konštrukcii. Oproti východným „kozlí-
kovým“ sedlám sú očividné odlišnosti najmä v dizajne rázsoch. Vojenské a turnajové sedlá 
určené na kolbu svojím tvarom korigovali sed jazdca a pri náraze ho istili pred pádom do 
rôznych strán.  Zásadné rozdiely sú však aj v samotnej vnútornej konštrukcii sedla. Na-
miesto dvojice bočných lyžín sú kostry takýchto sediel tvorené jednoliatou strieškovitou 
konštrukciou s polkruhovými výsekmi po bokoch, ktoré umožňovali kontakt jazdcových 
vnútorných stehien s koňom. Mnohé dochované sedlá v tomto štýle navyše ani nemajú tak 
dramaticky zahnuté zadné rázsochy pre potreby kolby. Vychádzajú však z identickej kostry, 
v ktorej jazdec používal dlhšie strmeňové remene a vystretý sed v štýle, ktorý by kráľ Edu-
ard Portugalský pravdepodobne identifikoval ako „bravante“.31

Jazdecký sed a lukostreľba

Zvýšená mobilita, ktorú poskytoval „eurázijský“ jazdecký výstroj oproti jazdeniu bez 
sedla a ostatným štýlom, sa priamo premietla do jazdeckej lukostreľby. Lukostrelec sa tak 
dokázal odpútať od pohybu konského chrbta (nadvihnutím sa zo sedla) a simultánne pred-
kloniť. Táto poloha zlepšovala presnosť lukostreľby a uľahčovala rotáciu trupu do strán. 
Predklon čiastočne kopíroval optimálnu pozíciu pešieho lukostrelca. Postoj pripomínajúci 
začiatočnú pozíciu vzpierača pri  konvenčnom mŕtvom ťahu bol totiž stálicou medzi kultú-
rami, ktoré používali silné luky. Ako opisuje autorita v oblasti historickej lukostreľby Mike 
Loades, strmene umožňujú napodobeninu tohto postoja z konského chrbta, a teda aj lukov 
s väčšou napínacou silou. Strelec, ktorý na koni sedí, dokáže využiť len silu svojich paží. 
Na druhej strane jazdec s optimalizovaným jazdeckým výstrojom dokáže zapojiť viacero 
svalových skupín a takmer sa priblížiť k výkonu pešieho lukostrelca.32   

Zhodnotiť účinnosť jazdeckej lukostreľby vo výstroji podobnom typu la brida je nároč-
nejšie, keďže chýbajú skúsenosti z praktickej rekonštrukcie. V stredovekých vojenských 
kultúrach strednej a západnej Európy sa lukostrelci ako jazdci v taktickom slova zmysle 
takmer vôbec nevyužívali.33 Jediný nám známy zdroj, ktorý opisuje túto možnosť, je „krá-
ľovo zrkadlo“ (Konungs Skuggsjá) venované nórskemu princovi Magnusovi Håkonssonovi 

sia&f=false Pre ďalšie príklady pozri SZABÓ, János. A középkori, c. d., s. 184. HILDINGER, Erik. The 
Story of the Mongols. Boston : Branden publishing company, 1996, p. 89.                
31 Pre kopijnícku variáciu týchto sediel pozri zdobené sedlo určené pre Ladislava Pohrobka (1440  – 1457),  
v zbierke Viedenského umeleckohistorického múzea. Už na prelome 12. a 13. storočia sa sťažoval Gerald 
z Walesu na to, že zadná rázsocha rytierskych sediel zavadzia pri potrebe rýchleho nasadania a zosadania 
z koňa.  JONES, Robert. Re‐thinking the origins of the ‘Irish’ hobelar, c. d.,  s. 6-7.  Viaceré „jazdecké“ sedlá 
preto majú oveľa menšiu zadnú rázsochu, no v princípe identickú kostru. Porovnaj sedlo (č. A73) patriace 
cisárovi Albrechtovi II. Habsburskému (1397 – 1439) s tým, ktoré dostal do daru Ladislav Pohrobok (č. 
A 64). Dostupné online na https://www.khm.at/ Pre jazdecký sed vo funkčných replikách týchto sediel pozri 
poznámku pod čiarou č. 18 tohto článku. 
32 LOADES, Mike. The Composite Bow. New York : Osprey Publishing, 2016, p. 39-43. 
33 Na rozdiel od peších lukostrelcov využívajúcich kone na transport, ktorí sa vo veľkej miere používali  
napríklad počas storočnej vojny. STRICKLAND, Matthew. The Great Warbow: From Hastings to the Mary 
Rose. Stroud: Sutton Publishing, 2005, passim. V rámci priestoru „latinskej“ stredovekej Európy tvoria 
výnimky Uhorské kráľovstvo (kde badať silný eurázijský vplyv) a oddiely Turkopolov v armádach križiakov 
na blízkom východe. V oboch prípadoch však treba počítať s východným typom sedlania a výstroja. SZABÓ, 
János. A középkori, c. d., s.  125-153.  Stanovy Rádu maltézskych rytierov z roku 1303 rozlišujú tri typy sediel 
– vojenské, jazdecké a turecké. Ďalej pripomínajú, že „vojenské“ sedlá sa nemajú dávať bojovníkom sýrskeho 
pôvodu, ktorí bojujú hlavne ako Turkopolovia a nie ako rytieri. NICOLLE, David. Knight Hospitaller (1): 1100-
1306. Oxford : Osprey, 2001, p.30. Turkopoli boli primárne vystrojení ako jazdeckí lukostrelci a podľa nášho 
názoru boli ekvivalentom uhorských tulconošov. Pozri TIBBLE, Steven. The Crusader Armies.1099-1187. 
London : Yale University Press, 2018, pp. 29-30. 
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(1204 – 1263) od jeho otca, kráľa Haakona IV. Dielo datované do stredu 13. storočia je štyli-
zované vo forme dialógu medzi otcom a synom a zaoberá sa aj otázkami vojenskej prípravy 
budúceho panovníka.  Okrem obligátnej kombinácie kopije a štítu spomína nórsky kráľ aj 
ďalšie zbrane vhodné pre jazdca: „Ak chceš, môžeš použiť aj rohový luk alebo slabšiu kušu, 
ktorá sa dá ľahko napnúť aj na koni.“ 34 Z teoretického hľadiska jazdcovi nič nebránilo 
v tom, aby použil ľahšie luky v sedlaní podobnom typu la brida a v dobových ilumináciách 
občas badať aj jazdeckých lukostrelcov.35 Vo vojenskej praxi sa však zrejme veľmi luko-
streľba neujala a pre potreby jazdeckého boja na diaľku bojovníci siahali skôr po oštepoch 
či kušiach.36 

Istou indikáciou pre prepojenie jazdeckého výstroja s vojensky relevantnou jazdeckou 
lukostreľbou je vývoj poľského jazdectva na konci stredoveku. V časoch, keď Poliaci jazdili 
primárne v stredoeurópskych sedlách, sa na dištančný boj využívala primárne kuša. Dy-
nastická integrácia jagelovskej časti stredovýchodnej Európy priniesla aj „orientalizáciu“ 
veľkej časti výzbroje a výstroja poľského jazdectva. Vďaka dvojitému uhorskému a rus-
ko-litovskému vplyvu začali od začiatku 16. storočia v prameňoch figurovať aj poľskí jazdní 
lukostrelci a do popredia sa dostal aj východný typ sedlania. 37  

34 Z anglického prekladu LARSON, Laurence, Marcellus. The King‘s Mirror (Speculum regale-Konungs  
skuggsjá). New York :  Twayne Publishers, 1917,  p.220. Dostupné online http://www.gutenberg.org/
files/61264/61264-h/61264-h.htm 
35 LOADES, Mike.  The Longbow. Oxford : Osprey, 2013, p. 43. 
36 Učebnica šermu talianskeho majstra Fiore de Liberi (cca 1340 – 1420) zo začiatku 15. storočia ukazuje  
vrhanie kratšej kopije alebo oštepu ťažkoodencom. Pre odkazy na pramene popisujúce ľahšie tyčové zbrane 
medzi západoeurópskym jazdectvom pozri CURL, S. Michael. Late Medieval Lance Use, c. d., s. 28-31, 36. 
O kušostrelcoch na koni pozri poznámku pod čiarou č. 17 vyššie. 
37 ŻYGULSKI, Zdzisław. Ze studiów nad dawną sztuką siodlarską, c. d., s.  53-54.  PLEWCZYŃSKI, Marek.  
Wojny i wojskowość polska XVI wieku. Tom I. Lata 1500-1548. Zabrze : Wydawnictwo inforteditions, 2011, 
s. 49-61.

Dvojica poľsko-litovských husárov stíha moskovských jazdcov. Sed s krátkymi strmeňovými remeňmi 
umožňoval zmenšiť jazdcovu siluetu a aj veľkú slobodu pohybu v trupe pri otáčaní sa v sedle. 

Oba tieto prvky vidno na fragmente obrazu bitky pri Orši (1514). 
(Zdroj: http://cyfrowe.mnw.art.pl/dmuseion/docmetadata?id=22739)
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Boj kopijou a vplyv jazdeckého výstroja a sedu

Podľa starovekých ikonografických prameňov sa z konského chrbta primárne bodalo ko-
pijou aktívnym pohybom ramena. Podobne ako u pešieho bojovníka, jazdec využíval úder, 
pri ktorom držal zbraň podľa preferencie – buď podhmatom alebo nadhmatom. Rohové 
sedlá rozšírené počas prvého storočia n. l. v časti Rímskej ríše, Partsko-Sasánovskej Per-
zii a eurázijskej stepi pravdepodobne umožnili techniku silnejšieho čelného útoku dlhou 
obojručne držanou kopijou. Tento spôsob boja bol obzvlášť populárny medzi iránskymi 
kočovníkmi, akými boli Sarmati. V grécko-rímskych prameňoch z obdobia neskorej antiky 
zreteľne badať rešpekt pred týmto druhom vojakov. Útok obojručne držanou dlhou kopijou 
(contus) umožňoval väčšiu silu a presnosť zásahu oproti zbrani držanej v jednej ruke.  Pre 
svoju ochranu už však bojovník dokázal použiť (okrem brnenia) len malý okrúhly štít. 38

V historiografii dlho panoval názor, že vyššie spomenutý útok so založenou kopijou (roz-
šírený až počas vrcholného stredoveku) nebol bez sedla a strmeňov vôbec možný. Novšia 
práca z roku 2016 pod vedením skúsených jazdcov a kurátora britského múzea však pomohla 
túto problematiku lepšie kontextualizovať. Počas experimentu boli na účely rekonštrukcie 
použité rôzne druhy jazdeckého výstroja a výzbroje. Jazdci útočili so založenou zbraňou 
(3,6-metrovou kopijou) na balistické kyvadlo v rôznych konfiguráciách bez sedla a strmeňov 
až po plnú kopijnícku výzbroj vrátane háku na kyryse (arrêt de cuirasse) a disku na žrdi ko-
pije (arrêt de la lance). Výsledky rekonštrukcie ukázali, že jazdecký výstroj pri útoku umož-
ňoval lepšie a viac konzistentné výsledky. Kopijníkovi útočiacemu bez sedla a strmeňov pri 
nájazde namerali kinetickú energiu úderu v rozptyle od 60 do 100 Joulov. Na druhej strane 
jazdcom, ktorí používali dobové sedlá a komplexnejšiu výzbroj (vrátane arrêt de cuirasse/
de la lance), namerali hodnoty úderu okolo 250 Joulov, pri ktorých sa žrď kopije zlomila. 39 

Význam tejto rekonštrukcie pre ďalšie bádanie je nesporne dôležitý. Napriek veľkému do-
sahu a sile úderu mali bodné jazdecké tyčové zbrane dve nevýhody, ktoré sa v historickej 
rekonštrukcii dajú ťažko nasimulovať. Prvým problémom pri frontálnom útoku bol fakt, že 
po úspešnom zásahu sa zbraň zaborila do tela obete. Ak sa žrď počas útoku sama nezlomila, 
jazdec ju musel z cieľa šikovne vytiahnuť (alebo od nej upustiť), aby mu jeho vlastná zbraň 
nevykrútila ruky. 40 Druhým problémom je fenomén spätného rázu, ktorý v prameňoch badať 
zvlášť v kontexte útoku so založenou zbraňou. Kombinácia viacerých faktorov – rýchlosť 
nájazdu, typ tyčovej zbrane a tvrdosť cieľa – pôsobila na robustnosť a stabilitu jazdcovho 
sedu. V extrémnych prípadoch tak mohol kopijníka z konského chrbta vyhodiť vlastný pokus 

38 O tyčových zbraniach v antike pozri SIDNELL, Phillip. Warhorse, c. d., s. 82-83, 314-316. O možnom pre-
pojení rohových sediel s technikou nájazdu obojručnou kopijou pozri GAWROŃSKI, Andrzej, Radosław.  
Roman horsemen against Germanic tribes, c. d., s.  84-85. 
39 CAPWELL, Tobias – EDGE, David – WILLIAMS, Alan. An Experimental Investigation of Late Medieval 
Combat with the Couched Lance. In Journal of the Arms and Armour Society, 2016, vol. 22, no. 1, pp. 1-16. 
Žrde experimentálnych kopijí boli vyrobené z borovice. Na podobné maximálne hodnoty sa prišlo aj v prípade 
testovania poľských husárskych kopijí založených na exemplároch zo 16. a 17. storočia. Replika husárskej 
kopije bola síce dlhšia (4.4 m) a vo vnútri sčasti dutá, no taktiež vyrobená z dreva ihličnatého stromu. SIKORA, 
Radosław. Taktyka walki, uzbrojenie i wyposażenie husarii w latach 1576-1710 [Rozprawa doktorska]. Siedlce 
: Akademia Podlaska, 2010, s. 154, 179.
40 NICOLLE, David. The impact of the European couched lance on Muslim military tradition. In Warriors and 
their Weapons around the Time of the Crusades: Relationships between Byzantium, the West and the Islamic 
World. Aldershot : Ashgate, 2002, p. 15. Ako sa s týmto problémom vysporiadať pri použití kratších tyčových 
zbraní ukazujú novoveké jazdecké príručky. LARSEN, Alan – YALLOP, Henry. The Cavalry Lance. Oxford : 
Osprey, 2017, passim. Rímske pramene poukazujú na to, že jazdec ozbrojený dlhou obojručne držanou kopijou 
(contus) ju po prudkom nájazde a úspešnom zásahu vyťahoval späť do vertikálnej polohy. PEREVALOV, 
Sergej, Michailovič. The Sarmatian Lance and the Sarmatian Horse-Riding Posture. In Anthropology & 
Archeology of Eurasia, vol. 41, no. 4, pp. 13-15. 
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o útok. Niet teda divu, že už vyššie spomenutý – vo svojej podstate primitívny – útok so za-
loženou kopijou sa viac rozšíril až po dlhej experimentácii s novými časťami jazdeckého vý-
stroja. 41 Počas vyššie uvedeného experimentu sa teda z technických príčin tieto problémy ne-
brali do úvahy. Útok na kyvadlo totiž poskytuje inú fyzikálnu spätnú väzbu ako náraz hrotu 
kopije do realistického cieľa (či už neobrneného alebo zbroj nosiaceho pešiaka alebo jazdca).

O tom, že rôzne druhy jazdeckého výstroja sa lepšie „párovali“ s rôznymi druhmi tyčo-
vých zbraní, sa môžeme presvedčiť v práci Pedra Monteho (1457 – cca 1510). Pravdepo-
dobne španielsky rytier a súčasník Leonarda Da Vinciho bol autorom veľkej encyklopédie, 
v ktorej pojednával o šerme rôznymi zbraňami, zápase, ako aj o rozmanitom vojenskom 
výstroji a výzbroji. Podobne ako kráľ Eduard Portugalský o storočie pred ním, Monte opisu-
je korektný sed vhodný pre bojové aktivity. Podľa autora má správna poloha jazdca vyzerať 
tak, aby šla myslená priamka zvislo od čela po špičky chodidiel. Rytierovi chystajúcemu sa 
do bitky, príp. na turnajovú kolbu s dlhou robustnou kopijou Monte radí, aby sa zaprel do 
strmeňov, nadvihol zo sedla a pri miernom náklone dopredu sa zadkom oprel do konkávne-
ho miesta zadnej rázsochy. Spomína aj sedlá a jazdenie s krátkymi strmeňovými remeňmi 
v štýle la gineta používanými španielskymi ľahkoodencami, ktorý je však podľa jeho ná-
zoru menej stabilný a v konečnom dôsledku vhodný len na dostihy a nie ozbrojený stret. Na 
druhej strane opisuje šikovnú tyčovú zbraň – tiež zvanú gineta, ktorú viackrát spomína ako 
súčasť výzbroje pešieho, ako aj jazdeckého ľahkoodenca.42

Útočiť so založenou kopijou sa, samozrejme,  dalo aj v sede s pokrčenými kolenami 
a otvorenejšími sedlami. Moslimské príručky Mamelukov (vystrojených a jazdiacich po-
dobne ako eurázijskí tulconoši) a pyrenejských Arabov opisujú bojovú techniku, pri ktorej 
jazdec zakladal kopiju do podpazušia podobne ako kresťanskí rytieri. Husári z poľsko-litov-
ského kniežactva a osmansko-uhorského pohraničia taktiež jazdili s kratšími strmeňovými 
remeňmi a používali techniku nájazdu so založenou kopijou. Treba však poznamenať, že 
husári mali žrde kopijí, ktoré boli síce veľmi dlhé, no vo vnútri sčasti duté a vyrobené z dre-
va mäkších ihličnatých stromov. V konečnom dôsledku bol teda spätný ráz menší ako pri 
použití žrde z tvrdšieho dreva.43 Mameluci boli zase inštruovaní vždy po penetrácii hrotu 
41 Sýrsky emir, vojak a spisovateľ Usáma Ibn Munkiz (1095 – 1180) vo svojich pamätiach ako prvý detailne  
opisuje nájazd so založenou kopijou. Pri jednom útoku na obrneného križiackeho rytiera ho však spätný ráz 
útoku vyhodil zo sedla. Na tento incident poukázal SZABÓ, János. A középkori, c. d., s. 184. Podobný prípad 
sa pravdepodobne prihodil aj Imrichovi z Perína, pozri DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Kôň a človek v stredoveku, 
c. d.,  s. 182. Príhoda českého rytiera Jana Žehrovského z rozprávania Václava Šaška z Bířkova (napísaného 
počas cestovania po západnej Európe v rokoch 1465 – 67) opisuje úžas burgundského dvora nad tým, ako pán 
Jan zlomil pri nájazde kopiju o stenu. Zatiaľ čo jeho koňa od nárazu „posadilo na zadok“,  rytier zostal hrdo 
sedieť na koni. Dvorania nemohli uveriť tomu, že Jan nebol priviazaný k sedlu. Príhoda síce slúži hlavne na 
dokázanie sily českého rytiera, no poukazuje aj na to, že za „normálnych okolností“ by pravdepodobne sila 
spätného rázu jazdca zo sedla vyhodila. Tamže, s. 209. Sila a zdatnosť kopijníka bola základom úspechu 
takéhoto úderu. Pri nájazde tvoril jazdec totiž medzičlánok kinetického reťazca medzi kopijou a cválajúcim 
koňom. Pozri článok napísaný na základe praktických skúseností dlhodobej rekonštrukcie kolby ALVAREZ, 
Richard. Saddle, Lance and Stirrup. An Examination of the Mechanics of Shock Combat and the Development 
of Shock Tactics. B.m : B.v., 2000. Dostupné online https://web.archive.org/web/20050324094932/https://
classicalfencing.com/articles/shock.shtml 
42 FORGENG, L.  Jeffery. Pietro Monte‘s Collectanea. The Arms, Armour and Fighting Techniques of  
a Fifteenth-Century Soldier. Woodbridge : The Boydell Press, 2018, pp. 19-20, 157-60, 152, 158-160, 163-165. 
O jazdeckom sede tamže, s. 228-229. O tyčovej zbrani  gineta  tamže s. 114-115, 127, 129-130. Na strane 156 
Monte píše o kopiji typu jineta ako o zbrani ľahkoodeného jazdca.
43 SZABÓ, János. A középkori, c. d., s. 172-189, 193-194. Medzi väčšinou západoeurópskych kopijníkov  
boli pre vojenské účely preferované celistvé kopije vyrobené z tvrdších driev listnatých stromov. Viac 
o kopijách poľských a uhorských husárov, ako aj ich porovnanie s ostatnými zbraňami pozri KOVÁCS S. 
Tibor. Huszárfegyverek a 15-17. Században, c. d., s. 205-21. SIKORA, Radosław. Taktyka walki, uzbrojenie 
i wyposażenie husarii , c. d., s. 153-158, 178-183.  Poľský šľachtic s rozsiahlymi vojenskými skúsenosťami na 
bojiskách západnej aj východnej Európy Krzysztof Mikołaj Dorohostajski (1562 – 1615)  vo svojom hipologickom 
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zbraň vyťahovať späť (po-
dobne ako pri starších tech-
nikách boja obojručnou kopi-
jou), čo naznačuje iný dizajn 
zbrane ako pri kopijách pou-
žívaných v Európe.44

Ľahšie a kratšie tyčové 
zbrane, pri ktorých sa údery 
zasadzovali „z voľnej ruky“, 
sa simultánne používali 
s ťažšími kopijami kvôli 
ich väčšej všestrannosti 
a prakticky vydržali až po 
zánik jazdectva.45 V kontexte 
st redoveko-renesančného 
európskeho vojenstva však 
sedlanie v štýle bravante 
(neskôr la brida, la estradiota) 
spolu so špecializovanými 
súčiastkami výzbroje umož-
ňovali maximálne využitie 

potenciálnej energie pri frontálnom útoku so založenou kopijou. Jazdecký výstroj a systém 
háku na kyryse a disku na kopiji (arrêt de cuirasse/de la lance) tak nielen umožňoval lepšie 
znášať jazdcovi spätný ráz, ale zároveň aj využitie dlhých kopijí z tvrdších drevín, ktoré 
zvyšovali silu úderu. Po úspešnom zásahu sa (po dĺžke zbrane postupne zúžená) žrď lámala 
a simultánne sa tak eliminovali aj problémy s extrakciou.46 Vzhľadom na divergentnú 
evolúciu jazdeckého výstroja a vojenskej výzbroje sa preto v jazdeckých kultúrach strednej 
a východnej Ázie fenomén kolby a nájazdu so založenou kopijou nikdy nerozšíril do 
takej veľkej miery ako v Európe. Na druhej strane „eurázijský“ jazdecký sed umožňoval 
komfortnejšie využitie kombinovaných tyčových zbraní z konského chrbta, akými boli napr. 
kopije s hákom a rôzne druhy ázijských halapartní.47

diele píše o tom, že talianske sedlá sú stabilnejšie ako husárske. Pre potreby boja kopijou a mečom takisto 
preferuje dlhšie strmeňové remene. DOROHOSTAJSKI, Mikołaj, Krzysztof.  Hippika to jest księga o koniach.  
TUROWSKI, Józef, Kazimierz (ed.). Krakow : Nakładem i Czicionkami „Czasu”, 1861, s. 91-92.      
44 NICOLLE, David. The impact of the European couched lance, c.d., s.31-32. Porovnaj PEREVALOV, 
Sergej, Michailovič. The Sarmatian Lance , c. d., s. 13-15.  
45 CURL, S. Michael. Late Medieval Lance Use, c.d., passim. SZABÓ, János. A középkori, s. 63-68. 
46 Poznatky z experimentálnych rekonštrukcií sa tak zhodujú s odporúčaniami v dobových prameňoch, 
akými sú texty Eduarda Portugalského a Pedra Monteho.   
47 V kronikách východoázijskej ríše Liao (907 – 1125), zodpovedajúcej približne dnešnému Mandžusku sa  
spomína halapartňa ako súčasť výzbroje jazdcov. PEERS, Chris. Genghis Khan and the Mongol War Machine. 
Barnsley : Pen and Sword, 2015, p. 51. Porovnaj DIEN, E. Albert. The Stirrup and Its Effect on Chinese 
Military History, c. d., s. 38-39. Takto vyzbrojení jazdci sa dosť hojne vyskytujú aj v čínskej a stredoázijskej 
ikonografii, pozri NICOLLE, David. The Age of Tamerlane, c.d., s. 13-14. Na obraze čínskeho maliara Li 
Gonglin (1049–1106) sú pomerne realisticky vyobrazení kapitulujúci ujgurskí jazdci, ktorí sa vzdávajú 
čínskemu vojvodcovi Guo Ziyi. V rukách ťažkoodených jazdcov vidno aj rôzne druhy halapartní. RUSSELL-
SMITH, Lila. Uygur Patronage in Dunhuang. Leiden : Brill, 2005, pp. 39-41. Výjav je dostupný online https://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Mianzhoutu_-_Li_Gonglin_(%E6%9D%8E%E5%85%AC%E9%BA%9F,
_1049%E2%80%931106)_01.jpg 
V západnej a strednej Európe boli kombinované tyčové zbrane primárne v rukách pechoty. Jednu z mála 
výnimiek predstavuje biblia Ľudovíta IX. (cca. 1240). Na bizarných výjavoch zobrazujúcich scény zo Starého 

Ťažkoodení tulconoši vyzbrojení halpartňami. 
Iluminácia z islamoperzského manuskriptu.

(Zdroj:  NICOLLE, David. The Age of Tamerlane, c. d., s. 13)
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Záver

Jazdecký výstroj patril k zásadnej súčasti výzbroje stredovekých vojakov. Aplikácia no-
vovekého delenia jazdectva na ťažkú a ľahkú jazdu pre staršie obdobia vojenských dejín 
je v novších štúdiách často kritizovaná ako nepresná. Jedným z kritérií tejto „klasickej“ 
typológie jazdectva bol aj jazdecký výstroj. Chronologický prehľad prameňov ukazuje, že 
existencia vojenských kultúr, kde delenie podľa jazdeckého výstroja išlo viac-menej aj ruka 
v ruke s taktickou dichotómiou v jazdectve, je neodškriepiteľná. Príkladom toho sú vojenské 
kultúry Pyrenejského polostrova a stredovýchodnej Európy. V týchto regiónoch si mohli 
bojovníci vybrať z viacerých alternatív výstroja optimalizovaného pre preferovaný spôsob 
boja. V ostatných regiónoch – ako napríklad vo väčšine oblastí „latinskej“ stredovekej Euró-
py, eurázijských stepí či Ďalekého východu – však jazdci používali totožný výstroj pre ťažko 
aj ľahkoodených jazdcov. Používaním abstraktnejších termínov ako ľahká a ťažká  jazda 
v historiografii sa na tieto dôležité súvislosti často zabúda. 

Cieľom tohto príspevku bolo v prvom rade oboznámiť čitateľa s problematikou jazdeckého 
výstroja a jeho prepojenia na stredoveké vojenstvo a výzbroj v historiografii. Zároveň sme 
poukázali na to, že jednotlivé časti jazdeckého výstroja slúžili primárne na čo najvýhodnejšie 
mechanické využitie jazdcovej polohy na koni v závislosti od zvolenej útočnej výzbroje. 

S. BEŇA: DIE PROBLEMATIK DER REITERAUSRÜSTUNG UND DES SITZES IM 
MITTELALTERLICHEN KRIEGSWESEN

Der Autor befasst sich im vorliegenden Beitrag mit den Verflechtungen zwischen der 
Reiterausrüstung, der mittelalterlichen Rüstung und dem Reiterkampf. Anhand eines 
diachronischen Durchblicks der historischen Quellen, zusätzlich ergänzt durch die 
Erkenntnisse moderner Nachstellungen von Ritterkämpfen wird auf die Bedeutung der 
Erfindung des Steigbügels und des Sattels hingewiesen. Ein weiteres Beobachtungsfeld 
des Autors stellen die unterschiedlichen Reiterstyle im mittelalterlichen Europa und im 
allgemeinen Sinne des eurasischen Großraums. Die traditionelle militärgeschichtliche 
Literatur unterscheidet nämlich meistens die Kavallerie je nach der Reiterausrüstung. 
Demnach wird der Stil a la brida mit längeren Steigbügelriemen der Ausrüstung der 
schweren Kavallerie zugeordnet. Andererseits ist das Reiten mit kurzen Steigbügelriemen 
a la gineta ein traditionelles Merkmal der leichten Kavallerie. Diese traditionelle Dichotomie 
mit ihrem Ursprung in der Pyrenäenhalbinsel und vor allem deren Anwendung auf einen 
breiteren geographischen Raum wird jedoch durch mehrere schriftliche Quellen in Frage 
gestellt. Der Autor des Beitrags weist des Weiteren darauf hin, dass die Unterschiede in 
der Reiterausrüstung nicht unbedingt auf das Niveau der Schutzrüstung des Reiters oder 
seine taktischen Aufgaben zurückzuführen sind. Vielmehr neigt er zur Behauptung, dass 
die Reiterausrüstung vor allem die Position des Kämpfers am Pferd und die Nutzung 
bestimmter Waffen optimiert. Der Schwerpunkt des Beitrags liegt auf der These von 
einem Kompromiss zwischen der Mobilität und Stabilität des Reiters im Sattel  und davon 
abgeleitet des Einflusses dieser Grundkategorien auf die Verflechtung unterschiedlicher 
Reiterstile mit dem Bogenschießen vom Pferd und dem Lanzenstechen, bzw. mit anderen 
Stangenwaffen.   

zákona badať aj jazdcov s dlhými obojručnými sekerami. Dostupné online na stránkach amerického múzea 
Morgan Library & Museum: https://www.themorgan.org/collection/Crusader-Bible 
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DOBRÁ ARMÁDA1 
NÁVRH NA REORGANIZÁCIU ARMÁDY 
Z KONCA 18. STOROČIA 
DELOSTRELECTVO A ĽAHKÉ JEDNOTKY (II. ČASŤ)

VILIAM ČIČAJ

ČIČAJ, Viliam. Good Army. Proposal for Army Reorganising at the End of the 18th Century. 
Artillery and Light Cavalry (Part II.). Vojenská história, 2, 25, 2021, pp 132-148, Bratislava.
In the introduction of the material study, the author states that the new situation in the military 
development in the 18th century was also connected to the development of the military theory 
dominated by France. Furthermore, during this era, several practical military manuals and 
regulations were issued for various command levels and army units. In the published paper, the 
author addresses the work of baron Karl Ludwig O‘Cahill, where he outlined the period idea of 
how to build a good army. His work was interesting from the point of view that in many cases 
we can partially see the differences between the idealistic idea and the period reality of the 18th 
century armies.
We have relatively few detailed information about the author to help us reconstruct his life. 
He was born 1746 in Beelitz (Potsdam, Brandenburg) and died in Würzburg between 1804 
and 1809. He served as an officer in Baden. In his works, he mentioned his titles and ranks. 
They imply that he was familiar with the military environment of the late 18th and early 
19th centuries, when the Napoleonic wars were taking place in Europe. In his youth, he was 
a Kammerjunker at the Hohenlohe – Waldenburg – Schilling princely court, later becoming the 
court marshal. He served in the infantry regiment of von Jung-Sutterheim. It is probable that he 
had excellent knowledge of the French language, which is documented by several translations. 
Compared to his scarce biographic data, O‘Cahill’s bibliography was relatively rich. During 
his time, his works were very popular and were published in several editions. He addressed not 
only the military topics, military history, current military and political situation but also tried 
creating prosaic, dramatic and ethical works.
In his work about forming a good, ideal army in the second half of the 18th century, he described 
the tactics, training and organisation of infantry, cavalry, artillery, military engineering, health 
care and security for military veterans. The benefit of the work consisted in comparing the 
idealistic ideas about army with their period reality.
Keywords: army in the second half of the 18th century, tactics, training and organisation of 
infantry, cavalry, artillery, military engineering, health care and security for military veterans. 
O‘Cahill – work “Good Army”.

Delostrelectvo

Za delostrelcov sa mali prijať muži, ktorí nemuseli byť vysokí, ale silní  so širokou 
hruďou, aby vydržali fyzickú námahu. Delostrelectvo si vyžadovalo takýchto ľudí omnoho 
viac ako pechota, lebo museli kanóny nielen ťahať, ale aj ich otáčať a presúvať. Najvhodnejší 
pre delostrelectvo boli šesť, päť, štyri a tri cóly vysokí, zavalití ľudia.2 V armáde muselo 
byť  zastúpenie delostrelectva proporcionálne. V niektorých armádach, osobitne u Rusov, 

1 Štúdia bola vypracovaná v rámci projektu APVV-17-0398 Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia  
novoveku a VEGA 2/0101/17 Spoločnosť raného novoveku – identity, konflikty, interakcie v Historickom 
ústave SAV.
2  Ide pravdepodobne o tlačovú chybu. Jeden cól v Bádensku roku 1810 bol 0,03 metra a jedna stopa mala 30 
centimetrov v roku 1806,  6 pruských stôp = cca 1,88 cm.
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sa nesprávne kládol dôraz na početné delostrelectvo. Pre krajiny, kde sa viedla vojna, aj 
škodlivé. Dobre vycvičené jednotky vedeli vždy manévrovať tak, že ich delostrelecká 
paľba veľmi málo alebo skoro vôbec nezasiahla. Srdnatosť zaútočiť na nepriateľa sa priamo 
zvyšovala práve vtedy, keď nesprávne obsluhoval a takticky nevýhodne rozmiestnil svoje 
delostrelectvo. Dobrá a účinná paľba spôsobili, že nepriateľ stál bezradne, nerozhodne 
a dokonca bol dezorganizovaný, čo bol najlepší prostriedok ako ho poraziť. Zníženie účinku 
nepriateľskej delostreleckej paľby a udržanie poriadku v zostavách sa dosiahlo hlbokým 
bojovým postavením (Ordre profond) a rýchlym manévrovaním v kolóne. Samozrejme, 
že sa vhodne využili aj výhody terénu. Napríklad, armáda sa rozmiestnila za pahorky, 
kopce, vyvýšeniny, do močaristých a bahnitých terénov, kde odrazené strely (prellschuss) 
nemohli spôsobiť škody.3 Dobre vycvičené jednotky sa dokonca dokázali vyhnúť aj silnej 
paľbe početného delostrelectva. Presuny ťažkých kanónov poškodzovali cesty, vyžadovalo 
sa mnoho koní a spotrebovalo veľa krmiva, čo celkom zruinovalo krajiny, v ktorých sa 
odohrávalo vojnové divadlo. Samozrejme, že k tomu treba pripočítať aj to, že krmivo pre 
jazdectvo ochudobňovalo obyvateľov.

Počet delostreleckých jednotiek
 
Armáda v sile 100-tisíc mužov by nemala mať viac ako 4-tisíc delostrelcov, 150-tisícová 

armáda zasa len 6-tisíc. Rusi mali delostrelectvo v sile 30-tisíc mužov, teda pomerne silné. 
Poľné delostrelectvo mali doplňovať záložné jednotky. Jeden záložný prápor v  sile tisíc 
mužov, ktorý nebol nasadený do boja, slúžil na doplnenie a kompletizáciu poľných práporov. 
Príslušníci záložných práporov absolvovali zvyčajný a obvyklý delostrelecký výcvik. Takto 
mali panovníci vždy k dispozícii vycvičené delostrelectvo. Malo to aj tú výhodu, že mohli 
využiť služby starých, skúsených a odvážnych delostreleckých dôstojníkov pri výcviku 
v týchto záložných alebo výcvikových delostreleckých práporoch, ktoré sa nazývali aj 
posádkovým delostrelectvom. 

Každý delostrelecký pluk mal mať tisíc mužov v dvoch práporoch (bataliónoch) a desiatich 
rotách (kompániách, čiže stotinách), pričom 42 dôstojníkov nebolo zahrnutých v tomto 
počte,  taktiež ani nad- a podpyrotechnik (Feuerwerker) a bubeníci. Prápor pozostával z 500 
mužov  začlenených do piatich rôt. Jednu rotu tvorili míneri, a štyri ostatné roty delostrelci. 
Každá rota pozostávala zo sto mužov, mala štyroch dôstojníkov, ktorí neboli zarátaní do 
stavu. Dvaja bubeníci patriaci k rote však boli do stavu započítaní. Pri rote plukovníka 
a podplukovníka bolo po jednom pobočníkovi, ktorí velili rote. Podobne ako pri pechote 
a ostatných jednotkách, boli títo dvaja pobočníci nadporučíkmi alebo poručíkmi.

Pluku velil plukovník, ale všetkým delostreleckým jednotkám velil jeden veliteľ v hodnosti 
generála.4 Tento vrchný generál však nemal žiadnu rotu, vydával len rozkazy ohľadom 
výcviku a všetkých dôležitých činností. Kontroloval delostrelecké posádky a dozeral osobne 
na výcvik. Dozeral na všetky práce, ktoré veľmi presne a podrobne hodnotil a podával o nich 
správy panovníkovi. Zároveň vizitoval (kontroloval) a dozeral na udržiavanie zbrojníc, dielní 
na odlievanie a výrobu kanónov, sklady a mlyny na pušný prach. Mal toľko povinností, že 
by nestíhal veliť aj rote. Napriek rôznej veľkosti štátov, mal by mať každý panovník jedného 
veliteľa alebo generála delostrelectva. Ak by mal viacerých, ich názory a rozhodnutia by sa 
navzájom líšili, čo mohlo zle vplývať na disciplínu. Pre delostrelectvo mali, predovšetkým 
v mierových časoch, pracovať najmä kováči, zámočníci, kolári, baníci, znalci kovov, ako: 
železa, medi a olova, ale aj lejári medi, mosadze a odlievači delostreleckých hlavní.

3 Delostrelecké granáty určené na ničenie plošných cieľov a živej sily.
4 O´Cahill nazýva túto hodnosť ako Chef, dnes by to mohla byť funkcia inšpektor.
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Štáb, resp. štábna jednotka generála alebo šéfa delostrelectva nemala zástavu ani 
zástavníka. Dôstojnícky zbor pozostával z nadporučíkov a poručíkov (second a premiers 
Lieutnants), ktorí boli vybraní z najschopnejších seržantov (Sergeant) celého pluku. 
Ďalej z dvoch štábnych kapitánov, z ktorých bol jeden podriadený plukovníkovi a druhý 
podplukovníkovi, ďalej majorov, kapitánov, podplukovníka, plukovníka a jedného 
generála delostreleckých jednotiek. Hlavnou starosťou týchto veliteľov delostrelectva bolo 
udržať šikovných a schopných ľudí v jednotke. Často sa k delostrelcom prijímali bohatí 
ľudia  pochádzajúci z popredných rodín, ktorí neštudovali matematiku a delostrelectvo. 
Keď títo ľudia začali nosiť delostreleckú uniformu, opadla u nich ich láska a chuť učiť 
sa. Chceli príjemnejšie stráviť svoj čas ako študovať vedy, ktoré vyžadujú určité úsilie 
a námahu. Mnohí mladí šľachtici vyhľadávali pomocou  peňazí a odporúčaní takmer 
vždy len také miesta v armáde, pretože sa nič nenaučili a ani nechceli naučiť. Chceli mať 
len čestné miesto a povolanie. Pri delostrelectve netreba takýchto ľudí, ale ľudí s hlavou 
a usilovnosťou. Velitelia delostreleckých jednotiek sa museli sústrediť predovšetkým na 
získanie mladých šľachticov z chudobných rodín, ktorí sa neopierali o bohatstvo, nesledovali 
zábavu a radovánky. Sčasti boli k tomu donútení a sčasti aj zo záujmu o štúdium si chceli 
zvýšiť svoje vedomosti, pričom ich delostrelecké vedy viditeľne priťahovali, a stali sa z nich 
šikovní dôstojníci.

Uniforma delostrelcov vyžadovala tmavú farbu, podobnú pušnému prachu, lebo ňou 
často narábali, a uniforma sa mohla ľahko zaprášiť. Modrú farbu uniforiem mali Francúzi 
a Prusi, svetlošedú nosili cisárski delostrelci.5 Tieto farby uniforiem boli najvhodnejšie 
pre delostrelecké jednotky. Čierna farba nebola celkom vzhľadná. Nezvyčajná však vôbec 
nebola, lebo v pruskej armáde dva husárske pluky nosili uniformy čiernej farby. Takéto 
uniformy delostrelcov by mohli vyvolať aspoň výzorom hrôzu u nepriateľa. Kanóny, 
s prachom a zápalnými šnúrami, bleskom, rachotom a ohňom – k tomu delostrelec v čiernej 
uniforme – vyzerali hrôzostrašne, ako noc, peklo, smrť a diabol.

Každá delostrelecká jednotka alebo pluk musel mať dobrú školu pre chovancov, ktorí 
získali znalosti o každej časti delostrelectva. Profesormi mali byť  šikovní delostreleckí 
dôstojníci, ktorí mali vychovávať na základe svojich vedomostí, skúseností a osobným 
príkladom. Aby boli delostrelecké jednotky dobré a kvalitné, nemali do nich prijať 
neplnohodnotných členov. Všetci neverbovaní regrúti, okrem hore uvedených remeselníkov, 
mali byť veľmi snaživí, po znalostiach túžiaci mladí ľudia, u ktorých sa predpokladalo 
a očakávalo, že umenie delostrelectva sa môžu naučiť bez veľkej námahy. Sedliacki 
mládenci boli v tomto prípade len výnimočne použiteľní, ale medzi všetkými ľuďmi, aj 
medzi najnižšími vrstvami, sa často nájdu šikovné hlavy.

Výcvik delostrelcov a zbrane

 Zámerom autorovho návrhu novej organizácie armády nebolo opísanie všetkých časti 
delostrelectva, lebo táto časť matematiky a vojenského umenia bola už spracovaná a vysvetlená 
vo veľkej úplnosti v dielach mnohých významných mužov. V tomto smere sa už nedalo veľa 
nového objaviť. Čo sa týkalo výcviku, zbrane delostrelcov boli podobné ako pri pechote 
a takisto podobne prebiehal aj výcvik. Ťažisko výcviku však spočívalo v narábaní s kanónmi. 
Svoju zbraň museli delostrelci vedieť presne pripraviť, nabiť a strieľať. Časté cvičenie ich 
zdokonaľovalo. Poznať správny pomer a množstvo pušného prachu, jeho silu, kaliber dela 
a jeho dostrel s väčším alebo menším množstvom prachu, ktoré vymrští strelu, bolo základom 

5 Habsburskí delostrelci mali pôvodne modrú či perleťovú farbu, po sedemročnej vojne (1756 – 1763) bola  
zavedená hnedá farba kabátca a svetlé nohavice, pokrývkou hlavy bol čierny trojrohý klobúk s vyhrnutým 
lemovaným okrajom.

134

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA



výcviku delostrelca. K tomu bolo potrebné poznať aj samotný rozdiel pomeru pušného prachu, 
kladné a negatívne vlastnosti, zvýšenie sily, teda skutočné nabíjanie, aby sa neprekročila 
hranica sily a predišlo výbuchu kanónov, ktorých následkom boli nešťastia a straty. Dôležité 
bolo aj odliatie, vŕtanie kanónov a mažiarov podľa rozličných druhov a kalibrov, výroba 
a zloženie gúľ a bômb. Výhodou boli aj praktické znalosti a vedomosti, ako odliať horiace 
(zápalné), čiže mäkšie a rotujúce železné gule podľa všetkých kalibrov,  a vedieť ich na 
sústruhu čo najpresnejšie osústružiť a opracovať. K tomu bolo potrebné ešte vedieť vykovať 
znamenité gule, ktoré nepoškodzovali vnútro kanóna. Hlaveň sa mohla poškodiť, keď sa 
strieľalo s nahrubo odliatymi guľami. Potom sa takéto kanóny museli roztaviť a nanovo odliať. 
Tieto postupy sa mohli nacvičiť v Churfürstlichen Pfalzischen zlievarni v Manheime.6

V delostreleckých zariadeniach sa muselo každý deň uskutočňovať teoretické vyučovanie 
v zbrojniciach, zlievarňach a vo všetkých dielňach  patriacich k delostrelectvu. Starostlivo, 
usilovne a náležite sa mal vykonávať praktický výcvik. Francúzsky panovník venoval 
veľké sumy na udržiavanie svojich zbrojníc, zlievarní, skladov pušného prachu a ostatných 
skladov pre delostrelectvo, ktoré bolo najpočetnejšie a najlepšie na svete. Vo Francúzsku 
sa pracovalo teoreticky a prakticky každý deň, s výnimkou nedele. Takmer denne sa 
manévrovalo s kanónmi, hoci sa z nich nestrieľalo. Celú jar a leto sa nacvičovala streľba 
na cieľ a tieto stále nácviky dávali francúzskej artilérii známe výhody, čo sa pripisovalo 
ich neúnavným veliteľom. Keby francúzska kavaléria a pechota boli cvičené rovnakou 
neúnavnou služobnou vytrvalosťou, tak by celá armáda mohla byť uznaná za najlepšiu 
v celej Európe. K úplnosti armády patrilo aj to, že panovník dobre poznal všetky jej klady 
a nedostatky a celé roky  pracoval na ich odstránení. 

Autor polemizoval s jezuitom pátrom Danielom a autorom vojenských spisov Jeanom 
Charlesom Chevalierom Folardom, ktorých závery o delostrelectve nepovažoval za celkom 
presvedčivé.7 Títo autori porovnávali staré a nové vojenské umenie a pritom tvrdili, že 
(metacie a vrhacie) zbrane, luky, praky, balistické zbrane a katapulty mali väčší dostrel 
ako súčasné kanóny. O´Cahill tvrdil, že súčasné zbrane majú dostrel sedemsto až osemsto 
halbrute alebo toise do diaľky (šírky) a dvesto halbrute do výšky (horizontálne). Jeden 
katapult mal dostrel len štyristo  halbrute.8

Početné a veľké delostrelectvo si vyžadovalo pre svoju kovovú váhu a transport množstvo 
ľudí a koní, ktoré veľa stáli. Artiléria už sama o sebe je ťažká a práve váha kovu ju robila 
neobratnou, pomalou a nepružnou. Pochod bol veľmi pomalý a zničili sa všetky cesty. 
Škody na poliach a cestách zanechali aj batérie (rozmiestnenie diel na bojisku), hradby (valy, 
násypy), podvozky, čiže lafety (lavette) a jamy (diery) po strelách. Ľahké delá spôsobovali 
menej škôd, ale poskakovali pri streľbe veľmi dozadu, preto sa pomalšie, ťažšie a presne 
zameriavali, a nie vždy strieľali presne. Veľmi často dochádzalo k nebezpečným situáciám 
predovšetkým vtedy, keď boli horúce a ľahko sa prevrátili.

6 Kniežacia zlievareň vo Falcku.
7 DANIEL, Gabriel. Histoire de la milice françoise e t des changemens qui s’y sont faits depuis l’établissement  
de la monarchie dans les Gaules jusqu’à la fin du règne de Louis le Grand. Paris : Denis Mariette, Jean-
Baptiste Delespine&Jean-Baptiste Coignard fils, 1721. Gabriel Daniel (1649-1728), francúzsky historik, 
jezuita, autor viackrát vydaných 17-zväzkových dejín Francúzska. FOLARD, Jean-Charles de. Histoire De 
Polybe, Nouvellement Traduite Du Grec Par Dom Vincent Thuillier, Bénédictin de la Congrégation de Saint 
Maur. Avec Un Commentaire Ou Un Corps De Science Militaire, Enrichi De Notes Critiques Et Historiques, 
Ou Toutes Les Grandes Parties De La Guerre, soit pour l‘Offensive soit pour la Defensive, sont expliquées, 
démonstrées et représentées en Figures ... Par M. De Folard, Chevalier de l‘Ordre Militaire de Saint Louis, 
Mestre de Camp d‘Infanterie.  Paris : Gandouin, Giffart, Armand ; [Paris] : Lamesle, 1727, I-VI. Jean Charles, 
Chevalier Folard (1669-1752) francúzsky vojak a autor prác z oblasti vojenstva.
8 Pruská dĺžková miera rute mala 12 stôp = asi 3,77 metra. Halbrute zodpovedala pruskej siahe. Toise bola stará 
francúzska dĺžková miera = 1,949 metra. 
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Staré delá nie sú porovnateľné so súčasnými kanónmi. Delá veľkých kalibrov dosiahli 
vzdialenosť len s tromi štvrtinami nálože pod 13 alebo 14 stupňami ďalej ako tisícdvesto 
halbrute (toise). Súčasné štvorfuntové delá mali skoro rovnaký dostrel.9 So súčasnými 
mažiarmi sa môže strieľať aj na veľké, aj krátke vzdialenosti, podľa uhla nastavenia a pritom 
použiť na dve-tri strely menej prachu. Katapulty nemali takúto výhodu a ich povrazy 
vydržali len niekoľko obliehaní. Naše mažiare vydržia viac bez toho, aby ubudlo z ich kovu. 
Ani ich transport si nevyžadoval viac námahy a nákladov, než transport katapultov. Po prvé 
sa rýchlejšie nabíjali, za štvrť hodiny rozbili aj hrubé múry a  brány. Katapulty a podobné 
obliehacie stroje to nedokázali ani za niekoľko dní. Staré obliehacie stroje boli nemotorné, 
ťažkopádne, len málo využiteľné. Naše nové delostrelectvo bolo celkom iné, ľahšie sa 
pohybovalo, lepšie cielilo, akurátne triafalo a účinok bol hroznejší a smrtiaci. 

Autor poskytol čitateľovi aj popis súčasných diel, ktoré sa používali vo vtedajších 
armádach, od 24-funtových kanónov na začiatku až po mažiare a húfnice (Haubitze). 

24-funtový kanón vážil 5 400 funtov. Mal kaliber v priemere 5 palcov (cólov) a 8 čiarok 
(strich alebo linie).10 Priemer gúľ bol 5 palcov a 6 čiarok. Kaliber pri všetkých delách bol 
o dve čiarky väčší než priemer gúľ, aby strela ľahšie vyletela. Jeho dĺžka bola 11 stôp, 
k náloži patrilo 8 až 9 funtov pušného prachu, dostrel mal 2 200 siah a presnosť streľby na 
konkrétny cieľ bola v podstate 300 siah.11

16-funtový kanón bol 4 200 funtov ťažký, kaliber 4 palce a 11 čiarok, priemer gúľ 4 palce 
a 9 čiarok,  dĺžka kanóna 10 stôp a 6 palcov, na nabitie potrebovalo 6 funtov prachu, dostrel 
2 000 siah a presnosť 290 siah.

12-funtový kanón vážil 3 200 funtov, kaliber 4 palce a 5 čiarok, priemer gúľ 4 palce 
a 3 čiarky, dĺžka 10 stôp, nabitie 5 funtov prachu, dostrel 1 800 siah a presnosť 280 siah. 
8-funtový kanón mal hmotnosť 2 100 funtov, kaliber 4 palce, priemer gúľ 3 palce a 10 čiarok, 
dĺžka 8 stôp a 10 palcov, nabitie 3 funty prachu, dostrel 1 600 siah a presnosť 260 siah.

4-funtový kanón vážil 1 150 funtov, kaliber 3 palce a 2 čiarky, priemer gúľ 3 palce, dĺžka 
7 stôp, nabitie 2 funty prachu, dostrel 1 500 siah a presnosť 250 siah. Okrem týchto kanónov 
existovali ešte aj iné 4-funtové, ktoré však neboli také dlhé a nazývali sa švédskymi, lebo 
ich vynašli Švédi. S týmito kanónmi sa dalo veľmi rýchlo strieľať,  a preto sa často využívali 
v bojoch.

Tieto kanóny sa používali vo francúzskej armáde viac ako v ostatných, ktoré mali ešte aj 
3- a 6-funtové kanóny.

Mažiare boli určené na streľbu, vrhanie bômb a granátov naplnených aj zápalnými 
guľami, ako aj kameňov. Všetky mali dve komory, jednu na plnenie prachom a druhú pre 
bomby alebo iné náboje.

12-palcový mažiar s valcovitou (cylindrovou) komorou potreboval na nabitie 6 a pol funta 
prachu a bol 1 450 funtov ťažký.

12-palcový mažiar s hruškovou komorou vážil 1 700 funtov a komora bola na 6 a pol funta 
prachu.

12-palcový mažiar s guľovitou (sférickou) komorou vážil 2 300 funtov a do druhej komory 
sa zmestilo 12 funtov prachu.

8 a štvrťpalcový mažiar s valcovitou komorou bol ťažký 500 funtov, a na jedno nabitie sa 
spotrebovalo trištvrte funta prachu.

Existovali aj 18-palcové mažiare, ktoré vážili 5 000 funtov, a na nabitie sa vkladalo 18 
funtov prachu.
9 Pruský funt alebo libra = 467,7 gramov, bavorský = 560,1 gramov, viedenský = 560,012 gramov, metrický 
= 500 g.
10 1 palec (cól) = 0,0254 metra, čiarka (linie) = 0,002116 metra alebo 1/12 palca, čiarka (strich) = 1/10 palca.
11 Pruská siaha = 1,8831 metra, viedenská = 1,89648 metra, bratislavská = 1,9010 metra.
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Dostrel mažiara s guľovitou komorou s najväčšou náložou pod 45-stupňovým uhlom bol 
1 800 siah.

Húfnica bola v podstate určitý druh mažiara, ktorý vystreľoval bomby s priemerom šesť, 
sedem a osem palcov.

Všetky tieto spomenuté delá vo Francúzsku zmenili a urobili ľahšími, pričom ich kalibre 
ponechali. Lafety boli tak vypracované, že sa veľmi ľahko transportovali a delostrelectvo sa 
mohlo manévrovať skoro takou rýchlosťou ako pechota.

Čím bol kanón dlhší, tým bola jeho streľba presnejšia. Streľba z diel kratších kanónov nikdy 
nekopírovala správne zameriavaciu líniu a, navyše, streľba na výšku bola veľmi nepresná 
a chybná. Krátke kanóny museli mieriť na určitú vzdialenosť nižšie, aby presne zasiahli cieľ. 

Niektoré kanóny by armáda nemala celkom vyradiť, lebo pod 22- a 23-stupňovým uhlom 
dokázali vystreliť bomby do 600-siahovej vzdialenosti, čiže ďalej ako mažiare. Najlepším 
a najužitočnejším druhom kanónov v boji boli 12-funtové, ktoré dostrelili pod 16-stupňovým 
uhlom až do vzdialenosti 880 siah. 16-funtové kanóny pod 15-stupňovým uhlom dostrelili 
na 1 200 siah. 24-funtové kanóny boli ťažké. Veľmi namáhavo sa s nimi manévrovalo 
počas presunov, pochodov a na bojisku. Mali by sa nasadiť len pri obliehaniach. Na ničenie 
zátarás, palisád, hradieb a mostov sa používali zápalné nálože. Najvhodnejšie a najlepšie 
služby poskytovali 16-funtové. 12-funtové kanóny sa najlepšie osvedčili v poli a využívali 
sa aj pri iných príležitostiach.

Delostrelecký park

Delostrelecký park armády pre 60 až 70 práporov pechoty a 80 eskadrón či švadrón 
jazdectva mal mať približne:

6 kanónov 6-funtových 
18 kanónov 12-funtových
30 kanónov 8-funtových
20 kanónov  4-funtových
6 húfnic.
Tento delostrelecký park by mal byť pre každú armádu dostatočne veľký. Delostrelecký 

park pruského kráľa Fridricha II. (1740 – 1786) pozostával v bitke pri Roβbachu len zo 
40 diel, a predsa porazil Francúzov a ríšsku armádu.12 Priveľa delostrelectva v armáde 
bolo často škodlivejšie ako užitočné. Pre svoju ťažkú váhu bolo nemotorné, spomaľovalo 
pochody a presuny. Park 50 kanónov v jednej armáde bol celkom dostačujúci. Armáda mala 
mať pri sebe len primeraný počet diel. Vždy bolo vhodnejšie ponechať zvyšok ťažkých diel 
v najbližšej pevnosti. V prípade potreby mohla armáda z týchto diel posilniť svoju artilériu. 

Efekt paľby kanónov sa bezchybnou streľbou dosiahol pri vzdialenosti 400 siah. Na 200 
siah  určite zasiahla cieľ, na 100 siah bola paľba smrteľná a prudká. Pri prvej vzdialenosti sa 
strieľalo na nepriateľa z diel pomalšie, mohlo sa dobre a pokojne namieriť, aby mu zabránili 
v manévrovaní a znepokojovali ho. Pri druhej vzdialenosti sa strieľalo prudšie na nepriateľa, 
aby ho donútili pomalšie pochodovať (postupovať). Pri tretej vzdialenosti od nepriateľa bola 
streľba rýchla, aby priviedla jeho rady do chaosu a celkom rozbila jeho zostavu. 

Delostreleckú streľbu sa mužstvo muselo naučiť, a to kedy sa malo strieľať a s akou 
intenzitou vzhľadom na zásoby streliva. Spočiatku sa malo strieľať miernejšie, aby sa ušetrilo 
strelivo, a v pravý čas zvýšiť paľbu, ale pritom sa zase nestrieľalo bezhlavo. Nemalo by sa 
strieľať salvami, ale skôr strelou za strelou dostať nepriateľa pod neustálu paľbu, nedovoliť 
mu čas na oddych a nabratie nových síl. Takto je nepriateľ v každom okamžiku oslabovaný.

12 Bitka pri Roβbachu (Sasko) 5. novembra 1757 bola súčasťou vojenských operácií počas sedemročnej vojny.
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Delostrelectvo v bojoch mohlo často používať aj strely – gule (Prellschuss alebo 
Ricochetschuss).13 Guľami nabité kanóny boli pre nepriateľa škodlivejšie ako kartáčové 
(Kartetschen alebo Mitrailles).14 Tie prvé strely doleteli ďalej, zranili viac ľudí, vyvolali 
strach, postrašili svojím dopadom osobitne regrútov a nováčikov, ktorí ešte takúto paľbu 
nezažili. Ak dopadli do prvej línie nepriateľa, odrazili sa aj do zadných radov až do jednotiek 
v zálohe. Narobili veľké škody, rozbili a rozmetali lafety, všetko, čoho sa dotkli. Ostatné 
strely nespôsobovali také škody ako gule, ktoré boli osožnejším  strelivom.

V armáde boli najpraktickejšie 4-funtové kanóny, lebo mohli so štyrmi mužmi nasledovať 
pochodujúce jednotky. Ak sa v boji umiestnilo delostrelectvo vpredu, podporilo sa rotami 
granátnikov a podľa okolností a potreby aj celým práporom. Ak front bojiska tvoril rovinatý 
terén, rozdelilo sa delostrelectvo do štyroch divízií. Dve sa umiestnili na krídlach a jedna 
v strede. Štvrtá divízia ostala v zálohe, napr. delostrelecký park tvorilo:

6 kanónov 16-funtových, 
30 kanónov 12-funtových,
54 kanónov 8-funtových,
36 kanónov 4-funtových,
6 húfnic.
Tak na každom krídle a v strede malo byť 10 kanónov 12-funtových, 12 kanónov 

8-funtových a 8 kanónov 4-funtových, čo na každom stanovišti predstavovalo 30 kanónov. 
Ťažké kanóny sa rozmiestňovali pri pechote a ľahké pri jazdectve. Kanóny pri pechote boli 
lepšie chránené pešiakmi. V zálohe zostalo:

6 kanónov 16-funtových,
18 kanónov 8-funtových,
12 kanónov 4-funtových,
6 húfnic. 
Tieto delá mal veliteľ delostrelectva, podľa okolností a rozkazov veliaceho generála, 

rozostaviť alebo poslať na požadované úseky, kde si to situácia vyžadovala. Veľké 
nebezpečenstvo v boji mohlo spôsobiť sústredenie delostrelectva na jednom mieste 
a rozmiestnenie len na jednej pozícii. Pre túto veľkú chybu prehrala cisárska armáda bitku 
pri Wittstocku roku 1636 a pri Jankau v roku 1645, keď stratila celé delostrelectvo. Bitku pri 
Wittstocku vyhral švédsky generál Banner, hoci mal len 9-tisíc jazdcov a 7-tisíc pešiakov.15 
Cisárska armáda mala 15-tisícovú jazdu a 20-tisíc pešiakov, čiže disponovala dvakrát väčšou 
silou ako Švédi. Bitku pri Jankove vyhral švédsky generál Torstensson, hoci jeho jednotky 
mali o 3-tisíc mužov menej ako cisárske vojsko.16 

S delostreleckou zálohou musel veliaci generál narábať veľmi opatrne, s veľkou 
pozornosťou, aby jeho plány zodpovedali vývoju na bojisku, ktoré sa nedalo predvídať. 
Nepriateľ manévroval často celkom inak, ako sa predpokladalo. Potreboval delá, 
aby predišiel nepriateľským manévrom. Zálohy mali zaujať výhodnú pozíciu, aby sa 
v prípade núdze nemuseli  presúvať z jedného krídla na druhé. Za týchto okolností musel 

13 Strely, ktoré sa viackrát odrážajú od terénu a mali väčší účinok v radoch zomknutých formácií.
14 Nálože a náboje plnené kameňmi, kúskami kovu na ničenie živej sily nepriateľa, neskôr známe ako šrapnel.
15 Bitka pri Wittstocku (Nemecko) 4. októbra 1636 bola súčasťou 30-ročnej vojny. 16-tisícová  švédska armáda 
pod velením švédskeho poľného maršala Johana Banéra a škótskeho poľného maršala  Alexandra Leslieho 
porazili 22-tisícové spojené cisárske a saské vojsko pod vedením Melchiora Grafa von Hatzfeldt a saským 
kniežaťom Johannom Georgom I. Spojené cisárske vojsko v boji stratilo celé delostrelectvo.
16 Bitka pri Jankove (Česko) 6. marca 1645 bola súčasťou 30-ročnej vojny švédske vojsko pod  velením 
poľného maršala Lennarta Torstenssona porazilo cisárske vojsko pod vedením Melchiora Grafa von Hatzfeldta, 
Johanna von Götzena a bavorského generála Johanna von Wertha, napriek prevahe delostrelectva: cisárske 
vojsko 80 kanónov, švédske 23 kanónov.
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generál dodržiavať vlastný plán a riadiť sa podľa neho. Na riadenie tohto plánu mohol 
použiť svojich adjutantov a získať výhodu nad nepriateľom, vtedy, keď sa neobával jeho 
delostreleckej zálohy.

Jednotky určené na ochranu artilérie nesmeli opustiť kanóny a delostrelcov dovtedy, kým 
sa nepresvedčili, že ich viac nemôžu brániť. Delostrelci museli strieľať, pokým sa nedostali 
do kritickej situácie a neboli zasiahnuté a vyradené z bojovej činnosti. Veliaci generál 
a jednotky museli urobiť všetko, aby udržali svoje kanóny. Ak ich stratili, museli ich čo 
najrýchlejšie získať späť, aby nimi mohli znovu strieľať na nepriateľa.

Delostreleckí dôstojníci a samotný veliaci generál sa museli snažiť čo najlepšie spoznať 
krajinu, v ktorej viedli vojnu. Predovšetkým mali mať dobrý prehľad o bojisku, aby mohol 
veliteľ delostrelectva, ak mu nepriateľ nechá čas, výhodne rozmiestniť kanóny. Tento 
veliteľ delostrelectva musel mať aj dobré a presné znalosti o taktike manévrovania pechoty 
a jazdectva. Potom mohol svoje rozhodnutia uskutočňovať takticky na výške. Podľa toho 
delostrelectvo na bojisku rozmiestnil, riadil a organizoval. Veliaci generál musel v konečnom 
dôsledku realizovať túto veľmi dôležitú a náročnú činnosť a naplniť ju svojimi rozkazmi, 
aby získal v boji víťazstvo a slávu. 

Pri útoku armády sa nechalo delostrelectvo pridelené k divíziám mašírovať tak ďaleko 
vpred, kým nezískalo výhodnú pozíciu a nezačalo páliť. Keď sa priblížilo k nepriateľovi, 
dôstojník veliaci týmto delostreleckým jednotkám dal povel na začatie streľby niekoľkými 
kanónmi, kým ostatné nerozmiestnil tak ako to považoval za výhodné. Ak bolo bojisko na 
rovine, umiestnili sa kanóny na krídlach a v strede tak, aby sa strely križovali. Túto taktiku 
využil bavorský generál von Mercy v bitke pri Nördlingene 5. septembra 1634.17  Jeho delá, 
ktoré boli umiestnené na dvoch blízko ležiacich vrchoch, strieľali krížom pred frontom a nie 
na prístupové cesty do dediny. Bez problémov ovládol celú rovinu. Toto postavenie malo 
aj svoje chyby, lebo obidva kopce, najmä Weinberg, boli vysoké. Napriek skúsenostiam 
bavorského delostrelectva, mali ich rozmiestniť na úpätí kopcov. Hoci hore na kopci mohli 
vidieť lepšie, ale dostrel kanónov bol tým obmedzený a nemali žiaduci účinok. Inak by 
Francúzi utrpeli väčšie straty. V tomto prípade by bolo lepšie rozstrieľať dedinu na rumy, 
než ju krvopotne so stratami dobyť pechotou.

Pri útoku za určenými útočiacimi jednotkami nastupovalo zvyčajne osem až desať diel 
s obsluhou, aby sa zosilnil postup. Pri všetkých ostrých útokoch mal dôstojník delostrelectva 
dbať na to, aby všetky prekážky útoku odstránil z cesty paľbou a ohňom. V bitke pri Laffelde 
roku 1747 by Francúzi nikdy nedobyli dedinu, lebo Angličanom po jednej ceste neustále 
prichádzali čerstvé posily.18 Použili desať kanónov, ktoré paľbou spôsobili v kolóne chaos 
a tým ich postup alebo pochod vpred celkom zastavili, čo im zabezpečilo víťazstvo. Táto 
delostrelecká epizóda preslávila francúzsku artilériu.

Vďaka delostrelectvu sa mohli likvidovať nepriateľské opevnené tábory, zátarasy, hrady, 
predmostia a podobne. Rovnako v prípade útokov nepriateľa mohlo delostrelectvo dobrým 
rozmiestnením brániť tieto zariadenia. K vlastnostiam delostreleckého dôstojníka mala 
patriť rozvaha, aby nepočúvol každý rozkaz veliteľa, ale sa v rámci subordinácie snažil 
dodržiavať stanovený plán a nenasledovať tých, ktorí bez systému a taktiky, často v nepravý 
čas a bez úžitku vyžadovali od delostrelcov, aby strieľali. 

17 Bitka pri pri Nördlingene 5. septembra 1634 bola najvýznamnejším vojenským stretnutím 30-ročnej vojny, 
v ktorej cisárska armáda porazila Švédov. Boja sa na cisárskej strane  zúčastnil bavorský generálmajor Caspar 
von Mercy (1600 - 1644).
18 Bitka pri Laffelde (Holandsko) 2. júla 1747 bola súčasťou vojny o habsburské dedičstvo. Bitka sa udiala 
počas vpádu Francúzov do Holandska.
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Ľahké delostrelectvo

O´Cahill uviedol, že delostrelecká paľba v súčasných bojoch rozhodovala o víťazstve, a vo 
vojne bolo menej ľudských obetí. Preto sa vyžadovalo pri všetkých vojenských výpravách 
mať pri mobilných jednotkách, ktoré sa dokázali rýchlym pochodom presúvať,  so sebou 
aj ľahké delostrelectvo. Pod ľahkým delostrelectvom sa nemysleli delá s menším kalibrom, 
ale tzv. lietajúce delostrelectvo. Tieto jednotky mohli mať primerane ťažké delostrelectvo, 
ktoré pozostávalo zo 16- a 24-funtových kanónov, mažiarov a húfnic. Význam lietajúceho 
delostrelectva spočíval v tom, že pri ňom bol zdvojený počet koní, aby delostrelectvo 
dosahovalo dostatočnú rýchlosť presunu alebo pochodu pechoty.19 Delostrelectvo, kanóny 
a jednotky nesmeli zaostávať, keď sa expedícia zoraďovala do bojového postavenia. Museli 
byť pripravené zaujať pozície, ak sa predpokladal útok nepriateľa počas presunu. Delostrelci 
museli zosadnúť a pripraviť batérie na streľbu.

Mobilná alebo lietajúca artiléria dokázala svoje výhody v armáde. Aj v mierových časoch 
sa mobilná artiléria musela udržiavať a cvičiť, aby sa rýchlosť jej nasadenia stala výhodou 
v poli. Ak pozostávalo mobilné delostrelectvo v armáde z 20, alebo maximálne 30 kanónov, 
čo bolo viac ako zvyčajné, v krátkom čase mohlo vo vojne uskutočniť dôležité operácie. 
Toto delostrelectvo však nemohlo pozostávať z veľkého počtu kanónov a koní, lebo v bojoch 
uhynie primnoho koní. Pruský kráľ mal vo svojej armáde také ( jazdecké) delostrelectvo 
(Artillerie zu Pferd), ktoré pod vedením pána z Anhaltu pozostávalo len z jednej roty. 
V poslednej vojne roku 1778/1779 preukázalo dobré služby, a preto sa to malo využiť aj 
v ostatných armádach.

Každý obyčajný delostrelec prakticky a teoreticky vedel, že batéria (menšia fortifikačná 
stavba, čiže delostrelecký zákop) pozostávala z ochranného múrika (val, hradba) zo zeminy 
alebo dreva na ochranu kanóna a delostrelcov (Wallgang), prednej hradby do výšky pŕs 
vojaka (Brustwehr), parapetnej priekopy, obchôdzky (Rundgang), (terasovité, lavicovité) 
strieľne a podobne. Ochranný val bol 5 až 6 siah  široký, terasa tri siahy hrubá, priekopa 
10 stôp široká a 6 až 8 stôp hlboká. Pritom vzdialenosť medzi priekopou a lavičkou bola 
zvyčajne 2 až 3 stopy. Dĺžka batérie závisela od počtu kanónov. Vzdialenosť medzi kanónmi 
bola 3 siahy od stredu strieľne alebo od jedného mažiara k druhému.

Druhy delostreleckých zákopov, nazývali ich batérie:
- pod úrovňou terénu, ktorého val bol posadený nižšie,
- batérie, ktoré strieľali priamo a kolmo,
- batérie, ktoré strieľali bočne,
- batérie, ktoré  strieľali do chrbta alebo na zálohy nepriateľa,
- batérie s krížovou paľbou. Ich paľba sa križovala,
- batérie s krížovou paľbou, ktoré strieľali pod vyšším uhlom ako 20 stupňov.
Každý delostrelec vedel, čo potrebovala batéria: dĺžku v siahach, počet ľudí, ktorých 

potreboval na vybudovanie. Potrebné náradie a nástroje, počet vojakov na zhotovenie fašín 
(steny z prútia) a pilierov (kolov), počet fašín, ich dĺžku a šírku, ktoré mali byť dlhé 8 až 
9 stôp a hrubé v priemere 9 cólov, počet kolov, kolíkov, palíc (kolben) ich dĺžku a šírku, 
dosiek, ktoré boli zvyčajne 2 až 3 cóly hrubé a široké jednu stopu. Ďalej musel vedieť počet 
mužstva potrebných na obsluhu kanónov, denne požadovanú muníciu a ostatného materiálu. 
Tieto údaje by mal získať z tabuliek, naučiť sa naspamäť alebo pri výcviku ich používať. 
Prakticky by ich mal mať stále pri sebe.

Batérie museli rozmiestniť tak, aby neničili len nepriateľských vojakov, ale aj jeho 
opevnenia, zátarasy a všetko, čo slúžilo na jeho obranu. Umiestneniu batérie pred alebo 

19 V tomto čase existovali tri druhy mobilného delostrelectva: Delostrelci sedeli pri presunoch na vozoch 
s delami, pochodovali pešo vedľa kanónov alebo jazdili popri nich na koňoch.
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za jednotkami sa malo predchádzať. Mohlo sa stať, že batérie umiestnené pred jednotkami 
mohli byť zasiahnuté nielen nepriateľským, ale aj vlastným delostrelectvom. Ak to terén 
nedovoľoval, bolo lepšie eskadróny či švadróny a prápory zdvojiť, než postaviť pred alebo 
za batérie, predovšetkým vtedy, ak neboli takticky rozmiestnené. Na bojisku bolo vhodné, 
aby sa batérie podľa možnosti navzájom podporovali a bránili. Batérie sa na krídlach 
rozmiestnili tak, aby mali možnosť strieľať aj počas stretu pechoty. Počas útoku nebolo veľmi 
vhodné, aby ľahké delostrelectvo nasledovalo pechotu. Dôstojníci museli vziať do úvahy, že 
v prípade ústupu sa mohli dostať do zajatia a z toho dôvodu museli uvážlivo vyberať cestu, 
kade budú postupovať, aby mohli strieľať na nepriateľa. V prípade ústupu nepriateľa museli 
delostreleckí dôstojníci myslieť na to, odkiaľ bolo najlepšie paľbou zabrániť nepriateľovi 
znovu sformovať svoje šíky. Rýchlosť a vybudovanie batérie a streľba kanónov slúžila aj na 
to, aby si útočiace jednotky mohli počas bojov odpočinúť a sa sformovať.

Vojenské inžinierstvo

Dobrá armáda v tom čase bola nemysliteľná bez inžinierov a matematikov. Hlavnou 
súčasťou matematiky bolo aj vojenské staviteľstvo. Hlavnou úlohou inžinierov bolo, že 
museli študovať aj geografiu a dobre kresliť, aby mohli vojensky zachytiť znaky a nákresy 
geograficky. Správne a presne vyhotovovali rozličné vojenské mapy. Táto veda vyžadovala 
skôr vzdelaných ľudí, ktorí nemuseli byť v armáde vo veľkom počte a nikdy by sa z nich 
nemala vytvoriť osobitná jednotka. Takáto jednotka, zložená z takýchto mužov, by musela 
byť veľmi dobre zaplatená a panovníci a kniežatá by museli vynakladať aj v mierových časoch 
obrovské sumy na ich udržiavanie. Preto bolo rozumnejšie rozdeliť inžinierov medzi pešie 
jednotky spolu s ostatnými dôstojníkmi podľa veku a hodnosti, čo bolo určite výhodnejšie, 
ako utvoriť z nich samostatnú jednotku. Dôstojníci inžinieri mali byť na rovnakej úrovni 
ako ostatní dôstojníci, pričom sa mali učiť aj vojenskú taktiku a manévrovanie.

V každom pešom pluku mal byť rovnaký počet inžinierov. Vo vojne mali vyhotovovať  
vojenské mapy, plány obliehaných objektov, podieľať sa na obranných a opevňovacích 
prácach. V časoch mieru bola dôležitá ich účasť na budovaní alebo vylepšení fortifikačných 
stavieb. Mohli sa dostať až na pozíciu adjutanta  generála, napriek tomu, že hoci mnohí 
z nich neovládali ani jazdu na koni či mali o tom nejaké vedomosti. Takéto oddelenie 
inžinierov dôstojníkov pri peších plukoch malo svoje výhody a panovníkovi ušetrili veľké 
množstvo peňazí. Okrem toho aj ostatní dôstojníci sa mohli od týchto inžinierov podučiť 
v oblasti vojenského staviteľstva. Inžinieri mali takto aj väčšiu nádej na lepší a rýchlejší 
postup a povýšenie. Služobný postup inžinierov bol výnimočný, lebo ohodnotenie zásluh 
a vzdelanosti týchto mužov boli oprávnené. Námietky, že inžinieri v takomto zaradení  sa 
pre výcvik nemali čas venovať štúdiu, neobstáli. Dôstojníci v každej armáde v Európe mali 
dostatok času a priestoru zaoberať sa štúdiom a vedami.

Pohraničné pevnosti boli v každej krajine potrebné a užitočné, ale niekedy väčší počet 
spôsoboval viac škody. Udržiavať ich v dobrom stave si vyžadovalo obrovské sumy najmä 
vtedy, ak ich panovníci nechali schátrať a nevenovali im patričnú pozornosť. Obrana pevnosti 
si vo vojne vyžadovala početnú posádku, mnoho skladov a zásob, pričom pri slabej obrane 
ich často a rýchlo obsadil nepriateľ. Aj najmenšia pevnosť, ak bola obliehaná, vyžadovala 
dvakrát takú silnú armádu. Jednu na obliehanie a druhú na jej zabezpečenie. Obe potrebovali 
prísun diel, streliva, potravín a krmiva. Pri dlhom obliehaní krajina a obyvatelia trpeli 
viac a dlhšie, ako pri presunoch a pochodoch armády. Oblasť okolo obliehanej pevnosti 
sa niekedy rozšírila, čo malo ničivý dopad na ich budúcnosť. Napríklad sa spotrebovalo 
veľa dreva a pritom dochádzalo k neekonomickému výrubu celých lesov. Obliehanie malo 
neúnosný dopad aj na obyvateľov pevností a obyvateľov krajiny. Panovníci, kniežatá a štáty 
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by mali obmedziť počet pevností a nadbytočné zatvoriť. Bolo lepšie nepriateľa vyhľadať 
a napadnúť, než sa zdržiavať pred pevnosťami. Autor návrhu spomína aj mobilné pevnosti, 
ale tie sa mohli využiť len v Holandsku. O´Cahill v podstate bol proti udržiavaniu veľkého 
počtu pevností.

Poznámky k delostrelectvu

Delostrelectvo v armáde malo veľmi veľa predností. Vzorom mali byť francúzske de-
lostrelecké jednotky, ktoré boli v ustavičnom výcviku. Nevýhody ťažkého delostrelectva 
spočívali napr. v tom, že armáda so 100 prápormi podľa dobového systému mala mať de-
lostrelecký park v počte 200 kanónov, čiže dva kusy na každý prápor, dovedna 400 kanónov. 
Tento počet však vyžadoval 2 400 vozov so strelivom, k tomu primeraný počet povozníkov, 
sluhov, delostreleckých dozorcov a vozmajstrov k 9 600 koňom. Premiestňovanie obrovské-
ho množstva delostrelectva predstavovalo v rámci armády jedno neskutočné, nemotorné 
vlečenie a ťahanie. Spomaľovalo predovšetkým presuny, pohyblivosť a manévrovanie ar-
mády.

Bezvýznamné neboli aj skutočnosti, čo stáli ďalej armádu s tým spojené náklady na vy-
držiavanie a krmivo pre 9- až 10-tisíc koní. Aby týchto 400 kanónov bolo poriadne obslu-
hovaných, ku každému z nich bolo potrebných 12 mužov, čo predstavovalo skoro 5-tisíc 
delostrelcov. Autor si kladie otázku, či by nebolo lepšie v silnej armáde znížiť počet kanó-
nov na 80, v strednej armáde na 50 alebo maximálne 60, a v malej na 20 až 30 kusov. Počet 
kanónov si však vyžadoval dobre vycvičených delostrelcov. Samozrejme, že takýto počet 
delostrelectva dokázal v boji viac ako 300 až 400 kanónov, ktoré spôsobili v armáde len 
neporiadok a zmätky.

Veľmi lacné a efektívne by bolo vylúčiť všetky plukovné delá z armády, najmä, ak im 
velili delostreleckí dôstojníci bez požadovaných znalostí. Nijaký generál delostrelectva si 
však nemôže dovoliť, aby mu rozkazovali dôstojníci pechoty. Ak armáda potrebovala pri 
obrane opevnenej línie a tábora, alebo pri obliehaní, delá, musela mať v najbližšej pevnosti 
primeranú rezervu, aby ju v prípade núdzovej situácie mohli pohotovo použiť. Autor sa 
pridržiaval myšlienky menších armád, ktoré boli mobilnejšie, efektívnejšie a nespôsobovali 
ani veľké hospodárske škody, než obrovské armády, ktoré finančne a ekonomicky vysali 
a zničili krajiny.

Šikovný generál, ktorý úspešne ovládal taktiku, mohol s 30-tisíc mužmi a 40 až 50 delami 
poraziť aj väčšiu armádu so 60- až 80-tisíc mužmi a 200 až 300 kanónmi. Nižší počet armá-
dy mu umožňoval lepšie, rýchlejšie a ľahšie presúvať jednotky, donucovacími presunmi mo-
hol nepriateľa prinútiť a opustiť výhodné pozície. Takisto mohol zajať jeho ťažké delostre-
lectvo, ktoré sa ťažko a pomaly pohybovalo. Neustály pohyb, šarvátky a napádanie unavo-
vali, vyčerpávali a privádzali do neistoty veľké armády. Všetky presuny, ktoré mohli robiť 
generáli početných armád boli pomalé a ťažkopádne. Veľký počet diel bol skôr príťažou, 
než úžitkom. Nikdy alebo skôr len výnimočne sa mohol použiť veľký počet delostrelectva.

Divízión (čiže oddiel) delostrelectva možno porovnať s práporom. Mohol sa presúvať 
naboku vpravo, vľavo alebo v strede bojovej zostavy. V prvom prípade technicky nevyho-
vujúcich a úzkych ciest a v priesmykoch delá, vozy a káry išli jeden za druhým v rade za 
sebou. V prípade dobrých a širokých ciest mohli dve, tri až štyri delá aj s vozmi postupovať 
v jednej línii, napr. vo Flandersku, Miláne, Parme, Francúzsku a na Rýne, kde boli zname-
nité cesty.

Kolóna kanónov so svojimi vozmi sa musela pripojiť ku kolóne ostatných jednotiek a po-
chodovať s nimi. Veliaci dôstojníci museli vytrvalo rázne dozerať na všetkých dozorcov diel 
(Stückaufseher) a povozníkov a stále ich dirigovať. Výhoda takejto zomknutej delostreleckej 
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kolóny spočívala v tom, že sa dostali na miesto v teréne na bojisku, kde sa rýchlo rozmiest-
nili. V prípade, že kolóna nebola zomknutá, bolo zaujatie bojového postavenia pomalé a ne-
výhodné.

Vo francúzskej armáde boli delostrelci, ktorí počas boja ťahali delá z jedného miesta na 
druhé. Popri nich pri delách boli aj sluhovia či pomocníci (Stück Knecht), povozníci  alebo 
sedliaci, ktorí mohli tieto činnosti vykonávať aj s koňmi. Tieto manévre prebiehali orga-
nizovane a prispievalo to k plnohodnotnému  efektu delostreleckej paľby. Pri útoku sa na 
bojisku nechávali ťažké delá na najslabšom a najvzdialenejšom mieste od nepriateľa, prípad-
ne až tam, kde mali dostrel. Umiestňovali sa na vyvýšeninách, aby zabránili nepriateľovi 
podniknúť proti nim útoky.

Nesprávny bol názor, že delostrelectvo sa umiestnilo vždy len k pechote. Veľkou výhodou 
bolo postaviť niekoľko diel, prípadne batérií, aj pred jazdu, predovšetkým v rovinatom teré-
ne. Toto delostrelectvo mohlo nepriateľskej jazde spôsobiť nesmierne škody, predovšetkým, 
keď útočila. Pre tento prípad najlepšie vyhovovali ľahké kanóny, hoci niekoľko húfnic by 
bolo prospešnejších a efektívnejších. Ak bol nepriateľ porazený, mohla kavaléria s delami 
nepriateľa lepšie prenasledovať a spôsobiť mu škody. Keď však boli porazení, samozrejme, 
že bolo toto delostrelectvo stratené, ale nebola to vždy veľká strata a málokedy sa to stávalo. 
Tieto delá skoro vždy zabránili, aby bola kavaléria porazená. Prednosťou mohla byť jazdec-
ká alebo lietajúca artiléria, ktorá bola umiestnená pri jazde a využila sa aj pri prepadoch.

Delostrelectvo malo najvyšší účinok pri obliehaní. Aj tu platilo, že počet kanónov nikdy 
nemusel byť ani dostatočne veľký, ale ani primalý. Delostrelectvo svojím účinkom,  dobrou 
a silnou paľbou umožnilo rýchlo ukončiť obliehania a zabrať pevnosti. S dobrým delostre-
lectvom obliehanie pevnosti nemuselo dlho trvať.

Nebolo dobrým zvykom, aby boje začalo delostrelectvo proti delostrelectvu. Hlavnou 
úlohou dela bolo roztrieštiť nepriateľské jednotky, vniesť do ich radov chaos a umlčať ne-
priateľské batérie. Toto hlavné pravidlo však mnohí delostreleckí dôstojníci nedodržiavali.

Mnohí z nich si mysleli, že najprv treba zlikvidovať nepriateľské batérie. Keď sa do boja 
nasadili vlastné jednotky pechoty a jazdectva, potom bola delostrelecká paľba neúčinná. 
O´Cahill polemizoval s týmto názorom a požadoval, aby delostrelectvo v prvom rade zdola-
lo nepriateľskú pechotu a jazdectvo, napriek tomu, že predtým mohlo byť celé nepriateľské 
delostrelectvo umlčané.

Keď v jednej bojovej akcii armáda prišla o delostrelectvo, čo bola veľká strata, rýchlo sa 
vyčlenili dobré spoľahlivé  jednotky pechoty alebo jazdy, ktoré museli urobiť všetko, aby ich 
rýchlo získali späť. Delostrelci neboli natoľko silní a schopní, aby to ovplyvnili. Vyčlenené 
jednotky pechoty alebo jazdectva pri tejto príležitosti sa mali biť s nepriateľom ako levy, 
aby ich delá vzali späť z rúk nepriateľa. Ak si to vojnová lesť vyžadovala urobiť pred faloš-
ným útokom veľkú neužitočnú paľbu, bolo treba muníciu udržať v primeranom množstve 
a zbytočne ňou neplytvať. Stávalo sa to vtedy, keď si velitelia mysleli, že ak delostrelectvo 
nestrieľa neustále, je neschopné. Najprv však mali skúmať,  sledovať a zistiť, zároveň sa ne-
chať podučiť od dôstojníkov delostrelectva, že skutočný efekt kanónov sa dosiahne len ich 
dostrelom na nepriateľa. Guľové (prell alebo ricohet) strely by sa mali využívať viac proti 
jazdectvu a opevneniam.  Jednotkám určeným na ochranu kanónov sa malo vryť do pamäti, 
aby ochraňovali delostrelectvo a neopustili ho skôr, kým bola ešte nádej, že je všetko stra-
tené. V tomto kritickom okamihu, keď nepriateľ rýchlo obsadil batériu a získaval prevahu, 
musela sa ukázať odvaha, pravá statočnosť a do poslednej kvapky krvi brániť delá.

Nijaký národ nebránil svoju artilériu lepšie ako Rusi. Objali kanóny s holými rukami 
a radšej sa nechali v takomto postoji aj zabiť, ako ich stratiť. Táto statočná obrana kanónov 
vyplývala aj z toho, že ich pechota stála pevne ako múr a nikdy neuhla. Možno je to ich 
národný patriotizmus, ktorý si určite zasluhuje obdiv.
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Pre armády je v podstate jedno, či sa prísahy uskutočňovali pri zástavách alebo kanónoch. 
Jednoduchšie bolo vykonať prísahu pod zástavou, ale autor uvažoval, či by nebolo vhod-
nejšie uskutočniť akt prísahy pri kanónoch. Prednosť by spočívala v tom, že slávnostnou 
prísahou vlasti by artilériu bránil každý vojak do poslednej chvíle svojho života, podobne 
ako Rusi, a skonal za vlasť na tomto kúsku kovovej tvrdej postele.

Ľahké jednotky (Leichte Truppen)

Armády v 18. storočí potrebovali aj ľahké jednotky, ktoré poskytovali služby pechote 
a jazde. Panovníci z nich nemali ani osoh ani úžitok, ak pozostávali z neporiadnej a chamtivej 
čeliadky. Tieto ľahké jednotky, podobne ako pechota a delostrelectvo, museli byť vycvičené 
a vo vojne podriadené panovníkovi. Plnili určené úlohy. Museli mať rovnaký výcvik ako 
pechota a jazda a nesmeli byť horšie alebo za nimi zaostávať. Ľahké jednotky museli 
pozostávať z dobrých, mladých, statočných a čestných ľudí, pravých synov krajiny. Potom 
z nich mali panovníci veľký a nekonečný úžitok. Ak okolnosti vzhľadom na obyvateľstvo 
nedovolili monarchom najať tieto deti z vlastnej krajiny, mali zo zahraničia  najať len 
takých, ktorí mali podobné vlastnosti ako synovia jeho krajiny, čiže synovia statočných ľudí 
z poctivých rodičov. Nemali by prijať takých, ktorí už počas prvého výcviku dezertovali 
a živili sa prechodom z jednej služby do druhej.

Výška a sila tela boli rozhodujúce pri prijímaní jednotlivcov do ľahkých jednotiek. Silní, 
zdraví, podsadití, mladí, tvrdí, rovnako polodiví, ale z poctivých rodičov, podľa starých 
zvykov, bez zloby a falošnosti vychovaní mládenci, ktorí vydržali námahu. Vhodní na to boli 
mladí ľudia, ktorí sa pod vedením rozumných nadriadených dôstojníkov a poddôstojníkov 
naučili jazdiť. Nijakí 40-roční. Regulárne  vojenské jednotky nepovažovali doteraz tieto 
ľahké jednotky za rovnocenné a ich vzťah nebol celkom priateľský a bratský.

Nakoniec sa k peším ľahkým jednotkám pridelili aj granátnici. Títo v čase mieru vykonávali 
službu ako ostatná pechota, ale v čase vojny boli začlenení medzi ľahké jednotky. Vysokých 
a urastených regrútov, ktorí tvorili jadro pechoty, nebolo zvykom prijímať za granátnikov. 
Kráľovská pruská armáda bola v tomto príkladom, ktorá postavou menších ľudí zaradila 
medzi granátnikov. Okrem granátnických práporov boli v niektorých armádach zaradené 
k ľahkým jednotkám aj prápory jágrov. Ľahké jednotky jazdectva pozostávali spravidla 
z husárov. Panovníci stavali husárske pluky rovnako ako iné jednotky. Najímali ich, cvičili 
a vydržiavali. Pri nedostatku husárov mohli na ich miesto nastúpiť dragúni, ktorých niektoré 
pluky boli aj ľahšie vyzbrojené. V kráľovskej pruskej armáde sa to robilo tak, že dragúni 
patrili rovnako k ľahkým jednotkám ako husári, ale nikdy neboli ubytovaní v stanoch.

Bez ľahkých jednotiek sa v súčasnosti neviedli žiadne vojny. Keď sa vyhlásila vojna, 
k dispozícii boli ako prvé nasadené ľahké jednotky. Monarchom a kniežatám, ktorí 
viedli vojnu a nespoliehali sa na rýchle nasadenie ľahkých jednotiek, sa mohla táto 
chyba vypomstiť. Ľahké jednotky boli tzv. rýchlo naverbované jednotky prápory a roty 
(Freibattalion, Freicompagnie). Vo veľkej rýchlosti sa ich snažili vytvárať na začiatku 
vojny. Ako neregulárne jednotky nemali v očiach dobových stratégov nejakú veľkú 
vojenskú kvalitu, hoci vykonali a dosiahli veľa dôležitých akcií. Vo vojne menšieho 
rozsahu museli ľahké jednotky vlastne lietať ako splašené z miesta na miesto, boli rýchlym 
vyzvedačom a návnadou. Svojou prítomnosťou strašili nepriateľa, dávali nepriateľovi na 
vedomie vážnosť alebo dojem skutočnej vojny. Autorovi sa nepáčili ľudia, ktorí zakladali 
a formovali tieto jednotky, nemali nijaký veliteľský zbor, boli nevzdelaní, karierizmus ich 
veliteľov, najímanie hocijakých osôb nedisciplinovanosť a podobne.

Ľahké pešie jednotky pozostávali z granátnických a jágerských práporov, jazdecké 
zasa z husárov. Organizácia týchto jednotiek nebola pevná, ale svojvoľná a ľubovoľná.  
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Granátnické prápory však pozostávali vo väčšine prípadov z troch rôt:  major alebo iný 
štábny dôstojník, 2 kapitáni,  štábny kapitán, 3 nadporučíci, 7 podporučíkov, z nich jeden 
adjutant, 27 poddôstojníkov, 3 poľní ránhojiči, 9 bubeníkov, 6 hráčov na píšťalu (Pfeifer), 
431 granátnikov, spolu 491 mužov. Granátnické prápory boli skompletizované na plný 
stav. Mali podobné manévre a výcvik ako pluky mušketierov a aj oni sa v táboroch mohli 
zdržiavať pod stanmi. Niekedy však museli stanovať pod holým nebom. Šable,  pušky 
výcvik a znalosti mali také isté ako pechota. Prápor jágrov pozostával: major alebo iný 
štábny dôstojník, 3 kapitáni, 1 štábny kapitán, 4 nadporučíci, 9 podporučíkov, z nich jeden 
adjutant, 36 poddôstojníkov, 4 poľní ránhojiči, z ktorých najšikovnejší vykonával funkciu 
plukovného ránhojiča, 12 bubeníkov, z ktorých najstarší vykonával funkciu plukovného 
bubeníka, 8 hráčov na píšťalu, 632 jágrov, spolu 710 mužov.

Jágerské prápory sa delili do štyroch rôt, z ktorých jedna nikdy nešla do poľa, slúžila 
na doplnenie zvyšných troch. Záložná rota bola preto v takej sile a zostave ako zvyšné 
tri a pozostávala: kapitán, nadporučík, 2 podporučíci, 9 poddôstojníkov, poľný felčiar, 
3 bubeníci, 2 hráči na píšťalu, 200 jágrov, spolu 219 mužov. Zvyšné jágerské prápory 
boli rovnakej sily ako granátnické. Jágerský prápor odchádzajúci do poľa pozostával 
rovnako ako granátnický prápor zo 491 mužov. Do jágerských práporov sa mali prijímať 
len skutočne vycvičení muži. Ich najlepšou vlastnosťou mala byť dobrá streľba a dobré 
cielenie. Každá armáda by mala takéto jednotky udržiavať aj počas vojny, aj počas 
mieru, aby sa na rozdiel od ostatných peších jednotiek čo najdlhšie cvičili v streľbe na 
cieľ. Tieto jágerské prápory mali v časoch mieru, keď ostatná pechota bola v táboroch, 
jedinú úlohu, a to udržiavať predsunuté pozície, cvičiť sa v prieskume, patrolovať, podávať 
a vyhotovovať hlásenia, rozmiestniť sa, zaujať obranu, prepadať nepriateľa, obsadiť domy, 
kostoly a dediny. V mierových časoch museli plávať a behať, ale nemali by rovnako táboriť 
ako iné jednotky. Ubytovať ich mali po dedinách alebo v barakoch a podľa okolností zostať 
aj pod holým nebom. V mierových časoch mali byť vycvičení na to, aby dobre znášali 
podmienky počas vojny. Počas výcviku zostávali vonku niekoľkých týždňov koncom 
jesene. Okrem toho sa zdržiavali v jarných a letných táboroch. Denne museli niekoľko hodín 
dlho pochodovať, manévrovať a strieľať. Tieto cvičenia počas mieru ich pripravovali nielen 
na zimné pochody a zimné akcie počas vojny, ale zároveň si zvykali znášať nepriaznivé 
počasie, zvyšovali vytrvalosť a odolnosť. Zároveň pritom ostávali zdraví a zvykali si na 
drsné počasie, nie ako nejaké citlivky, ktoré ihneď prepadnú  nádche a kašľu. Jednotky by 
mali byť umiestnené na voľných priestoroch a mestečkách, mimo veľkých miest, kde boli 
ochránení pred zhýralosťou a precitlivenosťou.

Manévrovanie týchto jednotiek bolo ľahšie a jednoduchšie ako pri pechote a pozostávalo 
len z niekoľkých obratov (zmien smeru), aby sa mohli formovať a rozvinúť vpravo, vľavo, 
vpred a vzad. Ich roty boli rovnako rozdelené, ako aj granátnikov, do 9 plotonov (čiže čiat) 
a každá rota do troch sledov alebo šíkov (Zug). Každý šík pozostával zo 16 šíkových rôt či 
čiat (Rotte). Ich pušky boli ľahšie, šable trochu širšie ako u pechoty, aby sa v prípade malého 
plota, ohrady, malého krovia rýchlo presekali. Mundúr mali, ako jágri, zelenej farby. Výcvik 
jágrov bol lepší ako vo francúzskej armáde, kde každý pluk mal jednu rotu, ktorá sa vo vojne 
vytvorila z ostatných plukov, čím sa pluky oslabili. Tieto jágerské jednotky neboli ani lepšie 
vycvičené, ani nemali lepšiu streľbu ako ostatná pechota. V malej vojne im chýbalo rýchle 
manévrovanie.

Ľahké jednotky kavalérie boli husári. Husársky pluk pozostával:
generál, plukovník, podplukovník, 2 majori, 7 kapitánov jazdectva, 5 štábnych kapitánov, 

7 nadporučíkov, 26 podporučíkov, z nich boli dvaja adjuntanti, 12 kornetov (jazdecký 
zástavník), 120 poddôstojníkov, štábny trubač, 24 trubačov, 1 200 husárov, 12 práporných 
kováčov.
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Druhý alebo dolný štáb pozostával: plukovný ubytovateľ (náčelník štábu), kazateľ či 
kaplán, auditor, lekár, 12 felčiarov, 4 cvičitelia koní (Bereuter), 4 učitelia (inštruktori) 
šermu, 4 puškári (zbrojmajster), 4 pažbári (Büchsenschäfter, remeselník opravujúci pažby), 
profos (sudca).

Spolu to bolo 1 452 mužov rozdelených do štyroch švadrón či eskadrón, z nich jedna 
záložná ostávala v posádke a bola rovnako početná ako ostatné a pozostávala: 3 velitelia 
rôt, 3 nadporučíci, ktorí sa striedali so štábnymi kapitánmi, 6 podporučíci, 3 zástavníci, 30 
poddôstojníkov, 3 felčiari, 6 trubači, 300 husárov, 3 práporní kováči, cvičiteľ koní, učiteľ 
šermu, puškár a pažbár, títo štyria naposledy menovaní podliehali prvej rote švadróny. 
Záložnej švadróne velil major. Prvý adjuntant stál pri generálovi roty a sprevádzal ho 
neustále pri manévroch aj presunoch. Druhý adjuntant bol pri rote podplukovníka a stál 
po jeho boku. Plukovný náčelník štábu, kaplán,  audítor, lekár, štábny trubač a sudca boli 
pridelení ku generálovej rote.

Každá husárska rota pozostávala: majiteľ (veliteľ roty), nadporučík sa striedal so štábnym 
kapitánom, 2 podporučíci, zástavník, 10 poddôstojníkov, felčiar, 2 trubači, práporný kováč, 
100 husárov. Každá rota husárov mala štandardy, nemala bubny. Patrili k nej aj dvaja trubači, 
čo nebol veľký počet, vzhľadom na to, že mnohé jednotky boli často roztrúsené a z toho 
dôvodu signály trubačov neboli nadbytočné, ale potrebné.

Každá švadróna sa formovala v deviatich líniách (Zug) po dvoch mužoch. Každá rota, 
z ktorej prvá a tretia línia mali 17 a druhá 16 línií. Prvú líniu viedol kapitán, za ktorým stál 
kornet, druhú líniu roty viedol prvý podporučík, a tretiu líniu roty nadporučík. Za poslednou 
treťou líniou bol druhý podporučík. Ak sa pochodovalo a postupovalo v sekciách, línie 
sa narušili. Prvú sekciu viedol kapitán, druhú kornet, tretiu prvý podporučík, štvrtú 
strážmajster (Wachmeister), piatu nadporučík a šiestu druhý podporučík. Ak bol pluk 
sformovaný do útočnej zostavy, rozstup medzi švadrónami bol 18 až 20 krokov.

Husári by mali byť menšej postavy a pozostávať zo silných a zdravých ľudí. Veľkí ľudia 
na malých koňoch dobre nevyzerali. Zbraňami husárov boli: pištole, dlhšia zakrivená 
uhorská šabľa. Ich kone boli stredného vzrastu, skôr menšie ako veľké, ľahké, rýchle a dobre 
skákajúce. Husári sa mohli použiť pri každej príležitosti, preto ich vytvorenie bolo lacnejšie 
a ich pluky boli rovnako silné ako jazdectva. Boli to tiež znamenité jednotky a mohli byť 
nasadené v rozlične veľkých formáciách.

Výcvik a manévrovanie husárov, na rozdiel od ostatnej kavalérie, spočíval v tom, že robili 
všetko rýchlejšie a ľahšie, než ťažká kavaléria a dragúni. V časoch mieru táborili  a boli 
ubytovaní pod holým nebom, ako jágri. Ešte aj koncom jesene pochodovali, cvičili a ma-
névrovali, aby v nastávajúcej vojne zosilneli voči námahe, počasiu a zvykli si na to ako jágri.

Veľkí zemepáni v časoch mieru využívali husárov pre ich rýchlosť a ľahkosť v manévrovaní 
na patrolovanie a zabezpečenie bezpečnosti ciest. V bádenskom markgrófstve mali husári 
vytlačené knižky, do ktorých im miestni predstavitelia zapisovali čas, miesto, prítomnosť, 
príchody a odchody a takto ich kontrolovali v službe. Počet  husárov v každej armáde 
nemusel byť vysoký. V armádach so 100-,  150- a 200-tisíc mužmi by nemalo byť viac 
ako 6, 8 alebo maximálne 10 husárskych plukov. Vo francúzskej armáde boli len 4 pluky 
husárov, ktoré boli lepšie vycvičené ako jazda, ale na takúto armádu ich bolo málo.

Poslanie ľahkých jednotiek

Armáda v poli, bez ľahkých jednotiek, bola ako chodec. Chce sa dostať tam, kam sa chce 
dostať skôr než jeho nohy. Jej želanie byť tam čo najskôr sa predlžovalo jej pomalosťou. 
Jednotky boli nútené oddychovať, a preto viac a viac meškali. Generáli nemohli vpadnúť 
do nepriateľskej krajiny, ak vopred, aspoň niekoľko hodín a míľ, nevedeli, že územie nie je 
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bezpečné a zaistené. Toto zaistenie museli zabezpečiť ľahké jednotky. Tieto boli predvojom 
armády, robili prieskum a rekognoskovali terén. V prípade táborenia vyhľadali miesto, 
kde pravidelné jednotky mohli udržať svoje postavenie. Ľahké jednotky zamestnávali 
nepriateľské predsunuté pozície, nedovoľovali nepriateľovi robiť prieskum, vyvolávali 
ozbrojené potýčky, aby zabránili nepriateľovi v prepade tábora. Mohli by to robiť aj 
jazdectvo a pechota, ale tieto boli menej pohyblivé a ťažkopádne na takéto úlohy. Pechota 
ako jadro armády sa nepoužívala na tieto účely. Jej hlavnou úlohou bolo rozhodovať bitky, 
obkľúčenia a obrana pevností.

V bojových podmienkach úloha ľahkých jednotiek (granátnici, jágri, husári) bola 
nasledovná:

1. Počas pochodu armády boli nielen predvojom armády, ale postupovali aj po jej bokoch, 
patrolovali a podávali správy o nepriateľovi.

2. Niekedy boli aj zadným vojom (Arrieregarde), keď strážili batožinu a trén.
3. Sledovali nepriateľa, dávali na nepriateľskú armádu veľký pozor, priblížili sa k nej, čo 

najbližšie, ale nezačínali potýčky alebo bojové zrážky.
4. Armádny predvoj ďaleko od jadra armády bránil nepriateľovi ich napadnúť.
5. Ako od predvoja armády sa od nich vyžadovalo, aby poznali terén, v ktorom sa 

nachádzali a pozície, ktoré si vyhliadli, udržali a vedeli dobre brániť.
6. Ak patrolovali okolo armády, zadržiavali zbehov, špehov, špiónov a podozrivé osoby 

vyslané nepriateľom.
7. Nepriateľovi zaberali potraviny, zásoby, krmivo (Fourage) a odrezávali zásobovacie 

cesty.
8. Prepadávali nepriateľské konvoje a eskorty.
9. Často prepadli a zobrali nepriateľskú batožinu.
10. Neustále sa pokúšali zastaviť nepriateľa počas presunu.
11. Vyhľadávali a likvidovali menšie nepriateľské jednotky.
12. Pri každej príležitosti mali napádať nepriateľa na jeho vysunutých pozíciách, patrolách 

a strážnych postoch.
13. Ľahké jednotky počas svojich operácií často na nepriateľskom území vyžadovali 

kontribúcie a výpalné.
14. Často ich nasadzovali do prvého útoku, keď nebola istota o dobrom výsledku akcie 

alebo velenie chcelo šetriť pechotu a jazdectvo.
Významnú časť svojej práce venoval  O´Cahill aj otázkam  starostlivosti o vyslúžilých 

vojakov a vojenských invalidov. Popisoval francúzske vojenské invalidovne a špitály, 
pričom táto problematika by si zaslúžila osobitné pojednanie. Zaujímavé sú aj údaje 
o vyznamenaniach v dobových armádach. Vo francúzskej armáde vojak za 24-ročnú 
službu dostal rad s dvomi prekríženými mečmi, patent s titulom vojnový rytier, nástup 
pred jednotkou a obed u plukovníka. V Prusku boli zaslúžilí vojaci vyznamenaní radom Za 
zásluhy (Orden des Verdienstes), dostávali aj určitú peňažnú sumu alebo povýšenie.20

Kniha o vytvorení dobrej armády O´Cahilla je súhrnným prehľadom armád v druhej 
polovici 18. storočia. Poskytuje množstvo detailných údajov o taktike, stratégii, výzbroji 
a výstroji, ako aj organizačnom zabezpečení. Zároveň v nej nachádzame návrhy, praktické 
rady, schémy, tabuľky, ale často aj kritiku pomerov v dobových armádach.  V mnohých 
prípadoch je prínosný autorov subjektívny pohľad, ktorý dokumentuje širokospektrálny 
kolorit vojenstva v osvietenskom storočí.

20 GRAUS, Igor. Pro virtute et merito. Vznik a vývoj vyznamenaní do roku 1815. Panovnícke,
dynastické, pontifikálne, záslužné a dámske rady a dekorácie. Bratislava : Veda, 2017, s. 223. 
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V. ČIČAJ: GUTE ARMEE. EIN ENTWURF ZUR UMGESTALTUNG DER ARMEE 
AUS DEM ENDE DES 18. JAHRHUNDERTS. 
ARTILLERIE UND LEICHTE TRUPPEN (Teil 1I.)

Das 18. Jahrhundert war ein wichtiger Meilenstein für die Entwicklung des europäischen 
Heerwesens. Unter dem Einfluss von neuen technischen Errungenschaften und Neuerungen 
wurden die kriegerische Taktik und Strategie der Armeen grundlegend verändert. 
Gleichzeitig wurden auch die Rolle und Bedeutung der organisatorischen und logistischen 
Sicherstellung  militärischer Operationen radikal verändert. Zahlenstarke Armeen stellten 
auch das Bedürfnis nach einer verbesserten Krankenfürsorge. Nicht minder wichtig war 
der Bereich der sozialen Fürsorge für Soldaten nach ihrer aktiven Zeit im Militärdienst, 
u. a. zur Vorbeugung von gesellschaftlichen Spannungen und Konflikten. Zu den neuen 
Entwicklungen im Heerwesen im 18. Jahrhundert hat auch der Fortschritt der Kriegstheorie 
wesentlich beigetragen, zunächst mit Frankreich als Vorreiter auf diesem Gebiet. Zu dieser 
Zeit wurden zahlreiche praktische Handbücher und Vorschriften für unterschiedliche Stufen 
der Befehlshaber und Bestandteile der Armee veröffentlicht. Im vorliegenden Beitrag wird 
insbesondere das schriftliche Werk von Baron Karl Ludwig O‘Cahill (*1746 - † zwischen 
1804-1809) erläutert, in dem sein Autor seine zeitgenössische Vorstellungen über die 
Grundsätze einer, seiner Ansicht nach tadellosen Armee skizzierte. Das schriftliche Werk 
O‘Cahill ist nicht zuletzt dadurch interessant, dass man anhand von konkreten Beispielen 
die Unterschiede zwischen einer Idealvorstellung und der tatsächlichen Realität einer 
Armee des 18. Jahrhunderts zurückverfolgen kann. 
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POČIATKY VOJENSKEJ KARIÉRY MICHALA LOKŠÍKA 
A LIST GENERÁLA PARISA

JAN VAVRUŠ

VAVRUŠ, J.: The Beginnings of Michal Lokšík’s Military Career and the Letter from General 
Paris. Vojenská história, 2, 25, 2021, pp 149-169, Bratislava.
In the published article, the author addresses the beginnings of the military career of Michal 
Lokšík. According to the study, he came from a modest background of Slovaks living in 
Vienna. He studied at the cadet school in Innsbruck and Prague. As the officer of the 71st 
Infantry Regiment on the Russian front, he was awarded three honours in five months. On 
13 September 1915, he fell captive and only returned in February 1918. In December, he 
joined the Czechoslovak Army and actively participated in the fights against the Hungarian 
Bolsheviks. After the battles at Kisterenye, with the remains of the 2nd battalion, he retreated 
and fought at Tornaľa where the regiment commander, Cpt. Stuchlík, fell. The regiment was 
reduced to a single battalion and Lokšík became its commander since 15 June 1919. Through 
the bypass manoeuvre at Rožňava, he contributed significantly to the defeat of the Bolshevik 
army, for which he was decorated with the CSL War Cross. Later, he was allocated under 
General Hennocque and served also as the personal aide of General Paris. Since 30 January, 
he worked at the intelligence department (2nd Bureau) of the District Military Headquarters 
for Subcarpathian Ruthenia. In spite of the requirements of the French military mission to be 
promoted to a Captain, he was relocated to the 29th regiment by an order. However, he never 
entered the service, returning to his home Vienna. As an Austrian citizen, wrongly recruited to 
the CSL Army, he was acquitted from the desertion charges by the court. Lokšík perceived the 
relocation to the Czech regiment as a plot of the legionary command, which was also the reason 
of his later political radicalisation.
The author also states that there is a Czech translation of a letter from General Paris in 
Lokšík’s estate, with Lokšík’s own handwritten notes in German. The letter is enclosed as 
an attachment. The document is interesting also due to the fact that Lokšík did not write any 
memoirs about his abundant military intelligence activity and did not leave any private diary 
behind. The lesser known facts about the early days of Lokšík’s military career were not 
evaluated sufficiently even in the newer historical literature.
Keywords: Military history, Michal Lokšík, military career, I. and R. Army, World War 1, 71st 
infantry regiment, CS Army.

V pozostalosti po Michalovi Lokšíkovi sa nachádza český preklad listu generála Parisa1,  
na ktorom sú v nemeckom jazyku na štyroch miestach vlastnoručné  poznámky bývalého 
podplukovníka slovenskej armády Michala Lokšíka (príloha). Dokument je zaujímavý 
i preto, že Lokšík žiadne spomienky o svojej bohatej vojensko-spravodajskej činnosti 
nepísal a nezanechal ani žiadny súkromný denník. Menej známe fakty o počiatkoch 
Lokšíkovej vojenskej kariéry neboli dostatočne vyhodnotené ani v novšej odbornej 
literatúre 2.

Michal Lokšík sa narodil vo Viedni dňa 12. januára 1897 ako syn poľnohospodárskej 
robotníčky Márie Hladíkovej, ktorá sa 16. augusta 1898 vydala za nádenníka Michala 

1 Francúzsky originál bol napísaný v Užhorode 23. 2. 1920.  Poznámky v nemeckom jazyku boli
dopísané Michalom Lokšíkom pri sumarizácii podkladov k žiadosti o dôchodok. Pozri príloha a nemecké 
rukopisné poznámky.
2 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945. Bratislava :  Vojenský histo 
rický ústav, 2013.
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Lokšíka. Pochádzal z jednoduchých pomerov viedenských Slovákov3 prisťahovaných do 
hlavného mesta monarchie z Borského Svätého Jura. Na sobášnom liste rodičov sú ako 
svedkovia uvedené mená Michal Ozábal, železničný strážca (Bahnwächter) zo XVI. okrsku 
a Karol Urschler, murár z III. okrsku. V čase sobáša nemali rodičia spoločnú adresu. 
Matka bývala v III. okrsku (Erdbergstrasse 33) a otec v XVI. okrsku (Reinhardtgasse 
36, dnes Haberlgasse)4. Predvojnová konjunktúra priniesla prosperitu aj Lokšíkovým 
rodičom. Na trhovisku „Am Hof“ si matka zaobstarala stály predajný pult so zeleninou 
a otec po absolvovaní skúšok na vyššej technickej škole sa stal strojným majstrom pre 
obsluhu parných kotlov (Maschinenmeister) v novej mliekarni v 2. viedenskom okrsku 
(Leopoldstadt, Stuwerviertel). Michal Lokšík medzitým absolvoval v rokoch 1903 – 1912 
päť tried všeobecnej ľudovej školy a štyri triedy „reálky“ (Realschule) s vyučovacím 
jazykom nemeckým. Rodina bývala v blízkosti „Rochusmarkt“ na adrese Rasumofskygasse 
30.  Zdatný a urastený mládenec z pomerne chudobných pomerov mal však ďaleko vyššie 
ambície ako len prácu medzi drobnými viedenskými obchodníkmi s potravinami. Po 
absolvovaní prijímacieho konania odišiel z Viedne a stal sa chovancom kadetnej školy 
v Innsbrucku5. Okrem zaplatenia symbolického školného bolo povinnosťou frekventanta 
zotrvať minimálne tri roky v aktívnej vojenskej službe. Posledný školský rok (1914/15) 
bolo jeho vzdelávanie zamerané na štúdium armádnej logistiky a zásobovania na kadetnej 
škole v Prahe. Tá poskytovala širší záber špeciálnych predmetov6 v porovnaní so školou 
v Innsbrucku. 

3..also arme Leute...,sie ist als junges Mädchen nach Wien gekommen,.. musste die da irgendwo vielleicht 16- 
17 Jahre alt gewesen sein wo sie nach Wien gekommen ist, ...die hat so ein,...wir sagen es als Österreicher....
Kräutlerei gehabt, ...also Gemüse..Kräutlerei... SPOMIENKY SYNA, Audiozáznam .... Mária Lokšíková, 
rod. Hladíková zomrela ako 87-ročná v roku 1965 a otec Michal Lokšík ako 85-ročný v roku 1960. Ich 
vnuk si na nich spomína ako na svedomitých a pracovitých ľudí, ktorí si ešte aj na dôchodku privyrábali 
predajom zeleniny. So synom Michalom komunikovali až do smrti po slovensky. Postoje starých rodičov 
charakterizuje ako silne antimaďarské. Dôvodom mal byť incident  Jána Lokšíka (starého otca Michala) 
s maďarskými (uhorskými) žandármi, ktorý zapríčinil jeho vysťahovanie z rodnej Maríkovej do Borského 
sv. Jura. 
4 Otcovstvo potvrdil po sobáši Michal Lokšík aj svojím podpisom v krstnej matrike viedenskej katolíckej  
farnosti sv. Petra a Pavla. Podpísal sa s mäkčeňom (Michael Lokšik). Rodné priezvisko Hladík zapísané 
pôvodne pri krste nebolo pri výpise z matriky a vystavení krstného listu už nikdy použité. Krstným otcom 
bol Ján Baďura (Badura Johann) zo Sv. Jura (Borského?)  Tieto fakty reflektujú zložitú sociálnu situáciu 
prisťahovalcov vo Viedni koncom 19. storočia. V januári 1897 bolo v predmetnej krstnej matrike zapísaných 
81 detí, z toho 28 bolo nemanželských (34,5 %). Otcovia sa priznali k svojmu potomkovi v 15 prípadoch, 
niektorí z nich svoj vzťah k matke legitimovali dodatočným sobášom (12). Toto bol aj prípad Lokšíkovcov. 
V 13 prípadoch kolónka otec zostala prázdna – otec neuvedený.
5 Absolvovanie štyroch tried reálky (Realschule) bolo minimálnym predpokladom na prijatie do kadetnej  
školy. Dôležitá bola fyzická kondícia a príkladné správanie. Dôvody, prečo bol prijatý do školy v ďalekom 
Innsbrucku a nie do viedenskej kadetnej školy v Breitensee, sú nejasné. Výučba okrem vojenských predme-
tov (Waffenlehre, Dienstreglement, Schießinstruktion, Exerzierreglement, Dienstvorschriften und Anstand-
slehre) zahŕňala aj prírodovedné (matematika, fyzika, prírodoveda, geografia, etc.) a spoločenskovedné od-
bory (všeobecné dejiny, náboženstvo,  spev, hudba, jazyky, kreslenie). Súčasťou prípravy boli aj praktické 
kurzy, cvičenia a hry (Schreibunterricht, Übungsschießen,  Gesundheitspflege und Sanitätsdienst, Tanzen, 
Jugendspiele a pod.). Absolvent kadetky sa mal dohovoriť po francúzsky a ovládať slovom a písmom mini-
málne jeden ďalší jazyk armády. V Lokšíkovom prípade to bola čeština, maďarsky nevedel. Odlišoval sa tak 
od iných slovenských dôstojníkov, ktorí v časoch monarchie slúžili najmä ako záložní dôstojníci a absolvo-
vali základné a stredoškolské vzdelanie v maďarskom jazyku. 
6 Bola to napríklad výuka poľnej telefónnej služby, stenografia, náuka o koňoch a jazdectvo, všeobecné  
predmety súvisiace s armádnou logistikou. Lokšík v r. 1919 uviedol, že je „vycvičen v kulometní a technické 
službě“. Škola sa niekedy označuje aj ako „Train-Kadettenschule“, avšak  táto špecializácia sa vyučovala len 
v poslednom roku prípravy kadetov. Škola sa mala nachádzať v priestoroch súčasnej budovy ministerstva 
obrany Českej republiky. 
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Cez dovolenku pred odchodom na front 
navštívil Lokšík svojich rodičov vo Viedni 
a nechal sa vyfotografovať v ateliéroch 
„SIG. BING“. O zaradení do trenčianskeho 
pešieho pluku v prihláške do čs. vojska 
napísal: „15. března 1915 byl jsem jmenován 
praporčíkem k pěšímu pluku č. 71 z pražské 
kadetní školy. Dne 3. dubna přišel jsem 
k náhradnímu tělesu 71. pěšího pluku do 
Szásvárosu, kde jsem konal službu co 
velitel čety. 13. dubna šel jsem s devátým 
pochodovým praporem na ruské bojiště, 
kde jsem konal službu co velitel setniny až 
do 13. srpna.“ Z textu vyplýva, že Lokšík 
si pomýlil české názvoslovie pre mesiace 
august a september7. Jeho aktívne zapojenie 
v bojoch trvalo až do 13. septembra. 
Plukovník Prey podpísal dňa 24. mája 
1915 v Hordynii8 návrh na vyznamenanie 
Lokšíka striebornou medailou za odvahu  
I. triedy (č. 78651, foto). Viedol čatu z  9. roty 
71. p. pl., správal sa odvážne a príkladne, 
a to nielen v postavení, ale aj ako veliteľ 
prieskumného oddielu na fronte pri vrchu 
Skura9. Tam konal obzvlášť cenné služby od 
22. apríla do 8. mája 1915 ako delostrelecký 
pozorovateľ. Dňa 18. mája po dlhotrvajúcom 
a zložitom pozorovaní odhalil nepriateľské 
pozorovacie stanovište, vyšplhal sa na 
strom a „zložil“ (odstrelil) jedného muža, 
následkom čoho Rusi postavenie opustili10. 
Tento odvážny čin sa však musel odohrať 
až niekde v priestore Sambor – Hordynia, 
nakoľko po víťaznej rak.-uh. ofenzíve pri 
Gorliciach postúpil trenčiansky peší pluk 

viac ako 100 km k Dnestru. Bojová cesta Lokšíkovej 9. roty sa dá rekonštruovať aj na 
základe údajov registra zomrelých. Intenzívne boje viedol pluk v dňoch 23. a 24. apríla 1915 
pri južnom sedle vrchu Skura medzi kótami 856 až 814. Úsek 9. roty bol bližšie pri obci 

7 VÚA-VHA Praha, KL, ev. list 15144, prihláška do čsl. armády. Lokšíkov krátky pobyt v Szaszvárosi sa 
časovo prekrýva s oveľa dlhším pobytom Turanca od konca februára po koniec júla. Aj Turanec velil v r. 1914 
čate z 9. roty, ale v bojoch u Gontovej už velil 4. guľometnej rote. K pluku na fronte dorazil v auguste 1915 
a po nevydarených septembrových prielomoch si vojaci v tomto priestore vybudovali podzemné kryty a byty.
8 Dnešná ukrajinská obec „Гординя“, poľsky Hordynia.
9 Katastrálne územie Hostovice, okr. Snina.
10 „Anlass: Tapferes und beispielgebendes Verhalten sowohl in der Stellung als auch als Visitierungspatr.
Cmdt.  vor der Front am Skura vrch; wo er als Art. Beobachter besonders wertvolle dienste leistete /:vom 
22./4.-8./5:/ Am 18/5 entdeckte er in der Stellung am Striviarz nach längerer, sehr schwieriger Beobachtung - 
durch erklettern eines Baumes -einen fdl. Beochbachtungsposten u. erlegte einen Mann von demselben, worauf 
der Standpunkt von den Russen verlassen wurde.“ Príloha foto.

Kadet Michal Lokšík r. 1914
 počas dovolenky vo Viedni
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Parihuzovce. V tomto priestore pochovali minimálne 3 vojakov z 9. roty11. Vojaka Repku zo 
štábnej roty pochovali pri kostole, ale napríklad záložného slobodníka Cabu z guľometného 
oddielu priamo na mieste, kde zomrel (kóta 814). Boje tu prebiehali ďalšie dva týždne. Ešte 
aj 5. mája na kóte 814 padol a bol pochovaný vojak Heglas z 1. náhradnej roty12. Väčšie 
straty zaznamenala 7., 11. a 14. rota pri kóte 856.  Rýchly postup z tohto priestoru smerom 
k Dnestru nasledoval až niekedy okolo 7. – 8. mája 1915. Záznamy o padlých vojakoch od 15. 
do 19. mája 1915 jasne dokladajú, že v tom čase bojoval 71. p. pl. už pri Sambore a Hordynii. 
Tam sa odohrala aj udalosť (odstrelenie pozorovateľa) spomenutá v návrhu na Lokšíkovo 
vyznamenanie. 

Koncom júna sa pluk nachádzal juhovýchodne od Ľvova a postúpil z Hordynie približne 
110 km ďalej na východ. Vojak Matejička z  9. roty padol pri Wolkowe, okr. Przemyślany 
(Вовків, Перемишляни) dňa 2. júla 1915. Pochovali ho až 5. júla priamo na mieste, kde 
padol. Rovnaké miesto úmrtia a pochovania s trojdňovým posunom je zaznamenané aj pri 
vojakovi Ondákovi. V poľnom lazarete v Przemyślanoch zomreli ďalší príslušníci pluku.  
Front tu bol teda značne nestabilný a až po znovudobytí stratených pozícií bolo možné 
pochovať spolubojovníkov. Po týchto udalostiach dňa 1. augusta 1915 podpísal plk. Hostasch 
návrh na druhé Lokšíkovo vyznamenanie (č. 221909). Miesto datovania je totožné s poštou 
XIV. divízie (Feldpost 59). Opisuje udalosti, ktoré sa odohrali asi 6 týždňov pred napísaním 
návrhu. Lokšík sa dobrovoľne prihlásil za veliteľa dôstojníckej spravodajskej hliadky, ktorá 
vyrazila z postavenia pri Hordynii a prepadla silnú nepriateľskú poľnú stráž. Ruská stráž 
utrpela straty a stiahla sa. Aj napriek prudkej bočnej paľbe Lokšík poľnú stráž neustále 
prenasledoval až narazil na bunker s delostreleckou muníciou. V dôsledku silnejúcej 
priamej a bočnej paľby od prenasledovania nepriateľa upustil, zhromaždil príslušníkov 
svojej prieskumnej hliadky a zavčas ráno sa aj s muníciou bez strát vrátil do vlastného 
(východiskového) postavenia. 

S účinnosťou od 1. septembra 1915 bol Lokšík  povýšený na poručíka, ale už predtým velil 
celej 9. poľnej rote 71. p. pl. Návrh na ďalšie vyznamenanie zo 6. septembra 1915 uvádza, že  
27. augusta 1915 viedol Lokšík s majstrovskou odvážnosťou svoju rotu proti nepriateľskému 
postaveniu v boji na Zlotej Lipe (rieka Золота Липа) za silnej nepriateľskej pechotnej 
a guľometnej paľby. Po preniknutí do postavenia sa podieľal úspešne na prenasledovaní 
nepriateľa. Plk. Hostasch v návrhu  (6. 9. 1915) upresňuje, že Lokšík koná už päť mesiacov poľnú 
službu a zranený nebol13. Jeho frontové výkony boli obdivuhodné a hoci bol z poručíkov pluku 
najmladší (uvedený až na poslednom mieste), tri vyznamenania pri jeho mene vynikajú14. 
Z opisu dôvodov na vyznamenania vyplýva, že Lokšík sa nevyhýbal ani nebezpečnej 
11 VHA Bratislava, K. und k. Infanterieregiment Nr. 71, Sterbregister, Tom III., Fol. 111, 112.  Na význam  
registrov zomrelých 71. a 72. p. pl.  pre rekonštrukciu bojovej cesty 27. brigády a 14. divízie v Karpatoch 
upozornil najmä TURÍK, Radoslav .,Slovenské“ pluky rakúsko-uhorskej armády v karpatskej kampani 
1914/1915, s. 31-32. In Prvá svetová vojna v Karpatoch, Ed. Peter Kónya. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej 
univerzity, 2016, 338 s.
12 Svedkom jeho smrti dňa 5. 5. 1915 bol npor. Hrádek, ktorý však zakrátko padol v bojoch pri Hordynii  
16. mája 1915. VHA Bratislava, K. und k. Infanterieregiment Nr. 71, Sterbregister, Tom III., Fol. 125, 139. 
Pochovanie npor. Hrádka potvrdil kpt. Blažej Schuster. Od 1. 5. 1911 vyučoval v pražskej kadetnej škole 
taktiku a Lokšíka mohol poznať ešte pred jeho príchodom na front. 
13 „Führte seine Kompagnie im Gefechte an der Zlota Lipa am 27. August 1915 mit bravouröser  
Schneid im starken feindlichen Infanterie- und Maschinengewehrfeuer gegen die feindliche Stellung und nahm 
nach dem Eindringen in dieselbe an den Verfolgungskämpfen erfolgreich teil. 
Steht seit 5 Monaten im Felde, war nicht verwundet.“
14 Podľa Rangliste z r. 1916 z gážistov získal bronzovú záslužnú vojenskú medailu (Bronzene  
Militärverdienstmedaille am Bande des Militärverdienstkreuzes) por. Sontag a por. Šojat. Pri dalších siedmich 
menách poručíkov 71. p. pl. (Novák, Maras, Koncz, Cruss, Schubert, Orlinsky, Zerbes) žiadne vyznamenanie 
uvedené nie je.
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diverznej činnosti, prieskumu v noci a neočakávaným prepadom nepriateľa. Tieto akcie 
nasledovali po dôkladnom pozorovaní terénu, postavenia ruskej pechoty a delostrelectva.  

Začiatkom septembra 1915 postúpil 71. p. pl. od Zlotej Lipy v rámci bojov 14. divízie 
ďalších asi 60 km a bojovalo sa až v priestore východne od obce Ditkovce (Дітківці), južne 
od známej vyvýšeniny pri Gontovej. O tomto postupe sa zmienil aj veliteľ 14. divízie poľný 
podmaršal Csicserics v liste svojmu priateľovi generálovi Sarcotićovi: „27. augusta to bola 
moja divízia, ktorá vytvorila prielomový klin 2. armády. Takmer bez strát sa podaril tento 
vydarený kúsok. Potom však bola armáda vyhecovaná skoro na smrť, čo v polovici septembra 
viedlo k ťažkým bojom, z ktorých vyšla moja divízia s veľkou poctou, získala pochvalu 
vrchného velenia armády, mne to však spôsobilo otvorený konflikt s Böhm-Ermollim...“15. 
Práve tieto ťažké boje znamenali koniec Lokšíkovho nasadenia na východnom fronte. Pluk 
vyťažený rýchlym bojovým postupom, ktorý vôbec nebol bez strát, ako napísal Csicserics, 
sa 11. –13. septembra medzi Malou Berezovicou (Мала Березовиця) a Ditkovcami dostal 
do defenzívy a Lokšík padol 13. septembra 1915 do ruského zajatia. Od Karpatského 
oblúka pri Parihuzovciach až po Berezovicu za necelých 5 mesiacov postúpil pluk približne  
350 km a bolo len otázkou času, kedy sa Lokšíkovo mladícke bojové nadšenie skončí smrťou, 
zranením alebo zajatím. Podľa údajov, ktoré uviedol v podkladoch pre uznanie dôchodku, 
bol zranený (Kolbenhieb am Kopf ) a liečil sa v Kyjeve až do 15. júna 1916. Oficiálny zoznam 
strát uvádza, že por. Lokšík sa nachádza v zajateckom tábore Wolotschisk (Волочиськ)16. 
V tomto zozname sú  aj ďalšie mená zajatých dôstojníkov zo 71. p. pl. Vo Wolotschisku sa 
nachádzali zál. por. Beck a Gardos a v ďalekom Tobolsku boli internovaní zál. práp. Čačala 
a Mitáček, zál. por. Jaro, kadeti ašpiranti Kaunitz a Kohn, zál. por. Dr. jur. Kenedich. 

15 EDER, Hans, Der General der K. u. K. Armee und geheime Rat Maximilian Csicserics von  Bacsány, s.  
242, 243. Wien 2010. Dissertation. Všetky tri návrhy na Lokšíkove vyznamenania boli podpísané veliteľom 
pluku (Prey 1x, Hostasch 2x), veliteľom brigády (Horwath 2x, nečit. podpis 1x), veliteľom divízie (Csicserics 
3x) aj veliteľom V. Korpsu (Goglia 3x). Posledný návrh je opatrený pečiatkou „K. u. K. 2. Armeekommando“ 
a rukou dopísané „Res.N.5695/VI Belobung durch das Armeeoberkommando“. Podpis generála je nečitateľný, 
pravdepodobne je to podpis Böhm-Ermolliho. V januári 1916 bolo zverejnené, že por. Lokšíkovi bolo udelené 
najvyššie pochvalné uznanie (Allerhöchste belobende Anerkennung). Feldblatt č. 440 zo dňa 14.1.1916, s. 5.
16 Verlusliste Nr. 436 z 1.7.1916, s. 3. „Loksik Michael, Lt., IR 71, 2. Erskomp., Niederösterreich, Wien, 1897,  
Kriegsgef., Wolotschisk, Gouvernement Wolhynien, Rußland.“

Návrh na prvé Lokšíkovo vyznamenanie podpísaný plukovníkom Preyom v Hordynii dňa 24. mája 1915. Prepis 
textu obsiahnutý v poznámke pod čiarou č. 10, komentár k podpisom na návrhoch uvedených v poznámke č. 15.
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O aktivitách Lokšíka v zajatí máme len 
neskoršie správy. Pri jeho rozpracovaní 
II. správou ŠTB v roku 1955 sa spomínajú 
poznatky zo spisov I. zvláštneho odboru 
MV: „Ruští legionáři ho obviňovali, že 
v zajetí v Caricinu, v Rusku hrál nehezkou 
úlohu a choval se s národního hlediska 
špatně.“17 Je zaujímavé, že o Caricyne 
hovoril Lokšík aj svojmu synovi. Malo tu 
dôjsť k sporu, či zajatci pôjdu smerom na 
východ, alebo na západ18. Lokšík chcel ísť 
na západ a už niekedy vo februári 1918 
sa vrátil na územie Rakúsko-Uhorska. 
Je však potrebné pripomenúť, že v tom 
čase už nebol zajatcom. V podkladoch pre 
uznanie dôchodku uviedol, že zo zajatia 
bol prepustený v septembri 1917 (podľa 
ruského kalendára zrejme koncom augusta). 
Táto informácia korešponduje s poznatkami 
spravodajského oddelenia v Belehrade 
o zmenách v postavení zajatcov19 po tzv. 
februárovej revolúcii. K ich reálnemu 
prepusteniu došlo najmä po nevydarenej 

Kerenského ofenzíve v júli. Bývalí zajatci sa mohli v Rusku zamestnať a vojna sa z ich 
pohľadu skončila. O rýchlom návrate domov často ani neuvažovali. Nie je vylúčené, že 
z obdobia po prepustení Lokšíka zo zajatia pochádza fotografia v „proletárskom“ oblečení. 
Lokšík je na nej neoholený, uvoľnene stojaci s cigaretou v ruke opretý o kulisu stĺpu 
s maľovaným pozadím20. Akú prácu Lokšík v Rusku vykonával, nepodarilo sa objasniť. 
Nemal dobré spomienky na Rusov21 a po boľševickej revolúcii sa situácia ešte viac 
skomplikovala. Skúsenosti z Ruska mali trvalý vplyv na jeho neskoršie postoje, ktoré boli 

17  KS ZNB S ŠtB Bratislava, BA-V, arch. č. 1207.
18 Da weiß ich nur, dass er gesagt hat..,die waren eingeteilt,  Kriegsgefangene und er dabei, die haben in Cari-
cin die.., nicht die Toiletten, sondern die...wie heißt das...,Abfall...die Scheißhausgruben dort gereinigt... Es war 
irgendetwas, dass, zuerst eine...., jetzt weiß ich nicht ob das nicht mit der tschechischen Legion da irgendeine 
Verbindung war, weil er hat mir gesagt, es ist zuerst einen Weg gewesen mit der sibirischen Eisenbahn Richtung 
Vladivostok, also in den Osten hinein,... wie die umgedreht haben, das weiß ich leider Gottes nicht... SPOMIEN-
KY SYNA, Audiozáznam.....,
19 KA, KM 5. Abt. 64-50/9 1918. „..Sie wurden als freie Menschen erklärt Es gab keinen Unterschied  
mehr zwischen Offiziere und den russischen Soldaten, ebenso auch keine zwischen den russischen Soldaten 
und unseren Kriegsgefangenen. Sie konnten Geschäfte, Gewerbe betreiben, durften von Ort zu Ort wandern, 
öffentliche Versammlungen abhalten...“. Rakúske vojenské a civilné úrady boli o situácii v Rusku všeobecne 
veľmi dobre informované. K téme z novšej literatúry napr. MORITZ, Verena. 1917. Österreichische Stimmen 
zur Russischen Revolution.  Salzburg – Wien 2017. Residenz Verlag. 
20 Tu sa však nedá ani vylúčiť, že je to fotografia v prestrojení z rokov 1919/20 (Spaßfoto). Lokšík vedel zahrať 
divadlo a napr. v „preoblečení“  urobiť zo seba  „proletára“ hovoriaceho nemecky a rusky. Na fotografiách 
z obdobia pôsobenia v čsl. vojsku  je upravený, oholený a vo vojenskej uniforme.
21 „...pplk. Lokšík bol osobne zaujatý proti Rusom údajne ešte z býv. sv. vojny“. Zápisnica z 13. 4. 1948  s mjr. 
NB Ľudovítom Kramplom, LS 440/1948, s. 88  proces s Jánom Zahorákom a spol. V tomto zmysle vypovedal 
Krampl už 4. 11. 1945: „V osobních věcech byl spravedlivý a stíhal každého. Byl zaujat proti Rusům již z I. 
světové války, kdy byl u nich v zajetí. Byl též zaujat proti ČSR. Nenáviděl Maďary...“. Poznatky zo spisu I. zvl. 
odboru MV, KS ZNB S ŠtB Bratislava, BA-V, arch. č. 1207.

Neoholený Michal Lokšík v „proletárskom“ 
oblečení po prepustení zo zajatia
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výrazne antiboľševické a protičeské. V prihláške do čs. armády v decembri 1918 zajateckú 
anabázu vôbec nespomenul. 

Opis jeho činnosti „ve válce“ pokračuje: „Od 2.března až do 20. srpna22 1918 jsem byl 
u náhradního tělesa co instruktor kulometové náhradní setniny. Dne 22. srpna šel jsem 
jako jednotlivec na italské bojiště k pěšímu pluku č. 71, kde jsem konal službu co referent 
veškerých kulometů u pluku.“ Z textu vyplýva, že po prechode hraníc a povinnej karanténe 
prišiel Lokšík 2. marca 1918 do srbského Kragujevca. Tu boli zaiste skúmané aj okolnosti 
jeho zajatia a prípadná činnosť v Rusku. Dobrá informovanosť vojenského spravodajstva 
v Belehrade súvisí práve s prešetrovaním navrátilcov v tzv. ospravedlňujúcom konaní 
(správy kpt. Tascha, mjr. Šafránka a i.). Lokšík sa neuvádza ani medzi osobami, ktoré 
svedčili proti kragujevským vzbúrencom, a ani medzi 26 dôstojníkmi – zaháľačmi 
v Kappelovej záverečnej správe. Nachádza sa až v rozkaze náhradného práporu  
č. 165 zo 14. júna 191823. Keďže z Kragujevca mu mal byť vymenovací dekrét odoslaný, 
pravdepodobne sa Lokšík v čase vzbury a popravy v Kragujevci nenachádzal. Vymenovací 
dekrét môže súvisieť s jeho povýšením na nadporučíka so spätnou účinnosťou od  
1. augusta 1917.  Lokšík mohol byť na dovolenke, kurze alebo konať službu mimo náhr. 
práporu. Jeho odchod 22. augusta ako jednotlivca na taliansky front sa nepodarilo potvrdiť 
iným prameňom. Formulácia „jako jednotlivec na italské bojiště“ znie pochybne i z toho 
dôvodu, že v prihláške zatajil rodisko vo Viedni a ako miesto narodenia uviedol Borský sv. 
Jur. Pred vstupom do čs. armády pracoval zrejme vo vojenskej zásobovacej administratíve 
na nákladnej stanici Wien-Stadlau. Do akej miery mohla súvisieť táto činnosť s prácou 
referenta veškerých kulometu v 71 p. pl., nie je jasné. Priame nasadenie Lokšíka v bojoch na 
talianskom fronte je nepravdepodobné. V podkladoch pre dôchodok uviedol, že v Stadlau 
bol evidovaný ako príslušník rakúskeho Volkswehru na dovolenke (diente 1918- Ende 1920 
xxx u. nachträglicher Beurlaubung von Volkswehr-Stadlau) a v období rakúskej republiky 
uvádza poberanie tzv. „Mobilzulage“24. V období koniec r. 1918 – 1920 však jednoznačne 
slúžil v čs. armáde. Svojou činnosťou počas dovolenky v ČSR teda v konečnom dôsledku 
prekonal v počte armád aj svojho kamaráta „Pilfúzka“25, vojaka „len“ štyroch armád.

Lokšík sa pri vstupe do československej armády preukázal „jmenovacím listem 
i s legitimací od náhr. tělesa pěš. pluku č. 71“ ako dôstojník v aktívnej službe. Medzi 
zvláštnymi schopnosťami bol uvedený guľometný výcvik. Zapísaný bol ako „slovák“ 
ovládajúci jazyky „slovensky, česky, polsky, německy“. Prísahu vykonal v Malackách 
dne 20. prosince 1918 u 1. moravského praporu. Prihláška je podpísaná: Malacky26, dne 
5.ledna 1919. Na prednej strane je okrem Lokšíkovho podpisu (Michal Lokšík, nadporučík)   

22 Prepísané, pôvodne napísané „října“.
23 CHORVÁT, Peter – ZAŤKOVÁ, Jana – ČAPLOVIČ, Miloslav. 220. Rozkaz veliteľstva náhradného  
práporu pešieho pluku 71 dislokovaného v Kragujevci zo dňa 14. júna 1918. In Pramene k vojenským dejinám 
Slovenska IV/1, s. 339.,  VAVRUŠ, Ján. Záverečná správa kragujevského súdu. In Zborník Trenčianskeho 
múzea v Trenčíne 2019, s. 105, 106. 
24 Tu však treba opätovne pripomenúť, že sa  jednalo o dodatočný záznam, vykázanie činnosti v období  
1918 –1920, ktorý bol vykonaný až  neskôr, teda po odchode z voj. služby v ČSR. Koncom r. 1918 bol 
rakúsky Volkswehr len v štádiu  návrhu zákona, ktorý až 6. 2. 1919 bol schválený provizórnym národným 
zhromaždením republiky „Deutschösterreich“. Zákon predpokladal všeobecnú vojenskú povinnosť pre mužov 
od 18 – 41 rokov, kam spadal aj Lokšík. Mierovou zmluvou zo Saint-Geirmain (10. 9. 1919) sa tento zákon stal 
obsolentným a Volkswehr musel byť transformovaný na armádu vojakov z povolania, ktorá mohla mať najviac 
30 000 príslušníkov z toho 1 000 dôstojníkov a 2 000 poddôstojníkov. V akej výške a na základe akých predpisov 
mala byť Lokšíkovi počas prvej republiky vyplácaná „Mobilzulage“,  môže byť objektom ďalšieho výskumu.
25 Vojenskú kariéru tohto dôstojníka spracoval KOZOLKA, Jaroslav. Vojak štyroch armád plukovník  
generálneho štábu Rudolf Pilfousek. In Vojenská história, 2018, roč. 24, č. 1, s. 119-143. 
26  Preškrtnuté Kroměříž, hore nad tým napísané Malacky.
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aj podpis kpt. Stuchlíka s pečiatkou27. V záznamnom liste spísanom v Užhorode dňa  
27. októbra 1919 Lokšík uviedol: „Dne 17.XII.1918 podal jsem přihlášku o přijetí do čs. 
armady. Přijat do čs. armady, ev. č. 15144. Činnou službu nastoupil 17.XII.1918 v čs. armade.“

Podľa Ježeka28 moravský pluk vznikol dňa 12. 12. 1918 zlúčením peších jednotiek na 
západnom Slovensku východne od rieky Moravy až po Pezinok, Trnavu a Sereď. Z Moravy 
vysielané oddiely vytvorili najskôr malackú a potom nádašskú skupinu. Medzi dobrovoľní-
kov sa hlásili aj Záhoráci. Pôvodný, asi 120-členný, asistenčný oddiel 25 strel. pluku (veliteľ 
npor. v zál. Ripka) zotrval v Malackách29 pomerne krátko a už 21. novembra 1918 odchádza 
do Kroměřiža. Velenie v Maláckach prebral deň predtým (20. novembra) bývalý veliteľ ná-
hradnej guľometnej roty 71. p.pl. kpt. Stuchlík. Záložný npor. Ripka bol jeho podriadeným. 
Tieto zmeny súvisia s aktivitami generálmajora Štiku, veliteľa čs. vojsk v Uherskom Hradiš-
ti30. Malacká skupina bola 25. novembra 1918 premenovaná na I. oddiel holíčskej skupiny 
a oddiel sa podľa Ježeka od 8. decembra 1918 označoval ako „čs. 25 střelecký prapor“, resp. 
prvý prápor moravského pluku. V priestore Malacky bola teda zavŕšená integrácia čs. bo-
jových jednotiek z domáceho vojska pod velením kpt. Stuchlíka31. Prápor mal (minimálny) 
početný stav 25 dôstojníkov, 360 mužov a 8 guľometov32. Za veliteľa guľometnej roty si 
Stuchlík vybral práve npor. Lokšíka33.  Z archívnych prameňov je ťažké zrekonštruovať, ako 
a kedy presne sa Lokšík objavil v tomto priestore. Analýza ŠTB z r. 1955 o jeho príchode 
na Slovensko v r. 1918 uvádza, že „po ustanovení I. ČSR odejel s MUDr. G. Řehákem (který 
byl v roce 1950 ředitelem státní nemocnice v Bratislavě) a bratrancem L. Ozábalem na Slo-
vensko a hlásil se jako Slovák ve Skalici u Dr. Blaho34“. Podľa záznamného listu bol Lokšík 
27 Vid(del). v Malackách, dne 5. ledna 1919, Vácslav Stuchlík setník. Pečiatka: Velitelství čs. 25. střel. praporu  
na Slovensku. Prihláška bola už v nasledujúci deň (6.1.1919) v Trnave a M. N. O v Prahe jej vyhovelo dňa  
21. 3. 1919. „Přijat do čs. armády Věst. 21. 1919.“
28 JEŽEK, Z. Účast dobrovolníků v bojích o Slovensko a Těšínsko v letech 1918-1919. Praha 1937, s. 106.
29 Oddiel npor. Ripku po príchode do Malaciek začiatkom  novembra  mal najviac 50 dobre zorganizovaných  
vojakov a dva guľomety. Dokonca príchod maďarského vlaku na stanicu do Malaciek zastavilo len asi 20 
vojakov z tohto oddielu. Porovnaj: OSVETA, roč. I, č. 10 z 15. marca 1919, s. 1. Prepis textu P. Vrablec: www.
dejinyzahoria.sk/2018/03/archiv_8.html  Sídlom oddielu bol Pálffyovský kaštieľ. Prvá posila asi 50 mužov 
dorazila 9. novembra a ďalšia 11. novembra. Obsadili Devínske Jazero a Stupavu. Vojaci patrili pôvodne pod 
25. peší pluk rak. uh. armády a za veliteľa im  určili G. Megu. Ten mal z Gajár, Malaciek, Levár, Mor. Sv. Jánov 
následne naverbovať asi 1 prápor domáceho vojska. MEGO, Gejza. Slovenské národné hnutie v dobe pred 
svetovou vojnou, v čase vojny a po prevrate v okolí Vrbového. In Slovenský prevrat. Sväzok I, s. 103, 104. Ed. 
Karol A. Medvecký. Bratislava 1931.
30 ZAPLETAL, Ř. Druhý čs. pěší pluk dobrovolnický, I. díl, Praha 1928, s. 46-47.
31  Pod Stuchlíkovo velenie zaradili aj vojakov spadajúcich pod  G. Megu. Zaradení boli do 5. a 6.  roty. Pozri  
náčrt Ježek, str. 33 (Slováci, Mego). 
32 Ježekove súčty o početnom stave dôstojníkov, vojakov a guľometov celého moravského pluku na s. 106 sa 
nezhodujú  s počtami podľa jednotlivých práporov na s. 106-107.  Z celkových súčtov o príslušníkoch pluku 
sa dá odvodiť, že pod velenie kpt. Stuchlíka mohlo patriť podstatne viac vojakov.
33 Stuchlík poznal Lokšíka z Kragujevca. V rak.-uh. armáde velením guľometných rôt poverovali  
najspoľahlivejších dôstojníkov. Často konali aj istú formu  „propagačnej“ a „osvetovej“ práce. Podľa správy 
agenta Jindru zo 16. 5. 1918 kpt. Stuchlík  povzbudzoval navrátilcov 71. p. pl. do ďalšieho boja proti Talianom 
„...ca. um 10 h vorm. kam Herr Hptm. Stuchlik in die Ubikation der Heimkehrer und bemühte sich die 
Mannschaft durch lehrreiche Reden aufzumuntern. Die Mannschaft  zeigte sich wirklich gehoben und fügsam 
zu sein...“. VHA Bratislava, 5KK 1918 PREZ, šk. 485, 90-20-30-113, s. 3. Stuchlíkova guľometná rota bola 
v rámci náhr. práporu 71. p. pl. v stálej bojovej pohotovosti (chránila muničný sklad) a podstatným spôsobom 
prispela k pacifikácii vzbúrencov. 
34  KS ZNB S ŠtB Bratislava, BA-V, arch. č. 1207.  Dr. Blaho bol ministrom prvej dočasnej vlády v Skalici od  
6. 11. 1918 do začiatku  decembra. Potom sa ujal úradovania Dr. Šrobár v Žiline. JANŠÁK, Štefan. Príchod 
prvej československej vlády na Slovensko. In Skalica 1918. Spomienky na príchod a postavenie dočasnej vlády 
pre Slovensko. 
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veliteľom guľometnej roty od 17. decembra 1918 a už 18. decembra sa zúčastnil bojov u De-
vínskeho Jazera. Záznam o Lokšíkovom boji pri Devínskom jazere zatiaľ nebol prevere-
ný iným prameňom. Výraznejšie prestrelky sa pri Devínskom jazere odohrali už v mesiaci 
november a príslušníci Stuchlíkovho práporu viedli od Devínskeho jazera výzvedný útok 
smerom na Devínsku Novú Ves až 30. decembra 1918 (pozri nižšie). 

Prečo Lokšík prišiel na Slovensko? Dôvody nemuseli byť len národno-budovateľské, 
ale aj čisto pragmatické. Hoci z dokumentov (prihláška do čsl. armády, list gen. Parisa) 
jasne vyplýva, že vystupoval ako sebavedomý Slovák, v prvom rade bol konfrontovaný 
s katastrofálnou zásobovacou situáciou vo Viedni po rozpade monarchie. Na Záhorí mal 
príbuzných a mnohí Slováci profitovali z predaja poľnohospodárskych produktov v hlav-
nom meste. Mať tieto obchodné „toky“ pod kontrolou, znamenalo pre šikovných jednotliv-
cov, alebo dobre organizované skupiny rýchly zisk za krátky čas. Správy o „rabovačkách“ 
a predaj do „Rakús“ je potrebné vidieť aj v tomto kontexte. Situácia v Dolnom Rakúsku ne-
bola lepšia a bezpečnosť vo Viedni vzhľadom na rôzne boľševizmom inšpirované skupiny 
dokonca horšia. Deti boli podvýživené, kradli a žobrali a ľudia umierali osamelí vo svojich 
bytoch. Doprava fungovala mizerne35 a uhlie na splyňovanie bolo potrebné importovať. 
Boľševický puč bol r. 1919 potlačený vojensky aj vo Viedni. Do roka sa po vojne z Viedne 
odsťahoval takmer každý desiaty obyvateľ. Rozklad armádnych a administratívnych štruk-
túr znamenal pre mnohých dôstojníkov a štátnych zamestnancov koniec stabilného príjmu, 
koniec istôt a perspektívu chudoby.

Postavenie veliteľa guľometnej roty s hlavným sídlom v kaštieli v Malackách a k tomu 
ešte aj pri veliteľovi práporu, ktorého Lokšík osobne poznal, možno vnímať aj ako snahu 
vyhnúť sa ére neistoty a perspektíve chudoby, ktorú v tom čase poskytovala jeho rodná 
Viedeň. Okrem toho nebol až tak ďaleko od svojich príbuzných a v podstate sa tu cítil ako 
doma. Dobytie Bratislavy dostali na starosť talianski legionári. Zo Stuchlíkovho práporu 
sa v počiatočnej fáze do tejto akcie zapojila len jedna čata vedená por. Ripkom36, 50 mužov 
z roty por. Grossa pod velením kadeta Šmida a oddelenie „strojných pušiek“, ktorým velil 
šikovateľ Kováč. Tieto guľomety síce patrili pod Lokšíkovu rotu, ale záznam, že by sa 
týchto bojov osobne zúčastnil, nebol zistený. Lokšík zostal pravdepodobne s jednou guľo-
metnou čatou svojej roty ako ochrana veliteľstva práporu v Malackách až do marca, keď 
došlo k zrušeniu moravského pluku a integrácii jeho práporov do 1. čs. pluku. Stuchlíkov 
prápor dostal označenie II. prápor 1. čs. pluku a koncom marca z priestoru Malacky od-
chádza do Levoče. Tam prebehla od 1. apríla do 12. mája 1919 reorganizácia pluku. Dejiny 
tohto pluku pomerne obšírne spracoval plk. gšt. v. v. Zdeněk Ježek a v tomto ohľade je 
možné vierohodnosť údajov porovnať s Lokšíkovým záznamným listom z r. 191937. 

Súčasťou reorganizácie pluku bola demobilizácia, ktorá zasiahla ročníky 1886 až 1892. 
Prápor I./1. bol rozpustený a 20. apríla mal pluk len dva prápory (II./1 a III./1). Stuchlíkov 
prápor (II./1) pozostával zo 4. roty (por. Plachý), 5. roty (por. Zábranský), 6. roty (npor. 
Maňák) a guľometnej roty pod velením npor. Lokšíka. Veliteľom pluku bol mjr. Pirnik. 
Dňa 6. mája sa pluk presunul do Košíc. Prápor II./1 bol umiestnený v barákovém leže-
ní Barča, kde zostal až do 12. mája. Keď postup II. brigády na novú demarkačnú líniu 
Sečany-Salgótarján 10. – 12. mája zlyhal, z východu začala od 12./13. mája postupovať  

35 K problematike z  novšej literatúry najmä HAIDER, Edgard. Wien 1918 – Agonie der Kaiserstadt. Boehlau 
2018. 
36 Osveta, roč. I, č. 19 zo dňa 17. mája 1919, s. 2. „... zahájený bol postup na Prešporok výzvedným útokom na  
Devínskou-Novou-Ves dňa 30. dec. r. 1918, pri ktorom sa mimo 20 legionárov od 33 Čs. pluku súčastnilo sa 
oddelenie pozostávajúce z 20 mužov s dvoma kulomety 1. Moravského praporu pod velením poručíka Ripky...“
37 JEŽEK, Z. Účast dobrovolníků v bojích o Slovensko a Těšínsko v letech 1918-1919. Praha 1937,  s. 75-103.  
VÚA VHA Praha, KL, záznamní  list č. 15144.
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III. brigáda. Jej cieľom bolo cez Pétervásár od východu dobyť Kisterenye, do 19. mája pre-
rušiť železničné spojenie Budapešť-Salgótarján  a od 20. mája zasiahnuť do bojov tak, aby 
III. brigáda znemožnila ústup maďarského vojska zo Salgótarjánu, na ktorý zo severu tlači-
la II. a IV. brigáda. V tom čase mjr. Pirnik zastupoval veliteľa brigády pplk. Šemberu, ktorý 
mal dovolenku. Rozkazy veliteľom práporov vydal 17. mája na stanovisku Lemezgyár. Dňa 
18. mája 1918 obsadili čs. vojaci most v Pétervásári a Stuchlíkov prápor zaujal popoludní 
výšinu západne od Ivadu. Na druhý deň o 6.30 hod. začal postup na západ. Prieskumnej 
hliadke práporu II./1 velil práporčík Šmid a o 8. hod. západne od Nádújfalu narazil na od-
por obrneného vlaku. Keď vlak s pomocou brigádnej batérie zahnali, hlavný predvoj mohol 
pokračovať ďalej. Okolo 15.30 hod. prenikli vojaci Stuchlíkovho práporu cez Kisterenye 
na výšinu západne od obce. Protiútok Maďarov zo severu od Salgótarjánu bol odrazený, 5. 
a 6. rota zaujala obranné postavenie, 4. rota zostala ako záloha v škole. Veliteľstvo pluku, 
brigády, ženijná rota a batéria prenocovali pri III. prápore. Úloha bola splnená a brigáda 
mohla v nasledujúci deň zasiahnuť do boja o Salgótarján z juhu. Avšak prápor z 2. čs. 
pluku, určený na zaistenie brigády od Siroku, bol v noci napadnutý a zatlačený do Péter-
vásáru. Nastala panika a tí čo nepadli do zajatia, ustúpili až na Ózd. Mjr. Pirnik nemal na 
zabezpečenie tyla dostatok síl a v noci o 2. hodine dňa 20. mája vydal rozkaz na stiahnutie 
z Kisterenye severovýchodným smerom do postavenia na výšinu Mátraszéle. Tento rozkaz 
dorazil včas len k práporu III./1. a ten nepozorovane ustúpil. 

Prápor II./1 (Stuchlík s Lokšíkom) sa však ocitol v zložitej situácii. Maďari podnikli už 
za svitania so značnou presilou útok na tento prápor. Nasadené boli všetky zálohy a pod 
tlakom prevahy prápor II./1 začal ustupovať k Ivadu. Tam narazila 5. a 6. rota (Zábranský, 
Maňák) na maďarské oddiely, ktoré medzitým vytlačili kpt. Brauna z Pétérvásáru. Presile 
sa nemohli ubrániť a mnoho vojakov padlo do zajatia (5 dôstojníkov, 113 mužov). Nebez-
pečenstvo zbadala včas len 4. rota a Lokšíkova guľometná rota, zvyšky práporu odbočili 
na sever a vyhli sa zajatiu. Ustúpili až do Ózdu na územie 35. legionárskeho pluku (mjr. 
Aujeský). V Lokšíkovom záznamnom liste je o týchto udalostiach zapísané  „prap. nepří-
telem zničen“.

Útok na Salgótarján nebol úspešný ani zo severu (II. a IV. brigáda). Československé 
vojsko následne opustilo Miškovec a aj zvyšky III. brigády s mjr. Pirnikom sa stiahli. 
Medzitým došlo k reorganizácii pluku. Stuchlíkov prápor pozostával už len zo 4. roty 
a z Lokšíkovej guľometnej roty. Pplk. Šembera sa vrátil z dovolenky a prevzal brigádu od 
mjr. Pirníka. Kpt. Stuchlík prevzal velenie 1. čs. pluku a podľa záznamného listu Lokšík 
sa stal veliteľom bývalého Stuchlíkovho práporu II./1. Veliteľstvo sa presunulo 29. mája 
do Tornale a 4. rota z práporu II./1 bola disponovaná na ochranu batérie do Stránskej 
(Oldálfalva). 

Maďarskí boľševici 30. mája prerazili postavenie 35. legionárskeho pluku pri Bánréve, 
a aj prápor III./1. musel zaujať obranné postavenie pri Tornali západne od železničnej 
stanice. Južný okraj Tornale chránila ženijná rota posilnená dvoma čatami guľometov od 
1. čs. pluku. Veľké boje nastali 1. júna. Po mohutnej delostreleckej paľbe a s podporou 
obrneného vlaku sa maďarská armáda snažila  preraziť v údolí a dostať sa do Tornale. Tu 
prebiehali urputné boje, avšak útoky stroskotali práve na postaveniach 1. čs. pluku. Až po 
slabšom odpore I/2 čs. práporu východne od železničnej trate, keď hrozil obchvat, ustúpil 1. 
čs. pluk do nových postavení pri Čoltove. Počas relatívneho pokoja dňa 2. a 3. júna boli obidva 
prápory zlúčené do jedného. Od 4. júna teda pozostával 1. čs. pluk len z jedného práporu 
III./1 pod velením kpt. Stuchlíka. Práve boje 4. júna 1919 patria podľa Ježeka medzi jeho 
najlepšie bojové výkony. Pluk z postavení pri Čoltove prerazil naspäť do Tornale a na výšinu  
300 m Hubovo. Pri útoku bol ťažko zranený kpt. Stuchlík (neskôr zomrel) a velenie 
prevzal kpt. Vojáček. V Lokšíkovom záznamnom liste sú opísané tieto dni nasledovne: 
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„boj: Tornalia, Gömorpanyi, Csolta, Legeny, Plešivec, zpět na Csolta velitel pluku setník 
Stuchlík padl“. 

Po strate Hubovej sa prápor/pluk bránil na kóte 329/Béji, potom ustúpil na južný okraj 
Starne a neskôr ku Gemeru, kde zotrval v postavení až do 8. júna. Na rozkaz skupiny mjr. 
Prignota sa sťahuje k Plešivcu, Brzotínu a po prieniku maďarských oddielov z východu do 
Rožňavy sa celá skupina presúva nočným ústupom 10. júna až k Veľkej Polome. Do 15. 
júna zotrval prápor III./1 na južných svahoch kóty 708. Pre Lokšíka nastáva výnimočná si-
tuácia. V záznamnom liste je uvedené „15.VI.-1919 Převzal jsem velení III/I. čs. praporu“. 

Cieľ bol vytýčený jasne. Opätovné dobytie Rožňavy. Obchvatným manévrom cez 
hrebene od severovýchodu pôsobiť do boku maďarských oddielov a tak umožniť postup 
hlavnej skupine v údolí. Túto úlohu zvládol Lokšík naozaj príkladne. Ešte v noci sa 
presunul na svahy smerujúce ku kopcu Volovec a zistil, že od severovýchodu cez 
Volovec sa o obchvat usiluje aj nepriateľ. Avšak do priestoru poslal nepriateľ len jednu 
rotu a tú Lokšík „rozprášil“. Ďalšie dve roty rozdrvil pri postupe od severu na Čučmu. 
Prápor III./1 bol vyznamenaný vojnovým krížom. V zdôvodnení sa uvádza: „III./1. čs. 
prapor dne 16. června pod energickým vedením npor. Lokšíka rozbil 2 nepřátelské roty 
pod prudkou palbou kulometů, učinil zajatce a pokračuje v postupu zmocnil se bojem 
Čučmy. Svým rychlým postupem ohrozil ústupovou čáru nepříteli, čímž uspíšil jeho zkázu 
a pomohl značně k dobytí Rožňavy.“ Po tomto úspešnom obchvate prápor III./1 zabezpečil 
prístupové trasy do Rožňavy od východu a juhu. Nasledujúci deň obsadil Krásnohorské 
Podhradie a od 19. júna kontroloval južné svahy silického hrebeňa východne od Silice až 
po Jablonov nad Turňou. Nachádzal sa pri demarkačnej čiare a ďalej nepostupoval. Od 24. 
júna bolo dohodnuté zastavenie bojov a prápor zotrval v tomto priestore až do 1. júla. Podľa 
záznamného listu konal Lokšík s práporom od 2. júla do 27. augusta 1919 pohraničnú 
službu v úseku od Turne nad Bodvou až 
po Plešivec, teda približne v línii súčasnej 
hranice.  V rámci 1. čs. pluku boli opätovne 
vytvorené prápory I./1 a II./1. Lokšík zostal 
veliteľom práporu III./1, pobočník por. 
Ripka, plukovní lékař stk. dr. Perk, 7. setniny 
npor. Groh, 8. setniny npor. Maňák, 9. 
setniny por. Hess, 3. kulometné setniny npor. 
Židlický. Veliteľ brigády pplk. Šembera  
oznámil zrušenie III. brigády k 31. júlu 1919. 
Dňa 27. augusta  bol 1. čs. dobrovoľnícky 
pluk rozpustený a službukonajúcich vojakov 
pričlenili k 2. čs. pluku. 

Svojimi bojovými výkonmi, disciplínou 
a vyznamenaniami Lokšík výrazne 
prevyšoval ostatných dôstojníkov, a preto 
bol od 2. septembra 1919 pridelený ku 
generálovi Hennocqueovi do 1. kancelárie 
generálneho štábu veliteľstva východnej 
skupiny. Jeho priamym nadriadeným bol 
mjr. Morstadt. Dňa 30. septembra 1919 
napísal prvé hodnotenie: „Velmi nadaný 
důstojník pevný charakter, vážný a ustálený. 
Velmi pilný a pracovitý, svědomitý 
a starostlivý. Vyniká nejen duševně, nýbrž 

Nadporučík Michal Lokšík v uniforme príslušníka 
1. čs. dobrovoľníckeho pluku vyznamenaný 

československým vojnovým krížom 
s bronzovou a zlatou hviezdičkou
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i vystupováním.“ Od 30. septembra do 30. 
novembra pracoval Lokšík na Krajinskom 
vojenskom veliteľstve v Užhorode. Pplk. 
Morstadt zapísal 1. decembra 1919 do 
záznamného listu: „Vážný pevný charakter, 
velmi nadaný, bystrý a prozřetelný. Má 
velké všeobecné a vojenské vzdělání 
a schopnosti, jichž výhodně ve prospěch 
služby používa. Velmi pilný a pracovitý 
neúnavný svědomitý a starostlivý bez ohledu 
na vlastní osobu. Proti představeným 
úslužný, ku podřízeným ochotný při tom ale 
přiměřeně přísný. Vyniká nejen duševně,  
nýbrž i vystupováním a mohu výborného 

Lokšík sa rád fotografoval pri koňoch. 
Fotografia vznikla krátko potom, 

ako ho vyznamenali čs. vojnovým krížom. 

Bitka pri Rožňave, 1919, Náčrt boja z publikácie JEŽEK, Z. 
Účast dobrovolníků v bojích o Slovensko a Těšínsko v letech 1918-1919. Praha 1937.
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tohoto důstojníka co nejvřeleji doporučiti.“ 
Odporúčanie sa týkalo Lokšíkovho pridelenia 
na „Presidium“ Krajinského vojenského 
veliteľstva pre Podkarpatskú Rus od 1. 
decembra 1919, kde bol prednostom mjr. Šerl 
a pôsobil tu aj mjr. gen. štábu Materna. Od  
12. januára 1920 sa Lokšík stal osobným 
pobočníkom generála Parisa a k 30. januáru 
1920 bol pridelený k spravodajskej kancelárii 
(oddeleniu) KVV pre Podkarpatskú Rus  
(II. Bureau). Podľa záznamného listu viedli 
toto oddelenie francúzski dôstojníci Gastey 
a Diraison. Všetky ostatné hodnotenia  sú 
napísané vo francúzskom jazyku. Transkripciu 
rukopisných záznamov, ktoré sa dali prečítať, 
publikujeme spolu s prekladom: 

1.
Hodnotenie napísané 16. (26?) októbra 1919, 

podpis nečitateľný
Excellent officier énergique et tout dévoué. 

A parfaitement commandé son bataillon, en 
particulier le 16 juin à Roznava a été à ce mo-
ment-là cité l’ordre, et a eu un bataillon sous 
son commandement, cité à l’ordre de la Divi-
sion. A été également l’objet d’une proposition 
pour le grade de capitaine. Officier très mé-
ritant.

Lokšík s pobočníkom študujú mapy s dohodnutou 
demarkačnou líniou. Na stole okrem čiapky a bičí-
ka (rajtštok) stojí zarámovaný diplom –  vyzname-
nanie čs. vojnovým krížom. V pozadí  opretá o ste-
nu zástava s nápisom „1. Českosl. pluk 3. prapor“. 
Zástava – prápor sa v súčasnosti nachádza v de-
pozitári zbraní Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Po obchvate  Rožňavy obsadil Lokšíkov prápor 17. júna Krásnohorské Podhradie a 18. júna 1919 
prechádzal cez Lipovník (Hárskút), kde sa vojaci odfotografovali. Lokšík stojaci v druhom rade prvý 

sprava s pobočníkom. Zaujímavosťou je vojak s negroidnými črtami tváre v druhom rade celkom vľavo.
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Vynikajúci dôstojník, energický a veľmi oddaný. Bravúrne viedol svoj prápor, obzvlášť 
16.  júna pri Rožňave, bol vtedy v rozkaze pochválený, a pod svojím velením mal prápor 
pochválený v divíznom rozkaze. Bol taktiež navrhnutý na hodnosť kapitána. Veľmi 
zaslúžilý dôstojník.

2. 
Hodnotenie napísané 23. decembra 1919, podpis pplk. d’Alauzier, náčelník generálneho 

štábu hlavného veliteľstva pre Karpatskú Rus s  krátkym záznamom „Mêmes notes“ 
a podpisom generála  Hennocque.

J’apprécie beaucoup le Lt Loksick qui est un officier travailleur, intelligent et très 
consciencieux. Dans l’intérêt de l’Armée il y a lieu de donner un avancement rapide à un 
officier de sa valeur. 

Mêmes notes

Detail zo skupinovej fotografie s 3 guľometmi v lese – miesto neznáme – Lokšík stojí v zadnom rade 
v čiapke nadporučíka. Pri strednom guľomete pes (zrejme nem. ovčiak). Lokšík používal cvičených psov na 

strážne, ale aj prieskumné účely. Z rokov 1921 – 1922 je známe, že choval čierneho dobermana. 
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Veľmi si vážim (n)por. Lokšíka, ktorý je dôstojník pracovitý, inteligentný a veľmi 
svedomitý. V záujme armády by sa malo dôstojníkovi jeho kvalít umožniť rýchle povýšenie.

Hodnotím rovnako.
3.
Hodnotenie napísané 27. januára 1920, podpis generála Parisa
Depuis que j’ai pris le commandement du bataillon je n’ai eu qu’à me louer des services 

du Lt Loksick. Officier très consciencieux, très dévoué, intelligent et travailleur. Il mérite 
d’être poussé. Le..?..K.R.

Odkedy som prevzal velenie práporu, môžem iba chváliť služby (n)por. Lokšíka. Je to 
dôstojník veľmi svedomitý, veľmi oddaný, inteligentný a pracovitý. Zaslúži si byť povýšený.

......?....K.R. (skratka funkcie podpísanej osoby)

4.
Hodnotenie napísané  12. júna 1920,  podpis prednostu spravodajského oddelenia menom 

Gastey
Le Lt Loksick a depuis ses dernières notes continué à donner des preuves constantes 

de son dévouement et de son ardeur au travail. Rend au Bureau de Renseignements 
d’excellents services dans les questions de police et d’information auxquelles il a été 
spécialisé. Donne par ailleurs le meilleur exemple d’ordre et de méthode, de jugement sain 
et d’esprit militaire Mérite un avancement pour lequel il a déjà été specialent proposé. Le 
Chef de Bureau de R?.

(N)por. Lokšík od posledného hodnotenia neustále dokazuje svoje zanietenie a obetavosť 
v práci. Poskytoval spravodajskému oddeleniu vynikajúce služby vo veciach policajných aj 
informačných, na ktoré bol špecializovaný. Dáva najlepší príklad poriadku a spôsobu práce, 
zdravého úsudku a vojenského ducha. Zaslúži si povýšenie na ktoré bol už mimoriadne 
navrhnutý. Šéf s.(pravodajského) oddelenia.

5.
Hodnotenie napísané  14. júna 1920,  podpis pplk. d’Alauzier 
Notes ci-contre entièrement confirmées 
Le Lt Loksick mérite à tous égards de passer au grade supérieur 
Le chef d’E.M. du 6….....V.P.C.R.
Hodnotenie tu vedľa uvedené (stĺpec 25, hodnotenie 4.) úplne potvrdzujem.
(N)por. Lokšík si vo všetkých ohľadoch zaslúži dostať vyššiu hodnosť.
Šéf D.(ohodového?) V.(ojska?, misie?) 6……...V.P.C.R. (význam skratky nejasný). 

6.
Hodnotenie napísané 20. augusta 1920, podpis pplk. d’Alauzier
Notes ci-dessus pleinement confirmées. Excellent officier sous tous les rapports 
20 Août 1920  Le Chef d’E.M.

Úplne potvrdzujem vyššie uvedené hodnotenie. Vynikajúci dôstojník vo všetkých ohľadoch.
20. augusta 1920 Šéf D.(ohodového?) V.(ojska?, misie?)
7.
Hodnotenie napísané  8. septembra 1920,  podpis prednostu spravodajského oddelenia 

menom Gastey
Continue de travailler avec une ardeur inlassable et parfois fébrile. Resté au côté du Chef 

de Bureau, le seul officier informé des questions en cours, s’est dépensé à l’accomplissement 
de son travail, malgré des préoccupations personnelles influant sur son état de santé.

163

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA



S neúnavnou a niekedy (až) horúčkovitou horlivosťou pokračuje vo svojej práci. Zostal 
po boku vedúceho oddelenia, jediný dôstojník informovaný o prebiehajúcich záležitostiach. 
Venoval sa dokončeniu svojej práce napriek osobným obavám ohľadom svojho zdravotného 
stavu. 

8.
Hodnotenie napísané 1.10.1920, podpis ťažko čitateľný, pravdepodobne Diraison 

s prihliadnutím na neskoršiu poznámku ceruzkou „mjr. Diraison 22/8-30/9“
Notes ci-dessus confirmées Le 1/10/20   Le Chef d’E.M.

Potvrdzujem vyššie uvedené hodnotenie 1.10.20 Šéf D.(ohodového?) V.(ojska?, misie?)

Napriek požiadavke francúzskej vojenskej misie, k povýšeniu Lokšíka na kapitána 
už nedošlo. Zmienky o obvineniach zo špionážnej činnosti v prospech Maďarska, 
o ktorých sa pri výsluchoch v 50. rokoch mal vyjadriť napríklad Ján Stanek38,  
sa v kvalifikačnej listine Michala Lokšíka nenachádzajú. Naproti tomu spravodajská 
práca pre francúzsku vojenskú misiu je z archívnych prameňov evidentná. Francúzi sa 
na Lokšíka nesťažovali. Podľa hodnotenia Gasteya (hodn.4) bol Lokšík vo veciach 
policajných a informačných „špecializovaný“ a bol jediným dôstojníkom informovaným 
o „prebiehajúcich záležitostiach“ (hodn.7). Akými konkrétnymi vecami, resp. úlohami, 
bol poverený, môže byť objektom ďalšieho výskumu. Jedna z možných Lokšíkových úloh 
mohla spočívať v odhaľovaní boľševických agitátorov, ich identifikácia a monitorovanie 
na Podkarpatskej Rusi, východnom Slovensku, príp. v Maďarsku. Nebola tu len hrozba 
expanzie boľševizmu, ale aj otázka ukrajinských utečencov, vojenských vyzvedačov 
a pohraničné incidenty na maďarskej i poľskej hranici. Svojou vizážou pri miernom 
maskovaní, teatrálnosťou, prízvukom, ale aj s praktickými skúsenosťami z Ruska, by 
Lokšík bez problémov dokázal „zahrať“ proletára židovského pôvodu z Viedne, načúvať 
zhromaždeniam, zbierať informácie priamo v teréne. Nie je vylúčené, že pri spravodajskej 
práci používal aj sieť vlastných agentov, akým mohol byť Mikši Weiszer39. Predbežne 
sa zdá, že obvinenia zo špionáže v neprospech ČSR sú neskoršieho dáta (1926 – 1930?) 
a posúdenie časovej postupnosti, kedy a ako tieto obvinenia vznikli, neboli objektom 
podrobnejšieho výskumu. Podľa poznámok v záznamnom liste mali vojenské orgány ČSR  
koncom roka 1920 zaslať rozkaz na preloženie Lokšíka do Čiech k čs. ppl. č. 29. O špionáži 
tu žiadna zmienka nie je. Ďalšie poznámky uvádzajú šetrenie a zápis „nenastoupil doma 
u čs.p.pl.29 službu“ a „nepřihlásil u svého přidělen. peš. ppl. 29“. Divízny súd rieši vec 
ako zbehnutie. Vojenská administratíva však narazila na problém Lokšíkovej štátnej 
príslušnosti. Bol síce vydaný zatykač a pri jednej zo svojich ciest na Slovensko bol Lokšík 
aj zatknutý, ale súd ho zbavil obžaloby „ze zločinu dezerce, ježto v době, kdy se tohoto 
zločinu dopustil byl nesporně rakouským státním příslušníkem a po neprávu zařazen do 
čs. vojska“. Proti rozsudku nepomohla ani sťažnosť generálneho vojenského prokurátora 
v Prahe. Oslobodzujúci rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 1. 7. 1924. Vojenský 
prokurátor „odvolal zmateční stížnost“.

38 Ide tu o výpoveď Jána Staneka na MNO dňa  7.3.1950. KS ZNB S ŠtB Bratislava, BA-V, arch. č. 1207. Na  
všeobecnú účelovosť výpovedí Jána Staneka podľa premenlivosti politických režimov poukázal KLUBERT, 
Tomáš. Zhrdzavená legenda „Železného kapitána“.  In Slovenská republika 1939-1945 očami mladých 
historikov. I. Zborník príspevkov z prvého sympózia Katedry histórie Filozofickej fakulty UCM Trnava, 
Modrová, 19.-20. apríla 2002. Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2002, s. 201-232. 
39 KS ZNB S ŠtB Bratislava, BA-V, arch. č. 1207.
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Ako bolo vyššie uvedené v hodnotení Gasteya  (hodn.7), Lokšík mal obavy o svoj 
zdravotný stav. Zaiste sa dostavila aj únava z nepretržitej vojenskej služby. Vo Viedni sa 
situácia medzitým stabilizovala a po návrate Lokšík už nemal záujem slúžiť v armáde, 
kde boli protežovanou skupinou legionári. Jeho záujem o jazdu na koňoch, chov a výcvik 
psov ho motivovali k štúdiu na vysokej škole veterinárnej. Vo Viedni sa popri obchodným 
aktivitám angažoval aj v krajanskom spolku „Svätá Rodina“. Tam našiel aj svoju budúcu 
manželku. Odchod z ČSR vôbec nevnímal ako dezerciu. Prevelenie do českého regimentu 
považoval za intrigu legionárskej „kliky“, podraz, ktorý nebol ochotný akceptovať. 
Legionárska „klika“ bránila Lokšíkovi v ďalšom služobnom postupe a nakoniec nielen 
jeho, ale aj celý francúzsky generálny štáb z ČSR vyhnala („aus der ČSR hinausgeekelt“, 
rukopis, pozn. 5). To bola, ako sám píše, tiež príčina jeho neskoršej politickej radikalizácie 
(rukopis, pozn. 1). Lokšík sa postupne pripojil k širšiemu okruhu podporovateľov slovenskej 
samostatnosti a k prívržencom Vojtecha Tuku. V máji 1939 mu bolo udelené slovenské 
občianstvo. V porovnaní s počiatkami jeho vojenskej kariéry je však toto obdobie oveľa  
intenzívnejšie skúmanou témou v početných novších publikáciách známych autorov40. 

Príloha 
ZEMSKE VOJENSKE VELITELSTVI   P r e k l a d .
    PRO PODKARPATSKOU RUS   -------------          23.02.1920
-----------------------------------------             UZHOROD, DNE 23. UNORA I920.
SKUPINA GENERALNIHO STABU
----------------------------------------
      2.KANCELAR
----------------------------------------
Cislo
 172/a

GENERAL  P A R I S  ZEMSKY VELITEL,
PaNU GENERALOVI NACELNIKU GENERALNIHO STABU

                                            v.    
       P  R  A  Z  E  .

                                                 ---------------------

    General HENNOCQUE predlozil Vam pod cislem
  5336/I pripis, jehoz opis prikladam, ve kterém zadal o sdeleni
  jak bylo vyrizeno svého casu podané zadani na povyseni nadp.
  LOKSIKA Michala, prideleného Z/ V.V. pro Podkarpatskou Rus,
  skupine gen.stabu
    Dovoluji si Vas znovu upozorniti na pripad
  Nadpor. LOKSIKA.

    Tento vyborny dustojnik, ktery se znamenite
  osvedcil u oddilu,kde byl poveren velitelstvim praporu,a kte-
  ry neustale po dobu nekolika mesicu prokazoval ty nejlepsi
  sluzby gen.stabu vychodni slovenské skupiny a pozdeji zemskému
  velitelstvi Podkarpatske Rusi,v kazdem svem prideleni a v slu-

40  BAKA, Igor. Slovenská armáda vo vojne proti Sovietskemu zväzu a slovensko-nemecké vzťahy 1941-1945. 
Bratislava : VHÚ 2019, 537 s., MIČIANIK, Pavel. Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu II. 
(1941-1944). Banská Bystrica : DALI-BB, 2020, 412 s. 1.
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  zbe kterou zastaval co dustojnik 1° a 2° kancelare osvedcil své
  nejlepsi vlastnosti,oddanosti,pile,taktu a usudku spolu s doko-
  nalym vojenskym chovanim.

    Nadporucik LOKSIK dle svého poradi mel by byti
  jmenovan kapitanem v zari I920.

    Bylo by politovani hodno, kdyby tento mlady a
  velmi dobry dustojnik,puvodem Slovak, co jeden z prvnich prispel
  k rozmnozeni rad republikanského vojska a ktery od té doby svym
  vyznacnym chovanim upozornil na sebe své predstavené v kazdé
  prilezitosti - jak statecnosti v boji tak i svou osobni praci,
  nebyl odmenen mimoradnym povysenim.

  1 priloha.    Podepsan:
      General  P a r i s  v.r.
     COMMANDEMENT SUPERIEUR
     ......rég... Carpa...
     Sortie...                     N°
Rukopisné poznámky:
1.
Dies auch ein Grund, zu meinem späteren polit. Radikalismuses
2.
Übersetzung aus dem Original franz. Text   ./.Note./.
3.
leider sind wichtigere Unterlagen rätselhaft verschwunden
4.
./. Franzose./.
5.
Der franz. Gen. Stab mit Oberkmdt. wurde später von der čech. Legionärenclique aus 

der ČSR hinausgeekelt !
Vlastnoručné nemecké poznámky Michala Lokšíka sú na českom preklade listu generála 

Parisa napísané červeným prepisovacím perom. Poznámka 1. sa nachádza vpravo hore 
pod dátumom, poznámka 2. na úrovni textu „v Praze“ na ľavej strane. Poznámka 3. je 
na ľavom okraji napísaná po dĺžke papiera, poznámka 4. sa nachádza pod menom Paris 
a poznámka 5. je vľavo dole. Dátum „23.02.1920“ vpravo hore je napísaný modrým perom. 
Sklon písma by zodpovedal Lokšíkovmu rukopisu. Veľkosť písma je podstatne menšia ako 
poznámky písané červeným perom. Číselný dátum súvisí s tým, že Lokšík nie celkom dobre 
ovládal české názvoslovia mesiacov a pre vlastnú orientáciu dátum dopísal číselne, inokedy 
ako poznámky napísané červeným perom. Jednacie číslo „172/a“ je napísané modrým 
atramentovým perom a podčiarknuté. Na štyroch miestach rovnakým perom sa pokúsil 
pravdepodobne prekladateľ alebo korektor doplniť českú interpunkciu, ale nakoniec to 
vzdal, lebo strojopisný text je pomerne husto písaný. Dĺžeň má len dlhé „e“, teda „é“. Dĺžeň 
je veľmi krátky. Z tohto sa dá usudzovať, že písací stroj, na ktorom bol preklad napísaný mal 
francúzsku klávesnicu. Strojopis má modro-fialovú farbu písma (strojopis kópia?). Pečiatka 
dole „COMMANDEMENT SUPERIOR..atď.“ je vyblednutej modrosivej farby. Veľkosť 
papiera zodpovedá obdobiu 1910 – 1920. Tento dobový preklad vyhotovili buď priamo v 
Užhorode, alebo krátko po doručení francúzskeho originálu do Prahy. Kedy Lokšík preklad 
získal sa už nedozvieme, poznámky červeným perom dopísal okolo roku 1965 – 1968 
(hrubý odhad).
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J. VAVRUŠ: DIE ANFÄNGE DER MILITÄRKARIERRE VON MICHAEL LOKSIK 
UND EIN BRIEF DES GENERAL PARIS

Michael Loksik wurde am 12.1.1897 als Sohn einer slowakischen Gemüsehändlerin und 
eines Tagelöhners in Wien geboren. Er besuchte die Volks- und Realschule und ab 1912 
die  Infanteriekadetenschule in Innsbruck und Prag. Nach der Ausmusterung wurde er 
dem IR71 zugeteilt und als Zugskommandant an die russische Front geschickt. In fünf 
Monaten wurde er dreimal ausgezeichnet. Die Belohnungsanträge beschreiben den 
Loksik als einen mutigen, beispielgebenden jungen Berufsoffizier, der sich freiwillig zu 
den Aufklärungspatrouillen gemeldet hatte und als Artilleriebeobachter tätig war. Er 
befehligte Überfälle auf  feindliche Feldwachen und als Kompaniekommandant führte 
er den Angriff gegen eine feindliche Stellung an der Zlota Lipa durch, wo er nach dem 
Eindringen in die feindliche Stellung erfolgreich an den Verfolgungskämpfen teilnahm. Er 
beteiligte sich auch an den ruhmvollen Durchbruchkeil der XIV. Division, bei dem diese 
vom Armeeoberkommando eine Belobigung erwarb, Loksik aber verwundet und gefangen 
wurde. Im Spital in Kiew wurde er geheilt und im September 1917 aus der Gefangenschaft 
entlassen. Der Streit mit den tschechischen Legionären in Caricin führte dazu, dass er im 
Februar 1918 heimkehrte. Danach war er als Referent für Maschinengewehre und als MG-
Instruktor bei dem IR71 zuständig. Ende 1918 fuhr er mit seinem Wiener Cousin Ozabal 
nach Skalica und meldete sich als Slowake bei Dr. Blaho, der nach dem Umsturz im Auftrag 
der Prager Regierung in der Slowakei eine neue Verwaltung organisierte. Loksik war ab 
17. Dezember 1918 als Kommandant der MG-Kompanie bei dem Bataillon Stuchlik in 
Malacky. Später wurde das Bataillon in das erste tschechoslowakische Freiwilligenregiment 
integriert und Loksik beteiligte sich mit Stuchlik an den Kämpfen gegen ungarische 
Bolschewiken. Nach den Kampfhandlungen bei Kisterenye hatte sich die MG-Kompanie 
rechtzeitig zurückgezogen und das geschlagene Bataillon bewährte sich auch bei 
weiteren Kämpfen in der Nähe von Tornala. Stuchlik wurde zum Regimentskommandant 
befördert, fiel aber nach einem Gegenangriff bei Coltovo. Die restlichen Soldaten des 
Regiments wurden bei Velka Poloma in einem einzelnen Bataillon (III./1) neu aufgestellt 
und ab 15.6.1919 übernahm Oberleutnant Loksik die Führung. Gemeinsam mit anderen 
Truppen der tschechoslowakischen Armee begann er einen Angriff zur Wiedereroberung 
der Stadt Roznava. Loksik wurde beauftragt den linken Flügel zu führen.  In der Nacht 
besetzte er mit seinen Soldaten rechtzeitig den Berg Volovec, versprengte eine feindliche 
Kompanie und führte ein Umgehungsmanöver über ein bewaldetes Gebiet durch, bei dem 
zwei weitere feindliche Kompanien niedergemetzelt wurden. Ungarische Bolschewiken 
wurden in Roznava teilweise eingekesselt und Loksik kontrollierte mit dem Bataillon die 
östlichen und südlichen Einfahrten der Stadt. Nach erfolgreichem Kampf wurde er mit dem 
tschechoslowakischen Militärkreuz ausgezeichnet und weckte auch die Aufmerksamkeit der 
französischen Militärmission. Mit 27.8.1919 wurde das 1. Regiment aufgelöst und Loksik 
bekam einen neuen Auftrag im 1. Bureau des Generalstabes bei General Hennocque.  Im 
Januar 1920 wurde er als Adjutant von General Paris zum Landeskommando der Carpatho-
Ukraine bestellt und ab 30.1.1920 der Nachrichtenabteilung zugeteilt. Er leistete für das 
Intelligence Bureau (Nachrichtenabteilung) einen ausgezeichneten Dienst in Polizei- und 
Informationsangelegenheiten, auf die er sich spezialisiert hatte. Er gab das beste Beispiel 
für Ordnung und Arbeitsmethode, und zeigte gesundes Urteilsvermögen und militärischen 
Geist. Er wurde für die Beförderung zum Hauptmann vorgeschlagen. Trotz eines 
persönlichen Interventionsschreiben des Generals Paris wurde er aber nicht befördert. 
Durch Befehl der tschechoslowakischen Armee wurde er zum IR29 kommandiert, 
was Loksik aber nicht akzeptierte und vor Weihnachten 1920 nach Wien zurückkehrte. 
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Nach der Rückkehr inskribiert er sich an der Tierärztlichen Hochschule und beteiligte 
sich später an einem slowakischen Verein „Svätá Rodina“ (Heilige Familie) in Wien. Die 
tschechoslowakische Militäranwaltschaft leitete ein Strafverfahren wegen Desertion ein. 
Von dem Divisionsgericht wurde er aber freigesprochen, weil er beweisen konnte, dass 
er österreichischer Staatsbürger war und „ungerechtfertigt“ in die tschechoslowakische 
Armee einbeordert wurde.  In der auf einer Schreibmaschine durchgeführten Übersetzung 
ins Tschechische des auf französisch verfassten Briefes von General Paris hat Loksik in 
den 60er Jahren die Nichtbeförderung mit eigenhändigen Notizen kommentiert. Er hat dort 
auf Deutsch geschrieben, dass diese Angelegenheit auch ein Grund für seinem späteren 
politischen Radikalismus war und für die Vertreibung aus der Armee die tschechischen 
Legionäre die Verantwortung tragen. Die Legionärsclique hatte nämlich nicht nur ihn, sondern 
auch den oberkommandierenden französischen Generalstab aus der CSR „hinausgeekelt“. 
Loksik war später als einer der Wiener Vertreter der slowakischen Unabhängigkeit, der sog. 
„Wiener Slowaken“, bekannt und er gehörte auch zu einem Kreis von Unterstützern des 
späteren slowakischen Premierminister Tuka. Dieser hat dann auch durchgesetzt, dass dem 
Loksik im Mai 1939 die slowakische Staatsbürgerschaft erteilt wurde. 
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SITUAČNÁ SPRÁVA ZA OKRES HUMENNÉ 
ZO ZAČIATKU OKTÓBRA 1945 AKO JEDEN 
Z PRAMEŇOV OPISUJÚCICH STAV MESTA 
NA PERIFÉRII PO SKONČENÍ DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

MATÚŠ BURDA

BURDA, M.: Situation Report for the District of Humenné from the Early October 1945 as one 
of the Sources Describing Conditions of a Town on the Outskirts post-World War 2. Vojenská 
história, 2, 25, 2021, pp 170-187, Bratislava.
The published situation report from October 1945 for the district of Humenné offers a detailed 
look at the post-war issues of the residents of the town as well as the Upper Zemplín region, 
affected by the World War 2 battles at the end of 1944 due to the progress of the Red Army 
through the Carpathian passes to the Slovak inland occupied by German troops. Liberation of 
the town of Humenné on 26 November 1944 launched a new era of development for this Upper 
Zemplín town, determined by a number of factors, starting from the lack of erudite officers 
and policemen loyal to the newly forming Czechoslovakia, road and railway infrastructure 
devastated by the war and unfit for transport, more or less damaged economic, self-government, 
school and residential buildings as well as unsatisfactory agricultural land condition due to the 
number of mines and machinery left by the troops in the field and surrounding woods. On the 
background of these issues, the first conflicts between the representatives of the Communist 
Party and Democratic Party unfolded. The situation report from October 1946, mapping the 
situation in Humenné and the surrounding municipalities is a unique historical document, on 
the basis of which we can reconstruct the development of the society, which had to face many 
life challenges even if on the victorious side.
Keywords: Situation report, Humenné, liberation, World War 2, Local National Committee 
Humenné, post-war recovery.

Oslobodzovací proces územia Slovenska vojskami Červenej armády realizovaný 
v časovom rozpätí od augusta 1944 až do mája 1945 sa vo všeobecnosti vníma pozitívne. Veď 
práve Červená armáda spolu s partizánskym hnutím a domácim odbojom prispela k porážke 
vlády vojnovej Slovenskej republiky (1939 – 1945) kolaborujúcou s nacistickým Nemeckom. 
Pocit víťazstva nad fašizmom a obnovenie Československa, avšak už bez Podkarpatskej 
Rusi, zatienili deštrukčné následky bojovej činnosti a prechod frontu naprieč celou krajinou, 
ktoré vyústili do destabilizácie pomerov v oslobodených mestách a obciach, kde sa nanovo 
museli formovať administratívno-správne orgány a bezpečnostné zložky. Slovenské mestá 
a obce sa na prelome rokov 1944 a 1945 stali dejiskom bojov medzi Červenou armádou 
podporované partizánskymi skupinami a nemeckými okupačnými jednotkami, ktoré pri 
svojom ústupe neváhali demolovať sklady, hospodárske budovy, obytné domy, mosty, 
železnice či cesty. Pocit víťazstva teda u obyvateľov vojnou dotknutých obcí a miest prekryl 
pocit zúfalstva a strachu o vlastnú existenciu.1

Prvé týždne a mesiace po vzdialení sa frontovej línie museli obyvatelia vojnou dotknutých 
obcí a miest riešiť najmä bytovú otázku, nedostatok potravinových zásob, pitnej vody, 
ošatenia, liekov, stavebného materiálu či pracovných príležitostí. Obyvateľstvo regiónu 
Horného Zemplína bolo veľmi chudobné, keďže jediným „zdrojom výživy tohto (regiónu – 

1 Pre porovnanie pozri napr.: DERFIŇÁK, Patrik. Na ceste k roku 1948. In KUŠNÍR, Jozef (zost.). Východné  
Slovensko v rokoch štátoprávnych a politických zmien (1918 – 1968 – 1993). Prešov : Krajské múzeum Prešov, 
2018, s. 199-208.



pozn. M. B.) je nedostatočný výťažok z poľného a lesného hospodárstva, z ktorého dôvodu 
žije pod životnú úroveň a preto je nútené za každodenným chlebom dochádzať tak, ako 
v minulosti tak i teraz za prácou do iných krajov.“2 Obrábanie poľnohospodárskej pôdy 
a lesné hospodárstvo v prvých povojnových mesiacoch znemožňovali zamínované polia 
a množstvo kusov techniky a zbraní nachádzajúcich sa všade v okolí, kde prebiehali boje 
medzi nemeckými okupačnými jednotkami a vojskami Červenej armády v spolupráci 
s partizánskym hnutím.3

Proces obnovy na severovýchode Slovenska sťažoval najmä kopcovitý terén, nepriaznivé 
počasie, zničená železničná a cestná infraštruktúra a novoformujúce sa administratívno-
správne orgány miestnej a okresnej pôsobnosti a bezpečnostné zložky, ktorým však 
chýbali totalitou nezaťažení a pročeskoslovensky zmýšľajúci erudovaní odborníci, úradníci 
a administratívni pracovníci. K tejto nepriaznivej situácií prispela aj vyhladzovacia 
politika ľudáckeho režimu Slovenskej republiky (1939 – 1945) namierená proti židovskému 
obyvateľstvu.4

Obdobné problémy môžeme na základe zachovanej situačnej správy5 sledovať aj v  meste 
Humenné, ktoré sa v prvej polovici 20. storočia stalo prirodzeným politickým, ekonomicko-
hospodárskym, kultúrno-spoločenským a vďaka vybudovaniu železničnej trate v smere na 
Sninu a Medzilaborce i tranzitným a obchodným centrom Horného Zemplína. Kontinuitu 
vo vývoji mesta  spočiatku nijak zásadne nenarušilo vypuknutie druhej svetovej vojny, 
ktorej frontové línie boli od Humenného vzdialené až do leta 1944. Heslom „Začnite 
s vysťahovaním“, vydaným pplk. gšt. Jánom Golianom (1906 – 1945), sa začalo ozbrojené 
povstanie namierené proti ľudáckemu režimu a nemeckým okupačným jednotkám, ktoré 
mali okrem  domáceho odboja a partizánskeho hnutia poraziť aj z východu postupujúce 

2 Štátny archív v Prešove – pracovisko Archív Humenné (ďalej ŠAPO – pracovisko archív HE), fond Okresný  
národný výbor (ďalej f. ONV), číslo škatule (ďalej č. š.) 36, Firma Bří Müllerové, Horní Jindřichov, 
premiestnenie text. podniku do Humenného – Slovensko. Za účelom spriemyselnenia východného Slovenska 
sa 23. marca 1946 stretli zástupcovia okresov Humenné, Snina, Medzilaborce, Vranov, Stropkov a Svidník. 
Od prezidenta a štátnych predstaviteľov žiadali obnovu vojnou zničených obcí, uvoľnenie finančných zdrojov 
určených na náhradu vojnových škôd, spriemyselnenie okresov, výstavbu železničnej a cestnej infraštruktúry, 
reguláciu riek a elektrifikáciu miest a obcí. Len z tejto správy si môžeme predstaviť, v akých ťažkých 
podmienkach žili ľudia na východnom Slovensku pár týždňov či mesiacov po vytlačení nemeckých jednotiek 
ďalej na západ. ŠAPO – pracovisko archív HE, f. ONV, č. š. 6, Zápisnica o vyslaní delegácie zástupcov okresov 
k prezidentovi republiky.
3 Odmínovacie práce na východnom Slovensku prebiehali od skončenia druhej svetovej vojny do 60. rokov  
20. storočia. K situácii v okolí Humenného bližšie pozri: ŠTAIGL, Jan. Účasť čs. armády na odmínovaní 
Slovenska po druhej svetovej vojne. In Vojenská história, 2009, roč. 13, č. 3, s. 31-59.
4 Podľa autentických spomienok malo mesto Humenné počas druhej svetovej vojny približne 7 500  
obyvateľov, z ktorých sa 2 400 sa hlásilo k židom. Podľa subjektívneho hodnotenia obyvateľky „z nich 
(židovského obyvateľstva – pozn. M. B.) možno ani polovica boli ani nie stredná vrstva.“ VRZGULOVÁ, 
Monika. Nevyrozprávané susedské histórie. Holokaust na Slovensku z dvoch perspektív. Bratislava : Ústav 
etnológie SAV; VEDA, 2016, s. 57. Podľa oficiálneho súpisu z roku 1942 žilo v meste 7 068 ľudí, z toho 2 310 
Židov. Bližšie pozri: Lexikón obcí Slovenskej republiky. Bratislava : Štátny štatistický úrad, 1942. Dostupné 
na internete:  https://www.upn.gov.sk/projekty/supis-zidov/zoznam-obci/?okres=415. Aj židovskú komunitu 
v meste Humenné zasiahla vlna represálií a deportácií. Len počas prvej vlny transportov do koncentračných 
táborov bolo z mesta vyvezených 2200 občanov židovskej národnosti. Po roku 1945 sa počet Židov 
v Humennom odhadoval na približne 400. Viac o živote židovskej komunity v Humennom v rozmedzí rokov 
1939 – 1945 pozri: HLAVINKA, Ján. Židovská komunita v Humennom v rokoch 1918 – 1945. In BELEJ, 
Milan – HLAVINKA, Ján – LEVICKÝ, Juraj. Dejiny židovskej komunity v Humennom. Humenné : ADIN, 
2013, s. 30-61.
5 ŠAPO – pracovisko archív HE, f. ONV, č. š. 1, Situačná zpráva za okres Humenné. V ďalšej časti ponúkame  
autentický prepis archívneho materiálu, ktorý mapuje stav mesta a jeho obyvateľov po novembrovom 
oslobodení až do októbra 1945. Vzhľadom na regionálny charakter predkladaného dokumentu sme sa rozhodli 
archívny materiál opoznámkovať a ponúknuť tak čitateľovi širší dobový kontext.



jednotky Červenej armády spolu s príslušníkmi 1. československého armádneho zboru. 
Prvý dotyk s vojnovými udalosťami obyvatelia mesta pocítili v polovici septembra 1944. 
„V súvislosti s vojnovými udalosťami bola obec Humenné, 15. septembra 1944 a 11. okt.
[óbra] 1944 a neskôr bombardovaná.“6 Podľa povojnovej správy posádkového veliteľstva 
v Humennom bolo mesto ruským letectvom bombardované niekoľkokrát. Pri náletoch bolo 
údajne „aj niekoľko osôb z civilného obyvateľstva zabité a poranené a boly urobené aj hmotné 
škody. Počet bomb shodených na Humenné presne zistiť nemôžeme, ale týchto cca mohlo 
byť okolo 70-80. Odstreľovanie palubnými sbraňami dialo sa častejšie a pri jednotlivých 
náletoch, boly útočiace lietadla odstreľované aj tedajšou nemeckou protilietadlovou 
obranou.“7 Z dôvodu ohrozenia bolo mesto 28. októbra 1944 nútene evakuované. „Domovy 
majetok obyvateľstva zostal bez dozoru a ochrany.“8

S vypätím všetkých síl sa vojskám Červenej armády za podpory partizánskeho hnutia 
na severovýchode Slovenska podarilo prebiť cez karpatské priesmyky. Nemecké okupačné 
jednotky nemohli aktívne čeliť postupujúcim sovietskym vojskám, a tak sa postupne 
sťahovali ďalej smerom na západ. Frontová línia sa v priebehu novembra 1944 priblížila teda 
aj k mestu Humenné, ktoré zaujala 100. pešia divízia s cieľom spomaliť postup sovietskych 
vojsk. Oslobodením Humenného od nemeckých jednotiek bola poverená 318. novorosijská 
divízia generála Vjačeslava Fjodoroviča Gladkova, ktorá do mesta vstúpila 26. novembra 1944  
a do 15. hodiny toho istého dňa sa im podarilo vytlačiť jednotky nepriateľskej 100. pešej 
divízie. Oslobodzovanie mesta Humenné teda netrvalo ani jeden deň9, ale diverzná činnosť 
partizánskych skupín v regióne spôsobila značné škody na majetkoch. Nehovoriac o tom, že 
väčšinu obcí humenského okresu nemecké jednotky vypálili za pomoc partizánskemu hnutiu.10

6 ŠAPO – pracovisko archív HE, f. Štátny stavebný úrad v Michalovciach, expozitúra v Humennom  
1946 – 1948 (1960) (ďalej f. ŠSÚ v MI, expozitúra v HE 1946-1948), číslo (ďalej č.) 14.753-III-1948.
7 ŠAPO – pracovisko archív HE, f. ONV, č. š. 11, Letecká vojna na území ČSR, shromažďovanie historického 

materiálu a pátranie po ňom.
8 ŠAPO – pracovisko archív HE, f. ŠSÚ v MI, expozitúra v HE 1946-1948 (1960), č. 14.753-III-1948.
9 Na oslobodenie mesta Humenné spomínal generál Gladkov nasledovne: „Prikázal som rozvinúť prichádzajúci  
31. pluk napravo a zaútočiť na brániaceho sa nepriateľa na východnom predmestí Humenného. Oglobinovmu 
pluku som prikázal obkľučovať Humenné z juhu. Zatiaľ čo pluky zaujímali bojové postavenia, delostrelecký 
puk divízie a na posilu prizvaný oddiel zborového pluku zaujali palebné postavenia. V tej chvíli zo západnej 
strany Humenného začal nepriateľ delostreleckú paľbu na náš 31. pluk. Veliteľ delostrelectva divízie plukovník 
Strunkin s troma oddielmi delostreleckého pluku začal páliť na nepriateľa brániaceho precestia a oddiely húfnic 
práporného pluku mierili na nepriateľské delostrelectvo, ktoré strieľalo zo západného predmestia Humenného. 
Oglobinov pluk, chránený terénom, poklusom zaujal bojové postavenie. O chvíľu na južnom predmestí zaznelo: 
Hurááá! Oglobin hlásil: Prešiel som do útoku! Začal sa neľútostný boj. Nepriateľ sa bál obkľúčenia a preto 
začal ustupovať z východného predmestia. Sarajičevov prápor a prieskumná rota divízie prešli do útoku. Vtrhli 
do južného predmestia a chrániac sa lesným masívom, dostali sa do zázemia a začali paľbu na nemecké 
delostrelectvo. Nemci v tylu nečakali našich vojakov, preto začali utekať a zanechali aj delá. Prieskumníci 
zobrali nepoškodené delá, rýchlo ich obrátili a začali strieľať na utekajúceho nepriateľa priamou paľbou. 
Ale už sa k nim dostal Sarajičevov prápor a spolu s divíznymi prieskumníkmi začali prenasledovať nepriateľa 
smerom k dedine Lieskovec. Oglobinov pluk obišiel Humenné z juhozápadu. Prekročil rieku Laborec, zaútočil 
na nemecký prápor, ktorý bránil Humenné na tomto úseku. Nemci nevydržali nápor a začali ustupovať. Do 
pätnástej hodiny bolo mesto úplne očistené od nepriateľských vojakov 100. pešej divízie, ukoristili sme tri 
delá, dva sklady s vojenským materiálom a jeden proviantný sklad.“ Odhliadnuc od analýzy bojovej činnosti 
sovietskych a nemeckých vojsk generálom Gladkovom je dôležité všimnúť si najmä činnosť delostrelectva, 
ktoré spôsobilo škody na majetkoch obyvateľov mesta. Prevzaté z: MINDOŠ, Ivan. Boje o východ z Karpát 
a oslobodenie východoslovenských miest. In MINDOŠ, Ivan – RODÁK, Jozef (eds.). Dukla večne živá 9. 
Košice : Východoslovenské vydavateľstvo Košice, 1987, s. 164-165.
10 V súčasnom okrese Humenné boli čiastočne alebo úplne vypálené obce Hrabovec nad Laborcom, 

Hrubov, Humenský Rokytov, Chlmec, Jankovce, Kamenica nad Cirochou, Košarovce, Lukačovce, Nižná 
Sitnica, Nižné Ladičkovce, Ohradzany, Pakostov, Porúbka, Prituľany, Rohožník, Ruská Kajňa, Ruská 
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Okamžite po vytlačení nacistických okupačných jednotiek z mesta sa konštituoval 
národný výbor, ktorého primárna úloha spočívala v zabezpečení základných sociálno-
ekonomických potrieb miestneho obyvateľstva, keďže majetok občanov „bol zničený 
jednak válečnými udalosťami a jednak ubytovaním nepriateľského vojska. Po prechode 
fronty trvajúca válečná a iná demoralizácia tiež civilného obyvateľstva zničila to čo 
nepriateľ čiastočne zachoval. V obci boly to spôsobené škody na obytných, hospodárských, 
verejných budovách a živnostenských prevodzovnách.“11 Nehovoriac o tom, že ani humenská 
nemocnica sa nevyhla negatívnym prejavom prechodu frontovej línie. Nemocničná budova 
„ostala úplne vyrabovaná a zdrancovaná“.12 K upokojeniu situácie v meste a nastoleniu 
zákonného poriadku mala prispieť novosformovaná milícia, ktorej príslušníci, ako sa 
ukázalo, nespĺňali odborné i morálne požiadavky na službu v ozbrojených zložkách. Veď 
sami členovia údajne páchali trestnú činnosť a neváhali sa vo svoj prospech aj politicky 
angažovať.13

Proces tvorby administratívno-správnych orgánov na úrovni mesta a okresu sa zavŕšil 
v polovici decembra 1944. Na čelo Okresného národného výboru (ONV) bol zvolený 
predstaviteľ komunistov Lukáš Matejovič a funkciu predsedu Miestneho národného výboru 
(MNV) zastával od 15. decembra 1944 Štefan Vitkovič.14 Väčšina členov ONV a MNV bola 
nominovaná Komunistickou stranou Slovenska (KSS), čo primárne vychádzalo z dohody 
medzi exilovou vládou Československa a vládnymi predstaviteľmi Sovietskeho zväzu z 8. 
mája 1944. Konkrétne v prvom článku spomínanej dohody sa uvádza, že hlavný veliteľ 
sovietskych vojsk preberá veškerú moc v operačnom pásme pôsobenia sovietskej armády 
v okruhu 70 kilometrov od frontovej línie a taktiež sa upravovali vzťahy medzi vojenskými 
orgánmi a novoformujúcimi sa orgánmi štátnej správy.15 Nesmieme opomenúť ani ilegálnu 
činnosť predstaviteľov komunistickej strany v Humennom. Veď práve v Humennom 
sa podarilo založiť ilegálny národný výbor, ktorý sa aktivizoval najmä pri spolupráci 
s partizánskym hnutím rozvíjajúcim sa v okolí mesta.16

Oslobodením mesta Humenné sa začala nová etapa vo vývoji hornozemplínskeho 
mesta, ktoré sa začlenením do novovznikajúceho sa Československa dostalo na perifériu 
jednak z geografického hľadiska, ale aj politicko-spoločenského. Predkladaný autentický 
prepis situačnej správy ONV v Humennom z októbra 1945 ponúka sondu do činnosti 
miestnych a okresných orgánov a každodenného života obyvateľov Humenného, ktoré ani 
takmer po roku od oslobodenia nedokázalo odstrániť všetky negatívne dôsledky prechodu 
frontovej línie.

 
Poruba, Turcovce, Víťazovce, Vyšná Sitnica, Závada, Rokytov pri Humennom,  MANIAK, Marcel. Nikdy 
viac! Poprad : Popradská tlačiareň, vydavateľstvo s.r.o., 2019, s. 19-105.
11 ŠAPO – pracovisko archív HE, f. ŠSÚ v MI, expozitúra v HE 1946-1948 (1960), č. 14.753-III-1948.
12 K obnove nemocnice v Humennom prispel najmä humenský lekár Dr. Jozef Dolina. ŠAPO – pracovisko  
Archív HE, f. ONV, č. š. 8, Návrh na vyznamenanie – Pamätná medaila za hrdinstvo 1946 – 1947; zoznamy 
– životopisy.
13 ŠAPO – pracovisko Archív HE, f. ONV, č. š. 22, Pamätná kniha ONV Humenné – zprávy o NB.
14 MICHNOVIČ, Imrich. Humenné v rokoch prvej Slovenskej republiky (1938 – 1944). In FEDIČ, Vasiľ (ed.).  
Dejiny Humenné. Humenné : REDOS, 2008, s. 261-262.
15 ŠTEFANSKÝ, Michal. Studená vojna. Slovensko 1946-1954. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2008,  
s. 16.
16 BENČÍK, Antonín. K partizánskym bojom na východnom Slovensku v rokoch 1943-1944. In Historie  
a vojenství, 1959, roč. 8, č. 3, s. 381. Medzi najaktívnejších ilegálnych pracovníkov v Humennom patrili 
Ladislav Szabó, Juraj Ištok, Václav Holub, Ing. Michal Bilinský, Pavel Bohuš, Jozef Hamáš, Andrej Ručinský, 
Andrej Muravský a ďalší. ŠAPO – pracovisko Archív HE, f. ONV, č. š. 8, Návrh na vyznamenanie – Pamätná 
medaila za hrdinstvo 1946 – 1947; zoznamy – životopisy.
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[str. 1]
Karton č. 2

čís. 1500/45 reg. OV He 

1500/1945 prez.-     6. okt.[óber] 1945

    Situačná zpráva za okres
    Humenné.

Prezídiu Povereníctva SNR pre veci vnútorné

  
    v B r a t i s l a v e .
 
  
  Predkladáme nasledovnú situačnú zprávu za okres
Humenné:
   I. Vo všeobecnosti.
   Okres Humenné bol oslobodený ČA17 v dňoch 26-27.
novembra 1944. Ihneď po oslobodení okresu bola zriadená
národná milicia, ktorá vykonávala bezpečnostnú službu v o-
krese. Od 1. decembra 1944 bol zriad[e]ný18 okresný úrad tajom-
níkom ONV19, ktorý od toho času vedie celý úrad. Ani jeden
úradník z býv.[elého]  okresného úrad[u] nebol v Humennom a preto po-
stupne boly pribrané nové úradnícke sily, ktoré predtým
ešte v úrade nepracovaly.
   Poneváč fronta sa zastavila na rieke Ondava20, o-
kresný úrad spolu s miliciou sa staral o všetky potreby
armády, menovite o jej zásobovanie atď. Dňa 10.dec.[embra] 1944 bol
zvolený ONV21, ktorý prevzal celú prácu okresného úradu a
staral sa o všetky potreby okresu a frontu. Za rekordný čas
1 mesiaca bola vybudovaná železničná trať Medzilaborce -

17 Československá armáda.
18 Písmeno e je v slove dopísané perom. Pri prepise archívneho materiálu v prípade vynechania písmena sme 
postupovali rovnakým spôsobom ako v tomto prípade.
19 Okresný národný výbor (ďalej len ONV).
20 Ondava je riekou na východnom Slovensku.
21 Za prvého predsedu ONV bol 10. decembra zvolený komunistický predstaviteľ Lukáš Matejovič. Začiatkom  
roka 1945 ho na poste predsedu vymenil Viktor Jóner.



Humenné22 a letištie v Kamenici n/Cir23. Obývateľstvo celého
okresu pracovalo na rekonštrukčných prácach celkom bezplat-
ne. Keď sa stavba železničnej trate a letištia skončila,
obývateľstvo celého okresu pracovalo na opravách mostov a
ciest úplne bezplatne. Tak tiež každý obývateľ v okrese bol
zarad[e]ný do pracovnej povinnosti pre armádu a obývateľstvo
takto bezplatne pracovalo do 31. januára 1945. Keď ONV uznal,
že obývateľstvo okresu vojnou veľmi poškodené a hospodársky
zničené nie je v stave už pracovať toľko bezplatne, dňa

[str. 2]

31. januára 1945 ONV sa usniesol, že bude platiť robotníkom
a povozníkom za nadpráce úradné mzdy. Pracovaná povinnosť v
tunajšom okrese trvala do 15. mája 1945, kedy bola zrušená.
   ONV ešte v mesiaci decembri 1944 zriadil národné
skladištie obilia a riadne sa staral o verejné zásobovanie
obývateľstva. Vypáleným obciam ONV vydával potrebné stavebné
drevo z ponárodnených lesov a pripravil program na znovuvý-
stavbu vypálených obcí pre núdzové obytovania24 obyvateľstva.
   Politické pomery v týchto mesiacoch boly v tunajšom
okrese veľmi dobre a bezpečnostné pomery uspokojivé.
   II. Bezpečnostné pomery:
   Po zrušení Národnej milície v júni t.[oho] r.[oku]25 je stav čle-

22 Železničnú trať sa podarilo obnoviť veľmi rýchlo aj vďaka tomu, že pri „stavbe železničnej trate Humenné  
– Palota boly koľajnice z trate Humenné – Stakčín rozobrané a dodané na stavbu dôležitejšej trate“. Tento 
krok však mal ďalekosiahle následky na spojenie s mestom Snina, keďže „hospodársky život okresu sninského 
/ktorý nemá žiadneho dopravného spoja/ a časti okresu humenského /ktorý nemá žiadne dopravné spojenie 
s okresom sninským/ celkom ochromený, nakoľko sa jedná o okresy s nadbytkom drevného materiálu a znač-
ným nedostatkom iných potrieb a výmena tovarov bez železničného spojenia je úplne nemožná.“ Odbor pre 
udržiavanie tratí v Humennom na obnovu železničnej trate Humenné – Stakčín schválil sumu 15 200 000 K.  
ŠAPO – pracovisko Archív HE, f. ONV, č. š. 1, Žiadosť o započatie so stavbou železničnej trate Humenné – 
Snina. Na jej výstavbe sa podieľali aj sovietske technické jednotky. Práve po tejto železničnej trati 3. marca 
1945 pricestovala československá delegácia na čele s Edvardom Benešom z Moskvy a postupovala ďalej 
v smere na Košice. MICHNOVIČ, Imrich. Humenné, c. d., s. 261-262.
23 Kamenica nad Cirochou je obec na východe Slovenska v okrese Humenné. Letisko na športové účely slúži 
aj v súčasnosti.
24 Správne ubytovanie.
25 Veliteľstvo Národnej bezpečnosti (NB) pre východné Slovensko so sídlom v Košiciach poslalo všetkým  
podriadeným ONV a MNV v obvode veliteľstva dňa 13. mája 1945 nariadenie „Predsedníctva Slovenskej ná-
rodnej rady zo dňa 23. februára 1945 číslo 7/45 Sb. n[.] SNR bol zriadený sbor Národnej bezpečnosti /:NB:/ 
a nariadením Predsedníctva Slovenskej národnej rady zo dňa 9. apríla 1945 číslo 28/45 Sb. n. SNR bol vyda-
ný organizačný poriadok pre Sbor Národnej bezpečnosti. V smysle horeuvedených nariadení rozpúšťam preto 
s okamžitou platnosťou všetky iné bezpečnostné složky /:Milíciu, Národnú stráž:/ ktoré doteraz pod akýmkoľvek 
názvom verejne vystupovaly a prípadne i bezpečnosť vykonávaly, pretože tieto bezpečnostné složky splnili už 
svoje poslanie a ich ďalšie jestvovanie nie je nijako zákonom odôvodnená, ani žiadnym nariadením podložené.“ 
K oficiálnemu zrušeniu Národnej milície v meste teda muselo dôjsť v polovici mája a nie v júni, ako sa uvá-
dza v situačnej správe. ŠAPO – pracovisko Archív HE, f. ONV, č. š. 1, Milícia a národná stráž – rozpustenie. 
Povereníctvo SNR pre  veci vnútorné nariadilo rozpustenie národných milícií až 6. augusta 1945. GABZDILO-
VÁ-OLEJNÍKOVÁ, Soňa – OLEJNÍK, Milan. Karpatskí Nemci na Slovensku od druhej svetovej vojny do roku 
1953. Bratislava : Spoločenskovedný ústav SAV; Slovenské národné múzeum; Múzeum kultúry karpatských 
Nemcov, 2004, s. 44. Viac k využívaniu milícií na politický súboj predstaviteľmi komunistickej strany a cel-
kovému vývoju v rokoch 1945 až 1948 pozri: MEDVECKÝ, Matej. Za červené Slovensko. Štátna bezpečnosť 
a politické spravodajstvo na Slovensku v rokoch 1945 – 1948. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2011, 344 s.



nov NB26 na staniciach NB nedostačujúci. Stanica NB v Humennom
má 4 členov NB a potrebuje ešte najmenej 12 členov. Stanica
NB v Kamenici n/Cir. má 2 členov27 a potrebuje najmenej ešte
6 členov NB, stanica v Sl.[ovenskej] Volovej28, ktorá vykonáva službu i za
stanicu vo Víťazovciach29 má 6 členov a potrebuje najmenej ešte
4 členov NB. Pátracia stanica v Humennom má 1 člena a potre-
buje prinajmenej ešte 8 členov NB.
   Pre veľký nedostatok členov NB v okrese je ONV t.[oho] č.[asu]
nemožný, nakoľko nemôže prevádzať príslušné nariadenia a ne-
môže ani ručiť za bezpečnosť v okrese. Obývateľstvo vidí bez-
mocnosť NB, dovoľuje si urobiť čokoľvek, lebo vie, že ONV ne-
môže nič urobiť.30

26 Národná bezpečnosť (ďalej len NB).
27 K problémom s dostatočným zabezpečením stanice NB v Kamenici nad Cirochou prispeli aj sťažnosti  
miestneho obyvateľstva na strážmajstra Jána Tatarku, ktorý dočasne zastával funkciu veliteľa stanice. Z listu 
pre SNR vyplýva, že Ján Tatarka bol politicky spoľahlivý, ale v prípade zotrvania v Kamenici nad Cirochou 
„by mal nepríjemnosti z osobnej pomsty obyvateľstva.“ ŠAPO – pracovisko Archív HE, f. ONV, č. š. 1, Rozsah 
pôsobnosti veliteľstva NB.
28 Slovenská Volová je obec na východnom Slovensku v okrese Humenné.
29 Víťazovce je obec na východnom Slovensku v okrese Humenné.
30 Príčinu nízkeho záujmu o službu v Národnej bezpečnosti môžeme hľadať v podmienkach prijatia za  
príslušníka bezpečnosti. Podľa vyhlášky povereníka SNR pre veci vnútorné  zo dňa 17. mája 1945 o prijímaní 
uchádzačov do NB „za príslušníka NB na skúšku môže byť prijatý ten, kto: a/ je štátnym občanom Československej 
republiky, b/ je národnosti slovenskej, českej alebo ukrajinskej, c/ má domovskú príslušnosť na Slovensku, 
d/ je mravne zachovalý, svojprávny a duševne spôsobilý, e/ prekročil 21. a nedosiahol ešte 35. rok veku, f/ 
je slobodný alebo bezdetný vdovec, g/ má silné, zdravé telo a primeranú výšku /168 cm/, h/ ovláda slovom 
i písmom slovenský jazyk, ch/ preukáže sa vzdelaním, aké sa dá nadobudnúť na meštianskej škole /najmenej 3 
triedy/, i/ má vojenský výcvik a vykonal vojenskú službu so zbraňou najmenej takú dobu, akú predpisuje branný 
zákon pre normálnu prezenčnú službu. Povereníctvo SNR pre veci vnútorné môže v prípadoch zvláštneho 
zreteľa hodných povoliť výnimky zpod ustanovenia e/, f/, g/, ch/, i/.“ ŠAPO – pracovisko Archív HE, f. ONV, 
č. š. 1, Vyhláška Povereníctva pre veci vnútorné o prijímaní uchádzačov do NB. Druhý dôvod nízkeho počtu 
príslušníkov NB spočíval aj v povinnosti nastúpiť do vojenskej služby. Od tejto povinnosti ich mohlo oslobodiť 
vyčkávacie osvedčenie udelené národným výborom. Aj preto 7. apríla 1945 zasadal  Výkonný výbor ONV 
v Humennom (predseda Viktor Joner, tajomník Herman Jakubovič, zapisovateľka Barbora Štefanová a členovia 
Mikuláš Keresztény, Andrej Salamon, Ján Pilc, Vladimír Dronin, Ján Ferjak, Tibor Andel, Ing. Mikuláš Knap 
a Dr. Jozef Dolina), aby prerokúval možnosť udelenia vyčkávacieho osvedčenia. Kvôli tomu zriadil výkonný 
výbor funkciu vojenského referenta pri ONV v Humennom, za ktorého bol zvolený člen Vladimír Dronin. 
Následne mali všetci referenti ponúknuť predsedníctvu zoznam ľudí, ktorým by malo byť udelené vyčkávacie 
osvedčenie. Na základe Uznesenia č. 23 vieme, že o takúto výnimku žiadal výkonný orgán aj pre príslušníkov 
NB, ktorí boli jej súčasťou pred 25. marcom 1945. Ostatní, ktorí do NB vstúpili po 25. marci, sa mali hlásiť pri 
svojom vojenskom útvare. V Humennom popri NB zabezpečovali poriadok aj príslušníci metskej polície, ktorí 
boli prevzatí jednak z NB, ale aj železnice. MNV spolu s ONV mali záujem na zachovaní mestskej polície, ktorá 
napomáhala udržiavať poriadok v meste. Aj im výkonný výbor navrhol Uznesením č. 26 udeliť vyčkávacie 
osvedčenie. Určite tak urobili aj z toho dôvodu, že počet príslušníkov NB v Humennom i celom okrese bol 
žalostne nízky. ŠAPO – pracovisko Archív HE, f. ONV, č. š. 1, Zápisnica napísaná dňa 7. apríla 1945 II. zasadnutí 
Výkonného výboru okresného národného výboru v Humennom. Ani početný stav obecných policajtov nebol 
uspokojivý. Stav sa nepodarilo zlepšiť ani začiatkom roka 1947. Podľa hlásenia stanice NB v Humennom  
„5 mužov (obecnej polície – pozn. M. B.] vôbec nepostačuje na zvládnutie všetkých úkolov, ktoré sa kladú 
k výkonu tejto a ktoré by mala táto vo svojej moci vykonávať. Členovia obecnej polície nemajú doteraz 
žiadne, alebo len veľmi slabé odborné znalosti, neni sú dostatočne oboznámení a najzákladnejšími pravidlami 
policajnej služby, neboli doteraz až na jedného člena primerane vyzbrojení akto takí, nemajú žiadnu autoritu 
pred zakročujúcimi previnilcami“. Činnosť obecnej polície bola nevyhnutná kvôli zabezpečeniu bezpečnosti 
v meste, keďže pre nedostatočný počet členov museli členovia NB suplovať činnosť obecných policajtov. 
ŠAPO – pracovisko Archív HE, f. ONV, č. š. 8, Humenné, obecná polícia, reorganizácia a doplnenie stavu-
správa. K nedostatočnému počtu príslušníkov ozbrojených zložiek prispela aj odvodová povinnosť do 
československého vojska. Do 15. januára 1945 bolo z okresov Humenné a Michalovce zmobilizovaných spolu 
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   III.Verejné zásobovanie:
   V mesiacoch decembra 1944, januára až mája 1945 bolo
obývateľstvo dostatočne zásobovanié z miestnych zdrojov, avšak
od júna 1945 verejné zásobovanie je nepravid[e]ľne a nedosta-
čujúce. Samozrejmé, že obyvateľstvo je preto nespokojné a ONV
je denne obťažovaný 100-ma stránkami, dožadujúcimi sa prí-
deľov potravných článkov. ONV sa všemožne stará, aby verejné
zásobovanie bolo pravideľnejšie, avšak sám nemá možnosť toto
regulovať.
   Pokiaľ sa týka zásobovania šatstvom a obuvou, toto
je veľmi nepatrné a počiatočnom štádiu. Obývateľstvo tunaj.[šieho]
okresu už vyše roka nemalo prídel šatstva a obuvi a vojnou
bolo tak poškodené, že pre nedostatok šatstva a obuvi nemô-
že vykonávať rekonštrukčné práce a pod.[odobne] ONV sa stará všemožne,
aby zaistil aspoň robotníkom najnutnejšie šatstvo a obuvi.
   Toho času okres má veľkú potrebu masti, lebo robot-

[str. 3]

níctvo s nedostatočnou stravou nemôže riadne pracovať a ich
výkon je veľmi malý.
   IV. Hospodárske pomary31 v okrese:
   úroda toho roku je najmenej o 60 % slabšia ako bola
minulého roku, čo je/ bolo zapričinené jednak nedostatkom osi-
va v roku 1944, jednak povrchným obrábaním pôdy v roku 1944
v dobe evakuácie a jednak nedostatkom prirodzeného a úmelého
hnojiva. Mnoho úrody sa zničilo vojnovými operaciami a za-
zimovanými pozemkami. Toho roku úroda tumajšieho okresu ne-
stačí ani pre potrebu tunajšieho okresu.32

   Tunajší okres pociťuje veľký nedostatok hovädzieho
dobytka, koní a bravčového dobytka. Mnoho dobytka sobrali
ustupujúci Nemci a čo zostalo bolo treba dodávať ČA na záso-
bovanie armády mäsom. Povereníctvo SNR33 pre pôdohospodárstvo
a poz.[emkovú] reformu práve teraz má prideliť tunajšiemu okresu 850
kusov hov.[ävdzieho] dobytka a výše 100 koní, ktorý počet by okrem pri-
niesol určité zlepšenie.
   Najpálčivejší problém ONV tvoria celkom alebo čias-
točne vypálené obce. ONV sa všemožne stará, aby obývateľstvo
týchto obcí malo aspoň núdzové ubytovanie, avšak práca ONV

1 158 mužov, ktorí následne chýbali nielen v rodinách, ale aj samotnom meste. BYSTRICKÝ, Jozef (ed.). 
Pramene k vojenským dejinám Slovenska V/2/1. 1. čs. armádny zbor v ZSSR a jeho účasť na oslobodzovaní 
Slovenska v rokoch 1944-1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, s. 216. Dokument č. 47. 1945, 25. 
január. Sv. Peter. - Hlásenie veliteľa 1. čs. armádneho zboru v ZSSR brig. gen. L. Svobodu hlavnému veliteľovi 
div. gen. S. Ingrovi o činnosti zboru od 15. decembra 1944 do 15. januára 1945.
31 Správne pomery.
32 Zlú úrodu zemiakov a obilnín zaznamenali v Humennom a okolí aj počas druhej svetovej vojny. Nedostatok 
základných surovín spôsobila nielen slabá úroda, ale aj problémy v zásobovaní. ŠKORVANKOVÁ, EVA. 
„Tiso, Tuka, kde je múka?“ Blahobyt alebo život na prídel? In HYRJA, Jozef (ed.). Tisovi poza chrbát. Príbehy 
odporu voči ľudáckemu režimu. b. m. : HADART Publishing, 2020, s. 138.
33 Slovenská národná rada (ďalej len SNR).
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na[r]áža všade na veľké ťažkosti, a na veľké nedostatky, ktoré
nemôžu byť v krátkom čase odstránené. Nedostatkom najnutnejšie-
ho materiálu nedovoľuje rýchle vybudovani[e] núdzových bytov
a opravy poškodených domov. Z toho dôvodu je aj v Humennom
bytová núdzová34, keďže najmenej 50 domov v Humennom, v ktorých
by mohlo bývať aspoň 100-120 rodín, je tak poškodených, že
pre nedostatok stavebné-ho materiálu nemôžu byť opravené. K
tomu prichádzajú aj veľké dopravné ťažkosti, ktoré ONV nie je
v stave zdolať.
   ONV obdržal od Povereníctva SNR pre financie pred-
davok na opravy domov a vybudovanie núdzových bytov v sume K
15,000.000.-, ktorú teraz rozdeľuje, avšak pre nedostatok ma-
teriálu je použtie tejto sumy nemožné.35 ONV nedovoľuje, aby
domy boly opravené materiálom, zakúpeným na čierno a preto
celá akcia je veľmi ťažká.
   V. Politické pomery v okrese:
   Od decembra 1944 do mája 194436 bola v Humennom len
KSS37, od mája 1945 je už zriadená aj DS38. Medzi týmito stranami
bol dlhší čas politický boj, ktorý už ustal a toho času sú
politické pomery ukľudnené a usmernené. NF39 úzko spolupracuje
a nedorozumenia sa odstráňujú.40

[str. 4]

   Najväčšie ťažkosti mal ONV so stálymi žiadosťami
DS a reorganizáciu NV41 aj tam, kde reorganizácia NV nebola
vôbec potrebná. Obývateľsto bolo takmer v každej obci dráž-
dené s požiadavkami o zmenu NV, čím sa práca, spojená s vý-
stavbou okresu hatila. Toho času však aj táto kampaň ustala
a obce sa ukľudňujú.
   VI. Sociálne pomery:
   Vypálené obce sú aj po stránke sociálnej veľmi ne-
utešené, lebo väčšina obyvateľov žije veľmi primitívne a bez

34 Správne núdza.
35 Pre okres Humenné štátne orgány vyčlenili v septembri 1945 celkovo 15 000 000 Kčs. Z tejto sumy sa mali  
opraviť najviac poškodené obytné domy. Len v Humenskom okrese bolo 307 úplne zničených domov. Naproti 
tomu v okrese Medzilaborce bolo takýchto domov až 2421. HALLON, Ľudovít – SABOL, Miroslav – 
FALISOVÁ, Anna. Vojnové škody a rekonštrukcia Slovenska 1944 – 1948. Bratislava : Historický ústav SAV, 
2011, s. 80-81.
36 Správne 1945.
37 Komunistická strana Slovenska (ďalej len KSS).
38 Demokratická strana (ďalej len DS).
39 Národný front (ďalej len NF).
40 Upokojenie situácie dokumentuje aj návšteva predsedu SNR Jozefa Lettricha (1905 – 1969) priamo  
v Humennom, kde sa chcel oboznámiť s priebehom obnovy okresu. Podľa slov predsedu Demokratickej strany 
Lettricha nemala návšteva „politícky ráz“. Chcel na vlastné oči „vidieť bolesti a nedostatky postíhnutých 
krajov východného Slovenska, okresu Humenného“. ŠAPO – pracovisko Archív HE, f. ONV, č. š. 6, Dr. J. 
Letrich, predseda SNR návšteva DS v Humennom.
41 Národný výbor (ďalej len NV).
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finančnćh prostriedkov. ONV pokiaľ mal možno[s]ť, sa všemožne
staral, aby sociálne slabých občanov podporoval, avšak toho
času má malú možnosť pomáhať sociálne najslabším. Väčšina obý-
vateľstva bola vyevakuovaná, kde stratila takmer všetko a je
na sociálnu výpomoc odkázaná. Je ešte treba mnoho vykonať,
aby sociálna úroveň obyvateľstva bola uspokojiva.
   VII. Kultúrna činnosť:
   Kultúrna činnosť v okrese bola pr[e]dtým vykonávaná
jednak ČA, ktorá pozostávala z kultúrnych prednášok, premie-
taní poučných filmov, usporiadaní slávností a j[e]dnak kultúr-
nymi činiteľmi okresu. V Humennom je jedno kino, ktoré slúži
verejnosti a týžd[e]nne premieta filmy 2 krát.
   VIII. Zdra[v]otné pomery:
   Vojna zanechala za sebou také nečistoty, ktoré
mohly vážne ohroziť zdravie a životy obyvateľstva celého o- 

   kresu. ONV spolu MNV42 už cez zimu urobily všetky opatrenia, aby
z okresu boly odstránené všetky nečisté predmety. Len z Hu-
menného bolo vyvezených niekoľko sto povozov vnútornosti z
porazeného hovädzieho dobytka a niekoľko tisíc povozov odpad-
kov a smetia. Vzdor tomu zdravotné pomery obyvateľstva nie
sú najlepšie, lebo časť obyvateľstva žije za takých pomerov,
že ich zdravie je ohrož[e]né alebo poškodené. Vysokovirulentné
nákazlivé choroby sa vyskytujú sporadicky, avšak iné choroby,
na ktoré je obyvateľstvo menej odolné, sa vyskytujú hromadne
/: tbc.pulm43, reumatizmus, ischiasch44 atď.:/. Tieto pomery boly
by zlepšené len keď obyvateľstvo bude mať riadne príbytky a
dostatok najnutnejších životných potravných článkov.
   IX. Pracovná povinnosť
   Preto, že čierny obchod sa ešte stále vzmáha a
pre poctivú prácu je nedostatok pracovných sil, ONV nariadil

[str. 5] 

znovu pracovnú povinnosť. Táto pracovná povinnosť sa týka
hlavne dovozu palivového dreva pre štátne a verejné úrady
za úradnú cenu ako i dovozu materiálu, potrebného na stavbu
železničnej trate Stakčín-Humenné. Samozrejmé, že obyvateľ-
stvo odmietava vykonávať pracovnú povinnosť a ONV pre abso-
lutný nedostatok členov NB je bezmocný. Je síce pravda, že
naše obyvateľstvo už toho roku sa toľko narobilo v rámci pra-
covnej povinnosti, že ani jeden okres to nedokázal, avšak aj
teraz ONV bez zavedenia pracovnej povinnosti je nemožný. Do
toho času, kým ONV nebude mať k dispozícii dostatočný počet
členov v NB, nemôže previesť ani jedno svoje nariadenie. Samo-

42 Miestny národný výbor (ďalej len MNV).
43 Z lat. tuberculosis pulmonar.
44 Správne ischias (lumbago, zápal sedacieho nervu).
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zrejmé, že tým autorita ONV stále upadáva a ztráca rešpekt.
Teraz ONV nariadil 15 obciam prívoz palivového dreva z blíz-
keho lesa, avšak ani jeden povozník neuposluchol príkazu ONV
a tak ONV a ostatné štátne úrady a ústavy si nemôžu zaistiť
potrebné palivové drevo na okurovaní45 úradov atď. ONV je teraz
nútený siahnuť k drastickým opatreniam, lebo v opačnom prípa-
de musia všetky štátne úrady, školy atd. zavrieť úrady aj školy.   

 
ONV sa domáha o prídel nákladných aut, avšak je ho námaha je
marná. Ak by len ONV si nakúpil potre[b]né palivové drevo za
bežné čierne ceny, potreboval by na okurovanie46 budovy ONV a
NB najmenej 300.000 K a celý kancelársky paušál na rok obná-
ša K 120.000.-.
   X. Okresný národný výbor:
   Jako sme uviedli v stati I. ONV začal pracovať
ešte vtedy, keď musel všetko robiť sám na vlastnú pesť a ked
nemal žiadnych zapracovaných úradníkov a hlavne, keď ONV mal
zásobovať stotisícovú ČA, budovať železnice, cesty, mosty
a účinne pomáhať frontu. Náš ONV svoju neobmedzenú právomoc
nijako nezneužil, ale pracoval v záujme fonru47 frontu a okresu.
Túto našu kontroloval p. minister Dr. Šoltés48, ktorý spolu s
ONV snášal všetky vtedajšie ťažkosti. Náš okres je už oslobo-
dený výše 10 mesiacov, avšak doteraz ONV nemá svoj úrad ONV
lepšie zriadený ako bol predtým. Naopak povinnosti má ONV stá-
le väčšie, ale práva stále menšie. Každý rezort poukazuje svo-
jich zamestnancov v každom ohľade na ONV, ale ONV nemá k[t]o po-
máhať. Keď povozníci nekonajú svoj pracovnú povinnosť podľa
nariadenia ONV, je ONV zodpovedný, lebo vraj ONV len má zájem
na tom, aby železnica bola vybudovaná. Riaditeľstvo železníc
má času vybudovať železnice aj 2 roky. ONV sa musí te[r]a[z]
starať, aby zamestnanci ČSD49 boli riadne zásobovaní potravinami

[str. 6]

šatstvom a obuvou a musí sa starať, aby ČSD mala vybudované
železnice. Keď však ONV dostane vlakom skladacie baráky pre
vypálené obce, musí tieto ihneď prevzať, lebo železnica musí
mať vagóny. Keď ONV nemôže včas vagony vyprázdniť, lebo nemá
kde uskladniť baráky, aby neboly rozkradnuté, stanica zakazu-

45 Správne vykurovanie.
46 Správne vykurovanie.
47 Chybný výraz ponechaný v texte.
48 JUDr. Jozef Šoltész (1909, Vranov nad Topľou – 1977, Bratislava). Prv pôsobil v strane sociálnych demokratov.  
Počas SNP sa aktívne zapojil do odboja. V rokoch 1945 a 1946 minister sociálnej starostlivosti a v rokoch 
1946 až 1951 postupne poverenec sociálnej starostlivosti, priemyslu a obchodu, výživy a obchodu. Do roku 
1950 bol aj členom predsedníctva ÚV KSS. Následne pôsobil v diplomatických službách. ČERNÁK, Tomáš. 
Rozhovor s Ladislavom Šimovičom o študentskom hnutí, ilegálnej činnosti a Gustávovi Husákovi. In Pamäť 
národa, 2012, roč. 8, č. 2, s. 93.
49 Československé státni dráhy (slov. Československé štátne dráhy; ďalej len ČSD).
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je odvážať baráky do toho času, kým ONV nevyplatí skladné za
vagony. Podobne je s vojskom, minérmi a pod. Každému má ONV
dodávať povozy, stravu, byt, pohonné hmoty a pod.[obne], ale ONV
nedostáva žiadne peniaze, aby mohol tieto mimoriadne výdavky
hradiť. Podobne je so zriaďovaním škôl. ONV sa musí postarať,
aby školy boly opravené, lebo ináč nemožno zahájiť s vyučova-
ním, avšak ONV nedostal ani 1 K na takéto účely, lebo tie to
má znášať štát. Príslušné povereníctvo sa o tú-ktorú školu
bude môcť postarať len o rok, ale ONV je zodpove[d]ný, že  škola
nezačala s vyučovaním.
   Najhoršie je v tunajšom okrese s pracovným táborom.
ONV mal zriadiť pracovný tábor, ktorý bol aj zriadený, avšak
nik sa oň nestará a zamestnanci pracovného tábora obťažujú
ONV každý mesiac s výplatou služobných pôžitkov. Nik sa ne-
stará o to, či a odkiaľ ONV vyplatí platy zamestnancom, ale
ONV je za všetko zodpovedný a nech sa on stará.
   Tunajší úrad ONV nemá takmer nič z nábytku býv.[alého]   
okr[esného]
úradu, nemá ani jeden úradný písací stroj, nemá knižnicu,
nemá úradné pomôcky, knihy, pokladničné denníky a pod.[odobne] a do-
teraz nik neoznámil tunajšiemu ONV, že kde sa naše predmety
nachádzajú, rešp.[ektíve] kam boly evakuované. Pátrame stále o na-
šom nábytku, po našich písacích strojov a pod.[obne] a nemôžno do-
voliť si niečo zakúpiť za čierne ceny.
   Úradníctvo ONV nedostalo už plat za mesiac august,
september 1945 a je už október, ale plat doteraz nedošiel.
Úradníctvo má už starosti s ubytovaním, so stravovaním, lebo
dnes úradník nedostane ani byt tým menej stravu na úver, a
preto nemôže ani tak pracovať, ako to dnes záujem vyžaduje.
Toho času má ONV, resp.[ektíve] úrad ONV nasledovných zamestnancov:
Viľma Haľková, kanc.[elársky] oficiál.50 stará úradníčka, pokladníčka,
Andrej Mašlej, kanc.[elársky] ofic.[iál] starší úradník, ref.[erát] živnostenský,
Felix Šuľovský, not.[ár] adj.[unkt]51 polic.[ajný] trestný sudca,
Mikuláš Knap, maturant, zás.[osobací] a soc.[iálny] ref.[erát] začiatočný úradník,
Julius Babják, kanc.[elársky] pomocník, býv.[alý] zriadenec,
Julius Andráš, kanc.[elársky] pomocník, malá prax na not.[árskom] úrade,
Viktora Štecová, kanc.[elársky] pom.[ocník] začiatočná úradníčka,

[str. 7]

Anna Ištoková, maturantka, hosp.[odárska] ref.[erentka] nová sila,
Ján Šudík, kanc.[elársky] pomocník, mladý úradník,
Anna Ducková, kanc.[elársky] pom.[ocník] nová nezapracovaná sila,
Alexander Kovášy, kanc.[elársky] pomc.[ník] úplne nezapracovaná sila,52

Valeria Rencová, kanc.[elársky] pomoc.[ník] nezapracovaná sila,

50 Manipulačný úradník v niekdajšej štátnej alebo verejnej správe.
51 Pomenovanie pre pomocného úradníka.
52 Perom podčiarknuté, pri mene je hviezdička a šípka smerujúca na začiatok odseku.
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Irena Vojvodinská, maturantka, nová nezapracovaná sila,
Julius Vaš, zriadenec,
Herman Ja[k]ubovič, účet.[etnícka] sila, doteraz ved.[úci] úradu a odb.[orný] ref.[erent]
   K tunajšiemu úradu je prid[e]lený p.[án] hl.[avný] akt.[uálne] taj.

[omník] Gustav Frank, ktorý ešte službu nenastúpil a Dr. Karol Ďurček
ktorý už službu síce nastúpil, ale ešte sa sem nemohol pre-
sťahovať s rodinou.53

   S nedostatkom zapracovaných úradníkov je veľm[i]
ťažko pracovať a preto vedúci funkcionári ONV sa musia obmedzo-
vať na úradnú prácu a nemôžu sa venovať vážnym potrebám o-
kresu. Úrad ONV je denne obťažovaný 100-ma stránkami a funkc[io-]
nári ONV ani úradníctvo úradu ONV nestačí denne vybavovať
stránky a nie, aby sa mohli venovať rôznym potrebám okres[u]
alebo úradu.
   Naše ťažkosti sú už zrejmé z priloženej našej
vyhlášky, ktorú žiaľ pre absolutný nedostatok členov NB nie
sme v stave ju previesť. Naše nariadenia zostaly bez povšim-
nutia a ONV je bezmocný. Naproti tomu sa na ONV nazdáva, že
je samostatnou republikou, a to len preto, že koná svoje po-
vinnosti, lebo práve beztak žiadne už nemá.
   XI. Očista verejného života a ľudové súdy:
   Okresný ľudový súd ako aj MĽS54 v Humennom boly
dávno zriadené, avšak doteraz vevykázaly55 žiadnu činnosť. Pro-
ti kolaborantom nik nechce svedčiť, lebo obyvateľstvo vidí,
že sa nikému nič nestane a má od samých kolaborantov a ich
rodín strach. Výzvy, aby každý občan vykonal svoju občiansku
povinnosť, sú nepovšimnuté, lebo ľud nemá dôveru k súdom a
k očisťovacím akciam. Reakcia sa usiluje postrašiť ľud, aby
mlčal a preto jak očistovacia akcia tak aj ľudové súdy ne-
splnia ich poslanie. Preverovacie komisie sú preto bezmocne,
lebo nepreverený zostane len ten malý a slabý, avšak t[í],
ktorí by sku[t]očne nemali byť preverení, si svoje preverenie
vybavenia. Ľud to všetko vidí, nato poukazjje56 a čím ďalej
stráca dôveru k štátnej moci.
   XII. Súrne potreby ONV:

[str. 8]

1./ Najsúrnejšie je treba úrad ONV vybaviť dostatočným po-
čtom kvalifikovanými, z pracovými a spoľahlivými
úradníkmi, lebo terajší stav úradníctva nestačí zdolať
ešte ťažkosti, ktoré má ONV prekonať.
2./ Žiadame, aby platy úradníkov boly pravideľne poukazované.

53 Dr. Karolovi Ďurčekovi sa problém s bývaním podarilo vyriešiť najskôr v závere roka 1945 alebo 
začiatkom roka 1946. V januári 1946 už dokázateľne pôsobí na úrade ako prednosta.
54 Miestny ľudový súd (ďalej len MĽS).
55 Správne nevykázali.
56 Správne poukazuje.
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3./ Je súrne treba doplniť stanice NB, lebo s terajším počtom
členov NB nie je možné pracovať a ONV nemôže prevziať
záruku za bezpečnosť a poriadok v okrese.
4./Žiadame o riadne prídely potravných článkov, šatstva a
obuvi, lebo náš okres je už takmer 11 mesiacov oslobodený
a doteraz dostal najmenej prídeľov.
5./ Žiadame o úpravu, jakým spôsobom má ONV vykonávať svoje
rôzne povinnosti, spojené s finančným nákladom, keď ne-
dostáva žiadne dotácie a pre okresnú samosprávu Pov.[ereníctva] SNR
pre veci vnútoné okresu osobných a vecných výdavko[v] ne-
priznalo nič. Ak by ONV presunul svoje povinnosti na MNV,
by všetky MNV finančne nestačily na mimoriadne potreby,
ktoré sú ONV prikázané.
6./ Žiadame vymedziť právomoc ONV, lebo v skutočnosti tí ONV už
žiadnej právomoci nemá, len všetky povinnosti.
7./Žiadame o úpravu, či Organizačné smernice SNR, Povere-
níctva pre veci vnútorné zo dňa 10.IV.1945, č. 1576/II-45
sú platné, nakoľko stále dochádzajú nové úpravy, ktoré
odporujú uvedeným smerniciam.
8./ ONV súrne potrebuje aspoň 2 nákladné auto, bez ktorých
nemôže vykonnávať jemu sverené úlohy,
9./ONV potrebuje finančnú dotáciu na výpomoc sociálne sla-
bým, aby si títo mohli na zimu zakúpiť najnutnejšie po-
traviny a drevo na okurovanie57.
10./Žiadame o pridelenie niekoľko písacích strojov a povolenie
na zakúpenie najnutnejšieho nábytku.
   XIII. Úrady MNV:
   Úrady MNV boly zriadené na miesto notárskych úradov. Tie-
to boly zriadené ešte v mesiaci december 1944 a od toho času
pracujú. V tunajšom okrese máme 7 úradov NV, a to 1./Humenné,
2./Humenné-obvod, 3./Kamenica n/Cir.[ochou] 4./Udavské58, 5./
Koškovce59, 6./Závadka60 a 7./Ohradzany61. Úrad MNV v Humennom
je riadne obsadený zapracovanými úradníkmi a kvalifikovaným
prednostom úradu, Bernárdom Pavlom Mníchom, notárom. Úrad
MNV Humenné-obvod vedie tajomník Pavel Šarga, býv[alý] not.[ársky] pom.[pomocník],
ktorý je schopný tento úrad riadne viesť. Úrad je dostatočne
obsadený kanc.[elárskymi] silami.

[str. 9]

Úrad NV v Kamenici n/Cir.[ochou] je obsadený prednostom úradu Ivanom
Palčejom, notárom. Úrad MV v Udavskom vedie tajomník Michal
Marko, býv.[alý] not.[ársky] pomocník, ktorý úrad vedie veľmi dobre. Úrad

57 Správne vykurovanie.
58 Udavské je obec na východnom Slovensku v okrese Humenné.
59 Koškovce sú obec na východnom Slovensku v okrese Humenné.
60 Závadka je obec na východnom Slovensku v okrese Humenné.
61 Ohradzany je obec na východnom Slovensku v okrese Humenné.
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NV v Koškovciach vedie tajomník Štefan Obšitník, býv.[alý] not.[ársky]
pomocník. Úrad NV v Závadke vedie tajomník Štefan Lacák.
Úrad NV v Ohradzanoch vedie tajomník Michal Treščák. Úrady
NV sú tak zaťažené prácou, že nestačia vybavovať najsúrnejšie
potreby obcí svojich obvodov.
   XIV. Verejné školy
   ONV ešte v mesiaci januári t.[oho]r.[oku] sa postaral, 
aby školy v okrese boly opravené. Vyučovanie na školách bolo v
školskom r[o]ku 1945 normálne vzdor veľkým nedostatkom. Teraz  
ONV už nemá možnosti poskytovať finančnú výpomoc na opravu
školských budov a na zakúpenie najnutnejšieho zariadenia na-
koľko o tieto sa má starať Štátny stavebný úrad v Michalov-
ciach. Tento však má nedostatok technických síl a veľkú
oblasť, takže nie je v stave sa riadne starať o školské bu-
dovy v okrese. ONV sa postaral, aby Obchodná akadémia v Hu-
mennom mohla riadne vyučovať; aby novopridelené slovenské
a ruské gymnázium bolo riadne umiestnené a mohlo začať s
vyučovaním. Najväčšie ťažkosti je však s ubytovaním profeso-
rov a učiteľov, keďže máme bytovú núdzu. ONV však sa stará,,
aby štátni zamestnanci, hlavne profesori a učitelia mali
riadne ubytovanie. Školy v okrese boly ponajviac umiestnené
v súkromných budovách a vybavené provizórnym zariadením.
   XV. Okresný súd
   Okresný súd je umiestnený vo svojej starej budove
ktorá vôbec nevyhovuje svojmu účelu. Okresný súd ONV zriadil
ešte v mesiaci marci t.[oho] r.[oku] samozrejmé bez sudcu. Teraz má okr.[esný]
súd jedného sudcu, ktorý nestačí ani pre agendu okresného
ľudového súdu, tým menej, lebo tento jediný sudca ma vyba-
vovať všetky súdne veci pre okres Humenné, okres Snina a
okres Medzilaborce.
   XVI. Ostatné štátne a verejné úrady:
   ONV ešte vo februári t.[oho] r.[oku] zriadil zpäť 
finančné úrady, dôchodkový kontrolný úrad, kat.[astrálny]  meračský úrad, ktoré
su už vybavené dostatočným počtom kvalifikovaných sil a
najnutnejším zariadením. Všetky štátnej a verejné úrady v
Humennom už riadne pracujú.

[str. 10]
   XV. Záver

   Plénum ONV doteraz zasedalo 9 krát s pripúšťaním ve-
rejnosti, takže verejnosť kontroluje činnosŤ62 ONV. Proti ONV
nie sú doteraz vážne sťažnosti až na jeho zloženie, že DS nie
je zastúpená len 3 členmi. Ťažšie je s MNV, ktoré sú tak ďa-
leko kontrolované verejnosťou, že ich práca je hatená a obmed-
zená, takže ONV musí často zasahovať do jednotlivých MNV a
zjednávať nápravu. Preverovanie členov MNV a ONV je v prúde, ale
je zdlhavé, lebo preverovanie je prevádzané prísne [a] presne.

62 V orignáli dokumentu je písmeno Ť veľké.
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   Nálada obyvateľstva je dobrá a stále sa zlepšuje. Keď
bude usmiernené zásobovacie ťažkosti a ked ONV bude v stave
donútiť povaľačov k produktívnej práci, obyvateľstvo bude cel-
kom spokojné. Zaistenie autority NV ešte vyžaduje mnoho námahy
a práce, lebo obyvateľstvo ešte potrebuje prev[ý]chovu, aby za-
menilo svoje súkromné záujmy so záujmami verejnosti.
   V poslednom čase mal ONV veľké starosti so zneškodne-
ním objavujúcich sa benderovských63 band, ktoré znepokojovaly
obyvateľstvo okresu a toto znervozňovaly. Je ešte stále po-
trebné prevadzať prísne kontroly a razie na zamedzeie sa po-
hybu pochybných elementov, avšak pre nedstatok členov NB, je
táto kontrola a razie takmer nemožná.
   V prílohe predkladáme našu vyhlášku zo dňa 18. augusta
1945, číslo 1445/45 prz., ktorá čaká na prevedenie.
[podpis]    [podpis]

predseda.    tajomník. 

M. BURDA: LAGEBERICHT FÜR DEN BEZIRK HUMENNÉ VON ANFANG 
OKTOBER 1945 ALS QUELLE FÜR DIE EINSCHÄTZUNG DER LAGE EINER 
STADT AN DER PERIPHERIE NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG

Die Stadt Humenné entwickelte sich im Laufe der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu 
einem wirtschaftlichen, kulturellen, gesellschaftlichen Zentrum und einem strategischen 
Transitpunkt der Region Oberes Zemplín. Die Kontinuitäten der Stadtentwicklung wurden 
negativ beeinträchtigt in der zweiten Jahreshälfte von 1944 infolge des Slowakischen 
Nationalaufstandes und der Durchbrechung der Verteidigungslinie der deutschen 
Wehrmacht in den Karpaten-Pässen durch die sowjetische Rote Armee. Die gesamte 
Region Oberes Zemplín wurde dadurch schwer in Mitleidenschaft gezogen. Stadt Humenné 
wurde während der Befreiungskämpfe in der nordöstlichen Slowakei zweimal Ziel von 
Luftangriffen, ehe sie Ende November 1944 von der sowjetischen Armee befreit wurde. 
Mit der  Befreiung von Humenné durch die 318. (Noworossijsk) Gewehrdivision von Gen. 
Wjatscheslaw Fjodorowitsch Gladkov begann eine neue Ära in der sich neuformierenden 
Tschechoslowakei. 

Von tragender Bedeutung aus der Sicht der Nachkriegsentwicklung waren insbesondere 
die ersten Monate nach der Befreiung. Die Bewohner der Stadt und der gesamten Region 
standen Seite an Seite mit den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs. Das alltägliche 
Leben stellte sie allerdings vor große Herausforderungen. Es mangelte an Lebensmitteln, 
Trinkwasser, Rohstoffen, Material zur Erneuerung von Unterkünften, Bekleidung, Schuhen 
und Brennholz. Die Behörden der Staatsverwaltung nahmen ihre Arbeit nur langsam auf, 
dazu mangelte es an qualifizierten und dem Staat gegenüber loyalen Beamten. Die örtlichen 
Polizeistellen waren unterbesetzt, das Krankenhaus in Humenné verwüstet, Schwarzmarkt 
und illegaler Handel blühten auf. 

63 Správne banderovských (oficiálne Ukrajinská povstalecká armáda). K činnosti banderovských skupín 
v regióne Horného Zemplína bližšie pozri napr.: CHŇOUPEK, Bohuš. Banderovci. Bratislava : Smena, 1989, 
566 s.  ŠMIGEĽ, Michal (ed.). Litopys UPA, Vol. 53: The UPA in light of Slovak and Czech documents (1945 
– 1948). Book 2. The UPA raid into Western Europe (1947): The Czechoslovak route. Toronto – Lviv : Litopys 
UPA, 2017. 1 304 s.
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Der Lagebericht aus Humenné gibt aus heutiger Sicht wichtige Aufschlüsse betreffend  
Stimmung der Stadtbevölkerung seit der Befreiung in November 1944 bis Oktober 1945. 
Als eine seltene Archivquelle verschafft er dem Leser nicht nur grundlegende Informationen 
über die Stadtentwicklung und die geschilderten Existenznöten, sondern u. a. auch über 
die ersten politischen Spannungen und Machtkämpfe zwischen den Vertretern der 
Kommunistischen Partei und der Demokratischen Partei auf lokaler Ebene. Die vom Autor 
veröffentlichte Archivquelle lässt Schlüsse für die gesellschaftlichen Umwälzungsprozesse 
in der Region Oberes Zemplín ziehen. Nicht zuletzt liefern die im Lagebericht thematisierten 
Sachverhalte, wie z. B. Wiederaufbau in der unmittelbaren Nachkriegszeit, politischer 
Machtkampf zwischen zwei Parteien, die Errichtung der Volksgerichte, der Aufbau der 
Behörden und der Landes- und Bezirkskreisnationalausschüsse usw. eine zusätzliche Quelle 
für Vergleichsstudien.  
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VOJENSKÉ MÚZEJNÍCTVO

MILITARY HISTORICAL MUSEUM  
V POHRONSKOM RUSKOVE

RUDOLF MANIK

MANIK, R.: Military Historical Museum in Pohronský Ruskov. Vojenská história, 2, 25, 2021, 
pp 188-194, Bratislava.
In the introduction, the author approaches the activity of the Museum of Military History lo-
cated in the municipality of Pohronský Ruskov en route via Southern Slovakia, between Štú-
rovo and Levice. Marginally, this Museum was mentioned on the pages of Vojenská história 
magazine, issue 4/2017, in relation to the “Sűdwind 2017” event, held under the auspices of the 
Institute of Military History. The municipality of Pohronský Ruskov itself is a small rural set-
tlement located in the Nitra region, with population of 1,266, in relation to the local Hungarian 
entity also known as Oroszka. The private museum is seated in a large family house and on 
the adjacent pieces of land, including the pre-entry plots. It exists as a result of several decades 
of collection activity of the Museum founder, Ladislav Žákovič, who managed to provide the 
visitors with a number of exhibits including 300 pieces of weapons as well as other artifacts, 
dioramas, photographs and figurines. The museum focuses mainly on the World War 2 period 
but it also offers exhibits from other military conflicts including the Great War, of 1914 to 1918.
Keywords: Military Museology, Military Historical Museum in Pohronský Ruskov, military 
artifacts

Pre každého nadšenca o vojenské dejiny dozaista môže byť zaujímavým vojenské histo-
rické múzeum, resp. expozícia militarií, ktoré je umiestené v obci Pohronský Ruskov medzi 
Štúrovom a Levicami. Okrajovo bolo toto múzeum spomenuté na stránkach Vojenskej histó-
rie v čísle 4 z roku 2017 v súvislosti s akciou „Sűdwind 2017“, uskutočnenou pod záštitou Vo-

jenského historické-
ho ústavu Bratisla-
va. Samotná obec 
Pohronský Ruskov 
je pomerne malé vi-
diecke sídlo, ktoré 
sa nachádza v Nit-
rianskom kraji s  
1 266 obyvateľmi 
a je známe v súvis-
losti s tamojšou ma-
ďarskou entitou tiež 
pod názvom Orosz-
ka. Hlavným part-
nerom súkromnej 
zbierky prezentova-
nej formou múzea 
je pritom Vojenský 
historický ústav 
Bratislava.Plagát pri vstupnej bráne do múzea
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Expozícia súkromnej zbierky militarií sa nachádza v rozsiahlom rodinnom dome a na 
okolitých pozemkoch vrátane predvstupových parciel v rozsahu 900 m2. Rozsah zbierky 
je výsledkom niekoľko desiatok rokov trvajúcej zberateľskej činnosti zakladateľa múzea 
Ladislava Žákoviča, ktorému sa podarilo poskytnúť návštevníkom mnoho exponátov čí-
tajúcich aj 300 kusov zbraní, ako aj ďalších artefaktov, diorám, fotografií a figurín. Toto 
múzeum sa zameriava predovšetkým na obdobie druhej svetovej vojny, ale nachádzajú sa tu 
i pamiatky iných vojenských konfliktov vrátane Veľkej vojny z rokov 1914 až 1918. 

V múzeu sa uskutočňujú každoročné akcie Sűdwind v súvislosti so spomienkou na ne-
meckú operáciu z čias druhej svetovej vojny. V decembri 1944 vojaci 2. ukrajinského frontu 
robotnícko-roľníckej Červenej armády (RKKA) pod velením maršala Sovietskeho zväzu 
Rodiona Malinovského prenikli na anektované južné Pohronie z územia dnešného Maďar-
ska. Pri zabezpečovaní oblasti v rámci obliehania Budapešti po ťažkých bojoch prekročili 
Dunaj i Hron a vytvorili predmostie hlboké 17 kilometrov až po Levice. Dočasné zastavenie 
sa sovietskych vojsk, doplňujúce personál aj vybavenie, narušil útok I. tankového zboru 6. 
tankovej armády SS vo februári 1945, ktorý zničil celé predmostie a zatlačil Sovietov späť 
za Hron. Táto posledná úspešná tanková ofenzíva Nemeckej ríše s názvom Südwind (Južný 
vietor) sa stala najväčšou tankovou bitkou v dejinách Slovenska. Nemecký úspech sa skončil 
25. marca 1945, keď sa začala masívna Bratislavsko-brnianska operácia RKKA a oslobode-
nie krajiny napredovalo do záverečnej fázy. 

Priestor pred múzeom so zákopmi a jednoduchou kamuflážou
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Rozsiahly priestor 
pred vlastným múze-
om sa využíva aj na 
vojensko-h istor ické 
prezentácie, predovšet-
kým každoročné akcie 
Südwind. O týchto ak-
ciách svedčí tiež via-
cero zákopov, okopov, 
bunkrov a vojenského 
vybavenia, ktoré sa na-
chádzajú v areáli mú-
zea, i keď často v po-
škodenom stave zodpo-
vedajúcom príslušným 
bojovým stratám. 

Po príchode do areálu 
múzea vstupnou bránou pritiahne pozornosť každého návštevníka hneď hlavná budova, 
ktorá je rozsiahlou zbierkou militárií skutočne akéhokoľvek druhu súvisiaceho s vojenskou 
históriou prevažne južného Slovenska v 20. storočí. Najskôr obdržíte od obsluhy tablet s hla-
sovým sprievodcom na vzhliadnutie každej časti múzea. Jednoposchodová budova umož-
ňuje zoznámiť sa s rôznymi etapami vojenskej histórie minulého storočia, a podrobný pre-
hľad s exponátmi bude trvať návštevníkom celé odpoludnie. Získané militárie pochádzajú 
predovšetkým z proveniencie Rakúsko-uhorskej monarchie, Československej republiky, 
Veľkonemeckej ríše, Slovenskej republiky a s ohľadom na anexiu Pohronského Ruskova 
v dôsledku Prvej Viedenskej arbitráže z roku 1938 i Maďarského kráľovstva. Navyše je tu 
možné vzhliadnuť uniformy, prilby, dekorácie a ďalšie prvky faleristiky tiež z Rumunska, 
Talianska a ďalších krajín.

Vonkajší priestor múzea so zákopmi, zátarasami a španielskymi jazdcami

Budova múzea s artefaktmi sa nachádza napravo od vstupnej brány.
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Aj keď je hlavné zameranie na vojenské dejiny vo Vojenskom historickom múzeu Pohron-
ský Ruskov nesporné, možno sa tu stretnúť napríklad i s uniformami nevojenských ozbro-
jených bezpečnostných zborov. Samotný Pohronský Ruskov patril v období 1938 – 1945 
k Maďarskému kráľovstvu, resp. k Maďarskému pracovnému štátu, čo bol oficiálny názov 
krajiny v dobe Szálasiho režimu Strany šípových krížov-Hungaristického hnutia (1944 – 
1945). Z tohto obdobia múzeum archivuje niekoľko kníh, novín, časopisov, fotografií, zbra-
ní a uniforiem Maďarského kráľovského žandárstva (Magyar királyi csendőrség). Obdobne 
je tu vystavená uniforma dôstojníka Hlinkovej gardy z územia Slovenskej republiky, pre-
zentovaných je takisto množstvo výstrojných súčastí ozbrojených zborov.

Z vojenských militárií dozaista zaujme z bojov v severnej Afrike v rokoch 1941 – 1943 
tropická prilba Nemeckého afrického zboru (Deutsche Afrika Korps), alebo obraz s fareb-
nou fotografiou generála poľného maršala Erwina Rommela. V budove sú umiestnené tiež 
ručné palné zbrane, ako pištole, guľomety, samopaly, ale napr. aj letecké bomby. Vybavenie 
vojakov zahŕňa poľné fľaše, lopatky, baterky, taniere, poháre, obväzy, lekárničky a ďalšie 
propriety. Okrem diorám možno vzhliadnuť i výstavné scény s tematikou bojov v mestskej 
zástavbe. Pri prehliadke návštevník stretne aj figurínu zdravotníka Maďarskej kráľovskej 
armády, alebo poľného žandára Wehrmachtu. Prezentované uniformy pochádzajú z výstro-
jov nielen pozemnej  armády, ale tiež napríklad z Vojensko-námornej flotily ZSSR s pou-
kazom na neďaleké boje na Dunaji v roku 1945. Vexilológovia si v múzeu rovnako prídu na 
svoje, nachádza sa tu aj vojnová vlajka Veľkonemeckej ríše či zástava Sovietskeho zväzu.

V priestornom nádvorí interiéru múzea sú desiatky kusov automobilovej techniky a bojo-
vých vozidiel niekoľkých armád. Sovietsky tank T34/85 je asi najzaujímavejší, ale vidno tu 
aj nemecké a sovietske druhovojnové vozidlá pechoty, motocykle, kanóny a nákladné auto-
mobily. Na pozemku múzea sú umiestnené nielen vojenské, ale i ďalšie vozidlá, mimo iných 
autá československej Verejnej bezpečnosti, alebo autobus Požiarnej ochrany. Skutočným 
unikátom múzea je strom uprostred dvora, ktorý nie je obsypaný ovocím, ale sú na ňom viac 
či menej zhrdzavené prilby prevažne nemeckého pôvodu.

Z inscenovaných bojov 6. tankovej armády SS a 2. ukrajinského frontu RKKA – akcia Südwind 2016
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Zberateľ Ladislav 
Žákovič dokázal za 
37 rokov zabezpe-
čiť návštevníkom 
v skromných pod-
mienkach obrovské 
množstvo exponá-
tov rôzneho druhu, 
a to z ozbrojených 
síl, alebo ozbroje-
ných zborov nie-
koľkých štátov. Aj 
napriek minimálnej 
propagácii i minimu 
smerových panelov 
je Vojenské histo-
rické múzeum Po-
hronský Ruskov za-
ujímavé pre každého 
obdivovateľa vojen-
ských dejín strednej 
Európy a je otvorené 
v letnej turistickej 
sezóne od mája do 
augusta od 10.00 do 
18.00. Mimo sezónu 
je otvorené po pred-
chádzajúcom tele-
fonickom dohovore, 
jeho návštevu môže 
autor príspevku len 
vrelo odporučiť.Scéna z pouličných bojov s nápismi „Za vlasť!“ 

a „Smrť fašistickým okupantom“ v ruštine

Dobové maďarské noviny a náborový plagát do tankovej divízie Hermann Göring
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Najväčším exponátom múzea je sovietsky tank T 34/85, pričom ide o zbierkový predmet 
zo zbierkového fondu VHÚ Bratislava - VHM Piešťany

Zbierky obsahujú aj poľné fľaše  a lopatky
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Nemecká plynová maska M44 s návodom

Napravo sovietsky 57-mm protitankový kanón vz. 43 (ZIS-2) 
a naľavo strom s vojenskými prilbami namiesto ovocia

Foto a zdroje: 
Archívna zbierka autora
www.mhmo.sk
www.pohronskyruskov.sk

ŠTEINER, Pavol. Babylon 
armád 1. Boje medzi Ipľom 
a Hronom, zima 1944 – 1945. 
Bratislava : Magnet Press, 
2018.

ŠTEINER, Pavol. Babylon 
armád 2. Boje medzi Hronom 
a Váhom, február – apríl 1945. 
Bratislava : Magnet Press, 2019.
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ROZHĽADY

SLOVENSKÝ ŠTÁT – SLOVENSKÁ REPUBLIKA: 
POJEM, ZNAKY A FUNKCIE 

JAROSLAV CHOVANEC

CHOVANEC, J.: Slovak State – Slovak Republic: the Concepts, Attributes and Functions. Vo-
jenská história, 2, 25, 2021, pp 195-201, Bratislava.
In the introduction of the article, the author states that under the influence of the Velvet Revo-
lution, breaking out on 16 and 17 November 1989, the Czech and Slovak Federative Republic 
ceased to exist in 1992 (31 December) and the independent Slovak Republic originated on 1 
January 1993, i.e. the independent Slovak state. In order to understand the position and func-
tioning of this independent Slovak state – the Slovak Republic, he considered it necessary to 
explain the basic concepts of the state: its concept, attributes and functions important also in 
terms of the military and military history. In the following section, he states that the primary 
attributes of the state include: state territory, state population and state power, with each of 
these concepts being dealt with separately.
Keywords: Slovak State – Slovak Republic: the Concepts, Attributes and Functions.

 

V októbri (28.) 1918 vznikol samostatný československý štát – Československá republika, 
v rámci ktorej vznikla i určitá forma slovenskej štátnosti. Počas existencie ČSR  až do vzni-
ku česko-slovenskej federácie, t. j. do konca roka 1968, to bola špecifická forma štátnosti, 
ktorá v podstate predstavovala modernú politickú autonómiu Slovenska, a jej postavenie 
v ČSR sa nazývalo asymetrickým riešením sui generis (postavenie svojho druhu) riešenia 
práva národov na sebaurčenie v Československej republike. 

Vznikom česko-slovenskej federácie slovenský národ realizoval  právo národov na se-
baurčenie tak, že vznikla Slovenská republika ako subjekt  česko-slovenskej federácie, 
a druhým subjektom bola Česká republika, ktoré sa spojili do jedného štátneho (zloženého) 
celku, t. j. do Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

V tejto súvislosti sa žiada poukázať na významnú skutočnosť, že pod vplyvom Nežnej 
revolúcie,  ktorá sa začala 16. a 17. novembra 1989, v roku 1992 (31. decembra) zaniká Česká 
a Slovenská Federatívna Republika, a dňa 1. januára 1993 vzniká samostatná Slovenská re-
publika, t. j. samostatný slovenský štát. V záujme pochopenia postavenia a fungovania tohto 
samostatného slovenského štátu – Slovenskej republiky považujem za potrebné vysvetliť 
základné pojmy štátu: jeho  pojem, znaky a funkcie, ktoré sú dôležité aj z hľadiska vojenstva 
a vojenskej histórie.

*  * *  

Od vzniku štátu v jeho vývoji sa vyskytujú viaceré pojmové definície. Niektorí autori 
k jeho definovaniu pristúpili z hľadiska socialistického (napr. Weyr, F., Weber, M.) a niektorí 
z hľadiska znakov štátov (napr. Jellinek, G. a Prusák, J.).1 Okrem týchto dvoch koncepcií 

1 KRSKOVÁ, A. – JÁNOŠÍKOVÁ, E. – VACULÍKOVÁ, N. Základy teórie štátu. Bratislava : Akadémia  
Policajného zboru, 1998, s. 15.
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prístupu k definovaniu pojmu štát existuje ešte hľadisko normatívne pri pomenovaní pojmu 
štátu (napr. Kelsen).2

Profesor Jozef Prusák v citovanej učebnici definoval pojem štátu takto: „Štát je verejno-
právna korporácia, ktorej inštitúcie (štátne orgány a štátne organizácie), ich usporiada-
nie, funkcie, vzájomné vzťahy, vzťahy k obyvateľstvu a ich práva a povinnosti, ustanovuje 
vnútroštátne medzinárodné právo. Štát je právna inštitúcia.“3 V tejto súvislosti sa žiada 
poukázať i na skutočnosť, že štát vzniká na základe spoločenskej zmluvy. V modernom 
štáte je spoločenskou zmluvou ústava a zákony a v širšom zmysle právny systém štátu, 
ktorého súlad s ústavou zabezpečujú osobitné inštitúcie. Spoločenská zmluva sa „obnovuje“ 
v pravidelných termínoch uskutočňovania demokratických volieb.4 Pritom treba povedať, že 
spoločenská zmluva je vlastne fikcia, ktorá existuje, respektíve sa uplatňuje medzi občanmi 
a štátom v spoločensko-politickej a ústavnoprávnej praxi. Občan ako suverén časť svojich 
práv postupuje do správy štátu, od ktorého vyžaduje svoju ochranu.

Profesor Prusák okrem vyššie uvedeného upozorňuje na skutočnosť, že: „S určitým zjed-
nodušením možno konštatovať, že štát ako verejno-právna korporácia je verejná forma 
spoločnosti, ktorá vznikla a existuje na základe spoločenskej zmluvy, vyznačuje sa tak naj-
vyššou suverénnou mocou nad štátnym teritóriom a obyvateľstvom, ako aj personálnym, 
vecným a organizačno-normatívnym substrátom.“5

Dostupná literatúra (Teória práva, Základy teórie štátu, Ústavné právo – štátoveda) uvá-
dzajú, že štát má primárne a sekundárne znaky. Niekedy tieto znaky štátu citované učebnice 
nazývajú špecifickými znakmi štátu, ktorými sa vlastne odlišujú od ostatných právnych 
inštitúcií v štáte. 

Medzi primárne znaky štátu patria: štátne územie, obyvateľstvo štátu a štátna moc.

Štátne územie štátu

Štátne územie štátu predstavuje trojrozmerný priestor, a to je:

1. v rámci existujúcich štátnych hraníc povrchu zemského priestor,
2. vodstvo (rieky, jazerá, ako aj vybudované vodné nádrže a teritoriálne vody),
3. priestor nad zemským povrchom a pod zemským povrchom.

Štátne územie tvorí priestor, nad ktorým štát prostredníctvom štátnych orgánov uskutoč-
ňuje štátnu moc nad obyvateľstvom štátu, resp. nad spoločnosťou. V tejto súvislosti sa patrí 
poukázať na skutočnosť, že štát ako suverén uskutočňuje svoju štátnu moc, a to v zmysle 
medzinárodného práva i nad jeho zastupiteľskými inštitúciami v zahraničí, a to nad veľ-
vyslanectvami, konzulátmi, a taktiež i nad svojimi loďami a lietadlami. Táto skutočnosť 
ukazuje, že územie štátu nemusí tvoriť jednotný – celistvý celok. Pritom môžeme uviesť, 
že štát svoju právnu moc uskutočňuje jednak na tzv. materskom území a nad tzv. enkláva-
mi. Materské územie v podstate tvorí územie hlavného mesta štátu, v ktorom má v zásade 
sústredené najvyššie orgány štátnej moci a správy, ako aj iné štátne inštitúcie, vrátane naj-
vyšších súdov a velenia ozbrojených zložiek (polície, armády, zboru väzenskej a justičnej 
stráže). Enkláva územia predstavuje takú časť územia štátu, ktorá je obklopená územím 
iného štátu. Ako príklad môžeme uviesť Aljašku, ktorá patrí USA. 

2 PRUSÁK, J. Teória práva. Bratislava : Právnická fakulta UK, 1997, s. 56.
3 Tamže, s. 56.

⁴ Tamže, s. 56.

⁵ PRUSÁK, J. Teória práva. Bratislava : Právnická fakulta UK, 1997, s. 56.
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V súvislosti s hodnotením územia štátu sa žiada poukázať na rôzne spôsoby, či formy 
vzniku štátu. Tieto sa uskutočňujú týmito formami:

1. Akcesiou 
Akcesiou, to znamená pôsobenie prírodnou silou, teda bez pôsobenia človeka (napr. na-

plaveninou, zmenou toku rieky, taktiež i objavením nového ostrova v pobrežných vodách) 
alebo umelou cestou činnosti ľudí (budovaním vodných nádrží, ako aj odvodňovaním po-
brežia). 

2. Prvotnou okupáciou územia
Prvotnou okupáciou územia, ktoré vlastne nepatrí pod žiadnu suverénnu moc štátu, resp. 

nemá vlastníka. V historickom vývoji sa to vyskytovalo pri osídľovaní nových území napr. 
USA. V tejto dobe už neexistuje takáto možnosť – niet už takéhoto územia. 

3. Anexiou 
Anexia znamená nadobudnutie územia vojnou, agresiou alebo výbojom. Medzinárodné 

právo takúto formu získania územia neuznáva. 
4. Územnou cesiou 
Územná cesia znamená možnosť postúpenia územia jedného štátu druhému na základe 

zmluvy (ako príklad môžeme uviesť predaj Aljašky Ruskom Spojeným štátom americkým 
(USA).

5. Územnou adjudikáciou 
Územnou adjudikáciou sa uskutočňuje získanie územia na základe rozhodnutia medziná-

rodného orgánu. (Ako príklad môžeme uviesť rozdelenie Těšínska medzi Československom 
a Poľskom, ktoré sa uskutočnilo na základe veľvyslaneckej konferencie z roku 1920.)

6. Vydržaním územia
Vydržaním územia sa môže nadobudnúť dlhodobým a nerušeným uskutočňovaním vý-

konu štátnej suverenity nad územím iného štátu. (Ako príklad môžeme uviesť nadvládu 
Veľkej Británie na území Falklandských ostrovov.) 

Pri výpočte týchto foriem nadobudnutia územia môžeme poukázať na skutočnosť, že opa-
kom nadobudnutia územia je vlastne strata časti územia alebo celého územia.

Obyvateľstvo štátu

Obyvateľstvo štátu je ďalším primárnym znakom štátu. Obyvateľstvo štátu tvoria ľudia 
– občania a ľudia – cudzinci. Pritom môžeme poukázať, že občania štátu, teda tí, ktorí sú 
nositeľmi štátneho občianstva, nemusia žiť vždy na území štátu, ku ktorému patria. Teda 
môžu žiť i v inom štáte, v ktorom má napríklad svoje zastupiteľské úrady (veľvyslanectvo 
a konzuláty, v ktorých vykonávajú funkcie, resp. inú činnosť jeho občania). Taktiež treba 
uviesť, že občania príslušného štátu, ktorí sú nositeľmi jeho štátneho občianstva, môžu pra-
covať v inom štáte (napr. naši štátni občania pracujú v Spojenom kráľovstve,  Nemecku, ako 
i v Česku a inde).

V tejto súvislosti sa žiada poukázať na skutočnosť, ako sa nadobúda štátne občianstvo (vo 
všeobecnosti). 

Ide o tieto spôsoby nadobúdania štátneho občianstva:

1. Narodením, a to rodičom, ktorí sú nositeľmi štátneho občianstva toho štátu, v ktorom 
žijú, alebo narodením ich dieťaťa i v tom prípade, ak žijú na území iného štátu a časť územia 
(napríklad veľvyslanectvo alebo konzulát) patrí ako enkláva príslušnému štátu, ktorého sú 
nositelia štátneho občianstva, alebo aspoň, ak je jeden z rodičov narodeného dieťaťa štátnym 
občanom príslušného štátu, ktorého je nositeľom štátneho občianstva. 

2. Adopciou, v zásade maloletého dieťaťa.
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3. Naturalizáciou vzniká štátne občianstvo, ak nositeľ štátneho občianstva príslušného 
štátu uzavrie manželstvo s cudzincom, tak tento získa štátne občianstvo, a to na základe žia-
dosti udelením príslušným oprávneným štátnym orgánom (u nás je to Ministerstvo vnútra 
SR). Okrem občanov – nositeľov štátneho občianstva, na území štátov žijú ako obyvatelia 
štátu i cudzinci, utečenci a bezdomovci.

Obyvateľov štátu môžeme rozdeliť na bipolitov, to sú tí, ktorí majú dvojité štátne občian-
stvo. Ďalej sú to apoliti. To sú obyvatelia – teda osoby bez štátnej príslušnosti – teda bez 
štátneho občianstva, so žiadnym štátom nie sú v právnom zväzku. 

Potom sú to cudzinci, ktorí sú nositelia štátneho občianstva iného štátu. Utečenci sú chrá-
není medzinárodným právom, najmä ak ide o politických utečencov, ktorým hrozí stíhanie, 
resp. mučenie alebo týranie. Bezdomovci sú obyvatelia štátu, ktorí nie sú schopní zabezpe-
čiť si byt ani náhradné ubytovanie a žijú vlastne na ulici.

Na konci tejto časti považujeme za potrebné uviesť, resp. definovať pojem štátneho 
občianstva, ktorý znie: „Pod pojmom štátneho občianstva rozumieme príslušnosť osoby 
– občana k určitému štátu, ktorý sa preferuje vo vzájomnom právnom vzťahu jednotlivca 
– občana a štátu, z ktorého vyplývajú určité práva a povinnosti, tak u osoby – občana, 
ako aj u štátu.“ Pri ústavnom inštitúte občana sa žiada zdôrazniť významnú skutočnosť, 
že v našom demokratickom štáte: „Nikomu nemožno odňať štátne občianstvo Slovenskej 
republiky proti jeho vôli.“ (čl. 5 ods. 2 Ústavy SR). Taktiež demokratický štát nemôže 
vyhostiť svojho občana. 

Štátna moc

Štátna moc patrí do primárnych znakov štátu. Podľa môjho názoru prof. JUDr. Jozef Pru-
sák, CSc., najvýstižnejšie definoval pojem štátnej moci, a to takto: „Štátna moc ako forma 
verejnej moci je spoločenská sila, ktorá je spôsobilá určovať to, čo byť má, to znamená sprá-
vanie obyvateľstva pomocou ústavy, zákonov a iných aktov, ktoré obsahujú právne normy, 
i pomocou mimoprávnych metód realizácie vládnych záujmov, tie však musia byť v súlade 
s ústavou a zákonmi.“6 Z hľadiska uplatňovania štátnej moci (ako najvýznamnejšej formy 
verejnej moci), sa žiada zdôrazniť, že sa toto v spoločensko-politickej a ústavnoprávnej pra-
xi uskutočňuje na území celého štátu a musia ju rešpektovať všetky existujúce a pôsobiace 
subjekty, a to tak fyzické osoby, ako i právnické osoby vrátane štátu.

Štátna moc sa prejavuje svojimi charakteristickými znakmi, a to:
1. suverenita štátnej moci,
2. legitimita a legalita štátnej moci,
3. efektívnosť štátnej moci.

Prvým významným charakteristickým znakom štátnej moci je suverenita štátnej moci, 
ktorá sa prejavuje predovšetkým v suverenite štátu. Suverenitu štátu chápeme ako nezá-
vislosť štátnej moci od akejkoľvek inej moci vo vnútri štátu a navonok štátu, a ktorá sa 
prejavuje v domácej a zahraničnej politike štátu.7

Suverenita štátu sa prejavuje vnútornou stránkou a vonkajšou stránkou veci. Vnútorná 
stránka suverenity štátu je vyjadrená pravidlami, ktoré určujú štátne orgány pre správanie 
sa existujúcich právnych subjektov v štáte – teda vytvorením právneho poriadku, ktorý je 
6 PRUSÁK, J. Teória práva. Bratislava : Právnická fakulta UK, 1997, s. 56.
7 Porovnaj: PRUSÁK, J. Teória práva. Bratislava : Právnická fakulta UK, 1997, s. 66 a nasl., KRSKOVÁ,  
A. – JÁNOŠÍKOVÁ, E. – VACULÍKOVÁ, N. Základy teórie štátu. Bratislava : Akadémia Policajného zboru, 
1998, s. 19 a nasl.

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA

198



VOJENSKÁ HISTÓRIA

jediný a jednotný v štáte. Ďalej sa žiada poukázať, že suverenita štátu sa prejavuje aj von-
kajšou stránkou veci.

Vonkajšiu stránku suverenity štátu chápeme ako: „rovné (rovnoprávne) postavenie štátu 
na medzinárodnej scéne, teda vo vzťahu k iným štátom, ktoré ho musia rešpektovať a neza-
sahovať do vnútorných záležitostí.“8 Pritom treba zdôrazniť, že vonkajšie znaky suverenity 
štátu sa riadia medzinárodným právom, a okrem toho členské štáty Európskej únie sa musia 
riadiť i právom Európskej únie. Popri suverenite štátu sa ešte vyskytuje suverenita ľudu (ale-
bo občanov) a suverenita národa, ktoré majú odlišné znaky a vlastnosti od suverenity štátu.

Ďalšími charakteristickými znakmi štátnej moci sú legitimita a legalita.                
Legitimita štátnej moci sa prejavuje v tom, že je odvodená od zdroja moci, a to od ľudu, 

alebo ináč povedané od občanov, ktorá vzniká všeobecnými a demokratickými voľbami 
a musí byť občanmi (ľudom) i uznaná. Legalita štátnej moci je v podstate prenesená zo 
zdroja moci na štátne orgány, ktoré reprezentujú štátnu moc, a to na základe ústavy a záko-
nov, ktoré určujú jej uplatňovanie v spoločensko-politickej a ústavnoprávnej praxi. 

Posledným charakteristickým znakom štátnej moci je jej efektívnosť. Len tá štátna moc je 
efektívna, ktorá je v spoločensko-politickej a ústavnoprávnej praxi uznaná občanmi, úrad-
níkmi a funkcionármi štátu, a taktiež sa pozitívne prejavuje i vo verejnej mienke občanov.9

Sekundárne znaky štátu tvoria:
1. právny systém štátu,
2. ekonomický systém štátu,
3. symboly štátu.

Úvodom k tejto časti sa žiada upozorniť na skutočnosť, že: „Štát tvorí nielen personál-
ny a vecný substrát, ale aj organizačno-normatívny substrát, ktorého zdrojom je štátna 
vôľa vyjadrená príkazmi, zákazmi a dovoleniami v obsahu právnych noriem.“ Táto definícia 
vlastne vyjadruje právny systém, ktorý je „najvýznamnejším prejavom vnútornej suvere-
nity štátu“.10 Právny systém štátu predstavuje platné právo, ako i štátne orgány, ktoré právo 
tvoria a inštitúcie, ktoré ho v spoločensko-politickej a ústavnoprávnej praxi aplikujú, a to 
vrátane zabezpečenia jeho ochrany. 

Ekonomický systém štátu

Ekonomický systém štátu má veľký význam pre splnenie úloh, poslania a funkcií štá-
tu, a to najmä preto, že ide o finančné prostriedky. Ekonomický systém štátu reprezentuje 
rozpočtová sústava, daňový systém a jeho základ tvorí štátny rozpočet, ktorý sa v podstate 
v každom štáte schvaľuje zákonom. V rámci ekonomického systému významnú príjmovú 
úlohu zohrávajú dane, rôzne dávky, poplatky a clá, ktoré vyžaduje štát od každého subjektu, 
ktorý má finančný príjem. Štát z týchto finančných zdrojov či príjmov financuje fungovanie 
všetkých štátnych orgánov a inštitúcií, vrátane polície, armády a štátnych zamestnancov, 
ako i výstavbu rôznych stavieb dôležitých pre existenciu a fungovanie štátu.

Symboly štátu

Symboly štátu majú osobitný význam najmä pre identifikáciu štátu a jeho odlíšenie                 
od iných štátov. Podľa niektorej literatúry sa dozvedáme, že symboly štátu vlastne tvoria 

8 KRSKOVÁ, A. – JANOŠÍKOVÁ, E. – VACULÍKOVÁ, N. Základy teórie štátu, c. d. 20l.
9  Pozri: PRUSÁK, J. Teória práva. Bratislava : Právnická fakulta UK, 1997. s. 68 a nasl., CHOVANEC, J.  
–  PALÚŠ, I. Lexikón ústavného práva. Bratislava : Procom, 2004, s. 62-66.
10 PRUSÁK, J. Teória práva, c. d.,s. 70.

VOJENSKÁ HISTÓRIA

199



symbolický kapitál štátu. K tradičným symbolom štátu patria: štátny znak, štátna vlajka, 
štátna pečať a štátna hymna. Niektorá domáca, ale aj zahraničná literatúra medzi symboly 
štátu zaraďuje aj hlavné mesto, štátne sviatky a pamätné dni; Ústava SR ich nezakotvuje ako 
symboly štátu, a taktiež ani štandardu prezidenta SR. Symboly (tradičného štátu) zakotvuje 
Ústava Slovenskej republiky čl. 8 a čl. 9 a ustanovenia v nich zakotvujú vykonávacie zákony. 

 
Funkcie štátu

Historický vývoj štátu, ako aj jeho postavenie a význam, je v súčasnosti charakteristický 
nielen jeho primárnymi a sekundárnymi znakmi, ale aj jeho úlohami, cieľmi a činnosťou. 
Práve plnenie jeho úloh, cieľov a činností chápeme ako funkcie štátu, ktoré štát realizuje 
v spoločensko-politickej a ústavno-právnej praxi prostredníctvom celej sústavy štátnych 
orgánov. Pritom sa žiada poukázať i na skutočnosť, že niektoré funkcie štátu tu plnia i ne-
štátne inštitúcie (napr. kultúrnu funkciu plní i Matica slovenská, funkcie ochrany základ-
ných práv a slobôd plnia i viaceré orgány ochrany práva, ako sú advokácie a mimosúdne 
rozhodovacie orgány). 

V tejto súvislosti sa žiada poukázať, že medzi úlohy, ciele a činnosť štátu môžeme zaradiť 
napr. i „vládne programy“ vždy nových vlád štátov, ktoré sa formujú po víťazných všeobec-
ných a demokratických voľbách do parlamentov štátov, a taktiež môžeme medzi ne zaradiť 
i nevyhnutné reformy, ktoré sa v štáte uskutočňujú v záujme prosperity a rozvoja demokra-
cie, ako i zvyšovania životnej úrovne svojho obyvateľstva.

Štát z hľadiska realizácie svojich základných politík v spoločensko-politickej a ústavno-
právnej praxi potom funkcie štátu rozdeľuje na vnútorné a vonkajšie. 

Vnútorné funkcie štátu:

1. „Ochrana práv a slobôd občanov vrátane ochrany ich zdravia, života a bezpečnosti.
2. Ochrana súkromného a verejného majetku.
3. Ochrana verejného poriadku.
4. Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok.
5. Zabezpečenie a tvorba pravidiel hospodárskeho života a hospodárskej súťaže.
6. Podpora rozvoja školstva, vzdelania, vedy a kultúry.“11

Vonkajšie funkcie štátu:

1. „Zabezpečenie hospodárskej a politickej spolupráce s inými štátmi a medzinárod 
 nými organizáciami.

2. Ochrana pred agresiou a vonkajšia bezpečnosť štátu.
3. Vytváranie priaznivej predstavy o štáte, o stave dodržiavania ľudských práv, kul 

 túre, podmienkach hospodárskej spolupráce, turistike a pod.“12

Podľa názoru autora tohto článku medzi funkcie štátu možno ešte do vnútornej funkcie  
štátu zaradiť: 

a) vytváranie podmienok na podnikanie,
b) vytváranie podmienok na dôsledný a slušný výkon spravodlivosti,
c) vytváranie podmienok na ochranu životného prostredia a kultúrneho a národného    

        dedičstva.

11 PRUSÁK, J. Teória práva, c. d., s. 101.
12 Tamže.

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA

200



VOJENSKÁ HISTÓRIA

Do vonkajšej funkcie štátu je potrebné ešte zaradiť: 

a) funkciu boja proti terorizmu,
b) funkciu boja proti rôznym pandémiám,
c) funkciu spolupráce s rozviednymi službami iných štátov v súvislosti   

 s predchádzajúcimi obidvoma funkciami a) a b).

Plnenie funkcií štátu si vyžaduje dôsledné plnenie úloh a právomocí všetkých prísluš-
ných orgánov štátu, ako aj dodržiavanie ústavy a zákonov, teda ústavnosti a zákonnosti, a to 
okrem štátnych orgánov i neštátnymi inštitúciami a fyzickými a právnickými subjektmi, 
ktoré sú nositeľmi práv a povinností. To sa vyžaduje pri plnení vnútorných funkcií štátu. Pri 
vonkajších funkciách štátu sa vyžaduje rešpektovanie medzinárodného a európskeho práva, 
ako aj dodržiavanie princípov spolupráce medzi štátmi, ktoré určil „Záverečný akt Konfe-
rencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, ktorá sa konala v Helsinkách v roku1975“.

         
Na záver nášho článku môžeme konštatovať, že vymedzením základných pojmov štátu 

verejnosť lepšie pochopí jeho mechanizmus fungovania v spoločensko-politickej praxi.
Predmetný odborno-teoretický (vedecký) článok a v ňom definované základné pojmy štá-

tu  môžu využiť najmä doktorandi vo vedeckých prácach, a taktiež najmä študenti práv-
nických fakúlt a spoločenskovedných fakúlt vysokých škôl pri spracúvaní diplomových 
a rigoróznych prác. Definované základné pojmy štátu môžu vo svojej práci využiť  v spo-
ločensko-politickej praxi aj poslanci zastupiteľských zborov všetkých stupňov, politici, ako 
i štátnici Slovenskej republiky.
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RECENZIE
MICIČ, Milan. ZAPOMENUTÝ BOJ. Srbští dobrovolníci v  Rusku. Praha : Českoslo-
venská obec legionářská a Nakladatelství Epocha 2020, 228 s., fotografie v texte. ISBN 
978-80-87919-74-3  (Československá obec legionářská). ISBN 978-80-7557-978-2 (Na-
kladatelství Epocha).

Ďalší zväzok edície Knihovna Československé obce legionářske (ČsOL) pripomína osud 
srbských dobrovoľníkov v Rusku v rokoch 1914 – 1918. Pôvodne rakúsko-uhorskí vojaci 
a potom zajatci v Rusku po čase vytvorili srbské dobrovoľnícke jednotky, ktorej prísluš-
níci chceli uskutočniť dávne snahy srbských vlastencov a zjednotiť južných Slovanov do 
spoločného štátu. Vznikla tak 1. srbská dobrovoľnícka divízia, ktorá sa v roku 1916 zúčast-
nila bojov v Dobrudži. Ale pri formovaní 2. divízie už do nej boli násilne mobilizovaní 
aj austrofilskí Chorváti a Slovinci, ktorí si srbské snahy neosvojili. Tento ich odmietavý 
postoj viedol k rozpadu dobrovoľníckeho útvaru, k čomu prispeli aj ruské revolúcie v roku 
1917, keď časť Srbov prešla na stranu boľševikov. Aby sa aspoň časť tejto novej srbskej 
armády zachránila pre ďalšie boje, previedla ich srbská vláda v počte cca 12 500  z Ruska 
na solúnsky front.

Micićova monografia zapĺňa citeľnú medzeru v historiografii prvej svetovej vojny, lebo 
táto sekvencia bojov v prvej svetovej vojne je celkom zabudnutá a obchádzaná nielen v Srb-
sku, ale aj  v českej a slovenskej historiografii. To inšpirovalo autora aj k názvu publikácie 
Zapomenutý boj. Napriek tomu, že bol v Dobrudži padlým Srbom, Chorvátom a Slovincom 
(medzi nimi bolo ale aj niekoľko stoviek Čechov a Slovákov) v meste Medžidija v roku 
1926 odhalený monumentálny pomník a mauzóleum, na týchto hrdinov sa zabudlo. V roku 
2016 k tomuto pamätníku a k bojiskám v Dobrudži usporiadala ČsOL spomienkovú púť 
a v roku 2019 v Medžidiji  pribudol aj pomník padlým Čechom.

V prvej kapitole nazvanej Represe (s.15-27) autor približuje prenasledovanie a teror, kto-
rému boli po sarajevskom atentáte vystavení Srbi nielen v Bosne a Hercegovine, ale aj 
v Rakúsko-Uhorsku, najmä v Chorvátsku, Slovinsku a v oblastiach obývaných pravosláv-
nymi Srbmi. Do protisrbskej kampane a nepriateľskej propagandy sa zapojili aj prísluš-
níci a vysokí hodnostári katolíckej cirkvi. Týmito pogromami vlastne Rakúsko-Uhorsko 
začalo prípravy na vojnu proti Srbsku, z čoho sa potom v priebehu niekoľkých týždňov 
rozvinula prvá svetová vojna. Srbov postavili pod policajný dozor, všetky srbské organi-
zácie boli zakázané a tisíce Srbov bolo internovaných v rôznych koncentračných táboroch 
a väzeniach. Len v samotnej pevnosti v rumunskom Arade bolo uväznených 5 500 Srbov, 
z ktorých 2 200 zomrelo, 1 900 bolo zmobilizovaných do rakúsko-uhorskej armády a zvy-
šok previezli do internačného tábora Nežider. V internačnom tábore Doboji boli sústredené 
desaťtisíce Srbov a Čiernohorcov, ďalšie tisíce zavreli vo väzeniach v Šoprone, Segedíne 
a Vacove.

V ďalších kapitolách Kapitulace (s. 29-35), V zajetí (s. 37-45) a do Oděsy (s. 47-61) sa 
opisujú boje v rokoch 1914 – 1915 v Srbsku, porážka srbskej armády, osudy Srbov v za-
jatí a ich sústreďovanie v Odese až do vzniku 1. divízie. Po zajatí na východnom fronte 
odosielali Rusi rakúsko-uhorských zajatcov do zberného zajateckého tábora Darnica v Ky-
jeve, ktorým prešla aj väčšina zajatých vojakov srbskej národnosti z Rakúsko-Uhorska. 
Kapacita tohto tábora bola 40 000 zajatcov, ale po úspešnej Brusilovovej ofenzíve v júni 
1916 tam bolo sústredených oveľa viac zajatcov. Z Darnice ich potom odosielali do iných 
miest – v okolí Penzy, Permu, Samary, Voroneže, Kozlova, Tambova, Rostova na Done atď. 
a niektorí sa dostali až do Taškentu a Buchary v Strednej Ázii.
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Vďaka podpore ruského cára Mikuláša II. dochádzalo k sústreďovaniu srbských zajatcov 
v Odese, kde sa do marca 1916 utvorili tri pešie pluky Srbského dobrovoľníckeho vojska. 
Prihlásilo sa do neho aj niekoľko sto Čechov a Slovákov, ktorí do Odesy prišli väčšinou 
zo zajateckého tábora v Borispoli. Srbské najvyššie velenie určilo do funkcie veliteľa 1. 
srbskej dobrovoľníckej divízie plukovníka Stevana Hadžića (1868 – 1931), ktorý v roku 
1891 absolvoval v Rusku výcvik na zdokonalenie velenia v pozemných operáciách. Do 
Odesy poslalo srbské velenie z ostrova Korfu, kam po porážke Srbska ustúpili zvyšky 
srbskej armády, dovedna 132 srbských dôstojníkov. V 1. srbskej divízii v Odese boli dve 
skupiny dôstojníkov, ktorí medzi sebou viedli neustále spory. Na jednej strane to boli 
prívrženci Čiernej ruky (plukovník Popović, podplukovníci Gojković, Simić, Srb a ďalší) 
a prívrženci Bielej ruky (veliteľ Hadžić, náčelník jeho štábu major Vojislav Maksimović 
a ďalší). Utváranie 1. srbskej dobrovoľníckej armády sprevádzali vážne problémy. Väčšinu 
dobrovoľníkov tvorili Srbi, rakúsko-uhorskí občania, zatiaľ čo väčšinu dôstojníkov tvorili 
Srbi, Chorváti a Slovinci, tiež rakúsko-uhorskí občania. Medzi nimi a Srbmi dochádzalo 
k sporom ohľadne usporiadania budúceho juhoslovanského štátu.  V máji 1916 navštívil 
srbské jednotky v Odese aj srbský premiér Nikola Pašić, ruský generál Alexej Alexejevič 
Brusilov a potom aj samotný cár Mikuláš II. Tieto návštevy zvýraznili nielen politický, ale 
aj vojenský význam srbského dobrovoľníckeho vojska v Odese.

V rámci Brusilovovej  ofenzívy, keď do vojny na strane dohody vstúpilo aj Rumunsko, 
bola do bojov v Dobrudži nasadená aj 1. srbská dobrovoľnícka divízia v rámci XLVII. 
ruského zboru generála Andreja M. Zajončkovského. V Dobrudži došlo k boju medzi 
jednotlivými slovanskými jednotkami – na jednej strane to boli Bulhari, ktorí bojovali na 
strane Ústredných mocností a na druhej strane ruské a srbské útvary, v ktorých bolo aj 
niekoľko stoviek Čechov a Slovákov. Po tvrdých bojoch bolo však Rumunsko porazené 
a v rámci bojov v Dobrudži utrpela citeľné straty aj 1. srbská divízia, z ktorej len pri bojoch 
v okolí dedín Kuru-Nasredin a Karasinan bolo vyradených až 1 343 mužov.  K ďalším 
veľkým zrážkam s Bulharmi došlo na línii Karalij – Teke Deresi, a treťou veľkou bitkou boli 
boje pri Kokardže a Sosus Ali Beje v septembri 1916. Posledná bitka na dobrudžskom fronte 
sa odohrala v októbri 1916 a 1. srbská dobrovoľnícka divízia tam tiež utrpela veľké straty.

Boje v Dobrudži, v ktorých sa zúčastnila aj 1. srbská dobrovoľnícka divízia, trvali 34 
dní, od septembra do októbra 1916. Srbská divízia tam vykázala stratu až 53 percent, 
z ktorých ranení boli zase evakuovaní do Odesy. Ale divízia spôsobila v bojoch aj veľké 
straty bulharským jednotkám. Napokon sa srbská divízia stiahla na ľavý breh Dunaja až do 
Izmailu. Odtiaľ ich potom evakuovali do  ruských táborov pri Voznesensku a Berezovke.

V júli 1916 bol založený Srbský dobrovoľnícky zbor na čele s generálom Mihailom 
Živkovićom a pristúpilo sa k formovaniu druhej divízie. Tu však už boli iné podmienky 
ako pri formovaní 1. divízie. Mnohí Chorváti a Slovinci boli mobilizovaní násilne a nemali 
taký nadšený postoj k vytvoreniu juhoslovanského štátu po vojne ako Srbi. V podstate tu 
prebiehal aj rozkladný proces jednotky a srbské vedenie, aby sa tomu predišlo, dohodlo 
sa s ruskou stranou  na prevedení týchto jednotiek na solúnsky front. Časť Srbov, ktorých 
ovplyvnila boľševická agitácia, však zostala v Rusku a zapojila sa do občianskej vojny ako 
príslušníci Červenej gardy.

V srbských jednotkách pôsobili aj mnohí Slováci. Z najvýznamnejších možno spomenúť 
Rudolfa Viesta, Pavla Varsika a mnohých ďalších. Tí sa väčšinou potom uplatnili ako 
príslušníci československých légií v Rusku alebo vo Francúzsku. Na českej strane sa 
podarilo vypátrať zatiaľ šestnásť padlých príslušníkov srbských vojsk českej národnosti. 
Oni majú Medžidiji zásluhou ČsOL a Ministerstva obrany ČR od roku 2019 už tiež svoj 
pomník. 

                                                                                    Ferdinand Vrábel
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McNAMARA, Kevin J.: VEĽKÝ SEN DVOCH MALÝCH NÁRODOV. Česko-slovenské 
légie v Rusku a vznik prvej republiky. Bratislava : Slovart, 2020, 408 s. ISBN 978-80-
556-4289-5

Autor McNamara prináša, spomedzi diel doposiaľ u nás vydaných, doposiaľ najpodrob-
nejší opis vzniku, vývoja a najmä bojov česko-slovenských légií, predovšetkým v Rusku 
v kontexte vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Pôsobivo vykresľuje represívnu 
politickú situáciu v Rakúsko-Uhorsku, dramatický životný príbeh T. G. Masaryka a jeho 
rodiny, rast jeho domácej aj zahraničnej prestíže, vznik Maffie, únik do západnej Európy 
a pôsobenie vo Veľkej Británii zvlášť prostredníctvom Setona-Watsona a memoranda, kde 
načrtol ideu samostatného štátu, ako aj nevyhnutného pádu Habsburgovcov. V USA si Ma-
saryk získava prostredníctvom priaznivcov a krajanov silné finančné a mediálne zázemie, 
ktoré sa šíri aj na západnú Európu. 

Autor odvíja príbeh českých a slovenských zajatcov a zbehov v Rusku a otrasných pod-
mienok v táboroch, súbežne s aktivizáciou tamojšej rozsiahlej krajanskej komunity a vzni-
kom Českej družiny. V Paríži sa vytvára tím Masaryk, Beneš a Štefánik, ktorý ponúka 
vplyvné politické kontakty a novú predstavu propagácie hnutia. Chýba zmienka o tom, 
ako premiér Briand prijal Štefánika 22. 12. 1915 a ten mu po prvý raz vyložil zámer samo-
statného štátu a pripravil pôdu pre ich prijatie spolu s Masarykom1. Nesprávne je autorovo 
tvrdenie, že zmienku o „oslobodení Čecho-Slovákov spod cudzej nadvlády“ v nóte Spojen-
cov (10. 1. 1917), ako odozve na výzvu prezidenta Wilsona, vsunul do dokumentu premiér 
Briand po Benešovom lobingu. V skutočnosti, ako konštatuje sám Masaryk, vsuvku zaria-
dil francúzsky štátny tajomník Berthelot, vďaka spoločnému lobingu Štefánika a Beneša. 

Autor sa zmieňuje o Štefánikovej misii v Rusku, z poverenia francúzskej vlády, na zís-
kanie presunu časti česko-slovenských dobrovoľníkov na západný front. Získal si tam, na 
rozdiel do Düricha, podporu ruských generálov aj cára a dosiahol Kyjevský zápis, ktorým 
krajanskí predáci uznali autoritu Česko-slovenskej národnej rady. Autor prevzal mylné 
tvrdenie J. Kalvodu2, podľa ktorého gen. Alexejev naďalej odporoval presunu légie mimo 
Ruska, takže „Štefánikovo hlavné poslanie – dohodnúť presun vojakov na západný front – 
ostalo nesplnené.“ To je v zásadnom rozpore so správou francúzskeho gen. Janina, podľa 
ktorej gen. Alexejev Štefánika ubezpečil, že dohoda o vyslaní najmenej jednej brigády 
na Západný front platí3. Štefánik navyše účinne rokoval s ministrom zahraničných veci 
Miljukov v Kerenského vláde po februári 1917, ktorý na tlačovej konferencii podporil ideu 
nezávislosti Česko-Slovenska a následne vláda schválila „Pravidlá o organizácii česko-slo-
venského vojska“, 24. 3. 1918. Autor zásluhu za toto pripisuje výlučne Miljukovej telegra-
fickej komunikácii s Masarykom a opomína zásluhu Štefánika, ktorú potvrdzuje aj správa 
francúzskej misie v Petrohrade o tom, ako francúzsky minister zbrojenia Thomas v Pet-
rohrade potom pokračoval v línii Štefánika a dosiahol súhlas ruského velenia s presunom 
30 000 českých a slovenských dobrovoľníkov pre armádu a práce vo Francúzsku. Masaryk 
až následne podpísal s Thomasom dohodu o pracovných podmienkach tých, ktorí išli do 
Francúzska za prácou.

Ďalej sa v diele opisuje ako u ruskej vlády pretrvávali pochybnosti o zriaďovaní čes-
ko-slovenských jednotiek, pričom zásadný zlom prinieslo hrdinstvo Družiny v bitke pri 
Zborove 2. 7. 1917, vďaka ktorému gen. Brusilov súhlasil s vytvorením česko-slovenského 

1 MUSIL, Miroslav. M. R. Štefánik a vznik Česko-Slovenska v dokumentoch piatich svetadielov. Bratislava : 
Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika a Vydavateľstvo Matice slovenskej 2020, s. 33.
2 KALVODA, Josef. The Genesis of Czechoslovakia. Boulder : East European Monographs 1986, s. 147-148.
3 MUSIL, M. M. R. Štefánik, c. d., s. 48 
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zboru. Masaryk viedol intenzívny nábor u jednotlivých zajateckých útvarov, pričom kolaps 
ruskej armády umožnil legionárom, aby sa vyzbrojili. 

Boľševická vláda uzavrela s Nemeckom Brest-litovský mier 3. 3. 1918, ktorým sa Rusko 
stalo spojencom Nemecka a otvorilo sa prieniku jeho vojsk vrátane ohrozenia prístavov 
Archangeľsk a Murmansk, ako spojnicami so západnou Európou. Počet nemeckých divízií 
útočiacich na Spojencov stúpol zo 147 na 191. Masaryk dohodol neutralitu s boľševickým 
velením 16. 2. 1918, ktoré súhlasilo s odsunom légií do Európy cez Vladivostok. Nemecké 
vojsko chcelo zabrániť ich odsunu, avšak vďaka úžasnému bojovému úspechu légií 5. 3. 
1918 pri Bachmači sa im podarilo nemecký útok zablokovať a postupovať ďalej. 

Autor opisuje ako v apríli 1918 prebiehal Kongres utláčaných národov v Ríme, pod 
záštitou premiéra Orlanda, s ktorým Štefánik podpísal 21. 4. 1918 Dohovor medzi vládou 
Talianska a Národnou radou zemí Česko-Slovenských, čím dosiahol uznanie de facto bu-
dúceho štátu. Autor tu nezachytil, ako Štefánik cielene zapôsobil efektom tohto Kongresu 
na diplomatov Spojencov, menovite na veľvyslanca USA Pagea, aby dosiahol prvé uznanie 
národných ašpirácií Čecho-Slovákov vládou USA 29. 5. 1918. 

Zato autor zdôrazňuje doposiaľ málo zohľadnený fakt, že Brest-litovský mier umožnil 
otvorenie táborov a prepravu vyše 2,3 milióna nemeckých, rakúskych a maďarských za-
jatcov s potenciálnou hrozbou ich nasadenia na západný front. Asi desatina z nich bola 
slovanského pôvodu, s ktorými sa za cára zaobchádzalo lepšie, čo tých ostatných popudilo 
a priviedlo k boľševikom. Podľa odhadu historikov predstavovali ozbrojenú silu, ktorá bola 
najmenej o 100 % početnejšia než légie. Légiám sa umožnil odchod z Ruska, avšak až po 
odovzdaní ťažšej výzbroje, áut, koní v hodnote asi 100 000 000 rubľov, pričom na 100 mu-
žov malo pripadať 10 pušiek. Tak vznikli úvahy historikov, že keby sa im v januári až marci 
1918 nariadil pochod na Moskvu a Petrohrad, boľševici by utrpeli porážku4. 14. 5. 1918 sa 
legionári v Čeľabinsku dostali do konfliktu s boľševikmi, a odvtedy sa prebíjali pozdĺž 
Transsibírskej magistrály, ozbrojovali sa za pochodu a čelili uvedeným spojeným silám 
boľševikov a bývalých zajatcov, internacionalistov. V knihe sa pútavo opisujú neuveriteľné 
víťazstvá oddielov legionárov nad mnohonásobne početnými a podstatne lepšie vyzbroje-
nými boľševikmi a internacionalistami. Asi 50 000 legionárov dostalo v septembri 1918 pod 
kontrolu skoro 9 000 km trať až po Vladivostok, pričom zvlášť náročný bol úsek 39 tunelov 
pri Bajkale, a v Kazani sa zmocnili zvyšku cárskeho pokladu. Tragickou súvislosťou ich na-
predovania k Jekaterinburgu bolo vyvraždenie cárskej rodiny na príkaz Lenina 17. 7. 1918. 
Chýr o ich hrdinstve sa šíril svetom. Prekvapujúce úspechy légií, ktoré dostali pod kontro-
lu magistrálu, priviedli Spojencov k iluzórnym odhadom potenciálu nového východného 
frontu. Najvyššia vojnová rada začala uvažovať viac o využití legionárov na boje v Rusku, 
než o ich preprave do Európy. Aj legionárom zaslali pokyny, aby namiesto odchodu udržia-
vali pozície na Transsibírskej magistrále pre nový front a vzbudili u nich plané nádeje o pri-
chádzajúcej pomoci. Pritom sa však Spojenci obmedzili na vylodenie menších jednotiek 
v Archangeľsku a o zásah na pomoc légiám žiadali Japonsko a USA.  USA vyslali lode a  
7 000 mužov do Vladivostoku, avšak iba ako zázemie pre záchranu a odsun légií, so zásad-
ným odmietnutím zasahovať do záležitostí Ruska. S podobným zámerom tam vyslalo svoje 
vojsko aj Japonsko. Sklamaní legionári sa ocitli na hranici totálneho vyčerpania.

Autor sa v tomto kontexte zmieňuje o misii, ktorou premiér Clémenceau poveril gen. 
Janina a jeho zástupcu gen. Štefánika (avšak autor ich nemenuje) 7. 8. 1918 s vopred nemož-
nou úlohou, aby sa legionári spojili s prístavmi na severe a bielou armádou na juhu a vytvo-
rili spoločný front naprieč Ruskom. Napriek zlyhaniu priamej pomoci od Spojencov brit-
ský premiér Balfour ešte 2. 10. 1918 nástojil, aby légie zotrvali v oblasti Uralu, aby podržali 

4 FIC, Victor. The Revolutionary War for Independence and the Russian Question. Abhinav Publications 1977, 
s. 204.
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bielogvardejského gen. Alexejeva. Legionárov ešte viac znechutilo, že velenia bielych sa 
zmocnil diktátor Kolčak, spriahnutý s Britmi, ktorý rozsieval hrôzu medzi obyvateľstvom. 

Autor spája uznanie česko-slovenského hnutia zo strany Balfoura 3. 6. 1918 so správami 
o vzbure légií voči boľševikom, no zjavne nie je oboznámený s návrhom dohovoru, 
ktorý Štefánik vypracoval s britským vojenským pridelencom gen. Delmé-Radcliffom 
v Ríme a ktorý britská vláda odobrila už 3. 5. 1918 a vyzvala ostatných spojencov, aby 
tiež uznali česko-slovenskú armádu, podporili ju materiálne a vymenovali pridelenca 
pri Národnej rade. 

Autor uvádza aj ďalšie kľúčové dokumenty s progresívnym uznávaním Národnej rady 
ako predstaviteľky vlády a ďalej aj samotného česko-slovenského štátu, ako deklarácia 
USA z 3. 9. 1918 a najmä deklarácia USA z 19. 10. 1918, nadväzne na Masarykom konci-
povanú Washingtonskú deklaráciu. Približuje aj misiu Štefánika, ktorý na Sibíri s vypätím 
posledných síl presviedčal jednotlivé útvary, aby ešte vydržali. Konštatuje, že Janin a Šte-
fánik stiahli légie z protiboľševického frontu, aby chránili len východný úsek magistrály. 
Zato Churchill ešte 10. 6. 1919 nástojil, aby sa légie prebojovali do Archangeľska a od-
tiaľ sa presúvali do Európy (318). O tomto sa Janin v pamätiach vyjadril, že by to viedlo 
k totálnej katastrofe jeho légií, a to to odmietol. Odsun legionárov z Vladivostoku sa začal 
až koncom roka 1919. Janin sa v januári 1920 ocitol v situácii, že kvôli bezpečnému odsu-
nu legionárov bol nútený vydať Kolčaka a cársky poklad, a admirála boľševici popravili. 
Posledná loď Heffron s legionármi vyplávala z Vladivostoku 15. 1. 1920. Autor skreslene 
podal dôvod Štefánikovho návratu do vlasti 4. 5. 1919, akoby išlo len o jeho osobnú záleži-
tosť. Zjavne nebol oboznámený s tým, že minister Šrobár naliehavo Štefánika žiadal, aby 
prišiel vzhľadom na kritickú situáciu Slovenska pod útokom maďarskej Červenej armády. 
Záverom autor formuluje odkaz legionárov v podobe dvoch štátov Čechov a Slovákov, ako 
aj nastolenia demokratického štátneho zriadenia. 

Autor sa podujal na rozsiahlu tému vzniku štátu Čechov a Slovákov, najmä v kontexte 
légií, avšak pokryl ju parciálne najmä z aspektu relevantných teritórií a protagonistov. Dô-
sledne putoval a prebádal tisícky kilometrov pozdĺž Transsibírskej magistrály a priniesol 
odtiaľ ozaj unikátne zistenia. Nezahrnul však do diela hrdinský Štefánikov nábor v Talian-
sku s rozhadzovaním tisícok letákov v ostrostreľbe nad frontom, čo spôsobilo masové pre-
biehanie slovanských vojakov k Talianom a v konečnom dôsledku viedlo k najrozsiahlej-
šiemu vojsku legionárov na západnom fronte. Nepodchytil ani Štefánikovu kampaň v Ru-
munsku, z ktorej vzišiel prvý kontingent budúcej česko-slovenskej armády vo Francúzsku. 
Aj náborovú kampaň v USA zachytil iba zmienkou o tom, že Masaryk vyslal Štefánika do 
USA. V skutočnosti Štefánika vyslala francúzska vláda vďaka tomu, ako sa skvele osved-
čil v Taliansku, Rusku a Rumunsku. Dokázal diplomaticky prelomiť zásadný odpor vlády 
USA voči náboru inej než americkej armády a vzišiel z toho nielen kontingent legionárov, 
ale aj značný finančný príspevok od krajanov USA. Navyše tam Štefánik zjednotil značne 
rozporné predstavy českých a slovenských predákov o národnom state, čím pripravil pôdu 
pre Pittsburskú dohodu5. 

Popri týchto „rezervách“ je uvedene dielo ozaj unikátne vypracovaným a zdokumento-
vaným  svedectvom toho, čo Churchill nazval „neznáma vojna“ a je zároveň signálom, aby 
sa tematike a významu legionárov venovala zaslúžená pozornosť.

                                                                                                                           Miroslav Musil

5 MUSIL, M. M. R. Štefánik, s. 37-38, 46-47, 50-55.
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GÁBOR, Ján – VRÁBEL, Ferdinand. ŽIVOT NÁRODA JE VEČNÝ. STO ROKOV OD 
TRIANONU 1920 – 2020. Bratislava : Perfekt 2020, 221 s., fotografie v texte, pramene 
a literatúra, údaje o autoroch. ISBN 978-80-8226-007-9.

V roku stého výročia podpisu  mierovej zmluvy v Trianone uzrela  svetlo sveta zaujíma-
vá práca dvojice autorov – diplomata a právnika Jána Gábora a archivára a historika Ferdi-
nanda Vrábela. Ich spoločné dielo  ponúka  pohľad  odborníkov  z  dvoch rôznych oblastí na 
mimoriadne významnú a zároveň nie všetkými dotknutými stranami „strávenú“, ba práve 
naopak, veľmi „živú“ kapitolu našich dejín. 

Autori publikáciu venovali pamiatke slovenského diplomata  Štefana Osuského, ktorý sa 
zásadným spôsobom podieľal na príprave mierovej zmluvy a  v  mene nového štátu ju  spo-
lu s Edvardom Benešom aj podpísal. Svoju viac ako dvestostranovú publikáciu prehľadne 
rozdelili do šiestich kapitol, v ktorých sa striedavo prihovárajú čitateľovi primerane nároč-
ným a zároveň vysoko erudovaným štýlom. Publikáciu však môžeme pomyselne rozdeliť aj 
na akési dve časti, a to na časť analyzujúcu historické pozadie vzniku Trianonskej zmluvy  
(F. Vrábel) a na časť analyzujúcu tendencie a postoje súčasných maďarských elít (J. Gábor). 

Hneď v úvode publikácie je vyzdvihnutý význam Trianonskej mierovej zmluvy spočí-
vajúci predovšetkým v tom, že jej podpisom vznikol dokument, ktorý prvý raz v dejinách 
určil južné hranice Slovenska a vyčlenil jeho územie z bývalého Uhorského kráľovstva. 

Ako uvádza F. Vrábel Trianonská mierová zmluva podpísaná nástupníckymi štátmi 
Uhorska a veľmocami s  Maďarskom v júni 1920 sa rodila mimoriadne ťažko a cesta k nej 
bola vzhľadom na dobový kontext veľmi zložitá. Hranice s Maďarskom vznikali ťažko aj 
preto, lebo v minulosti neboli medzi Maďarskom a Slovenskom žiadne, ani administratív-
ne hranice. Viaceré župy mali časť svojho severného územia na území (dnešného) Sloven-
ska a svoju južnú časť v potrianonskom Maďarsku. Politickí predstavitelia Maďarska žili 
v ilúzii, že sa im Uhorsko podarí napriek prehre vo vojne zachrániť. Maďarsko však bolo 
v pozícii porazeného štátu a ako také malo už iba formálnu možnosť predniesť na mierovej 
konferencii svoje memorandá, no bez reálneho vplyvu na postoje víťazných mocností.

Maďarskú delegáciu na mierových rokovaniach viedol gróf Albert Apponyi, smutne zná-
my tvorca Apponyiho školských zákonov z roku 1907, predstavujúcimi vrchol maďarizácie 
v Uhorsku. Treba podotknúť, že autor oceňuje prednosti  grófa Apponyiho – bol to vzde-
laný a rozhľadený človek ovládajúci niekoľko cudzích jazykov. Na druhej strane však kri-
ticky vníma jeho situácii neprimerane suverénne vystupovanie a predovšetkým jeho viac 
ako hodinu trvajúci prejav plný klamstiev, falšovania dejín, pokrytectva a opovrhovania 
susednými národmi, stojacimi podľa grófa Apponyiho na „nižšom kultúrnom stupni vý-
voja“. Práve publikácia Sto rokov Trianonu prvýkrát prináša slovenskému čitateľovi  celý 
prejav grófa Alberta Apponyiho v slovenskom  preklade, ktorého autorom  je  F. Vrábel, 
spoluautor publikácie. 

Gróf vo svojej reči zhrnul zásadné požiadavky, ktoré presadzovala maďarská delegácia. 
Predovšetkým obhajoval  integritu Uhorska a predostrel niekoľko argumentov za jej za-
chovanie. Argumentoval najmä tým, že národy Uhorska žili v jednom štáte tak dlho, že sú 
na seba v podstate odkázané. Ako už bolo vyššie spomenuté, podľa neho sa nemaďarské 
národy nachádzali  na nižšom civilizačnom/kultúrnom  stupni vývoja (!) a pokiaľ by do-
šlo k ich osamostatneniu nebudú schopné spravovať svoje záležitosti  samé a dôjde k ich 
civilizačnému regresu. (Pravdou však je, že kultúrny rozvoj Slovákov po roku 1918 bol až 
enormný.) Apponyi zároveň otvoril problematiku menšín, keď vyslovil obavu, že „ma-
ďarskí bratia“ na odtrhnutých územiach nebudú mať „také isté  práva a výhody aké mali 
v Uhorsku nemaďarskí občania“. Gróf sa snažil zapôsobiť aj argumentom, že Maďarsko 
v nových hraniciach nebude schopné hospodárskeho rozvoja. 
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F. Vrábel upozorňuje na zaujímavú skutočnosť – gróf Apponyi vo svojom prejave vôbec 
nespomenul Slovákov, čo možno  interpretovať tak, že slovenský národ neuznával a ak by 
ho spomenul, musel by uznať aj prítomnosť jeho  predkov v tomto regióne ešte pred prícho-
dom Maďarov. F. Vrábel objasňuje kalkulácie grófa Apponyiho s možnosťou, že predstavi-
telia Dohody neboli podrobnejšie oboznámení s pomermi v Uhorsku, ani so skutočnosťou, 
aké zastúpenie mali v uhorskom parlamente jednotlivé národnosti. 

V ďalšej kapitole autor prezentuje  prístup slovenských politických elít k  pripomenutiu  
stého výročia Trianonu  na území Slovenska, ktorý možno označiť ako pomerne vlažný 
a stojaci v ostrom protiklade s vystupovaním maďarskej politickej reprezentácie. 

J. Gábor v príslušných kapitolách publikácie analyzuje postoje, metódy a stratégie súčas-
ných maďarských elít vo vzťahu k Trianonu ako aj ich určité vízie. Na  čitateľa, ktorý  sa da-
nej problematike nevenuje, prípadne sa v nej celkom  neorientuje, môže až šokujúco pôso-
biť konštatovanie, že maďarské elity sa stále nezmierili s hranicami strednej Európy. Toto 
konštatovanie však autor okrem iného veľmi plasticky dokumentuje útočnými prejavmi 
súčasného maďarského premiéra k stému výročiu Trianonu (2020), ktoré priam vyrážajú 
dych. Maďarský premiér dokonca v jednom zo svojich prejavov zavádza novinku, keď ráta 
čas Uhorska (rozumie tým aj Maďarsko) na storočia a jednému storočiu dáva ekvivalent 
jeden Trianon. Autor upozorňuje na snahy maďarskej strany realizovať maďarskú legis-
latívu v podmienkach SR ako aj na dlhodobo zhovievavý postoj slovenských politických 
elít, ktoré by si tvrdším a ráznejším  postojom či prístupom mali  získať rešpekt maďar-
skej strany, aby do vzájomných maďarsko-slovenských vzťahov konečne vstúpil skutočný 
dialóg namiesto monológu  založeného na nekončiacich sa jednostranných požiadavkách.  

Je najvyšší čas uvedomiť si, že sloboda, ktorú si národ vybojuje, mu nie je daná raz na-
vždy. Aj preto je potrebné pripomínať si historický kontext a súčasne byť vnímavý k tomu, 
čo sa deje v kontexte našich dní. Pokiaľ si dostatočne neuvedomíme benefity Trianonu – 
vymedzenie slovenských hraníc a slobodu – môžeme ich stratiť. 

Bez zveličovania môžeme konštatovať, že publikácia spomínanej autorskej dvojice oslo-
ví nielen zaujímavým a aktuálnym  obsahom, ale aj pútavou formou a tvorí tak vyvážený 
celok, ktorý je úctyhodným pripomenutím jedného z najväčších bodov zlomu v novodo-
bých dejinách Slovenska. Táto kniha je dôstojným slovenským príspevkom k významnému 
výročiu nášho národa a bude vždy dobrou pomôckou pre budúcich bádateľov k téme Tria-
non a  k vývoju slovensko-maďarských vzťahov po roku 1918. 

Na záver je dôležité dodať, že vydanie tejto pozoruhodnej  a prameňmi doloženej publi-
kácie umožnila podpora Národnej rady Slovenskej republiky - publikácia vyšla s podporou 
Kancelárie Národnej rady SR a Fondu Blanky, Martina a Michaly Hrnkovcov, ktorí tragic-
ky zahynuli pri leteckom nešťastí.                     

                                                                                                                         Katarína Beňová
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ANOTÁCIE, GLOSY
DUDEKOVÁ KOVÁČOVÁ, Gabriela. 

ČLOVEK VO VOJNE. STRATÉGIE PRE-
ŽITIA A SOCIÁLNE DÔSLEDKY PRVEJ 
SVETOVEJ VOJNY NA SLOVENSKU. Bra-
tislava : VEDA; Historický ústav SAV, 2019, 
326 s. ISBN 978-80-224-1786-0.

Obdobie prvej svetovej vojny, ktorá na 
prelome rokov 1914 až 1915 zasiahla aj úze-
mie dnešných okresov Bardejov, Svidník, 
Stropkov Medzilaborce, Humenné a Snina, 
v posledných rokoch v oveľa väčšej miere 
priťahuje pozornosť odbornej i laickej ve-
rejnosti, čo zaiste súvisí so stým výročím, 
ktoré si spoločnosť naprieč celým svetom 
v rokoch 2014 až 2018 pripomínala. Zvýše-
ný záujem o udalosti Veľkej vojny, ako ju 
vtedajšia societa označovala, sa pretavil do 
organizovania množstva odborných semi-
nárov, konferencií, spomienkových a kul-
túrno-spoločenských udalostí. Na knižnom 
trhu sa v uvedenom období objavilo viacero 
zborníkov, odborných monografii, popu-
lárno-náučnej či spomienkovej literatúry 
s tematikou prvej svetovej vojny. Jednou 
z odborných publikácii, ktorá oficiálne vy-
šla v roku 2019, teda rok od stého výročia 
ukončenia bojov na frontoch prvej svetovej 
vojny, je aj práca historičky Historického 
ústavu SAV v Bratislave Gabriely Dudeko-
vej Kováčovej s názvom Človek vo vojne 
a podtitulom Stratégie prežitia a sociálne 
dôsledky prvej svetovej vojny na Slovensku.

Už pri pohľade na názov publikácie si mô-
žeme všimnúť, že autorka sa rozhodla čita-
teľovi ponúknuť pohľad do každodennosti 
vojnou zasiahnutého obyvateľstva, pričom 
svoju pozornosť nevenuje len mužom v zá-
kopoch, ale približuje život bežného oby-
vateľstva v zázemí, ktoré čelilo mnohým 
životným výzvam. Zo dňa na deň sa museli 
obyvatelia zaobísť bez fyzicky a psychicky 
zdatných mužských rodinných príslušníkov 
(manžel, otec, strýko), ktorí museli naruko-
vať a bojovať v uniforme habsburskej mo-
narchie. Nehovoriac o tom, že muži odchá-
dzali od svojich rodín v letných mesiacoch, 

kedy na poliach dozrievala úroda, ktorá bola 
často jediným zdrojom obživy vidieckeho 
obyvateľstva. A vyhliadky na nasledujúce 
mesiace neboli príliš optimistické, keďže 
pôvodne krátka vojna sa zmenila na dlhotr-
vajúci globálny konflikt, ktorý so sebou pri-
niesol len z pohľadu slovenskej spoločnos-
ti 69 000 padlých mužov a ďalších takmer  
62 000 trvale poznačených bojmi na fron-
toch svetovej vojny. A práve udalosti týka-
júce sa bojovej činnosti, nasadenie mužov 
z územia súčasného Slovenska, činnosť slo-
venskej inteligencie v rokoch 1914 až 1918 
či formovanie zahraničného odboja a jeho 
aktivity vedúce k vzniku prvého spoločného 
štátu Čechov a Slovákov sa stalo primárnou 
témou slovenskej vojenskej historiografie 
venujúcej sa prvej svetovej vojne. V oveľa 
menšej miere sa pozornosť venovala soci-
álnym dopadom konfliktu, ktorý zmietol 
z mapy Európy tradičné štátne útvary ako 
Rakúsko-Uhorsko, Nemecké cisárstvo či 
Rusko. Práve historička Dudeková Kováčo-
vá obrátila pozornosť na túto problematiku, 
a teda na každodenné starosti obyčajných 
ľudí v zázemí a na fronte, pričom sa zame-
rala najmä na spôsob prispôsobenia sa kon-
krétnej skupiny obyvateľstva na ohrozenie 
vyplývajúce z udalostí prvej svetovej voj-
ny. Ako sa v úvode dočítame, tak jej práca 
v sebe skĺbila jednak históriu so psycholó-
giou a sociológiu, čo zreteľne dokazuje sa-
motný termín „stratégie prežitia“, ktorý do 
slovenskej vojenskej historiografie aplikuje. 
Práve sonda do psychického prežívania člo-
veka v rokoch 1914 až 1918, ktoré ovplyv-
ňovalo aj sociálny status a sociálna rola 
jednotlivca, ponúka pohľad „zdola“ na život 
vo vtedajšom Uhorsku a na základe svojich 
zistení a historického výskumu sa snaží vy-
vrátiť tradične zaužívané stereotypy týkajú-
ce sa prvej svetovej vojny. Spomeňme aspoň 
ten najznámejší, a to fanatizmus či vojnové 
nadšenie z vyhlásenia vojny Srbsku, ktoré-
mu sa autorka venuje hneď v prvej kapitole. 
Na základe archívnych prameňov, egodoku-
mentov (denníky, zápisky), edovaných pra-
meňov, odbornej literatúry, dobovej tlače 
podrobuje kritickému rozboru údajne neob-
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lomnú lojalitu slovenskej verejnosti, vojakov 
nevynímajúc, k cisárovi Františkovi Jozefo-
vi I., ktorý v dokumente Mojim národom! 
zvolával všetkých bojaschopných mužov na 
spravodlivú odplatu Srbsku. Podobne kritic-
ky analyzuje aj zostrené štátne a policajné 
akcie namierené proti slovenskej inteligencii 
či pasivitu slovenských politických predsta-
viteľov.

V ďalšej časti publikácie sa autorka venu-
je bezpečnostným opatreniam v monarchii 
a celkovo propagande, ktorá sa stala naj-
dôležitejším nástrojom na opvlyvňovanie 
vnútorného presvedčenia jedinca, keďže 
vtedajšia spoločnosť, či už mestská alebo 
vidiecka, získavala informácie zo štátom  
kontrolovanej a cenzurovanej tlače. S tým 
úzko súvisia aj ekonomicko-hospodárske 
problémy, ktoré ľudia v slovensky hovoria-
cich mestách a obciach začali pociťovať pár 
mesiacov po vypuknutí svetovej vojny. Pre 
obyčajného človeka to znamenalo zníženie 
životného komfortu a postupné uskromňo-
vanie sa, keďže niektoré produkty dennej 
spotreby sa stali nedostatkovým tovarom. 
Zákonite s tým prichádzali aj protesty 
a vzbury, čo však obyvatelia zo vzdialených 
obcí a miest nemohli ani tušiť, keďže do no-
vín sa negatívny obraz o Rakúsko-Uhorsku 
dostať jednoducho nemohol. Práve naopak. 
Noviny a tlačené prílohy sa stali nástrojom 
šírenia štátnej propagandy.

V štvrtej predposlednej kapitole autorka 
približuje skúsenosti ľudí z vojny, a to či už 
priamo z frontu alebo zo zázemia (tzv. do-
máci front). V tejto kapitole azda najviac za-
ujme téma týkajúca sa detí vo vojne. Vývoj 
a formovanie detí v promonarchistickom du-
chu boli pre štátny aparát veľmi dôležitým. 
Veď práve zo školopovinných detí sa mali 
v budúcnosti stať tí, ktorí budú obraňovať 
záujmy monarchie. A tak sa propaganda 
prostredníctvom pre deti určených obráz-
kových časopisov a kníh snažila vytvárať 
pocit hrdosti na vlasť a vzťah k samotné-
mu vojenstvu. V poslednej kapitole autorka 
zhrnula sociálne dopady Veľkej vojny na 
spoločnosť, pre ktorú sa vojna 11. novembra 
1918 neskončila, keďže zápas o postavenie 

Československa trval až do leta 1920. Bez-
pochyby, straty na životoch mali ďaleko-
siahle dopady na vývoj československej spo-
ločnosti, ktorá oslavovala československých 
legionárov, ale na vojakov bojujúcich v uni-
forme Rakúsko-Uhorska sa „nútene“ za-
búdalo. Autorka však upriamuje pozornosť 
na zmeny v sociálnej rovine, ktoré môžeme 
badať jednak v rodine („kríza rodiny“) a ná-
sledne i spoločnosti (maskulinita vs. femi-
nita). A tieto zmeny, ktoré spôsobila vojna, 
sa naplno ukázali v medzivojnovom obdo-
bí (väčší pomer žien ako mužov, pracovné 
príležitosti pre ženy, možnosť študovať na 
vysokých školách atď.).

Autorka Dudeková Kováčová vo svojej 
knihe upriamila pozornosť na pre sloven-
ského čitateľa nové a zaujímavé témy dato-
vané do obdobia rokov 1914 až 1918. Práve 
takéto psychologicko-sociologické sondy 
v historickom výskume môžu napomôcť 
k potvrdeniu alebo vyvráteniu všeobecne 
prijímaných tvrdení, ktoré sa dnes len nekri-
ticky preberajú. Takto orientovaný výskum 
Veľkej vojny je síce veľmi náročný, keďže 
je nevyhnutné analyzovať a kriticky skúmať 
množstvo egodokumentov a ďalších prame-
ňov rôznej kvality, ale prináša zásadnú zme-
nu vo vnímaní prvej svetovej vojny, ktorá 
je pre mnohých veľmi vzdialená. Význam 
tejto publikácie pre ďalší výskum, najmä 
regionálnych dejín, je nesporný a vďaka šta-
tistickým dátam z oblasti demografie môže 
priniesť ešte veľa zaujímavých výsledkov, 
ktoré obohatia slovenskú historiografiu zao-
berajúcu sa prvou svetovou vojnou.

                                            Matúš Burda

RADEK, Galaš. ČESKOSLOVENSKÉ 
ČETNICTVO (1918 – 1929). Praha : Acade-
mia, 2019,  357 s. (ed.  Pvní republika, sz. 2). 
ISBN 978-80-200-3016-0. 

Autor sa v prvom z dvoch plánovaných 
zväzkov zaoberá vznikom, vývojom, pô-
sobením, organizáciou a ďalšími otázkami 
a faktormi čs. četníctva v kontexte histo-
rického vývoja a udalostí, ktoré nastoľovali 
jeho potrebu a nepostrádateľnosť. Mapu-
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je systém vzdelávania, legislatívnu bázu, 
jednotlivé aspekty četníckej služby, pou-
žívanú výzbroj a výstroj, vývoj četníckej 
symboliky, hodnostný systém, problema-
tiku disciplíny a neopomína ani četnícku 
každodennosť. Historický exkurz o vzniku 
rakúsko-uhorského četníctva – k. k. gendar-
merie a jeho formovaní v priebehu druhej 
polovice 19. storočia, o jeho pôsobení na za-
čiatku nového storočia, keď už predstavova-
lo konsolidovaný a výkonný bezpečnostný 
zbor, i o zdieľaní prvého svetového vojnové 
konfliktu, umožňuje čitateľovi kontinuálny 
prechod k četníctvu pôsobiacemu v služ-
bách nového čs. štátu. Osobitnú pozornosť 
autor venuje rokom 1918 – 1920. V rámci bu-
dovania nového zboru sa zaoberá jeho orga-
nizačným vývojom, pôsobením nemeckých 
četníkov a komplikovanou situáciou v čes-
kých pohraničných oblastiach, dezerciou 
mužstva, jazykovým problémom, riešením 
nedostatku mužstva, prednostným prijíma-
ním legionárov do služby, poľným a hrani-
čiarskym četníctvom, vzťahmi výkonného 
četníctva a dôstojníkov. 

V samostatnej podkapitole sa venuje 
„slovenskej vojne“ – účasti českých četní-
kov v bojových stretoch s maďarským voj-
skom na Slovensku, obsadzovaniu dobytých 
a Maďarmi či Rumunmi opustených území, 
riešeniu dramatických udalostí v období 
Maďarskej republiky rád na východnom 
Slovensku a Podkarpatskej Rusi, konsoli-
dovaniu domácich pomerov a pacifikovaniu 
slovenského obyvateľstva, významu účasť 
českých četníkov pri poslednom obsadzo-
vaní bratislavského predmostia Petržalky. 
Poľní četníci suplovali na východnom Slo-
vensku a Podkarpatskej Rusi nielen zemské 
četníctvo a jeho činnosť v oblasti ochrany 
verejného poriadku, ale i úlohu armády pri 
ochrane štátnych hraníc. Autor konštatuje, 
že činnosť četníkov na Podkarpatsku patrila 
medzi najnáročnejšie. 

V ďalšej kapitole sa R. Galaš venuje dvad-
siatym rokom 20. storočia – legislatívnemu 
ukotveniu v Zákone o čs. četníctve č. 299 
Sb. z./1920, organizácii zboru a jeho podria-
denosti, doplňovaniu a prepúšťaniu zo zbo-

ru, lekárskej starostlivosti a stravovaniu, po-
vyšovaniu mužstva a dôstojníckeho kádra, 
zriaďovaniu četníckych staníc a ubytovaniu 
mužstva. Opisuje vybavenie kasární, ulo-
ženie zbraní, denný poriadok v staniciach 
i kasárenský poriadok. Analyzuje a cituje 
služobné inštrukcie, disciplinárne predpisy, 
vývoj vojenského trestného práva. Autor sa 
venuje aj štábnym dôstojníckym exponen-
tom, spolkovému životu a podobne. Z do-
teraz menej reflektovaných tém četníckej 
problematiky sú to podmienky uzavretia 
manželstva, návštevy u prezidenta, volebné 
právo, dôvody a pohnútky k samovraždám 
a postoj četníckej správy. Neopomína ani 
fenomén dôstojníckej cti, Masarykov čet-
nícky vzdelávací a podporný fond a ďalšie. 
Posledná časť práce sa týka četníckeho vý-
stroja a používanej výzbroje. 

Predkladaná história prvorepublikového 
četníctva, sprevádzaná autorovou snahou 
o jej objektívne vykreslenie, je taktiež simul-
tánnou personálnou históriou významnejších 
i menej známych osobností. Prvé desaťročie 
existencie čs. četníctva dokumentuje Radek 
Galaš v publikácii tiež množstvom dobových 
fotografií, dokumentov, nákresov a uzatvára 
ju menným registrom. V súlade s jeho ambí-
ciami kniha ponúka v danom časovo-priesto-
rovom vymedzení nielen komplexný, ale aj 
nový pohľad na čs. četníctvo ako jednu z dô-
ležitých čs. bezpečnostných zložiek. 

                          Božena Šeďová 

ŠABLATURA, Ludvík. (Ed. Jan Valí-
ček). NĚCO ZE VZPOMÍNEK NA ODBOJ 
ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY. Praha : Českoslo-
venská obec legionářská, 2020, 47 s., infor-
mačné zdroje, prílohy. ISBN 978-80-87919-
76-0.

Ing. Ludvík Šablatura (⁕1924) patril na-
priek svojmu mladému veku k výrazným 
osobnostiam druhého odboja v rokoch 1944 
– 1945 v oblasti Moravsko-sliezskych Bes-
kýd. Pod krycím menom „Pstruh“ spolu-
pracoval so skupinami Beta (generál Josef 
Braun) a Ondra (profesor Miloš Vysocký), 
s paradesantným výsadkom Calcium a s par-
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tizánskou skupinou kapitána Červenej armá-
dy Niščimenka s krycím menom Bielavský. 
Niektorí členovia odbojových skupín okolo 
Šablaturu a Vysockého prichádzali do kon-
taktu aj s členmi paradesantného výsadku 
Wolfram, v ktorom bol aj Karel Svoboda, 
ktorý bol pôvodne s Jozefom Gabčíkom 
v skupine Anthropoid. Tu sa vydavateľ spo-
mienok L. Šablatura mýli, ak na strane 8, 
v poznámke č. 3 uvádza, že Svoboda mal byť 
v skupine určenej na vojenskú operáciu na 
elimináciu R. Heydricha s Janom Kubišom. 
Práve naopak, Gabčík a Svoboda sa pôvod-
ne na túto úlohu cvičili a Kubiša navrhol ako 
náhradu za zraneného Svobodu práve Gab-
čík, lebo boli s Kubišom dobrí priatelia. Svo-
bodu, ktorý bol radistom skupiny Wolfram 
a mal udržiavať spojenie s Londýnom, ges-
tapo však zatklo. Potom bol väznený v kon-
centračnom tábore Flossenbürg, vojnu však 
prežil a zomrel v roku 1982 v Prahe.

Hlavnou úlohou L. Šablaturu bolo udr-
žiavanie spojenia medzi Vysockým a Brau-
nom a odovzdávanie informácií medzi ich 
skupinou a Londýnom a neskôr so štábom 1. 
ukrajinského frontu. V marci 1945 bola však 
ich skupina infiltrovaná konfidentom gesta-
pa a mnohí jej členovia – aj generál Braun 
a Šablatura boli zatknutí. Šablaturu väznili 
v Ostrave, v neblaho preslávených Kounico-
vých kolejích v Brne a napokon v internač-
nom tábore v Mirošove, kde sa dočkal oslo-
bodenia. Vo svojich spomienkach Šablatura 
zaznamenal aj to, ako Nemci cítili podve-
dome blížiaci sa koniec vojny. V Brne preto 
zintenzívnili popravy pod freskou sv. Vác-
lava až tak, že tamojší piesok sčervenel od 
krvi popravovaných vlastencov. Gestapáci 
vedeli, že sa front nezadržateľne blíži,  a tak 
chceli popraviť čo najviac odbojárov. Tých, 
čo nestačili popraviť, odosielali od začiatku 
apríla v transportoch na západ, aby sa ne-
dočkali oslobodenia.

Šablatura prežil a po vojne pokračo-
val v štúdiu na Vysokej škole zemědělskej 
v Brne. Potom pracoval na polesí v Harra-
chove kde sa venoval aj športu a stal sa zdru-
ženárom na vrcholnej úrovni.

  Ferdinand Vrábel

HOMOLOVÁ TÓTHOVÁ, Veronika.  
MAMA MILOVALA GABČÍKA. Bratislava : 
Ikar, 2018, 485 s., fotografie v texte, zoznam 
literatúry. ISBN 978-80 551-6492-2.

V českom prostredí je o výnimočnej vo-
jenskej operácii Anthropoid v roku 1942 
oveľa viac literatúry ako na Slovensku. Preto 
treba uvítať aj netradičnú publikáciu o ro-
mantickom vzťahu nášho odbojového hrdinu 
Jozefa Gabčíka s Annou Malinovou v Pra-
he. Dosť dlho a opakovane sa u nej ukrýval, 
a tak medzi slobodným Slovákom Gabčíkom 
a mladou českou vdovou celkom prirodzene 
došlo aj k intímnemu zblíženiu. Život a prí-
roda víťazia aj v ťažkých dobách neslobody 
a teroru. Vo veľkej časti publicistiky a, žiaľ, 
aj v mnohých historických prácach sa o tejto 
vojenskej operácii zameranej na elimináciu 
kata českého národa, zastupujúceho ríšskeho 
protektora, generála SS-obergruppenführera 
Reinharda Heydricha, stále píše ako o aten-
táte a všetci títo autori zabúdajú, že spojenie 
„spáchali atentát“  bola terminológia gesta-
pa a  kolaborujúcich protektorátnych úra-
dov. Najvýznamnejší znalci udalostí z mája  
–  júna 1942 – historici Eduard Stehlík,  Ja-
roslav Čvančara a Vojtěch Šustek už viac 
rokov presadzujú vo svojich dokumentárne 
podložených prácach terminológiu, že to 
nebol atentát, ale vojenská operácia. Vojaci 
zahraničnej československej armády, Jo-
zef Gabčík a Jan Kubiš, dostali od svojich 
nadriadených v Londýne vojenský rozkaz, 
ktorý sa podujali splniť, aj keď celkom ur-
čite vedeli, že z tejto akcie nemôžu ani pri 
najväčšom šťastí vyviaznuť živí. A napriek 
tomu do toho išli aj s tým rizikom, že na to 
celkom iste doplatia, nielen oni dvaja, ale 
aj desiatky ich príbuzných, známych a tých 
odbojárov v protektoráte, ktorí ich podpo-
rovali a pri splnení rozkazu im pomáhali. 
Podobným nezmyslom je aj časté tvrdenie, 
že Heydrich bol „protektorom“ a skrátene 
sa to objavuje aj v anotovanej publikácii. 
Tým protektorom bol predsa samotný Adolf 
Hitler a tí, ktorí ho v Čechách a na Morave 
zastupovali – Neurath, Heydrich. Daluege 
a Frick –  boli len jeho zástupcovia.
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Autorka veľmi dobre vystihla povahové 
rozdiely v osobnosti Gabčíka a Kubiša. Na-
priek tomu, že boli takí rozdielni, spriatelili 
sa a dokázali, aj s pomocou príslušníkov do-
máceho odboja, vykonať najvýznamnejšiu 
vojenskú operáciu proti vysoko postave-
nému predstaviteľovi nacistického režimu 
počas celej druhej svetovej vojny. Kubiš bol 
pomalší a rozvážnejší a Gabčík – asi to bolo 
dané už jeho slovenskou národnosťou – bol 
impulzívnejší a horkokrvnejší. Aj napriek 
týmto rozdielom však vytvorili výborne 
spolupracujúcu dvojicu priateľov a spolubo-
jovníkov, ktorá napokon svoju úlohu splnila.

V knihe sa striedajú kapitoly obsahujú-
ce reálne fakty s kapitolami, kde si autorka 
musí veci len fabulovať. Celkový výsledok 
je však veľmi dobrý a táto publikácia môže 
prispieť k oboznámeniu čitateľov s mno-
hými detailmi operácie Anthropoid možno 
viac, ako suché vedecké pojednania. Niekto-
ré faktografické omyly sú v takejto „neve-
deckej“ publikácii nielen zanedbateľné, ale 
aj pochopiteľné. Z môjho pohľadu, aj keď 
zatýkanie a vypočúvanie tých, ktorí para-
šutistom pomáhali, iste nebolo idylické, je 
tam veľa, a až presila vulgarizmov. Autorka 
zrejme zabudla, že menej je niekedy viac. 
Publikácia je však zaujímavým príspevkom 
k uvedenej problematike a môže zaujať aj 
bežných, neprofesionálnych čitateľov a pri-
blížiť im základné fakty o tejto najvýznam-
nejšej akcii zameranej na elimináciu po-
predného nacistického predstaviteľa a zlo-
činca počas druhej svetovej vojny.

 Ferdinand Vrábel

HAJKO, Jozef. KRVAVÁ CESTA DO 
RAJA. AKO A PREČO SI KOMUNIZMUS 
PODMANIL SLOVENSKO. Bratislava : PO-
STOJ MEDIA, s. r. o., 2019. 511 s. ISBN 
978-80-89994-21-2.

Dvadsiate storočie je z pohľadu európ-
skych, a teda zákonite aj našich národných 
dejín,  poznačené súbojom medzi demokra-
ciou a totalitou v jej najrôznejších podobách 
a prevedeniach. Ak sa na to pozrieme len 
z pohľadu územia Slovenska a jej obyvate-

ľov, tak tí na vlastnej koži postupne zažili 
princípy demokracie, fašizmu, nacizmu 
a komunizmu. Bez toho, aby sme sa podu-
jali na hodnotenie a vyvodenie všeobecného 
záveru o prevažujúcich negatívach alebo po-
zitívach zmienených ideológií, vždy sa proti 
sebe postavia názorovo rozdielne skupiny 
ľudí, ktoré danú ideológiu obhajujú a druhí 
zatracujú. Parafrázujúc slová Winstona 
Churchilla, ktorému sa daný výrok pripisu-
je, „históriu píšu víťazi". Tento výrok môže-
me pokojne aplikovať aj na obdobie druhej 
polovice 20. storočia, keď sa v Českoslo-
vensku dostala k moci Komunistická stra-
na Československa (KSČ), ktorá určovala 
trend vývoja krajiny v politike, ekonomike, 
hospodárstve, kultúre, a teda celej spoloč-
nosti. Cesta na piedestál československej 
politiky však bola dlhotrvajúcim procesom, 
ktorý determinovalo množstvo faktorov. 
A práve kniha Jozefa Hajka sa snaží čitate-
ľovi priblížiť cestu komunistov k pre nich 
„víťaznému februáru“ v roku 1948. Na tom-
to mieste musíme podotknúť, že autor sa za-
meral na pôsobenie slovenských komunis-
tov, a tak čitateľovi ponúka názory, postoje 
a presvedčenie osobností ako Marek Čulen, 
Jozef Schiffel, Július Verčík, Štefan Dub-
ček, Vladimír Clementis, Gustáv Husák, 
Ladislav Novomeský, Viliam Široký či Ale-
xander Dubček. Samozrejme, ich pôsobenie 
bez českých komunistov nebolo mysliteľné, 
keďže až na výnimku v rámci jedného štá-
tu mohla existovať len jedna komunistická 
strana.

Autor síce nie je historik, ale vďaka bo-
hatej odbornej faktografii, ktorú dopĺňa 
o úryvky z umeleckej tvorby, odhaľuje vznik 
a postupný vývoj myšlienok socializmu ve-
dúcich k vytvoreniu komunistickej strany 
v našom geografickom priestore. Výcho-
diskom, a možno až dogmou, pre všetkých 
komunistov sa stal Manifest komunistickej 
strany (1847 – 1848) autorov Friedricha En-
gelsa a Karla Marxa. Myšlienky komunizmu 
sa teda na naše územie dostávajú z iných kra-
jín – Ruska, Nemecka či Maďarska. Korene 
socializmu u nás musíme hľadať v stranách 
so sociálnym zameraním, keďže komunisti 
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do roku 1921 nevytvorili samostatný poli-
tický subjekt. Ako autor správne podotýka, 
komunizmus vo svojej podstate principiálne 
odmieta cirkev, čo v podmienkach Sloven-
ska predstavovalo pre rodiacu sa komunis-
tickú stranu trvalú prekážku. Pozrime sa len 
na obdobie trvania prvého spoločného štátu 
Čechov a Slovákov. Nie je to komunistická 
strana, ktorá hrá prím v slovenskej politike. 
Komunisti  dokonca ani v medzivojnovom 
období neboli súčasťou žiadnej z vlád. Tento 
stav prinášal i svoje výhody. Z opozičných 
lavíc si mohli dovoliť kritizovať každý jeden 
krok vlády. Veď neniesli žiadnu zodpoved-
nosť za chod štátu. Avšak v medzivojnovom 
období sa začala užšia spolupráca so Soviet-
skym zväzom, kde sa z viacerých vplyvných 
štátnikov - komunistov po smrti Lenina pre-
sadil Stalin. A práve ten držal opraty vývoja 
komunistických strán v krajinách Európy. 
Aj preto Jozef Hajko opisuje dejiny vývoja 
komunistickej strany v rámci Slovenska pa-
ralelne s vývojom v Moskve, pretože Stalin 
bol rozhodujúcim prvkom vplývajúcim na 
činnosť komunistov v krajine. A ako sa uká-
zalo, tak disponoval vysokou mierou pre-
zieravosti, pričom mu nešlo o nič iné, ako 
vyviezť komunizmus do ďalších krajín Eu-
rópy. A k tomu mala prispieť druhá svetová 
vojna, v ktorej sa kapitalistické krajiny mali 
vybiť medzi sebou a po nich by prišiel na 
rad socializmus. Tu treba oceniť odvahu au-
tora knihy, ktorý sa nebojí pomenúvať fakty, 
vzťahy, ale vďaka mnohoročnej žurnalistic-
kej praxi ponúka aj svoj pohľad na pre ne-
zaujatého čitateľa zaujímavé i kontroverzné 
témy. Uveďme aspoň jeden príklad. Keď 
ZSSR spolu s Nemeckom podpísali  v lete 
1939 dohodu o neútočení, slovenskí komu-
nisti zostali prekvapení. Zrazu sa z ich ne-
priateľa stal spojenec. Táto paradigmatická 
zmena však pôsobila len navonok. Veď na 
Slovensku Hlinkova slovenská ľudová stra-
na zakázala všetky ostatné politické subjek-
ty. Ako však Jozef Hajko viackrát na kon-
krétnych príkladoch uvádza, ľudácky režim 
neprenasledoval svojich komunistických 
oponentov a v mnohých prípadoch dostáva-
li len mierne tresty. To pretrvalo aj po roku 

1941, keď Nemecko napadlo ZSSR a Stalin 
vyhlásil vlasteneckú vojnu. Aj to pôsobí kon-
troverzne. Veď socializmus hlásal beztried-
nu spoločnosť a akcent na národný princíp 
sa zdôrazňovať nemohol. To však neplatilo 
v čase krízy. A poznali to aj slovenskí ko-
munisti, ktorí sa podieľali na SNP. Nasledu-
júci vývoj je všeobecne známy – vznik par-
tizánskych skupín, postup Červenej armády 
do vnútrozemia Európy, Slovenské národné 
povstanie, oslobodzovanie Slovenska spod 
nacistických okupačných síl. V závere voj-
ny sú komunisti konečne na víťaznej strane 
a po roku 1945 v Benešom vytvorenej ria-
denej demokracii sú súčasťou rozhodujúcich 
procesov v najvyššom poschodí politiky. Ich 
postavenie však nebolo také ako v sused-
ných krajinách, kde komunisti získali roz-
hodujúci vplyv. K „viťazstvu“ ešte museli 
zdiskreditovať Demokratickú stranu i sa-
motného prezidenta. Tlak zo strany Stalina 
silnel a komunisti vďaka masovému zastú-
peniu v odboroch dokázali vyhnať do ulíc 
státisíce ľudí, ktorými demonštrovali svoju 
moc. Takto začala písať KSČ „svoje“ víťaz-
né dejiny, ktoré spustila vlna protestov na 
uliciach a vyvrcholili do demisie prezidenta 
Beneša. Slovami Jozefa Hajka, táto „krva-
vá cesta“ sa však v roku 1948 neskončila. 
Československo sa dostalo do sféru vplyvu 
Sovietskeho zväzu. Mohol začať nezvratný 
proces stalinizácie, ktorý je charakteristic-
ký masovými čistkami. Politickí oponenti, 
cirkev, veľkostatkári, ale dokonca aj niekto-
rí členovia jedinej povolenej strany sa stali 
terčom perzekúcií komunistami ovládaných 
policajných orgánov, súdov, prokuratúry či 
iných štátnych orgánov. Slovenskí komunis-
ti stratili svoje autonómne postavenie a boli 
včlenení do jednotnej komunistickej strany 
KSČ. Ich vplyv v krajine sa však neznížil,  
ako sa to často interpretuje. Spomeňme na-
príklad len osudy Vladimíra Clementisa, 
Viliama Širokého či Gustáva Husáka.

Autor svoj výklad zakončuje v roku 1968. 
Vysvetľuje to tým, že práve v 60. rokoch vy-
rástla generácia stojaca v opozícií prívržen-
cov stalinizmu. Nová generácia komunistic-
kých politikov chcela režim reformovať. Ich 
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ideály narazili na konzervatívnosť politickej 
ideológie. O reformách sa nemohlo ani ho-
voriť. Reforma totality by zákonite viedla 
k jej pádu, a to si ZSSR nemohlo dovoliť.

Publikácia Jozefa Hajka je vhodná na zís-
kanie základného prehľadu o vývoji komu-
nistických myšlienok v priestore Slovenska, 
pričom autor sa primárne pridržiava idey 
analyzovať myšlienkové a názorové postoje 
slovenských komunistických politikov na-
prieč jednotlivými dejinnými udalosťami 
a epochami v rámci 20. storočia. Vôbec ne-
prekáža ani skutočnosť, že na túto úlohu sa 
podujal žurnalista a nie historik. Veď ako 
spomína historik Tomáš Černák, táto prá-
ca môže poskytnúť cenný základ pre ďalšie 
bádanie a revíziu dejín komunistickej stra-
ny a jej predstaviteľov, najmä tých zo Slo-
venska.

Matúš Burda

BAUER, Zdeněk a kol. JÁCHYMOVSKÉ 
TÁBORY – PEKLO, VE KTERÉM MRZLO. 
Trestanecké tábory na Jáchymovsku a exem-
plární pranýřovací tresty pro odpírače těžby 
uranové rudy. Praha : Nakl. Z. Bauer, 2019, 
959 s., fotogr., tabl. ISBN 978-80-905864-8-2. 

Nezvyčajne rozsiahla monografia autor-
ského kolektívu predstavuje doteraz naj-
komplexnejšie spracovanú problematiku 
uránových táborov v západnom pohraničí 
povojnového Československa – na Jáchy-
movsku, susednom Hornoslavkovsku a čias-
točne i Příbramsku. Autori vychádzali z do-
teraz publikovaných prác ponovembrových 
bádateľov, známych archívnych prameňov, 
ale i množstva doposiaľ nevyužívaných ar-
chívnych a memoárových zdrojov, vďaka 
čomu v práci upresňujú, preformulováva-
jú, aj demýtizujú mnohé doterajšie závery 
a prinášajú veľa nových poznatkov a dopo-
siaľ opomínaných súvislostí. 

V podmienkach narastajúcej svetovej bi-
polarity po druhej svetovej vojne sa malo 
z čs. uránových baní ako jediného európske-
ho zdroja nevyhnutnej suroviny v sovietskej 
sfére vplyvu vyťažiť maximum uránovej 
rudy. Na základe už v novembri 1945 uza-

tvorenej čs.-sovietskej dohody prevádzko-
vala sovietska Hlavná správa vojnových 
zajatcov a internovaných v Českosloven-
sku od februára 1946 do konca roka 1950 
14 zajateckých táborov na ťažbu uránovej 
rudy. A pri jednotlivých banských filiálkach 
čs. národného podniku Jáchymovské bane, 
ktorý silne podliehal sovietskemu tlaku, 
fungovalo v rokoch 1949 – 1961 osemnásť 
trestaneckých táborov. Okrem Jáchymovska 
boli niektoré vybudované i v okolí Horného 
Slavkova a dva vznikli až pri Příbrame. Táto 
rozsiahla táborová sieť bola riadená centrál-
nou správou vo Vykmanove pri Jáchymove. 
Na ťažbu uránu bolo v priebehu rokov tábo-
rovej existencie zadržiavaných cca šesťde-
siatpäťtisíc väzňov, tvorených tromi hlavný-
mi skupinami – retribučnými väzňami, poli-
tickými trestancami a kriminálnymi zločin-
cami. Približne polovicu z uvedeného počtu 
predstavovali muži odsúdení za údajnú 
protištátnu činnosť. Od jesene 1949 do leta 
1951 fungovalo na ťažbu uránovej rudy pod 
správou Ministerstva vnútra päť táborov nú-
tených prác, v ktorých sa bez akéhokoľvek 
súdneho rozhodnutia ocitli a za neľudských 
pracovných i existenčných podmienok pre-
žívali politicky nespoľahliví civilisti. 

Prepracovaná štruktúra monografie za-
čína historickým prierezom väzenstva, 
väzenských zariadení typu pracovné tábo-
ry, prehľadom jednotlivých táborov exis-
tujúcich pri uránových baniach v Čechách 
v rokoch 1940 – 1961. V rozsiahlej kapitole, 
venovanej obdobiu 1949 – 1951, približujú 
a analyzujú autori fungovanie trestaneckých 
táborov na ťažbu uránovej rudy, determino-
vané širšími politickými súvislosťami, cha-
otickosťou v povojnovom hospodárstve, de-
zorganizáciou podniku Jáchymovské bane, 
sovietizáciou justičného aparátu a podobne. 
Dokumentujú najväčší rozmach rôznych fo-
riem nezákonností v rokoch 1951 – 1953, keď 
celý táborový systém spadal pod minister-
stvo národnej bezpečnosti. V tejto súvislosti 
patrí samostatná kapitola aj mýtizovanému 
Františkovi Palečkovi – náčelníkovi tábora 
Rovnosť. Nasledujúce kapitoly sprítomňujú 
čitateľovi praktizovanie jednotlivých foriem 
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a prostriedkov represie – týranie zimou pri 
nástupoch, apeloch, špecifiká táborovej ko-
rekcie a drastického pranierovania. Najkru-
tejšie tresty boli aplikované na tých, ktorí 
odopierali ťažiť v určitom čase z dôvodu 
svedomia a náboženského presvedčenia. 
Jedným z najdrastickejších pokusov pre-
výchovy boli prípady fixovania trestaných 
drôtom na strechy táborových budov pri ex-
trémne mrazivom a veternom počasí. 

Samostatná kapitola publikácie je veno-
vaná taktiež poslednému obdobiu existencie 
táborov pri uránových baniach, pre ktoré je 
charakteristické nahrádzanie psychického 
a fyzického násilia rôznymi spôsobmi apli-
kovanej ideologickej prevýchovy. V rokoch 
1954 – 1961 dochádza k postupnému zmier-
ňovaniu represií a zlepšovaniu pracovných 
a hygienických podmienok, následnému 
vzostupu rebélií, každoročnému znižova-
niu ťažby a likvidácii jednotlivých táborov. 
Väčšina táborov zanikla ešte pred vyhláse-
ním veľkej májovej prezidentskej amnestie 
v roku 1960. Po likvidácii tábora Rovnosť 
v júni 1961 zostal jediným miestom ťažby 
uránu Bytíz na Příbramsku. Ťažba pokračo-
vala až do roku 1986, avšak posledných 15 
rokov tam pracovali už len kriminálni od-
súdenci. 

V poslednej kapitole autori analyzujú sú-
vislosti vzniku a činnosti vyšetrovacích ko-
misií a zvláštnej medzirezortnej inšpekcie 
v rokoch 1968 – 1969 a normalizačného vy-
šetrovania táborových nezákonností v roku 
1970, na ktoré nadväzuje rozsiahle závereč-
né zhodnotenie. 

Hoci účel a podstata realizovanej moci 
a represie, ako aj skutočnosť krutého zne-
užívania ľudskej práce, boli vo všetkých za-
riadeniach patriacich pod Správu uránových 
táborov identické, každý tábor bol unikátny, 
jedinečný, keďže ľudský faktor, či už zo 
strany veliteľského a strážneho personálu 
alebo spoluväzenského fenoménu, prinášal 
do táborovej každodennosti svoje špecifiká. 
Mnohé z nich sú zdokumentované a per-
sonifikované v konkrétnych súvislostiach. 
Spoločné pre všetkých perzekvovaných bolo 
však peklo – ako symbolické vyjadrenie ne-

smierneho utrpenia, bolesti a hrôzy. Všetci 
trestaní a perzekvovaní pracovali bez nutné-
ho pracovného vybavenia, v zlých bezpeč-
nostných podmienkach, bez ohľadu na zdra-
votné následky, ich nedostatočné výkony 
trestali menšími stravnými dávkami, všetci 
prespávali v studených, parazitmi prepl-
nených drevených barakoch atď., a to za 
neustálej šikany dozorcov a kriminálnych 
spoluväzňov a takmer celoročne  všadeprí-
tomnej zimy a blata. 

Represívny väzenský systém trestanec-
kých táborov a jeho aktérov je odbornému 
i laickému čitateľovi v knihe vizualizovaný 
množstvom známych ale i doteraz nepub-
likovaných fotografií, tiež náčrtov, grafov, 
mapiek, faktograficky výpovedných tabu-
liek. Publikácia obsahuje mimoriadne roz-
siahly poznámkový aparát a nechýba ani 
menný register. 

Niekoľkoročná práca tak vyústila do ob-
jektívnej analýzy danej problematiky, kto-
rá je podaná bez ideologického zaťaženia, 
s vedeckým nadhľadom, po kritickom zhod-
notení jednotlivých naračných prameňov 
a využití doteraz opomínaných archívnych 
materiálov. Predmetná represívna nezákon-
nosť, klamlivá propaganda, spoločenská ši-
kana, neľudské metódy ovládania a podobne 
nie sú v publikácii usúvzťažňované len kon-
krétnym totalitným systémom a jeho ideoló-
giou, ale predovšetkým negatívnou ľudskou 
symptomatikou, od prejavov ľahostajnosti 
až po formy ďaleko prekračujúce hranice 
ľudskosti, známe z historicky rôzne vzdiale-
ných období a prostredí, a s autorskou ambí-
ciou nadčasového poučenia i varovania pre 
súčasnosť aj budúcnosť. 

 Božena Šeďová 
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KRONIKA

STO ROKOV OD ZALOŽENIA ČESKOSLOVENSKEJ 
OBCE LEGIONÁRSKEJ

Pred sto rokmi, 22. mája 1921, vznikla v Prahe najväčšia organizácia česko-slovenských 
legionárov – Československá obec legionárska (ČsOL). Keď sa po skončení prvej svetovej 
vojny vrátili domov príslušníci česko-slovenských légií z rôznych bojísk, začali sa hneď 
združovať, jednak aby medzi sebou udržali kontakty a jednak aby spoločne lepšie mohli 
obhajovať a presadzovať záujmy legionárov. Takmer súčasne vznikli viaceré organizácie, 
napríklad Zväz čs. legionárov, Družina čs. legionárov, ale už na začiatku roku 1921 sa uká-
zala potreba založenia jednotnej legionárskej organizácie. V dňoch 15. – 17. januára 1921 sa 
zišiel v Národnom dome v Prahe-Karlíne zjazd zástupcov legionárskych organizácií, ktorý 
sa uzniesol na tom, že bude založená jednotná organizácia, ktorá by mala silné postavenie 
a mohla by tak lepšie obhajovať aj sociálne záujmy legionárov. Z tohto zjazdu poslali jeho 
účastníci pozdravný telegram prezidentovi T. G. Masarykovi, v ktorom sa okrem iného uvá-
dzalo: „Pane presidente! První všelegionářský sjezd, který staví základy k jednotné legio-
nářské organizaci, posílá Vám svůj pozdrav. Pro nás legionářa nemůže býti jiného progra-
mu, než idee, které Vaše životní moudrost dala naší zahraniční revoluci. Těmto zásadám 
zůstaneme vždy věrni. Zdar Československé republice!“

Ustanovujúci zjazd ČsOL ako neziskovej a apolitickej organizácie sa uskutočnil 22. mája 
1921 v Prahe. Svoj pôvod odvádzala od Českej obce sokolskej a prevzala aj jej organizačnú 
schému: jednota, župa a ústredie. Za svoj program prijali zásady sformulované Tomášom 
Garrigue Masarykom: „Bez rozdielu politickej príslušnosti dať všetky sily na upevnenie 
štátu, prispievať k vybudovaniu armády v duchu národných a demokratických tradícií, 
usilovať o to, aby boje politické a kultúrne boli vedené zbraňami ducha, bez násilia a lží, 
hájiť záujmy legionárov a starať sa o ich sociálne problémy.“ Členmi ČsOL bolo mnoho 
vedúcich predstaviteľov Československej republiky, okrem iných aj T. G. Masaryk a Edvard 
Beneš. Predsedom ČsOL sa stal ruský legionár Josef Patejdl a podpredsedom Slovák, tiež 
ruský legionár, Ivan Markovič. Od roku 1924 vydávala ČsOL denník Národní osvobození. 
Legionárska organizácia, Sokol a skautská organizácia patrili počas prvej Československej 
republiky k najvýznamnejším oporám štátu a demokratického zriadenia. V medzivojnovom 
období sa uskutočnili tri manifestačné zjazdy ČsOL; na poslednom v roku 1935 sa zúčastnilo 
až 40 000 ľudí. Po okupácii Čiech a Moravy Nemcami bola ČsOL rozpustená a jej vedúci 
predstavitelia boli internovaní. Väčšina legionárov sa zapojila do protinacistického odboja 
a mnohí v rokoch druhej svetovej vojny aj zahynuli, okrem iných aj Patejdl (koncentračný 
tábor Dachau, 1940) a Markovič (koncentračný tábor Buchenwald, 1944).

Po oslobodení bola ČsOL obnovená a jej členmi sa stali aj príslušníci druhého odboja. 
Po februári 1948 bola však ČsOL znovu likvidovaná a v činnosti pokračovali len jednoty 
v zahraničí. Majetok ČsOL aj jej budovy, hlavne tzv. Štefánikov dom (dnes Hotel Legie), 
boli násilne skonfiškované a pridelené Zväzu protifašistických bojovníkov. Iróniou je, že 
o druhú likvidáciu ČsOL sa pričinil najmä bývalý ruský legionár Jan Vodička. Už v Rusku 
sa proti légiám veľmi prehrešil, keď vyvolal svojou boľševickou agitáciou v 1. streleckom 
pluku Majstra Jána Husa vzburu, v dôsledku ktorej sa  veliteľ plukovník Josef Jiří Švec 25. 
októbra 1918 na stanici Aksakovo-Belebej zastrelil. Po návrate do Československa sa stal 
komunistom a jedným z najväčších protivníkov légií.

VOJENSKÁ HISTÓRIA

217



Mnohí legionári boli znovu prenasledovaní, vylúčení z armády, degradovaní a ich dô-
chodky boli znížené na minimum. Niektorí sa dostali aj do väzenia a bývalý ruský legionár 
Heliodor Píka bol po zinscenovanom politickom procese dokonca popravený.

K obnoveniu ČsOL došlo v roku 1991. Dnes táto organizácia združuje vojnových veterá-
nov druhej svetovej vojny, novodobých veteránov, ich rodinných príslušníkov a tiež priaz-
nivcov, ktorí chcú udržiavať a rozvíjať ideály a hodnoty, na ktorých vznikol v roku 1918 spo-
ločný demokratický štát Čechov a Slovákov. Po rozdelení Československa slovenská časť 
ČsOL zanikla, a tak ČsOL dnes pôsobí už len v Českej republike a v niektorých mestách 
v zahraničí, napríklad aj v ruskom Jekaterinburgu. V súčasnosti ČsOL vydáva časopis Legi-
onářský směr, ktorý uverejňuje články o dejinách légií a informuje o činnosti jednôt ČsOL. 
Dôležitým medzníkom bol V. manifestačný zjazd ČsOL v roku 2011, ktorý deklaroval silu 
a jednotu organizácie a rozhodol o realizácii projektu LEGIE 100. Tento projekt sa uskutoč-
nil s podporou vlády ČR a v spolupráci s ministerstvom obrany ČR a ďalšími inštitúciami, 
spolkami a samosprávami. Cieľom projektu, ktorého najvýznamnejšou časťou bola replika 
Legiovlaku, putujúceho od roku 2014 po ČR a SR, bolo pripomenúť rozhodujúce zásluhy 
česko-slovenských legionárov na vzniku československého štátu a vrátiť do povedomia ve-
rejnosti legionárske tradície. Projekt sa začal 11. októbra 2014 na sté výročie vzniku Českej 
družiny na Čestnom nádvorí Národného pamätníka na Vítkove a zakončil sa koncom roka 
2020, keď sme si pripomenuli návrat posledných legionárov z Vladivostoku domov. Možno 
konštatovať, že ako v ČR, tak aj v SR sa ciele projektu podarilo naplniť, veď na Slovensku 
bol Legiovlak celkom trikrát, a spolu s  ČR jeho expozície navštívilo okolo 780 000 návštev-
níkov z domova aj z cudziny.

Na Slovensku ČsOL v súčasnosti nepôsobí, ale spolupracujú s ňou viaceré partnerské 
organizácie – najvýznamnejšie sú Nadácia Milana Rastislava Štefánika a Spoločnosť Mi-
lana Rastislava Štefánika. Tie spolu s Klubom historickej techniky vo Zvolene prispeli aj 
rekonštrukciou kováčskej dielne v slovenskom vagóne do Legiovlaku, čím sa táto akcia stala 
skutočne česko-slovenskou.

Okrem výstav a prednášok je veľmi významný tiež podiel ČsOL na stavbe pomníkov 
doma aj v zahraničí, organizovanie pútí po bojiskách čs. légií a publikačná činnosť. Legio-
nárska organizácia od svojho počiatku venovala veľkú pozornosť aj dejinám légií a vydala 
stovky rôznych publikácií a pamätí legionárov. Takým spôsobom aj súčasná ČsOL dôstojne 
pokračuje v činnosti pôvodnej organizácie založenej v roku 1921.

 Zdroje: 

BORBÉLYOVÁ, Dominika. Osobnosť Ivana Markoviča v kontexte dejín prvej Českosloven-
skej republiky. In České, slovenské a československé dějiny 20. století. XI. / Karpíšek, Jaromír 1. 
vyd. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, 2017, s. 331-337. ISBN 
978-80-74356-72-8.

ČAPLOVIČ, Miloslav. Legionári – naši hrdinovia Veľkej vojny 1914 – 1918. In Vojak medzi ci-
vilmi, civil medzi vojakmi : vzťah armády a spoločnosti v období normalizácie : pocta Vojtechovi 
Danglovi /, s. 261-287. ISBN 978-80-89910-01-4.

FILIP, Jiří –  PILVOUSEK, Tomáš. Počátky Československé obce legionářské (csol.cz). Kdo 
byl kdo v našich dějinách 20. století. Praha : Libri, 1994. ISBN 80-901579-5-5, s. 409. MOJŽÍŠ, 
Milan (ed.) Československé legie 1914 – 1920. Praha : ČsOL, 2017. ISBN 978-80-87919-27-9.

                                                                                                                      Ferdinand Vrábel
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VIII. ZIMNÝ LEGIOMARŠ 
29. – 30. JANUÁRA 2021

Ako pripomienka 102. výročia Sedemdňovej československo-poľskej vojny v januári 1919 
a na uctenie našich padlých legionárov, príslušníkov domáceho vojska a dobrovoľníkov  sa 
v dňoch 29. – 30. januára 2021 na Těšínsku  uskutočnil VIII. ročník Zimného Legiomaršu. 
Pri dodržaní prísnych protiepidemiologických opatrení sa na akcii zúčastnilo približne sto 
účastníkov. Legiomarš bol ukončený pietnym aktom pri pomníku podplukovníka Josefa 
Šnejdárka na hore Polední

Koncom roka 1918 si na Těšínsko, hoci bolo súčasťou krajín Českej koruny,  začali robiť 
nároky aj Poliaci. Došlo síce k dočasnej československo-poľskej dohode o tomto území, ale 
Poliaci ju porušili. Začali tam organizovať voľby do poľského sejmu a aj odvody do poľskej 
armády, čo je jasným prejavom nároku na zvrchovanosť na uvedenom území. Na pokyn 
československého ministerstva obrany, československé jednotky (príslušníci francúzskych 
a talianskych légií a domáceho vojska) zaútočili na poľské jednotky a vytlačili ich z Těšín-
ska. Ich postup bol aj vďaka vynikajúcemu veliteľovi  podplukovníkovi Josefovi Šnejdárko-
vi (mal bohaté skúsenosti z viacročnej služby vo francúzskej Cudzineckej légii aj z bojísk 
prvej svetovej vojny), ktorý bol v bojoch s poľskými jednotkami veľmi úspešný.

Československé jednotky tvorili  21. strelecký pluk Francúzskej légie, legionári z Talian-
ska, prápor 54. pešieho pluku z Olomouca, prápor 93. pešieho pluku zo Šumperka, 17.  prá-
por hprských strelcov z Fryštátu. Čs. vojsko posilnili aj dobrovoľníci z Bohumína a Orlovej 
a 35 strelecký pluk talianskych legionárov zo severozápadného Slovenska pod velením plu-
kovníka Graselliho. Napokon sa zo 6 práporov, 2 batérií delostrelectva a jednej jazdeckej 
eskadróny ešte utvorila aj druhá čs. brigáda. Ďalšie posily prišli z Prahy, Kroměříža a Šum-
perka. Poľským jednotkám velil generál Franciszek Latiník. Pred začatím samotných bojov 
ho v Těšíne navštívil Šnejdárek spolu s anglickými, francúzskymi a talianskym dôstojníkmi 
a požiadal ho, aby poľské vojsko opustilo sporné územie. Keďže to Latiník odmietol, začali 

sa bojové akcie. K zvlásť tvrdým zráž-
kam došlo v Bohumíne, Orlovej a Kar-
vinej. Čechoslováci stratili 53 padlých 
(medzi nimi aj príslušníka 21. pluku 
francúzskych légií, Slováka Ondreja 
Redaja) a Poliaci 92 vojakov a dob-
rovoľníkov. Latiník ustúpil až k poľ-
skému Skočovu, kde sa boje zastavili. 
Česko-Slovensko a  Poľsko podpísali 
prímerie a sporné územie bolo posta-
vené pod medzinárodnú kontrolu. Obe 
strany sa vzájomne obviňovali z atrocít, 
čo na poľskej strane trvá až dodnes. Ide 
zvlášť o prípad Cezaryho Hallera, kto-
rému vraj Česi vypichli oči a jeho telo 
zmrzačili. Svojho času to vyvrátil ešte 

sám Šnejdárek, ktorý dal Hallerovo telo exhumovať a skontrolovať poľským zástupcom, 
ktorí sa presvedčili, že išlo o účelové klamstvo. Na druhej strane Poliaci sústredili v inter-
načnom tábore Dąbie pri Krakove viac ako 500 československých občanov, z ktorých tam 
39 zahynulo. Československí padlí boli sústredení do hromadného hrobu na cintoríne v Or-
lovej, kde im postavili dôstojný pomník. Ten však Poliaci po zabraní Těšínska po Mníchove 
zničili. V súčasnosti sa pripravuje jeho replika, ktorá by mala byť odhalená do dvoch rokov.

Súčasná podoba pomníka v Orlovej 
(archívna zbierka autora)
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 Nová demarkačná čiara sa stanovila až na nátlak mocností Dohody (hlavne Francúzska) 
a zabezpečila značnú časť Těšínska, uhoľné bane aj Košicko-bohumínsku trať pre Čes-
ko-Slovensko. Konečná hranica, ktorou bolo Těšínsko rozdelené medzi Česko-Slovensko 
a Poľsko bola stanovená na rokovaniach v belgickom meste Spa  v roku 1920. Súčasne ale 
Slovensko na základe rozhodnutia tejto veľvyslaneckej konferencie prišlo o časť Oravy 
a Spiša.

 Je veľmi zaujímavé, že v otázke bojových akcií na Těšínsku došlo k sporu medzi prezi-
dentom T. G. Masarykom a ministrom zahraničných vecí E. Benešom. Zatiaľ čo Masaryk 
podporoval postup čs. vojska čo najďalej na sever, Beneš, ktorý bol v tom čase na mierovej 
konferencii v Paríži a bol tam zrejme vystavený nátlaku Dohody, zastával názor, že bojové 
akcie treba čo najskôr zastaviť a neobsadzovať celé sporné územie. Najmä Francúzsko sa 
vtedy postavilo na stranu Poľska a Šnejdárkovi ako francúzskemu občanovi hrozil dokonca 
postih.

IX. Letný Legiomarš sa uskutoční 31. júla 2021.
                                                                                                               Ferdinand Vrábel

Účastník VIII. zimného Legiomaršu 
v uniforme talianskeho legionára 

(foto Zdeněk Macošek)

Vážené sestry a bratři,

zdravím přítomné účastníky 8. zimního legiomar-
še dorazivší do prostoru Památníku legionářů na 
hoře Polední.  Můj zdravotní stav mi nedovoluje 
být zde dnes s vámi, přesto děkuji všem, kteří 
jste se na naše kultovní místo v zimním čase 
vydali.

Zároveň Vám chci předat pozdravy bratra  
Ferdinanda Vrábela z Bratislavy a Josefa 
Tymonka z Napajedel, který nám poslal fotografii 
hrobu armádního generála Josefa Šnejdárka  
z adventního času.

Věřím, že se setkáme  v příznivějších podmín-
kách 31. července na 9. legionářském marši.
 

S legionářským pozdravem Věrnost za věrnost
předseda ČsOL jednoty Frýdek-Místek
plk.v.v. Petr Majer.

Zdravice_na_zimniLGM2021
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Spôsob odovzdávania rukopisov
Príspevky do Vojenskej histórie odovzdávajte, resp. posielajte zásadne  v textových edi-

toroch Word. Poznámky vrátane bibliografických odkazov je potrebné vkladať pomocou 
programu WORD na vkladanie poznámok/odkazov pod čiarou – nie písať ich mechanic-
ky vzadu za textom štúdie.  Súhrnný zoznam použitej literatúry treba uvádzať v abeced-
nom poradí na konci príspevku, pričom záznam zakončiť ISBN, príp. ISSN. K štúdii je 
potrebné pripojiť abstrakt (v slovenčine do 10 riadkov), 5 kľúčových slov v slovenskom aj 
anglickom jazyku;  resumé v slovenčine  v rozsahu cca jednej strany, zaslať osobné údaje 
o autorovi: rodné číslo, adresu,  číslo účtu v tvare IBAN, telefonický a emailový kontakt, 
adresu zamestnávateľa. Zaslaním príspevkov a osobných údajov dávajú autori redakcii 
a určeným pracovníkom plný súhlas na ich spracovanie, pričom tí plne rešpektujú pravidlá 
GDPR na ochranu osobných údajov.

Text sa nepokúšať zalamovať ani špeciálne upravovať, odstavce bez tabulátora! Pís-
mo Times New Roman, veľkosť 12, normal, bez zvýrazňovania. Riadkovanie 1,5. V prípade 
priamych citácií písať kurzívou. Obrazové prílohy  poprosíme zasielať čierno-biele samo-
statne vo formáte jpg, jpeg, bmp v rozlíšení min. 300 dpi a riadne označené a identifikovate-
né. V texte uveďte popiskom, kde by mal byť obrázok umiestnený. Tabuľky, grafy je potrebné 
zasielať v osobitnom súbore v štandarde xls, xlsx (excel)

Rozsah príspevkov
Rozsah štúdií, vrátane poznámkového aparátu, by nemal prekročiť 40 strán (minimálny 

má rozsah 15 s.) Recenzie môžu byť v rozsahu do 15 strán, anotácie maximálne do 3 strán. 
Pri anotáciách a recenziách je potrebné uvádzať ISBN

Počet normostrán sa počíta podľa počtu znakov (1 800 znakov vrátane medzier na stranu).

Základnou citačnou normou je STN 690 (01 0197) – Dokumentácia. Bibliografické 
odkazy 

Odkaz na monografie
VÁROŠ, Milan. Posledný let generála Štefánika. Bratislava : International, 1994, s. 56. 

(ISBN 80-215-0149-9 uviesť až vzadu v zozname použitej literatúry).
PEJSKAR, Jožka (ed.). Poslední pocta : Památník na zemřelé československé exulanty 

v letech 1948 – 1981.     
B. m. : Konfrontace, 1986, sv. 2., s. 118-121. 
(v prameni neuvedené miesto vydania: bez miesta; podobne aj pri neuvedenom vydava-

teľstve: b. v., roku: b. r.)

Odkaz na štúdie 
(v prípade, že je uvedený v zborníku aj editor, uveďte ho za názvom zborníka:
ŠPIRKO, Dušan – LUPTÁK, Miroslav. Obrana bratislavského predmostia vo francúz-

sko-rakúskej vojne roku 1809. In Vojenská história, 2002, roč. 6, č. 1, s. 9-10. 
(pri cudzojazyčných zdrojoch uvádzať v príslušnom jazyku, napr. anglický zdroj: In Army 

History, 2003, vol. 59, no.      1, p. 13-15.)
DEIGHTON, Leon. Blitzkrieg : Od Hitlerova nástupu po pád Dunkerque. Prel. Kárník, 

Zdeněk. Praha : Argo, 1994, s. 85. (ISBN 80-85794-08-X. – uviesť až v súhrnnej litera-
túre)
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Odkaz na už citovaný zdroj v texte  

Pozor zmena! Neuvádzať ref., ako to bolo doteraz!

Uviesť: PEJSKAR, J. Poslední, c. d.,  s. 97; autor nemusí uvádzať mená všetkých pôvod-
cov citovaného diela (druhého, tretieho) alebo ak má citované dielo viacerých ako troch 
pôvodcov, uvádzame: ŠPIRKO, Dušan et al.   

- v prípade viacerých miest vydania, alebo názvov vydavateľstiev, píšeme bodko-
čiarku alebo čiarku: Praha : Naše vojsko; Bratislava : Magnet Press, 1999, 

- údaje v bibliografickom popise citovaného prameňa sa uvádzajú v jazyku prameňa 
až po údaj o rozsahu

Odkaz na archívny dokument   
  MVSR-Slovenský národný archív v Bratislave (ďalej SNA), f. Minister Československej 

republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, 1918-1928 (ďalej f. ), škatuľa (ďalej šk.) č. 
277, sign. č. 1234/1920 prez

Pri opakovaných záznamoch uvádzať Tamže, s. 8 (nie tamtiež)
- najfrekventovanejšie skratky archívov: SNA Bratislava, VÚA-VHA Praha, VHA Brati-

slava, NA Praha, AM SNP B. Bystrica, 

Používanie skratiek a označovanie
Skratkou pre označovanie strán alebo strany je s., ročníky časopisov a čísla zborníkov 

sa uvádzajú arabskými číslicami. Pokiaľ sú dokumenty v edíciách číslované, je potrebné 
uvádzať okrem strán aj číslo.

Redakčná rada si vyhradzuje právo na základe vyžiadaných odborných posudkov roz-
hodnúť o uverejnení, prípadne vrátení príspevku. Nevyžiadané rukopisy sa nevracajú.
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