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ŠTÚDIE

ZABUDNUTÝ EPILÓG I. KRIŽIACKEJ VÝPRAVY?
ŤAŽENIE BOHEMUNDA Z ANTIOCHIE PROTI 
BYZANTSKÉMU CISÁROVI ALEXIOVI I. KOMNÉNOVI 
Z ROKOV 1107/1108

Druhá časť: Priebeh a interpretácia

MARTIN HURBANIČ   – DANIELA HRNČIAROVÁ 

HURBANIČ, M.  – HRNČIAROVÁ, D.:  Forgotten Epilogue of the First Crusade? The 
Campaign of Bohemond of Antioch against the Byzantine Emperor Alexios I. Komnenos in 
1107/1108. 
Part 2: The course of the expedition and its interpretation. Vojenská história, 4, 25, 2021, pp 
7-27, Bratislava.
The expedition of the veteran of the First Crusade and the Prince of Antioch, Bohemond, aga-
inst the Byzantine Emperor Alexios I. Komnenos (1081 – 1108) in 1107/1108 is considered to 
be a specific epilogue of the early crusade movement initiated by the Roman Pope Urban II at 
the council in Clermont, France, in 1095. At the same time, it represents another stage of the 
Byzantine-Norman wars, first taking place in southern Italy and after 1081 in the regions of 
Byzantine Epirus, Macedonia and Thessaly. 
In the second part of this study, the authors analyse the Bohemond‘s campaign of 1107/8 in 
detail and outline its results. 
Keywords: Bohemond of Antioch, Byzantine Emperor Alexios I. Komnenos, campaign of 
1107/1108, Anna Komnena.  

V prvej časti nášho príspevku sme sa venovali historickému pozadiu a príčinám Bohe-
mundovho ťaženia z roku 1107/1108. Len v krátkosti pripomenieme, že táto vojenská akcia 
bola vyvrcholením dlhoročných sporov medzi italonormanským dobrodruhom a kniežaťom 
Antiochie, Bohemundom z Apúlie, a byzantským cisárom Alexiom I. Komnenom (1081 – 
1118). V rokoch 1081 – 1085 sa Bohemund spolu so svojím otcom Róbertom Guiscardom 
zúčastnil vojenských ťažení v oblastiach byzantského Epiru (Albánska a severného Grécka) 
a Macedónie (dn. Severné Macedónsko a severné Grécko) a Tesálie, počas ktorých sa usiloval 
o vytvorenie vlastného normanského panstva na úkor Byzancie. Po neúspechu týchto ťažení 
napokon prijal účasť na prebiehajúcej I. križiackej výprave (1096 –  1099) a počas svojho 
pobytu v Konštantínopole v apríli roku 1097 uzavrel písomnú dohodu s cisárom Alexiom 
a uznal ho za svojho najvyššieho lénneho pána. Súčasťou tejto dohody bol zrejme aj prísľub 
území v blízkosti sýrskej metropoly Antiochie, ktoré by Bohemund spravoval pod byzant-
skou kuratelou. Počas niekoľkomesačného obliehania Antiochie križiackym vojskom nedo-
kázal cisár Alexios z dôvodu obmedzených možností zabezpečiť dostatočnú pomoc pre latin-
ských rytierov. V máji roku 1098 však Bohemund nadviazal tajný kontakt s jedným z obran-
cov Antiochie a začiatkom júna mal hlavný podiel na obsadení mesta križiackym vojskom. 
Bohemund si pred záverečným útokom vymohol podmienečnú držbu mesta od ostatných 
vodcov výpravy, avšak len za predpokladu, že cisár Alexios nedokáže zabezpečiť prisľúbenú 
vojenskú a materiálnu pomoc križiakom. Po odchode križiackeho vojska k Jeruzalemu na 
začiatku roka 1099 sa Bohemund stal zvrchovaným pánom sýrskej metropoly, ktorú mu na 
konci zmieneného roka priznal ako léno nový latinský patriarcha Jeruzalema Daibert z Pisy.
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Práve vlastníctvo Antiochie sa stalo hlavným dôvodom nového konfliktu medzi Bohe-
mundom a cisárom Alexiom, ktorí sa vzájomne obviňovali z porušenia predošlých dohôd. 
Byzantský panovník sa na jednej strane pokúsil svojho rivala politicky izolovať a vojensky 
obsadiť pohraničné oblasti pri Antiochii – maloázijskú Kilíkiu a pobrežný pás v Sýrii s naj-
dôležitejším prístavom Laodikeiou (Latakiou). Trvalejšie sa v týchto oblastiach nedokázal 
usadiť ani po roku 1100, keď Bohemund upadol do takmer trojročného tureckého zajatia. 
Ním dosadený regent Antiochie – synovec Tankred – totiž vytlačil Byzantíncov z pohra-
ničných oblastí a upevnil rodiaci sa latinský štát v severnej Sýrii. Po Bohemundovom ná-
vrate však spojené križiacke vojsko Antiochie a Edessy utrpelo katastrofálnu porážku od 
seldžuckých Turkov v bitke pri Harrane (dn. juhových. Turecko) roku 1104. Tento neúspech 
využil cisár Alexios na opätovné ovládnutie Kilíkie a severnej Sýrie. Rastúci byzantský tlak 
a nedostatok financií donútili Bohemunda opustiť Antiochiu a preplaviť sa do južnej Itálie. 
Roku 1105 Bohemund počas stretnutia s pápežom Paschalom II. v Ríme obvinil Alexia 
z útokov proti Antiochii a nepriateľstva voči západným pútnikom/križiakom smerujúcim do 
Sv. zeme. Paschal tieto sťažnosti akceptoval a na Bohemundovu podporu vyhlásil novú kri-
žiacku výpravu. Italonormanský dobrodruh sa presunul do oblasti Francúzska spolu s pá-
pežským legátom Brunom zo Segni a získal pre pripravované ťaženie dostatočný počet ry-
tierov. Po návrate do južnej Itálie v auguste roku 1106 strávil niekoľko mesiacov prípravami 
na nadchádzajúcu výpravu. Jej cieľom sa však napokon nestala Sv. zem. Bohemund sa totiž 
proti Alexiovi rozhodol vojensky zasiahnuť na jeho výsostnom území, v oblastiach byzant-
ského Epiru, ktoré poznal už z predchádzajúcich normanských ťažení z rokov 1081 – 1085.1 

Počty a zloženie Bohemundovho križiackeho vojska

V septembri roku 1107 sa Bohemund zúčastnil slávnostnej omše v katedrále sv. Mi-
kuláša v juhoitalskom meste Bari. Odtiaľ sa presunul do neďalekého Brindisi, z ktorého 
vyplávala veľká križiacka flotila.2 Celkový počet lodí i štruktúru Bohemundovho vojska 
možno iba odhadovať. Podľa súdobých autorov malo údajne pozostávať z 5 000 až 12 000 
jazdných ťažkoodencov pri celkovom počte 34 000 až 60 000 mužov.3 Tieto cifry sú však 
vzhľadom na vtedajšiu logistiku (námorná preprava, dlhodobé zásobovanie vojska) ne-
sporne nadsadené. 

Najbližší okruh Bohemundových spolubojovníkov tvorili juhoitalskí Normani, predo-
všetkým vlastní príbuzní a vazali. Viacerí z nich ho sprevádzali už počas protibyzantských 
ťažení z rokov 1081 – 1085. Prvé miesto medzi nimi zaujímal Bohemundov nevlastný brat 

1  *Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-18-0333.
 Pozri v tejto súvislosti prvú časť tejto štúdie, ktorá obsahuje základnú literatúru k tejto téme.

2 Anonymus Barensis, ed. L. Muratori, RIS V, Milano 1724, s. 155; FULCHER ZO CHARTRES. Historia 
Hierosolymitana, ed. H. Hagenmeyer. Heidelberg : Carl Winter, 1913, 2.38, s. 519.

3 Celkový počet 34 000 mužov uvádza súdobý anonymný autor z juhoitalského Bari (Anonymus Barensis, c.  
d., ref. 2, s. 155) Cifry ďalších latinských kronikárov sú značne nadsadené. Pozri FULCHER ZO CHARTRES, 
Historia Hierosolymitana, c. d. (ref. 2, 2.28.2, s. 521) a Balduini III Historia Nicaena vel Antiochena necnon 
Jerosolymitana. In Recueil des historiens des croisades : Historiens occidentaux III. Paris : Imprimérie 
Impériale 72, s. 133 (5 000 jazdcov a 60 000 pešiakov); ALBERT Z AACHENU. Historia Ierosolimitana, ed. 
S. Edgington. Oxford : Clarendon Press, 2007, s. 754 (12 000 jazdcov a 60 000 pešiakov); VILIAM Z TYRU. 
Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, ed. R. Huygens. Turnholt : Brepols, 1986, 11.6, s. 504  
(5 000 jazdcov 40 000 pešiakov). Podľa anonymnej kroniky (zostavenej ok. 1146) sa Bohemund vrátil do Itálie 
len s 5 rytiermi a 60 pešiakmi. Treba však povedať, že doposiaľ neexistuje k tejto kronike kritická edícia a je 
možné, že ide o mylný prepis z pôvodnej predlohy. Pozri: Balduini III Historia Nicaena vel Antiochena,  c. d. 
(ref. 3, 72, s. 181).
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Guy z Hauteville, ktorý bol jeho vojenským zástupcom.4 V rokoch 1084 – 1085 sa spolu 
s Bohemundom zúčastnil ťaženia proti Alexiovi pod vedením ich otca Róberta Guiscarda.5 
Po predčasnom konci výpravy Guy vstúpil do byzantských služieb.6  V čase príchodu vojsk 
prvej križiackej výpravy (1097) sa nachádzal v Konštantínopole.7 Počas jari/leta roku 1098 
sprevádzal cisára na vojenskej výprave, ktorá mala za cieľ konsolidáciu nedávno dobytých 
oblastí v západnej Malej Ázii. Keď sa Alexios stretol v meste Filomelion (Aksehir) s kri-
žiackymi utečencami od Antiochie, bol to práve Guy, kto cisára najviac nabádal, aby kri-
žiackemu vojsku prišiel čo najrýchlejšie na pomoc. 8  Po tomto čase sa zrejme vrátil do južnej 
Itálie a roku 1107 prijal účasť na Bohemundovom protibyzantskom ťažení.9 

Druhým dôležitým mužom z tejto skupiny bol ďalší Bohemundov príbuzný, jeho synovec 
Richard zo Salerna, zvaný aj ako Richard z Principatu. Po Bohemundovom boku sa zúčast-
nil I. križiackej výpravy a roku 1100 spoločne s ním upadol do seldžuckého zajatia. Richard 
sa z neho dostal až po vyplatení výkupného zo strany byzantského cisára Alexia, ktorý ho 
držal v Konštantínopole, ale napokon s darmi prepustil do vlasti.10 Keď sa Bohemund vrátil 
do západnej Európy, Richard zostal jeho najbližším druhom a spoločníkom počas cesty po 
francúzskych mestách i na nadchádzajúcej výprave proti cisárovi Alexiovi.11

Druhú početnú skupinu popri juhoitalských Normanoch predstavovali ich súkmeňovci 
z Normandie, ktorí sa k Bohemundovmu ťaženiu pridali počas jeho okružnej cesty po fran-
cúzskych mestách roku 1106. Najvýznamnejší z nich bol Róbert z Montfort-sur-Risle v hor-
nej Normandii v blízkosti dn. francúzskeho mesta Bec. Róbert sa k výprave pridal roku 1107 
po tom, ako ho anglický kráľ Henrich I. obvinil zo zrady. Aby sa vyhol trestu, odovzdal ma-
jetky panovníkovi a rozhodol sa vydať do Jeruzalema v sprievode Bohemunda.12 K ďalším 

4 RODULPHUS TORTARIUS. Ad Gualonem, ed. A. Jenal. In Historisches Jahrbuch 1916, roč. 37, 339, s. 157. 
Guy z  Hauteville pochádzal z  druhého manželstva Róberta Guiscarda so Sichelgaitou. Práve on so svojim 
bratom Rogerom obsadil počas zmienenej výpravy prístav Aulon. Pozri ANNA KOMNENA. Alexias, ed. D. R. 
Reinsch – A. Kambylis. Berlin : De Gruyter, 2001, 6.5.2, s. 176.

5 Nie je celkom jasné, či sa Guy zúčastnil tohto ťaženia od počiatku. Jeho účasť spomína Anna Komnena, ale  
až počas jari 1085. ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 6.5.9, s. 178). K tomuto ťaženiu pozri súhrnne 
THEOTOKIS, Georgios. The Norman Campaigns in the Balkans, 1081-1108. Woodbridge : Boydell, 2014 s. 
179-184.
6 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 6.5.2, s. 176). Autorka uvádza, že Guy tajne prijal ponuku cisára  
prejsť na jeho stranu. Táto ponuka mala okrem peňažných darov zahrňovať aj nešpecifikovanú ponuku na 
sobáš. Sama autorka (Alexias, c. d., ref. 4, 6.5.9, s. 178)  však uvádza, že Guy bol v tom čase ženatý. R. Yewdale 
(YEWDALE, Ralph. Bohemond I, Prince of Antioch. Princeton 1924, s. 22, pozn. 55) predpokladá, že táto 
zmienka sa vzťahuje až k Bohemundovej výprave z rokov 1107/1108 a je teda zaradená na nesprávnom mieste. 
7 La Chanson d‘Antioche, ed. Suzanne Duparc-Quioc. Paris : Geuthner 1977, s. 57, 41-42, s. 61-62 a 45, s. 63.

8 Pozri SITÁR. Adam. Osudy zbehov z prvých križiackych výprav (1096 – 1108). Bratislava : Stimul, 2019, s. 
265-266; pozri tiež s. 261, pozn. 29 a 30. 

9 Návrat Guya do italskej Apúlie spomína len kronikár BALDRIC Z BOURGUEIL. Historia Ierosolimitana, ed. 
S. Biddlecombe. Woodbridge, UK, and Rochester, NY : Boydell Press, 2014, 3 (interpolovaný text De nave), s. 
86. 
10 Vita et miracula S. Leonardi, SS Nov. 3. Brussels 1910, s. 160-161; MATÚŠ Z EDESSY. Chronicle, ed. A. E. 
Dostourian. Lanham : University Press of America, 1993, 3.15, s. 192. Celkovo k jeho kariére BEECH, George. 
A Norman-Italian Adventurer in the East: Richard of Salerno. In Anglo-Norman Studies 1993, roč. 15, s.  25-40.
11 Pozri v tejto súvislosti GUIBERT Z NOGENTU. Dei Gesta per Francos, ed. R. Huygens. Turnhout : Brepols 
1996, 3.2, s. 138. (Autor udáva, že Richard počas svojej cesty po Francúzsku dohodol svadbu Bohemunda 
s dcérou francúzskeho kráľa Filipa I., Konštanciou).  
12 ORDERICUS VITALIS. Historia Aecclesiastica VI., ed. M. Chibnall. Oxford : Claredon 1983, 11.24, s. 100.

9



rytierom z Normandie13 patrili Simon z Anet,14 Raoul z Pont Echanfré a jeho brat Guascelin 
(Vascelin/Valchelin/Joscelin),15 a napokon Róbert z Vieux-Pont-sur-Dives.16 

Treťou skupinou boli rytieri z ostatných častí Francúzska, predovšetkým zo severu. 
Najvýznamnejší z nich bol Hugo II. z Le Puisset, vikomt z Chartres, ktorý po skončení 
Bohemundovej výpravy pokračoval do Sv. zeme a nakoniec sa stal grófom v meste Jaffa.17 
Ďalším účastníkom bol Robert z Maule18 a jeho synovec Hugo z Boissy-sans-Avoir19 z cen-
trálnej oblasti Francúzska Île-de-France.20 Bohemund sa pokúsil robiť osobne nábory aj 
v Anglicku, narazil však na neochotu tamojšieho kráľa Henricha I.21 Je možné, že časť 
rytierov mohla prísť aj z Anglicka, či iných krajín, menovite sa však na tejto výprave ne-
spomínajú.  

Prepravu značného počtu mužov, rytierov a ich koní mala cez Jadranské more zabezpečiť 
početná flotila. Podľa dcéry byzantského cisára Anny Komneny mala pozostávať z dvanás-
tich vojenských dvojveslíc (birém), ktoré ako hradba obklopovali mohutné nákladné pla- 
 
 
13 Týchto rytierov uvádza takisto ORDERICUS VITALIS, Historia Aecclesiastica VI., c. d., (ref. 12, 11.12, s. 70 
 a 11.24, s. 100 a 104).
14 Simon z Anet pochádzal z oblasti Eure-et-Loir na hraniciach Normandie a Chartain. MAYER, Hans E.  
Angevins versus Normans: The New Men of king Fulk of Jerusalem. In Proceedings of the American 
Philosophical Society, 1989, roč. 133, s. 25. D. Power predpokladá, že Simon bol v čase prijatia účasti na 
Bohemundovej výprave len jednoduchým rytierom (miles castri), keďže tri najdôležitejšie majetky jeho 
potomka Simona II. (Anet, Bréval a Illiers) boli v tomto období v moci Ascelina Goëla z Ivry. Pozri POWER, 
Daniel. The Norman Frontier in the Twelfth and Early Thirteenth Centuries. Cambridge University Press 2008, 
s. 207.
15 Raoul z Pont Echanfré (hrad blízko opátstva Saint-Evroul) zvaný aj ako Raoul Červený patril k najznámejším 
normanským rytierom tejto doby. Po skončení Bohemundovej výpravy sa stal blízkym familiárom anglického 
kráľa Henricha I. Pozri CHIBNALL, Marjorie. Mercenaries and the Familia Regis under Henry I. In History  
1977, roč. 62, s. 16.
16 Narratio Floriacensis de captis Antiochia et Hierosolyma et obsesso Dyrrachio. In Recueil des historiens des 
croisades : Historiens occidentaux 5. Paris 1895, 13, s. 361. Róbert po skončení výpravy z roku 1107/1108 sa 
spolu s ďalšími križiakmi odobral do Antiochie, kde slúžil po boku Bohemundovho synovca Tankreda. Pozri  
ALBERT Z AACHENU, Historia Ierosolimitana, c. d., 11.40, s. 816. Súhrnne k jeho osobe pozri ASBRIDGE. 
Thomas. The Creation of the Principality of Antioch 1098 – 1130. Rochester : Boydell and Brewer, 2000, s. 177-
178. Je možné, že aj ďalší rytier, ktorý sa spomína počas Bohemundovej výpravy pod menom Rainerius Brunus, 
bol v skutočnosti Rainer/Renier z Brus (Brix) z Normandie, ktorý sa neskôr stal pánom mesta Baníjás (Balanea) 
v Sýrii. K nemu pozri MAYER, Angevins, c. d., s. 12.

17 ORDERICUS VITALIS, Historia Aecclesiastica VI., c. d. (ref. 12, 11.12, s. 70 a  12.24, s. 100) a  Narratio 
Floriacensis, c. d. (ref. 16, 13, s. 361). Pozri tiež MAYER, Hans E. The Origins of the County of Jaffa. In Israel 
Exploration Journal, 1985, roč. 35, s. 40 a MAYER, Angevins, c. d., s. 24.

18 Róbert bol synovcom Ansolda z Maule. Ten sa v mladosti zúčastnil po boku Bohemundovho otca Róberta 

Guiscarda bitky pri Drači roku 1081, ktorá sa skončila porážkou byzantského cisára Alexia. ORDERICUS 
VITALIS. Historia Aecclesiastica III., ed. M. Chibnall. Oxford 1983, 5.19, s. 180. RILEY-SMITH, Jonathan. The 
First Crusaders, 1095-1131. New York : Cambridge University Press, 1997, s. 100.
19 Rod Boissy Sans-Avoir pochádzal z oblasti Île-de-France. O Hugovi nie je nič známe, zato jeho príbuzný 
Gautier z  Boissy Sans-Avoir viedol jeden z  menších húfov I. križiackej výpravy, ktorý počas pochodu  
k maloázijskému mestu Nikaiu zničili seldžuckí Turci 21. októbra 1096. Gautier v tomto boji zahynul tiež. Pozri 
ALBERT Z AACHENU, Historia Ierosolimitana, c. d. (ref. 3, 1.21, s. 40).
20 Týchto mužov spomína ORDERICUS VITALIS, Historia Aecclesiastica VI., c. d. (ref. 12, 11.12, s. 71-73).
21 K úmyslu Bohemunda preplaviť sa do Anglicka ORDERICUS VITALIS, Historia Aecclesiastica VI., c. d. (ref.  
12, 11.12, s. 68).
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vidlá.22 Podľa anonymného autora z Bari sa flotila skladala z tridsiatich vojenských a dvoch 
stoviek nákladných lodí rôznych veľkostí.23

Prvá fáza ťaženia (jeseň 1107)

Po nalodení mužov, koní a zásob zamieril Bohemund 9. októbra roku 1107 cez Otrantský 
prieliv k Vlorskému zálivu v dnešnom juhozápadnom Albánsku. Táto časť pobrežia spolu 
s prístavom Aulon (Avlona, dn. alb. Vlorë) ponúkala vďaka svojej výhodnej geografickej po-
lohe bezpečné a pred otvoreným morom chránené kotvisko pre početnú križiacku flotilu.24 
Hlavný admirál byzantskej flotily Izák Kontostefanos so svojím podriadeným Landulfom oča-
kávali príchod nepriateľského loďstva, avšak ich sily nestačili na to, aby mu zabránili vo vy-
lodení, ku ktorému došlo 10. októbra.25 Po obsadení Aulonu bez boja zabralo križiacke vojsko 
aj priľahlú pevnosť Kanina.26 Do križiackych rúk zrejme padla aj pevnosť Jericho (v antike 
známa ako Oricum/Orikon), ktorá strážila južný okraj Vlorského zálivu.27 Ešte v priebehu je-
sene Bohemundove oddiely obsadili aj ďalší byzantský oporný bod v blízkosti Valony, kastron 
Mylos, neveľkú pevnosť, ktorá pravdepodobne ležala na severnom brehu rieky Vjosa.28 

Po získaní kontroly nad Vlorským zálivom sa Bohemund so svojím vojskom presunul 
o 90 km na sever k najdôležitejšiemu byzantskému prístavu v oblasti – mestu Drač. Dňa 13. 
októbra dorazil pred mestské hradby.29 Bohemund sa po príchode nepokúsil o priamy útok, 
ale prikročil k dlhodobému obliehaniu a svoj tábor si rozložil na východnej strane mesta.30 
Po presune k mestu nariadil spáliť svoje nákladné lode, ktoré pravdepodobne zostali vo 
Vlorskom zálive.31 Italonormanský vodca chcel podľa Anny Komneny zabrániť prípadným  
 

22 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 12.9.1, s. 381). K tejto formácii pozri BÖHM, Marcin. Transport 
morski koni w trakcie działań wojennych Boemunda na Bałkanach w latach 1107-1108. In Vox Patrum, 2015, 
roč. 63, s. 3.
23 Anonymus Barensis, c. d. (ref. 2, s. 155).
24 K polohe a významu Aulonu: DUCELLIER, Alain.  La façade maritime de l’Albanie au Moyen âge. Durazzo et  
Valona du XIe au XVe siècle. Thessaloniki : Institute for Balkan Studies, 1981, s. 37-39.
25 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 12.8.7 – 12.9.2, s. 380-381); FULCHER ZO CHARTRES, Historia 
Hierosolymitana, c. d. (ref. 2, 2.38.1, s. 520); Anonymus Barensis, c. d., ref. 2, s. 155.
26 ALBERT Z  AACHENU, Historia Ierosolimitana, c. d. (ref. 3, 10.40, s. 754); Anonymus Barensis, c. d.,  
ref. 2, s. 155. K  lokalizácii Kaniny pozri: DUCELLIER, La façade, c. d., s. 39-40 a  STEPHENSON, Paul. 
Byzantium‘s  Balkan Frontier: A  Political Study of the Northern Balkans, 900–1204. New York : Cambridge 
University Press, 2009, s. 161-162. 
27 BERETI, Vasil et. al. Oricum. Final Report on the Albano-Swiss Excavations, 2007- 2010. In Mediterranean 
Archaeology, 2013, roč. 26, s. 95-185. 
28 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.2.3, 388.55-58). Autorka udáva, že Mylos sa nachádzal na rieke  
Diabolis (alb. Devolli). Z ďalšieho kontextu bojov i rozprávania samotnej Anny je však zrejmé, že pevnosť sa 
musela nachádzať v blízkosti rieky Vjosa. K jej lokalizácii: DUCELLIER, La façade, c. d., s. 23-24; STEPHENSON, 
Byzantium‘s Balkan Frontier, c. d., s. 162-163. 
29 FULCHER ZO CHARTRES, Historia Hierosolymitana, c. d. (ref. 2, 2.38.2, s. 520). 
30 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.2.2, s. 388).
31 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.2.2, s. 388). Podobne tak učinil už Bohemundov otec Róbert  
Guiscard počas výpravy proti cisárovi Alexiovi roku 1081. Pozri ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 4.5.7, 
s. 131); GAUFREDO MALATERRA. De Rebus Gestis Rogerii Calabriae et Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi 
Ducis fratris eius, ed. Ernesto Pontieri. Bologna : N. Zanichelli, 1928, 3.27, s. 73.  Pozri v tejto súvislosti napr. 
CHALANDON. Ferdinand. Essai sur le règne d‘Alexis Ier Comnène (1081-1118). Paris : A. Picard et fils, 1900, s. 
244; YEWDALE, Bohemond I., c. d., s. 118; THEOTOKIS, The Norman Campaigns, c. d., s. 207.
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pokusom o zbehnutie. Druhým dôvodom mali byť podľa autorky nešpecifikované akcie 
byzantskej flotily.32 

Byzantské protiopatrenia 

Byzantský cisár Alexios využil dlhý pobyt Bohemunda v Itálii a Francúzsku (1105 – ok-
tóber 1107) a dôkladne sa vojensky i diplomaticky pripravil na očakávaný útok. Opätovne 
sa obrátil na italské námorné republiky, predovšetkým Benátky, so žiadosťou o námornú 
podporu.33 Sústredil väčšinu bojaschopných vojsk z európskych i ázijských oblastí ríše 
a o pomoc požiadal aj vtedajšieho seldžuckého sultána Kilič Arslana.34 Cisár hodlal ťažiť zo 
stratégie, ktorú úspešne uplatnil v záverečnej fáze vojen s juhoitalskými Normanmi (1081 
– 1085). Nesporne sa poučil z predchádzajúcich vojen proti italským Normanom, najmä 
z porážky pri Drači roku 1081,35 i ďalších, ktoré mu zasadil práve Bohemund v priebehu 
rokov 1082 a 1083.36 Už v záverečnom období týchto vojen sa Alexios zameral na dlhodobú 
defenzívnu a vyčkávaciu taktiku so snahou vyčerpať materiálne a ľudské zdroje protiv-
níka.37 Túto taktiku hodlal uplatniť aj po vylodení Bohemundovho vojska na jeseň roku 
1107. Predovšetkým sa usiloval zabrániť prísunu mužov a zásob z Itálie a zároveň izolovať 
križiacke vojsko na priľahlých pobrežných pláňach a zamedziť mu v ďalšom postupe obsa-
dením a zablokovaním priesmykov v horských masívoch Korab a Pindos (na hraniciach dn. 
Albánska a Severného Macedónska).38

Okrem toho cisár pravdepodobne ešte pred príchodom Bohemundovej flotily nechal ob-
sadiť viaceré oporné body a priesmyky v okolí Drača. Na severe dn. Albánska byzantské 
sily držali pevnosť Alesio (antický Lissos, albánske mesto Lezhë) na rieke Drin, ktorá strá-
žila prechod od pobrežia na sever k Skadarskému jazeru a oblasti Dalmácie.39 Samotný 
Drač strážil kľúčovú cestnú komunikáciu v oblasti, ktorou bola starodávna rímska cesta 
Via Egnatia.40 Túto trasu, ktorá viedla k dvom najdôležitejšími byzantským mestám Solú-
nu a Konštantínopolu, strážilo viacero byzantských pevností. V čase Bohemundovho ťaže-
nia Via Egnatia prechádzala údolím dn. albánskej rieky Erzen (gr. Charzanes). Jej stredný 
tok kontrolovala neveľká, ale dôležitá pevnosť Petrula (alb. Petrelë), ktorá bránila prístup 
k priesmyku Krraba.41 Odtiaľ sa Via Egnatia stáčala juhovýchodným smerom do údolí riek  
 
32 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.2.2, s. 388).
33 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 12.1.2, s. 359).
34 IBN AL-ATHÍR. Kámil at-tawárích. I. ed. D. S. Richards. London : Routledge 2006, s. 114. 
35 MEŠKO, Marek. Úvodná fáza byzantsko-normanskej vojny a byzantská porážka v bitke pri Dyrrachiu (1081).  
In Vojenská história, 2017, roč. 21, č. 1, s. 6-37.
36 Pozri MEŠKO, Marek. Bohemundove výboje na byzantskom Balkáne v  rokoch 1082-1083 v  rámci prvej  
byzantsko-normanskej vojny (1081-1085). In HURBANIČ, Martin et al. (eds.). Byzantinoslovaca VI. Bratislava 
: Byzantologický seminár Alexandra Avenaria, 2017, s. 202-227. 
37 MEŠKO, Úvodná fáza, c. d., s. 16-17.
38 Pozri: DUCELLIER Alain. L‘Arbanon et les Albanais au Xle siècle. In Travaux et Mémoires 1968, roč. 3, s. 364. 
39 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 12.9.5, s. 382-383). K tejto pevnosti pozri DUCELLIER, La façade,  
c. d., s. 4 a 11-12; STEPHENSON, Byzantium‘s Balkan Frontier, c. d., s. 160-161. 
40 K západnej časti tejto cesty pozri HAMMOND, N. G.L. The Western part of Via Egnatia. In Journal of Roman  
Studies, 1974, roč. 64, s. 185-194 (mapa s. 186).
41 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.2.2, s. 388). Dodnes dobre zachované zvyšky pevnosti  sa týčia  
vo výške 400 metrov nad morom. K strategickému významu pevnosti DUCELLIER, L‘Arbanon, c. d., s. 365; 
DUCELLIER, La façade, c. d., s. 16-17; STEPHENSON,  Byzantium‘s Balkan Frontier, c. d., s. 163.
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Shkumbin a Devolli. V ťažko prístupných miestach v blízkosti druhej zo spomenutých riek 
stála dnes už neexistujúca pevnosť Deabolis (Diabolis/Devol), ktorá sa nachádzala zrejme 
v blízkosti dnešného mesta Korçë.42

Severný prístup k Via Egnatia chránila pevnosť Debre (dn. Debar v západnom Mace-
dónsku), ktorá sa nachádzala v blízkosti Debarského jazera v blízkosti rieky Crni Drin, 
zhruba 40 kilometrov od mesta Ochrid.43 Južne od pevnosti Petrula na hornom toku rieky 
Shkumbin sa rozkladala ťažko priechodná oblasť osídlená albánskymi horalmi. Dcéra by-
zantského cisára Anna Komnena ju nazýva termínom Arbanon.44

Napriek strate pevností vo Vlorskom zálive byzantské oddiely aj naďalej kontrolovali 
Glavenicu (pravd. dn. albánske mesto Ballsh), ktorá ležala juhovýchodne od Aulonu medzi 
riekami Vjosa a Semani.45 Cez toto mesto prechádzala stará rímska trasa, ktorá sa stáčala 
k severovýchodu a viedla k hlavnej rímskej magistrále (Via Egnatia). Odtiaľ sa dalo do-
stať do oblasti gréckej Kastórie a Solúnu. Inou možnosťou bolo postupovať do centrálneho 
Grécka  k mestám Trikale a Larisse, ktorú Bohemund obliehal už v priebehu prvej byzant-
sko-normanskej vojny roku 1083.46

Okrem obsadenia dôležitých priesmykov a morskej úžiny medzi albánskym pobrežím 
a južnou Itáliou sa Alexios spoliehal aj na cenné rady latinských rytierov vo vlastnom voj-
sku. Viacerí z nich boli v dlhodobej službe na byzantskom dvore a hovorili grécky. Medzi 
najdôležitejších, ktorí sa spomínajú v tejto súvislosti, patril Marinos z Neapola z rodu Mais-
tromilov (z pôv. latin. magistri militum).47 Ďalším bol istý Roger, ktorý bol pôvodne blízkym 
človekom Bohemundovho otca Róberta Guiscarda. Pred začiatkom veľkého ťaženia proti 
cisárovi Alexiovi roku 1081 Roger zmenil strany a vstúpil do byzantských služieb.48 

Posledným, no nesporne najznámejším z Latinov v cisárovom okolí bol provensálsky 
rytier Peter z Aups/Aulps (gr. Petros tou Alifa). Roku 1081 sa pridal na stranu Róberta 
Guiscarda a v bitke pri Drači bojoval na pravom krídle italonormanského vojska. Po rozdr-
vení veľkej časti byzantských oddielov to bol práve Peter, ktorý spolu s ďalšími prenasle-
doval unikajúceho Alexia a dokonca sa ho v jednom momente pokúsil zabiť. V rokoch 1082 
– 1083 zostal v službách Bohemunda a podieľal sa na ďalších porážkach cisárskej armády. 
Nie je celkom jasné, či Peter vstúpil do byzantských služieb po odchode Bohemunda do 
južnej Itálie, alebo až neskôr, po smrti Róberta Guiscarda roku 1085.49    

Z kontextu rozprávania Alexiovej dcéry Anny je zrejmé, že sa jej otec usiloval od zmie-
nených mužov získať informácie o veliteľoch v Bohemundovom najbližšom okolí. Následne 

42  DUCELLIER, L‘Arbanon, c. d., s. 365 a DUCELLIER, La façade, c. d., s. 18-20. 
43 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.5.1, s. 397.47). K pevnosti Debre (Dibra) pozri DUCELLIER,  
L‘Arbanon, c. d., s. 365; STEPHENSON,  Byzantium‘s Balkan Frontier, c. d., s. 163.
44 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.5.1, s. 397.47-48). K  lokalizácii tejto oblasti DUCELLIER,  
L‘Arbanon, s. 365-367.
45 K lokalizácii Glavenice pozri DUCELLIER, L‘Arbanon, c. d., s. 364  a DUCELLIER, La façade, c. d., s. 22-23. 
46 K  tamojším rímskym cestám pozri: PRYOR, John H. Introduction: modeling Bohemond’s  march to  
Thessalonikē. In Logistics of Warfare in the Age of the Crusades. Aldershot : Ashgate, 2006, s. 3-4 (pozri v tejto 
súvislosti mapu na s. XIX). K obliehaniu Larissy pozri MEŠKO, Bohemundove výboje, c. d., s. 213-222.
47 DE LA FORCE, Marquis. Les Conseillers latins du Basileus Alexis Comnène. In Byzantion 1936, roč. 11, s.  
155-156; SKOULATOS, Basile. Les Personnages Byzantins de l‘Alexiade: Analyse Prosopographique et Synthèse. 
Louvain-la-Neuve : Bureau du recueil, Collège Erasme, 1980, s. 195-196.  
48 SKOULATOS, Les Personnages, c. d., s. 275-278.
49 K jeho osobe pozri SKOULATOS, Les Personnages, c. d., s. 266-268 takisto DE LA FORCE, Les Conseillers,  
c. d., s. 159-160.
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sa ich pokúsil účelovo zdiskreditovať a to tak, že nechal vyhotoviť odpovede na neexistujúce  
listy, ktoré mu mali títo velitelia zaslať. Medzi adresátmi sa výslovne spomínajú Bohemundov 
nevlastný brat Guy a synovec Richard zo Salerna/Principatu. Tento ťah mal nesporne 
vyvolať u Bohemunda podozrenie, že jeho najbližší podriadení sú v dlhodobom kontakte 
s cisárom, ktorý im sľuboval rôzne výhody, ak zmenia stranu. Cisár vyslal svojich poslov 
do nepriateľského tábora aj s listami, no súčasne zariadil, aby sa o ich obsahu dozvedel 
sám Bohemund. Italonormanský veliteľ síce po prečítaní mohol nadobudnúť podozrenie 
voči svojim podriadeným, avšak zainteresovaných rytierov si nepredvolal a nezbavil ich 
zverených postov.50

Začiatkom decembra roku 1107 pomohli cisárovi aj tradiční spojenci – Benátčania. Ich 
dóža Ordelaffo Faliero vyslal proti Bohemundovi flotilu.51 Neskorší kronikár Andrea Dan-
dolo dodáva, že flotila sa spojila s byzantským loďstvom, avšak bez udania bližších pod-
robností.52 Takisto nevieme o konkrétnych akciách byzantskej flotily v tomto čase. Možno 
predpokladať, že zrejme hliadkovala v Otranskom prielive, aby predišla príchodu zásobova-
cích plavidiel z južnej Itálie.  

Cisár Alexios sa z Konštantínopola odobral začiatkom novembra roku 1107 a svoj hlavný 
stan si opätovne rozložil v meste Solún.53 Na jar sa presunul do už zmienenej pevnosti 
Deabolis, ktorá strážila strategickú cestu  Via Egnatia.54 Cisár takisto posilnil obranu 
kľúčových albánskych priesmykov.55 Byzantský veliteľ Michal Kekaumenos sa presunul 
k pevnostiam pri Vlorskom zálive a ústí rieky Vjosa (Aulon, Jericho/Orikon, Kanina).56 
Keďže zmienené pevnosti už skôr obsadili Bohemundove sily, je otázne, či sa Kekaumenovi 
skutočne podarilo ich opätovne získať.57 Byzantský veliteľ mal skôr za úlohu zabrániť 
prípadným pokusom o ďalší postup križiakov spojený s plienením.58 Ďalší byzantský veliteľ 
Alexander Kabasilas dostal za úlohu strážiť pevnosť Petrula, ktorá kontrolovala príslušný 
úsek hlavnej magistrály Via Egnatia.59 Severné prístupy k ceste Via Egnatia mal na starosť 
Leon Nikerites, ktorý so svojimi oddielmi strážil už zmienenú pevnosť Deure.60 Na priesmyky 
v oblasti Arbanon, ktoré sa rozkladali južne od kľúčového úseku Via Egnatia, dohliadal  
 
 
50 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.4.3-9, s. 395-397).
51 Annales Venetici Breves, ed. Henry Simonsfeld, MGH SS XIV, Hanover : Hahn, 1883, s. 70.
52 ANDREA DANDOLO. Chronicon Venetum ad ann. 1339, ed. L. Muratori. RIS 12. Milan 1728, s. 261. 
53 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.1.1-3, s. 384). Súhrnný počet mužov odhaduje ALBERT  
Z AACHENU, Historia Ierosolimitana, c. d. (ref. 3, 10.38, s. 756) na 10 000. Z ríše fantázie je údaj kronikára 
z kláštora Fleury o 60 000 mužoch. Pozri Narratio Floriacensis, c. d. (ref. 16, 13, s. 361). 
54 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.4.1, s. 394.29-31).
55 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.5.1, s. 397.41-43). Na základe vágneho časového údaja sa nedá  
určiť, kedy sa tak stalo. Pravdepodobne po príchode hlavných cisárskych síl k pevnosti Deabolis. 
56 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.5.1, s. 397.41-43).
57 BUSCHHAUSEN Heide – BUSCHHAUSEN, Helmut. Die Marienkirche von Apollonia in Albanien:  
Byzantiner, Normannen und Serben im Kampf um die Via Egnatia. Wien : Verlag der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften 1976, s. 139; THEOTOKIS, The Norman Campaigns, c. d., s. 211. 
58 THEOTOKIS, The Norman Campaigns, c. d., s. 211.
59 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.5.1, s. 397.45-46). Alexander Kabasilas patril k  skúseným  
veliteľom cisára Alexia Komnéna, ktorý svoju vojenskú kariéru začal ešte v období vlády cisára Nikefora III. 
Botaneiata (1078-1081). Pozri SKOULATOS, Les Personnages, c. d., s. 11-12. 
60 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.5.1, s. 397.48.49). K  jeho osobe pozri SKOULATOS, Les  
Personnages, c. d., s. 179-180.
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Eusthatios Kamytzes.61 Južný sektor obrany posilnil Alyates, ktorý so svojimi mužmi zaujal 
obranu v pevnosti Glavenica.62

Jarná fáza ťaženia (1108)

Na jar 1108 sa Bohemund pokúsil priamymi útokmi dobyť Drač, pri ktorých do boja naj-
skôr nasadil veľké baranidlo na kolesách pokryté kožami. Neskôr sa pokúsil o podkopanie 
hradieb a naostatok nasadil do útoku na hradby veľkú drevenú vežu. Všetky tieto pokusy 
však obrancovia mesta na čele s veliteľom a cisárovým menovcom Alexiom Komnenom 
zastavili.63 

Súčasne s tým sa časť križiackych oddielov pokúsila prelomiť byzantskú blokádu Via 
Egnatia. Na čele týchto oddielov stál Bohemundov nevlastný brat Guy z Hauteville. Ten naj-
skôr napadol a porazil oddiely vedené Alexandrom Kabasilom a zrejme sa zmocnil samotnej 
pevnosti Petrula. Či zmienený byzantský veliteľ bitku prežil, nie je známe.64 Po tomto víťaz-
stve Guy rozdelil svoje sily na dve časti. Prvú z nich miestni horali odviedli na sever popri 
pevnosti Deure, pričom sa zrejme vyhli byzantským oddielom pod vedením  Leona Nike-
rita, ktorý mal tento úsek obrany na starosti.65 Guyovi muži sa bočnými cestami za pomoci 
zmienených sprievodcov stočili na juhovýchod a postupovali do tyla byzantskej obrany pod 
vedením Eusthatia Kamytza v oblasti Arbanonu. Obom skupinám križiakov sa podarilo 
následne obkľúčiť a z veľkej časti zničiť Kamytzovo zoskupenie. Samotný Kamytzes bitku 
prežil, avšak na ďalších vojenských operáciách sa už nepodieľal. 66

61 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.5.1, s. 397.47-48). K  jeho osobe pozri SKOULATOS, Les  
Personnages, c. d., s. 83-85.
62 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.5.3, s. 398). K jeho osobe pozri SKOULATOS, Les Personnages,  
c. d., s. 15. 
63 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.3.1-12, s. 389-394); pozri tiež vágnejšie informácie, ktorá má  
ALBERT Z AACHENU, Historia Ierosolimitana, c. d. (ref. 3, 10.42, s. 756).
64 Anna Komnena síce Guyho boj s Kabasilom priamo nespomína (Alexias, c. d., ref. 4, 13.5.2, s. 397), o niečo  
neskôr však potvrdzuje porážku týchto byzantských oddielov (Alexias, c. d., ref. 4, 13.7.1, s. 403). Autorka už 
skôr udáva (Alexias, c. d., ref. 4, 13.2.3, s. 388), že Petruly sa zmocnili Bohemundove oddiely, pričom z kontextu 
vyplýva, že sa tak malo stať ešte v priebehu roka 1107. Anna však podriaďuje svoje rozprávanie tematickému 
kritériu pri absencii bližších chronologických koordinátov. Jej rozprávanie je často retrospektívne, pričom iné 
udalosti udáva s časovým predstihom. Je pomerne nepravdepodobné, že by sa Bohemundove oddiely zmocnili 
Petruly ešte pred príchodom zimných mesiacov roku 1107. Jej obsadenie križiackym vojskom treba preto dať 
skôr do súvisu so zmieneným útokom Bohemundovho brata Guyho, ktorý sa uskutočnil v  skorých jarných 
mesiacoch roku 1108. 
65 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.5.2, s. 397-398).
66 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.5.2, s. 397-398). Pozri k  tomuto manévru DUCELLIER,  
L‘Arbanon, c. d., s. 366-367. Mních z kláštora Fleury, Rodulfus Tortarius (Ad Gualonem, c. d., ref. 4, 157-347, 
s. 339-345) poetickou formou líči boj pod vedením Guya, ktorý síce zvíťazil nad Byzantíncami, ale utrpel 
zranenie. Anonymný záznam z kláštora Fleury (Narratio Floriacensis, c. d., ref. 16, 13, s. 361) priamo spomína 
víťaznú bitku, ktorá sa odohrala 5. apríla 1108. Hoci anonym vymenúva viacerých rytierov (okrem iných aj 
Huga II. z Le Puiset), o Guyho účasti sa nezmieňuje. Je možné, že títo rytieri sa zúčastnili útoku na postavenie 
Alexandra Kabasila, o ktorom sa nepriamo zmieňuje Anna Komnena. Autor Narratio Floriacensis síce udáva 
ako miesto stretu hrad Corbianus, ten však nie je možné lokalizovať. R. Jenal považuje tento termín za 
skomoleninu termínu Arbanus a dáva ju do súvislosti s mestom Elbasan, ktoré je však doložené až v neskorších 
časoch. V jeho blízkosti sa kedysi nachádzala dôležitá rímska pevnosť (Scampa), avšak v stredoveku bola zrejme 
opustená. Pozri JENAL, Anton. Kampf um Durazzo 1107/08 mit dem Gedicht des Tortarius. In Historisches 
Jahrbuch 1916, roč. 37, s. 309 pozn.1. Pozri aj DUCELLIER, La façade, c. d., s. 18.  V Narratio Floriacensis (c. d., 
ref. 16, 13 s. 362) sa v tejto súvislosti uvádza ďalšia víťazná bitka Latinov, ktorá sa odohrala opäť pri neznámej 
lokalite tzv. rebríka sv. Juraja. Je možné, že v tomto prípade išlo o boj s oddielmi Eusthatia Kamytza. 
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K závažnému oslabeniu byzantskej obrany došlo aj v južnom sektore. V blízkosti Gla-
venice sa dostal jej veliteľ Alyates do nečakanej potýčky s jedným križiackym oddielom 
a v priebehu boja zahynul.67 Glavenica pravdepodobne zostala aj naďalej v byzantských ru-
kách. Na podporu tamojších síl však cisár Alexios poslal jedného zo svojich najskúsenejších 
veliteľov Kantakuzena, ktorého už skôr odvelil z východnej oblasti Stredozemného mora, 
kde strážil strategický prístav Laodikeiu.68 Kantakuzenos sa pokúsil obsadiť križiakmi stá-
le kontrolovanú pevnosť Mylos, avšak obliehanie zrejme narušil príchod časti posíl, ktoré 
vyslal proti Kantakuzenovi Bohemund. Nepriateľské oddiely oddeľovala rieka Vjosa. Kan-
takuzenos len s najväčším úsilím zabránil rozkladu svojich oddielov, avšak musel zanechať 
obliehanie a spáliť vlastné lode aj s obliehacími zariadeniami.69  

Náš najdôležitejší zdroj, Anna Komnena, udáva, že sa Kantakuzenos presunul na pláň 
v blízkosti rieky Charzanes (Erzen). Autorka sa tu zrejme však dopustila omylu, pretože 
rieky Vjosa a Erzen sú od seba značne vzdialené.70 Na základe celkového opisu možno skôr 
predpokladať, že Kantakuzenos postupoval popri brehu Vjosy a v močaristom teréne zaujal 
obranné postavenie pred prípadným útokom latinských rytierov. Ten sa napokon neuskutoč-
nil, pretože križiaci sa nedokázali dostať na druhú stranu rieky, i keď pravdepodobne zostali 
v jej blízkosti. Bohemundov nevlastný brat Guy potom poslal časť oddielov proti Michalovi 
Kekaumenovi, ktorý kontroloval prístupy do údolí na východe od Vlorského zálivu. Ako 
sme už konštatovali, Kekaumenos zrejme neovládal tamojšie pevnosti Jericho a Kanina, ale 
mohol zaujať pozíciu v ich blízkosti. V nadchádzajúcom čelnom strete latinskí rytieri prud-
kým útokom byzantské vojsko rozprášili.71 Toto víťazstvo bolo dôležité, pretože kontrola 
Vlorského zálivu zaručovala Bohemundovi aj naďalej prísun mužov a zásob z južnej Itálie.  

Kantakuzenos so svojimi silami medzitým prekročil rieku Vjosu a zaujal obranné posta-
venie. Na krídlach ho zabezpečovala jazda seldžuckých Turkov a Alanov, zatiaľ čo vpredu 
mali ako návnada slúžiť rýchle jazdecké oddiely Pečenehov. Latinskí rytieri sa po plánova-
nom úniku Pečenehov dostali medzi obe krídla Kantakuzenových oddielov a ich porážku 
napokon dovŕšil čelný útok byzantského vrchného veliteľa. Zvyšná časť Bohemundových 
mužov posilnila obranu pevnosti Mylos, ktorá naďalej zostávala v križiackych rukách.72 
Víťazný Kantakuzenos napokon úspešne zasiahol proti ďalšej skupine križiakov, ktorú do 
oblasti Vlorského zálivu poslal samotný Bohemund.73 

Bohemund sa ešte raz pokúsil zvrátiť situáciu v okolí prístavu Aulon a vyslal silné šesťti-
sícové vojsko, ktoré dosiahlo breh rieky Vjosy. Kantakuzenos, ktorý táboril v jej blízkosti, 
využil informácie od špehov a na úsvite prepadol križiacky tábor a dosiahol rozhodné ví-
ťazstvo. Išlo pravdepodobne o najväčšiu bitku medzi byzantskými a križiackymi vojskami 
počas tejto vojny.74 

V priebehu jari roku 1108 sa Bohemundovi nedarilo zabezpečiť si prístup do vnútroze-
mia Epiru a Makedónie za účelom získania nových zásob. Cisárovi sa po porážkach od 
Bohemundovho brata Guya pri Petrule a v Arbanone zrejme i napriek problémom podarilo 

67 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.5.3, s. 398). K Alyatovi pozri SKOULATOS, Les Personnages, c.  
d., s. 15.
68 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 12.2.1, s. 362).
69 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.5.4-6, s. 398-399).
70 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.5.6, s. 399).
71 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.5.7, s. 399).
72 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.6.1-2, s. 400-401).
73 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.6.4, s. 401).
74 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.6.5, s. 401-402).
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stabilizovať situáciu za pomoci nových veliteľov Konštantína Gabra a Maurona Katakalo-
na.75 Na druhej strane byzantská námorná blokáda nebola úplne dôsledná. Cisár Alexios 
i naďalej ponechal vrchné velenie nad svojou flotilou v rukách Izáka Kontostefana. Jeho 
podriadený a niekdajší vrchný admirál Landulf si však na Kontostefana sťažoval u cisára. 
V liste ho obvinil, že spolu s ďalšími podriadenými nedokázal zabrániť príchodu flotily 
z Itálie, ktorá do Aulonu dopravila zásoby i posily. Ak išlo o pravdivú informáciu, v takom 
prípade potvrdzuje skutočnosť, že Aulon zostal naďalej v rukách Bohemundovho vojska.76 
Veľký úspech Kontostefanos údajne dosiahol až na základe inštrukcií od samotného cisára, 
ktorý mu zaslal mapu s načrtnutým pobrežím južnej Itálie i albánskeho pobrežia a určil mu 
miesto, odkiaľ má zaútočiť na nepriateľskú flotilu.77  Ak by sa táto informácia zakladala na 
pravde, potom by bola ďalším dokladom nedostatočných skúseností dvorana Kontostefana 
s vedením námorných operácií.  

Až po týchto opatreniach bol vrchný byzantský admirál schopný poraziť nepriateľské 
loďstvo, pričom niekoľko lodí zapálil a ďalšie potopil. Alexios však o poslednom víťazstve 
nemal informácie a Kontostefana definitívne odvolal z veliteľského postu. Za nového vrch-
ného admirála však nemenoval Landulfa, ale Mariana Maurokatakalona, ktorého predtým 
vyslal k pevnosti Petrula. Maurokatakalonovi sa podarilo pri prvej akcii (viac-menej vďaka 
náhode) natrafiť na jeden nepriateľský konvoj, ktorý zajal aj s nákladom.78 Je pritom zaují-
mavé, že na rozdiel od predchádzajúcich byzantsko-normanských vojen sa v tomto obdo-
bí a v týchto námorných operáciách nespomína vojenská prítomnosť benátskeho loďstva 
na strane byzantského cisára. Benátčania však zrejme zohrali inú úlohu v tomto konflik-
te. Cisár Alexios sa zrejme obrátil na uhorského kráľa Kolomana so žiadosťou o vojenskú 
podporu. Ten najal benátske lode a na nich prepravil uhorské vojsko do Apúlie, ktoré túto 
oblasť vyplienilo.79 Je celkom možné, že aj táto skutočnosť napokon prispela k definitív-
nemu upevneniu byzantskej blokády albánskeho pobrežia, ktorú po Maurokatakalonovom 
nástupe spomína Anna Komnena.80  

Ukončenie výpravy a uzavretie mieru

Za tejto situácie sa napokon Bohemund rozhodol ukončiť vojenské akcie a pristúpil na 
jednanie o mieri s cisárom Alexiom prostredníctvom veliteľa mesta Drač.81 Križiacke vojsko 
sužoval predovšetkým hlad a zbehnutia vojakov.82 Bohemund napokon akceptoval cisárovu 
ponuku na mier a po prijatí byzantských hodnostárov v pozícii čestných rukojemníkov sa 
napokon odobral do pevnosti Deabolis. Po zložitých rokovaniach sa obe strany dohodli na 
uzavretí mieru. Podľa tradičných zvyklostí nechal cisár vyhotoviť zlatú bulu (chrysobulos 

75 Z kontextu často zmäteného rozprávania Anny Komneny (Alexias, c. d., ref. 4, 13.7.1, s. 403) nie je jasné,  
či byzantské vojsko opätovne ovládlo pevnosť Petrulu. 
76 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.7.2, s. 403-404).
77 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.7.3-4, s. 404).
78 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.7.5, s. 404-405).
79 ŠIMON Z KÉZY. Gesta Hungarorum, ed. L. Veszprémy – F. Shaer. Budapest : Central European university  
press, 1999, 64, s. 140. Pozri BÁRÁNY, Attila. Hungary and Byzantium in the Eleventh-Twelfth Centuries. In  
Sághy, Marianne – Ousterhout G. Robert (eds.). Piroska and the Pantokrator Dynastic Memory, Healing and 
Salvation in Komnenian Constantinople. New York – Budapest : CEU Press, 2019, s. 77-82. 
80 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.8.5, s. 406).
81 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.8.7, s. 407).
82 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.8.6, s. 406-407).

17



VOJENSKÁ HISTÓRIA

logos) v dvoch origináloch, v ktorej sa uvádzali záväzky oboch strán.83 Z nej sa doslovne 
zachovala iba jedna časť, a to Bohemundova prísaha.84 Italonormanský vodca v nej prehlá-
sil, že predošlá dohoda, ktorú s cisárom uzavrel počas svojho pobytu v Konštantínopole 
roku 1097 v rámci I. križiackej výpravy, stratila platnosť z dôvodov, ktoré nechcel menovať. 
Následne uviedol, že z tejto dohody sa zaväzuje iba k opätovnému uznaniu cisára Alexia 
za svojho najvyššieho lénneho pána spolu s jeho nástupcom Jánom II. Komnenom (1118 
– 1143).85  Ako sme už spomenuli v prvej časti tohto príspevku, Bohemund sa v súlade 
so západnými lénnymi zvyklosťami zaviazal brániť záujmy cisára proti všetkým, vrátane 
vlastných lénnikov, či iných lénnych pánov, s ktorými vstúpil alebo v budúcnosti vstúpi do 
lénneho vzťahu.86 

Cisár Alexios Bohemundovi udelil vládu v Antiochii a ďalších oblastiach, ale len vo for-
me daru a osobnej držby, za predpokladu splnenia všetkých jeho záväzkov voči cisárovi. 
V Antiochii mal sídliť grécky pravoslávny patriarcha a nie latinský hierarcha. Navyše pod 
byzantskou kontrolou mali zostať oblasti strategickej Kilíkie i prístavu Laodikeia s okolím. 
Po Bohemundovej smrti mala Antiochia spolu s ostatnými darovanými oblasťami pripadnúť 
opätovne Byzancii.87 Bohemund sa takisto zaviazal viesť vojnu proti vlastnému synovcovi 
Tankredovi, teda vtedajšiemu regentovi Antiochie, v prípade, že by sa tento rozhodol do-
hodu nerešpektovať.88 Svedkami Bohemundovej prísahy sa stali jednak latinskí hodnostá-
ri, ako aj dvaja uhorskí vyslanci kráľa Kolomana, čo zvyšuje pravdepodobnosť zmienenej 
vojenskej účasti Uhorska na strane Byzancie.89 Zo zachovaných latinských prameňov je 
pravdepodobné, že zvyšná časť zlatej buly obsahovala okrem iného záväzky cisára voči 
Bohemundovi i latinským pútnikom/križiakom, ktorí hodlali navštíviť Sv. zem. 90 

Dohoda uzavretá v byzantskej pevnosti Deabolis sa napokon nenaplnila. Zatiaľ čo jedna 
časť križiakov pokračovala na svojej ceste do Jeruzalema,91 Bohemund sa so zvyškom vrátil 
do Itálie a do Sv. zeme neodplával.92 Ku koncu výpravy, na začiatku leta roku 1108, zomrel 

83  Pozri RÖSCH, Gerhard, Der “Kreuzzug” Bohemunds gegen Dyrrachion 1107–8 in der lateinischen Tradition  
des 12. Jahrhunderts. In Römische Historische Mitteilungen, 1984, roč. 26, s. 189-190.
84 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.12.1-2, s. 413-414). K  mieru pozri sumárne najmä: LILIE, 
Ralph-Johannes. Byzantium and the Crusader States, 1096-1204. Oxford : Claredon Press, s. 75-82; ASBRIDGE, 
The Creation, c. d., s. 94-103; TODT, Klaus-Peter. Antioch and Edessa in the so-called treaty of Deabolis/Devol 
(September 1108). In Aram 1999/2000, roč. 11/12, s. 485-501.
85 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.12.1, s. 413). 
86 Pozri v tejto súvislosti GANSHOF, François Louis. Was ist das Lehnswesen. Darmstadt : Wissenschaftliche 
Buchgemeinschaft,  1975, s. 109-111; BLOCH, Marc. Feudální společnost. Praha : Argo, 2010, s. 228-232. 
87 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.12.19, s. 419-420). 
88 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.12.12, s. 417).
89 BÁRÁNY, Hungary and Byzantium, c. d., s. 82-83. 
90 Pozri najmä Narratio Floriacensis, c. d. (ref. 16, 14, s. 362). Pozri tiež RÖSCH, Der “Kreuzzug” Bohemunds, 
c. d., s. 181-190. 
91 FULCHER ZO CHARTRES, Historia Hierosolymitana, c. d. (ref. 2, 2.29.3, s. 525); Narratio Floriacensis,  
c. d. (ref. 16, 14, s. 362); ALBERT Z AACHENU, Historia Ierosolimitana, c. d. (ref. 3, 10.45, s. 758); LISIARD 
Z  TOURS. Secunda pars historiae Iherosolimitanae. In Recueil des historiens des croisades : Historiens 
occidentaux III. Paris : Imprimérie Impériale, 1866, 22,  s. 568; VILIAM Z TYRU, Historia rerum, c. d. (ref. 3, 
11.6, s. 504). WHALEN, Bret. God’s Will or Not? Bohemond’s Campaign against the Byzantine Empire (1105–
1107). In: The Crusades: Medieval Worlds in Conflict. Farnham : Ashgate, 2010 s. 122.
92 K Bohemundovmu sklonku života pozri FLORI, Jean. Bohémond d‘Antioche, chevalier d´aventure. Paris : 
Payot 2007, s. 285-292.
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Bohemundov zástupca Guy z Hauteville.93 Latinský básnik Rodulfus Tortarius vo svojej 
básni venovanej Bohemundovej výprave sa poetickou formou zmieňuje o Guyovom súboji 
s byzantským Grékom menom Basilus (gr. Basileios), po ktorom utrpel italonormanský ry-
tier zranenie a stiahol sa z bojiska.94 Toto zranenie sa mohlo spolu s ťažkými podmienkami 
obliehania stať príčinou Guyovej smrti.95 Z ostatných významných križiackych vodcov je 
doložená iba smrť Róberta z Montfort-sur-Risle.96

Keďže antiochijský regent Tankred dohodu rešpektovať nemienil, Alexios by si ju musel 
vynútiť silou, ktorou nedisponoval. Je pritom možné, že Bohemund svojím útokom zamýš-
ľal odľahčiť tlak na Antiochiu. K tomu skutočne aj došlo, pretože cisár Alexios odvelil svo-
jich veliteľov zo strategickej maloázijskej Kilíkie a z prístavu Laodikeie. Hoci tieto oblasti 
neponechal bez vojenskej ochrany, vyslané sily neboli dostatočné.97 

V čase Bohemundovho útoku na Drač Tankred využil oslabenie byzantských síl na vý-
chode a zaútočil v Kilíkii, ktorú napokon ovládol do roku 1111. Do tohto obdobia sa zmoc-
nil prístavu Laodikeie spolu s priľahlým pobrežným pásom. Byzantský cisár Alexios tak 
definitívne stratil predmostia, ktorými mohol vojensky ohroziť centrum kniežatstva – 
Antiochiu.98 Obnovením konfliktu by navyše riskoval opätovné zhoršenie vzťahov s latin-
skými mocnosťami na západe, ktoré sa v ďalších rokoch snažil predovšetkým diplomatic-
kými rokovaniami s pápežom Paschalom všemožne eliminovať. 

Príčiny neúspechu križiackej výpravy z rokov 1107/1108

Počas cesty po francúzskych mestách dokázal Bohemund vďaka osobnej charizme a s po-
čiatočnou podporou pápeža Paschala II. zhromaždiť pomerne veľké vojsko. Ako sme už na-
značili, možno v ňom registrovať tri hlavné skupiny rytierov. Prvú tvorili príbuzní a vazali 
antiochijského kniežaťa z radov juhoitalských Normanov. Druhú predstavovali normanskí 
rytieri z oblasti Normandie a tretiu rytieri z ostatných častí Francúzska. Ich motivácia bojo-
vať po boku Bohemunda bola rôzna, nesporne ju však ovplyvňovali príbuzenské a vazalské 
vzťahy, túžba po koristi a územiach i osobná príťažlivosť, povesť a zanietenie tohto vete-
rána I. križiackej výpravy. Veľmi dôležitým faktorom však bolo aj to, že Bohemund mal 
spočiatku oficiálnu podporu pápeža Paschala, ktorý vyhlásil novú križiacku výpravu a ita-
lonormanskému kniežaťu pridelil oficiálneho legáta, aby mu pomohol verbovať rytierov vo 
Francúzsku.99 Svoju úlohu teda musela zohrávať aj vzrastajúca popularita križiackeho hnu- 

93 Podľa nekrológu katedrály v Salerne mal Guy zomrieť 5. júla roku 1108. Pozri Necrologio del Liber Confratrum  
di S. Matteo di Salerno, ed. C. A. Garufì, Roma : Bottega d‘Erasmo, 1922, s. 92: depositio Guidonis f. R[oberti] 
ducis.
94 RODULPHUS TORTARIUS. Ad Gualonem, c. d. (ref. 4, 345-352, s. 345). Autor básne dodáva, že v prípade 
Basila malo ísť o zaťa cisára Alexia. Tým bol však Nikeforos Bryennios, manžel Anny Komneny. 
95 Podľa neskoršej latinskej kroniky mnohí latinskí rytieri ochoreli a  umreli v  dôsledku horúceho počasia,  
medzi ktorými sa osobitne spomína aj Bohemundov brat Guy. Pozri: LISIARD Z TOURS, Secunda pars, c. d. 
(ref. 91, 22, s. 568). Ďalší kronikári hovoria takisto o jeho smrti, ale neudávajú bližšie podrobnosti, kde sa tak 
stalo. Pozri Narratio Floriacensis, c. d. (ref. 16, 13, s. 362); ORDERICUS VITALIS, Historia Aecclesiastica VI., c. 
d. (ref. 12, 11.24, s. 102-104). 
96 Správa o jeho smrti sa zachovala na nápise na kamennom stĺpe objavenom počas 1. svetovej vojny v meste 
Ballshi (pravd. už zmienená lokalita Glavenica). Pozri BUSCHHAUSEN – BUSCHHAUSEN, Die Marienkirche, 
c. d., s. 30.
97 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 12.2.1-7, s. 362-364).
98 ASBRIDGE, The Creation, c. d., s. 59-65.
99 Pozri prvú časť štúdie. 
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tia. Je nanajvýš pravdepodobné, že viacerí francúzski a normanskí rytieri zložili križiacky 
sľub s úmyslom doputovať až do Jeruzalema. Ako sme však uviedli už v prvej časti štúdie, 
Bohemund počas pobytu vo francúzskych mestách všemožne útočil na byzantského cisára 
Alexia. Obviňoval ho najmä zo zločinov, ktorých sa mal dopustiť voči latinským pútnikom/
križiakom putujúcim do Sv. zeme. 

Po návrate  Bohemunda do Itálie pápež neposlal nového legáta, čím výprava stratila ofi-
ciálnu podporu rímskej kúrie. Bohemund si bol vedomý dôležitosti tejto podpory, preto sa 
pred odchodom obrátil písomne na Paschala a žiadal ho o vyslanie oficiálneho zástupcu.100 
Hoci Bohemund naďalej považoval pripravované ťaženie za križiacku výpravu, pápež na 
jeho výzvu nereagoval. Paschal pri tom možno zohľadnil kritiku niektorých vplyvných mu-
žov zo svojho okolia, ktorí boli presvedčení, že Bohemund hodlá viesť nespravodlivú vojnu 
proti cisárovi Alexiovi.101 Z toho vyplýva, že tieto nemenované osoby nesúhlasili s priamym 
útokom na výsostné územie byzantského panovníka, najmä ak malo ísť o proklamovanú 
križiacku výpravu do Sv. zeme.  

Mnohí rytieri, ktorí prijali kríž, sa k výprave nechali presvedčiť Bohemundovými vý-
padmi proti byzantskému cisárovi. Na albánske pobrežie teda prichádzali s predstavou cisá-
ra-tyrana, ktorý škodí križiackym záujmom. S postupným predlžovaním obliehania Draču 
a čoraz zrejmejším nedostatkom zásob však vzrastala v Bohemundovom tábore nespokoj-
nosť. Absencia oficiálneho pápežského zástupcu i nedostatočná podpora z normanskej Itálie 
takisto mohli prispieť k zmene nálad v križiackom vojsku. 

Na druhej strane sa Alexios sám spoliehal na pomoc a radu latinských rytierov vo svojej 
armáde. Z kontextu priebehu výpravy bolo jasné, že nehodlá podstúpiť otvorený boj proti 
Bohemundovi. Tento krok možno sčasti odôvodniť jeho poučením z porážok v otvorenom 
boji s juhoitalskými Normanmi v priebehu rokov 1081 –  1082. Druhým motívom cisárovho 
konania bola obava z pokračujúcich komplotov a sprisahaní proti jeho osobe zo strany jeho 
podriadených.102 

Cisár navyše zjavne nechcel vyhrocovať konfrontáciu s Latinmi. Počas výpravy sa skôr 
usiloval o nahlodanie vnútornej súdržnosti križiackeho vojska. Latinské pramene hovoria 
o početných zbehnutiach v križiackom vojsku.103 Bezpečne však možno doložiť len jediného 
vysokopostaveného člena Bohemundovej družiny – jeho synovca Viliama Clareta, ktorý 
prebehol v závere ťaženia do cisárskeho tábora s päťdesiatimi rytiermi a vstúpil do byzant-
ských služieb.104 

100 Pozri HURBANIČ, Martin – HRNČIAROVÁ, Daniela. The Pope and the Crusader Prince. The dating and 
the content of Epistola ad Paschalem papam II reconsidered. In Byzantinoslavica 2020, roč. 78, s. 76-92. 
101 Epistola ad Paschalem II papam. In HIESTAND, R. (ed.). Papsturkunden für Kirchen im Heiligen Landes.  
Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1985, s. 103.
102 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.8.4, s. 406).
103 ALBERT Z AACHENU, Historia Ierosolimitana, c. d. (ref. 3, 10.44, s. 758); VILIAM Z MALMESBURY.  
Gesta regum Anglorum, ed. R. A. B. Mynors et al. Oxford : Oxford University Press, 1998, 4.387.6, s. 692; 
ORDERICUS VITALIS, Historia Aecclesiastica VI., c. d. (ref. 12, 11.24, s. 102-104).
104 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 4, 13.8.6, s. 406). Albert z Aachenu (Historia Ierosolimitana, c. d.,  
ref. 3, 10.42, s. 756) síce Clareta spomína ako jedného z kritikov Bohemunda, neuvádza však jeho zbehnutie do 
byzantského tábora. Na druhej strane autorka (Alexias, c. d., 13.12.28, s. 423) spomína, že jedným zo svedkov 
tejto dohody na byzantskej strane bol Bohemundov synovec Richard zo Salerna/Principatu. Anna Komnena 
síce spomína Richarda (vo svojej zmienke zrejme omylom z tohto rytiera spravila dve rôzne osoby) v súvislosti 
s už zmienenou snahou cisára Alexia zasiať rozkol v križiackom tábore prostredníctvom ním zaslaných listov, 
ale nepotvrdzuje, že by Richard otvorene prebehol na stranu byzantského cisára. Pozri  ANNA KOMNENA, 
Alexias, c. d. (ref. 4, 13.4.5, s. 396). Richard pravdepodobne vstúpil do byzantských služieb až po skončení bojov 
a začatí oficiálnych rozhovorov o mieri. 
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V latinských prameňoch sa objavujú pomerne časté motívy zrady zo strany niektorých 
križiakov. Tieto zmienky poukazujú na vnútorné sváry v križiackom vojsku, ktoré vyvola-
li vojenské neúspechy a nedostatok poživne.105 Najvýraznejšie sú zastúpené u neskoršieho 
kronikára Orderica Vitalisa, a to v podobe priamej reči nemenovaných rytierov, ktorú adre-
sovali Bohemundovi. Nie je v tejto súvislosti jasné, či táto reč odkazuje na informácie, ktoré 
sa Ordericus o výprave mohol s odstupom času dozvedieť. Nedá sa totiž vylúčiť, že išlo 
o jeho vlastné hodnotenie prezentované formou fiktívnej priamej reči. Rytieri v nej Bohe-
mundovi vyčítajú, že uskutočnil výpravu s nedostatočným počtom mužov. Ďalej poukazujú 
na to, že nešlo o križiacku výpravu, ale o koristnícke ťaženie s cieľom zmocniť sa územia 
iného kresťanského vládcu. Výprava podľa nich navyše nemala Boží mandát a bola namie-
rená proti kresťanskému cisárstvu (Byzancii).106 Zdôrazňovanie kresťanskej spolupatričnos-
ti nie je v tomto prípade náhodné. Odzrkadľuje sa totiž aj počas úvodných rokovaní o mieri, 
a to zo strany cisára Alexia. Samotný Ordericus Vitalis už predtým konštatoval, že rytieri 
vo Francúzsku prijali kríž a ich konečným cieľom mala byť púť do Jeruzalema.107 Na inom 
mieste svojej Cirkevnej histórie označuje toto ťaženie za III. výpravu do Jeruzalema.108

Hlavným kritikom Bohemunda bol podľa latinských kroník jeho nevlastný brat Guy.109 
Tento rytier, ktorý v priebehu výpravy zasadil byzantským oddielom dve porážky, svojho 
veliteľa nezradil a nepostavil sa proti nemu otvorene, zomrel ešte počas záverečnej fázy vý-
pravy, a to buď na zranenie, alebo chorobu.110 Podľa neskorších správ sa mal Guy na smrteľ-
nej posteli Bohemundovi priznať, že počas obliehania Draču mu cisár Alexios ponúkol post 
veliteľa mesta a vlastnú dcéru za manželku, údajne za to, aby obrancov odhovoril od kapi-
tulácie.111 Na druhej strane Anna Komnena neuvádza, že by Guy otvorene prešiel na stranu 
cisára, potvrdzuje však, že sa jej otec snažil vniesť rozkol do križiackych radov. Ak by sme 
aj priznali istú pravdivosť vyššie uvedených tvrdení, dokazujú skôr úmysel než skutočný čin.  

Každopádne Bohemundom šírený obraz byzantského tyrana-zlosyna nezodpovedal reali-
te a cisár sa ho počas tohto ťaženia, ako aj pred ním usiloval vyvrátiť. Zosilnenie byzantskej 
námornej blokády a kontrola kľúčových priesmykov v okolí mesta Drač nakoniec nevy-
hnutne viedla k oslabeniu bojovnosti križiackeho vojska a jeho postupného rozkladu. Najmä 
v závere ťaženia cisár Alexios trpezlivo vysielal signály, že nie je nepriateľom latinských 
kresťanov.112 Týmto konaním otupil ostrie hlavnej Bohemundovej výčitky, že predstavuje  
 
105 ALBERT Z AACHENU, Historia Ierosolimitana, c. d. (ref. 3, 10.42, s. 756); ORDERICUS VITALIS, Historia 
Aecclesiastica VI., c. d. (ref. 12, 11.24, s. 102).
106 ORDERICUS VITALIS, Historia Aecclesiastica VI., c. d. (ref. 12, 11.24, s. 102-104).
107 ORDERICUS VITALIS, Historia Aecclesiastica VI., c. d. (ref. 12, 11.12, s. 70).
108 ORDERICUS VITALIS, Historia Aecclesiastica III., c. d. (ref. 18, 5.19, s. 182).
109 ALBERT Z AACHENU, Historia Ierosolimitana, c. d. (ref. 3, 10.44, s. 758). Autor uvádza aj Viliama Clareta; 
ORDERICUS VITALIS, Historia Aecclesiastica VI., c. d. (ref. 12, 11.24, s. 102). 
110 Anna Komnena (Alexias, c. d., ref. 4, 13.9.8, s. 410) udáva, že na začiatku rokovaní s Bohemundom práve  
Guy dohliadal na čestných byzantských zajatcov, ktorí mali garantovať bezpečný návrat križiackeho vodcu 
z byzantského tábora. Aj neskorší kronikár Viliam z Tyru (Historia rerum, c. d., ref. 3, 11.6, s. 504) spomína, 
že k mieru došlo na základe iniciatívy spoločných priateľov oboch znepriatelených strán.
111 Narratio Floriacensis, c. d. (ref. 16, 13, s. 362); v stručnejšej podobe pozri ORDERICUS VITALIS, Historia 
Aecclesiastica VI., c. d. (ref. 12, 11.24, s. 104).
112 Cisár nadväzoval pritom na predošlú stratégiu preukazovania ústretovej politiky voči Latinom, ktorou sa  
snažil eliminovať Bohemundove výpady voči svojej osobe ešte v čase, keď tento italonormanský vodca verboval 
križiakov v západnej Európe v rokoch 1105 – 1106). Pozri LAIOU, Angeliki. Byzantium and the Crusades in 
the Twelfth Century: Why was the Fourth Crusade Late in Coming? In LAIOU Angeliki (ed.). Urbs Capta: The 
Fourth Crusade and Its Consequences. Paris : Lethielleux, 2004, s. 22-23. 
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prekážku na ceste do Sv. zeme. Mnohí rytieri sa mohli presvedčiť, že cisár nevystupoval ako  
nezmieriteľný odporca Latinov. Prebehlíkom Alexios navrhol vstup do byzantských slu-
žieb, alebo bezproblémový odchod do Sv. zeme, kam sa následne odobrala časť výpravy.113 
Už skôr zmienení normanskí rytieri Raoul z Pont Echanfré s bratom Guascelinom a spolu 
s nimi vikomt z Chartres Hugo II. z Puisset neskôr na svojej ceste do Palestíny navštívili 
Konštantínopol, kde ich so všetkými poctami prijal cisár Alexios.114 V dohode podpísanej 
v pevnosti Deabolis nemal byzantský panovník problém odprisahať, že nebude klásť pre-
kážky tým, čo budú chcieť navštíviť Sv. zem.115

Z vyššie uvedených príčin teda Bohemund nedokázal naplniť vojenské ani politické 
ciele svojho ťaženia. Na druhej strane jeho preventívny útok odľahčil byzantský tlak na 
Antiochijské kniežatstvo, o ktorého politickú a vojenskú konsolidáciu sa zaslúžil ním 
menovaný regent a synovec Tankred. 

M. HURBANIČ – D. HRNČIAROVÁ: EIN VERGESSENER EPILOG DES ERSTEN 
KREUZZUGS? DER FELDZUG DES BOHEMUND VON TARENT GEGEN DEN 
BYZANTINISCHEN KAISER ALEXIOS I. KOMNENOS VON 1107/1108

Teil zwei: Verlauf und Interpretation

Der vorliegende Aufsatz behandelt die militärischen Aspekte des Kreuzzugs von 1107/1108 
gegen den byzantinischen Kaiser Alexios I. Komnenos angeführt durch Bohemund von Ta-
rent (auch bekannt unter dem Namen Bohemund von Antiochia). Die beiden Autoren des 
Beitrags schließen auf ihre vorherigen Ausführungen zu diesem Thema an und bemühen 
sich zugleich um eine detaillierte Rekonstruktion der Ereignisse. Dabei berücksichtigen sie 
die topographischen Besonderheiten und die fragwürdigen, bzw. problematischen Passagen 
des Narratives dargestellt durch die bedeutendste schriftliche Quelle zu diesem Ereignis – 
nämlich des Geschichtswerks Alexias, verfasst durch die byzantinische Prinzessin (die äl-
teste Tochter von Kaiser Alexios I.) Anna Komnena (bzw. Komnene oder auch Comnena). 
Bohemunds Angriff gegen den Kaiser von Byzanz erlaubt mehrere Betrachtungsebenen. Aus 
der militärisch-politischen Hinsicht war eines der möglichen Ziele des Feldzugs die Elimi-
nierung des byzantinischen Drucks auf das Fürstentum Antiochia. Mehrere Fragezeichen 
wirft dagegen die Suche nach den militärisch-strategischen Zielen des Angriffs. Die erhal-
tenen erzählenden Quellen liefern keine eindeutigen Antworten auf diese Frage. In der ein-
zigen authentischen und bis dato erhaltenen schriftlichen Quelle zum Feldzug, nämlich im 
Brief Bohemunds an den Papst Paschalis II., hat der normannische Fürst nur den politischen 
Kontext des Konflikts und nicht seine unmittelbaren militärisch-strategischen Ziele erwähnt. 
Allerdings kann man davon ausgehen, dass Bohemund (ähnlich wie sein Vater Robert Guis-
kard) keinen direkten Angriff auf Konstantinopel plante. Die Art und Weise, wie er seinen 
Angriff durchführte, weißt vielmehr darauf hin, dass Bohemund wiederholt bemüht war, ei-
nen ausgedehnten Brückenkopf an der albanischen Küste zu bauen mit dem Ziel, den Schutz 
der normannischen Besitzungen in Süditalien zu gewährleisten und gleichzeitig einen stra-
tegischen Ausgangspunkt für weiter Vorstöße in das byzantinische Binnenland zu bilden. 

113 ORDERICUS VITALIS, Historia Aecclesiastica VI., c. d. (ref. 12, 11.24, s. 104).
114 Tamže.
115 FULCHER ZO CHARTRES, Historia Hierosolymitana, c. d. (ref. 2, 2.29.2, s. 524); ALBERT  
Z AACHENU, Historia Ierosolimitana, c. d. (ref. 3, 10.45, s. 758); Hystoria de via et recuperatione Antiochiae, 
ed. E. D´Angelo. Firenze: Sismel, 2009, 21.37-38, s. 136; Balduini III Historia Nicaena vel Antiochena, c. d. 
(ref. 3, 72, s. 181); VILIAM Z TYRU, Historia rerum, c. d. (ref. 3, 11.6, s. 504); ANDREA DANDOLO, 
Chronicon Venetum, c. d. (ref. 52, s. 262).
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Bohemund ist es einerseits gelungen, eine beträchtliche Zahl an Rittern zu versammeln, 
allerdings nur idem er seinen Angriff als einen neuen Kreuzzug darstellte, an dem laut 
seiner Zusicherungen ein apostolischer Legat teilnehmen sollte. Mehrere von den versam-
melten Rittern nahmen in der Folge an, dass es sich bei dem geplanten Angriff gegen den 
Kaiser von Byzanz lediglich um einen Zwischenstopp auf dem Weg nach Jerusalem handeln 
würde. Als es Bohemund nach der Ausschiffung nicht gelungen ist, weder die Hafenstadt 
Durres durch einen schnellen Angriff zu erobern noch eine entscheidende Schlacht mit Ka-
iser Alexios zu erzwingen, spielte die Zeit gegen ihn. Als eine weitere Ursache für den Mis-
serfolg Bohemunds kam die Haltung des Papstes Paschalis II., der sich nach der Abwendung 
der ursprünglich angenommenen Route auf die albanische Küste weigerte, den Kreuzzug 
unter seine Schirmherrschaft zu nehmen. Mehre von den Rittern konnten in der Folge ihre 
Einwände und Zweifel an der Legitimität des geplanten Vorhabens erheben. Ein beträcht-
licher Teil der Kreuzritter beabsichtigte, ihrer durch den abgelegten Eid übernommenen 
Verpflichtungen nachzugehen und nach Jerusalem fortfahren, was allerdings erst nach einer 
vertraglichen Vereinbarung mit dem byzantinischen Kaiser möglich war. Dieser wiederum 
stellte mehrmals seine Bewilligung zu einem weiteren Vormarsch in das Heilige Land ge-
genüber den Kreuzrittern in Aussicht und schwächte somit ihre die Entschlossenheit, den 
Krieg gegen ihn an der Seite Bohemunds fortzuziehen.  

Selbst nach der Unterzeichnung der Vereinbarung mit Kaiser Alexios I. ist es Bohemund 
nicht gelungen, die militärischen und politischen Ziele seines Feldzugs zu erreichen. An-
dererseits hatte sein Präventivschlag gegen Byzanz eine Verringerung des byzantinischen 
Drucks auf Antiochia zur Folge. Somit schaffte er die Voraussetzungen für eine politische 
und militärische Konsolidierung des Fürstentums Antiochia unter der Herrschaft des Inte-
rimsregenten der syrischen Metropole und seinem Neffen Tankred.
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PÔSOBENIE BESKYDSKÉHO ZBORU NA SLOVENSKU 
(MAREC – MÁJ 1915)

MARTIN KONEČNÝ

KONEČNÝ, M. Operation of the Beskiden Corps in Slovakia (March – May 1915). Vojenská 
história, 4, 25, 2021, pp 28-50. Bratislava. 
In this study, the author deals with the formation of the German Beskiden Corps in March 1915, 
commanded by General Georg von der Marwitz. The Corps was formed of three divisions: 4th 
Infantry Division, 25th Reserve Division, and 35th Reserve Division. At the turn of March 
and April 1915, the units of the Beskiden Corps were transported to northeastern Slovakia 
to support the divisions of the Austro-Hungarian Army fighting against the Russians in the 
Carpathian Mountains. The Beskiden Corps took part in the significant Easter Battle in the 
Carpathians and, thanks mainly to the deployment of German divisions, managed to stop the 
Russian breakthrough into the Laborec valley. The author emphasises that the deployment of 
the Beskiden Corps proved crucial for the Central Powers, which, after stabilising the front 
line in the Carpathian Mountains, were able to continue preparations for a strategic offensive 
operation in the Polish towns of Gorlice – Tarnów neighbourhood. The Germans operated in 
Slovakia until 8 May 1915 and participated in the liberation of the town of Medzilaborce.
Keywords: World War 1. Battles in the Carpathians. Beskiden Corps Georg von der Marwitz. 
Easter Battle in the Carpathians.

V roku 2021 sme si pripomenuli jubilejných 150 rokov od zjednotenia nemeckých štátov 
a vyhlásenia nemeckého cisárstva (1871). Osem rokov po vzniku cisárstva podpísalo 
Nemecko spojeneckú zmluvu s Rakúsko-Uhorskom, ku ktorej sa neskôr pridalo aj 
Taliansko. V auguste 1914 vstúpili Nemecko a Rakúsko-Uhorsko na bojiská prvej svetovej 
vojny ako spojenci, neochvejne podporujúci jeden druhého. Vzájomná pomoc sa prejavovala 
aj nasadzovaním vlastných vojakov na úsekoch frontu, ktoré bránil spriatelený štát. Práve 
konkrétnu vojenskú pomoc Nemecka Rakúsko-Uhorsku predstavujeme v tejto štúdii. 

Počas bojov v Karpatoch (1914 – 1915) prebiehala frontová línia aj územím súčasných 
severovýchodných okresov Slovenskej republiky.1 Koncom marca 1915 sa ruské vojská 
tlačili hlbšie do údolia rieky Laborec a hrozilo, že dôjde k definitívnemu prelomeniu frontu. 
V poslednej chvíli boli na najohrozenejší úsek bojiska v oblasti Čabiny – Valentovce – 
Výrava nasadené nemecké divízie z Beskydského zboru (nemecky Beskidenkorps, ale 
môžeme naraziť aj na verziu Beskiden Korps). Nemeckí vojaci v priebehu niekoľkých dní 
stabilizovali frontovú líniu a uštedrili Rusom ťažkú porážku. 

Jubileum vzniku nemeckého cisárstva je vhodnou príležitosťou na to, aby sme si povedali 
viac o pôsobení nemeckých vojakov na Slovensku v období prvej svetovej vojny. Aj keď 
ich pobyt na našom území bol krátky (marec – máj 1915), z pohľadu prežitia habsburskej 
monarchie bola nemecká pomoc úplne kľúčová. Nemecké vojská rozhodli Veľkonočnú 
bitku v Karpatoch v prospech Centrálnych mocností a znemožnili Rusom ďalší postup 
do vnútrozemia Uhorska. Vďaka tomu mohli Nemecko a Rakúsko-Uhorsko pokračovať 
v prípravách strategickej ofenzívnej operácie v Haliči (prelomenie frontu na línii Gorlice – 
Tarnów), ktorá začiatkom mája 1915 donútila Rusov ustúpiť z južnej strany Karpát. 

1  K bojom v Karpatoch v slovenčine pozri HORVÁTH, Jakub. Boje v Karpatoch 1914 – 1915. Banská Bystrica  
: Jakub Horváth, 2014; ČAPLOVIČ, Miloslav – DROBŇÁK, Martin – SZABÓ, Viktor – TURIK, Radoslav 
(eds.). Karpatský front 1914/1915. Bratislava : Vojenský historický ústav a Klub vojenskej histórie Beskydy, 2016. 
V angličtine odporúčame TUNSTALL, Graydon. A. Blood on the Snow. The Carpathian Winter War of 1915. 
Kansas : University Press of Kansas, 2010.
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Rakúsko-uhorský generálny štáb žiadal najvyššie nemecké velenie o posily do Karpát 
už od začiatku januára 1915. Vyjednávanie o nasadení nemeckých divízií v Karpatoch 
trvalo niekoľko dní. Dňa 11. januára 1915 sa obom stranám podarilo dohodnúť konkrétne 
podmienky.2 Bola vytvorená nemecká Južná armáda (Südarmee), pod velením nemeckého 
generála Alexandra von Linsingena. Svoj veliteľský štáb mala v meste Mukačevo na dnešnej 
Zakarpatskej Ukrajine. Južná armáda pozostávala zo štyroch nemeckých divízií a rakúsko-
uhorského zboru Hofmann. S ďalšími menšími jednotkami mala spolu vyše 48 000 mužov. 
Najvyššie velenie ju nasadilo východne od dôležitého Užockého priesmyku, ktorý spájal 
Uhorsko s Haličou. Ďalej na východ od postavení Južnej armády držala líniu v Karpatoch 
rakúsko-uhorská armádna skupina Pflanzer-Baltin.   

Od januára do marca 1915 sa náčelník rakúsko-uhorského generálneho štábu, generál 
Conrad von Hötzendorf, snažil zo všetkých síl oslobodiť posádku obkľúčenej cisárskej 
pevnosti Przemyśl v Haliči.3 Dve veľké ofenzívy však želaný úspech nepriniesli. V polovici 
marca 1915 generál von Hötzendorf vedel, že šanca na vyslobodenie posádky Przemyślu 
je prakticky nulová. Napriek tomu opäť žiadal od náčelníka nemeckého generálneho 
štábu generála Ericha von Falkenhayna niekoľko nemeckých divízií, ktoré mali posilniť 
zdecimovanú rakúsko-uhorskú armádu v Karpatoch. Ten najprv prejavil podobný postoj 
ako počas úvodných vyjednávaní v januári 1915. Prosby o nemecké divízie niekoľko 
dní odmietal. Svoj prístup zmenil až potom, ako Rusi vypustili do sveta správu o dobytí 
Przemyślu a zajatí obrovského množstva cisárskych vojakov. 

Pád pevnosti Przemyśl dňa 22. marca 1915 bol pre habsburskú monarchiu katastrofou.4 
Strata pevnostného komplexu mohla definitívne podlomiť morálku do krajnosti vyčerpaných 
vojakov, zdecimovaných ruskými guľkami i nehostinnými prírodnými podmienkami 
Karpát. Bezprostrednou hrozbou pre najvyššie rakúsko-uhorské velenie bol príchod nových 
ruských divízií (ktoré dovtedy obliehali Przemyśl) na karpatské bojisko. Cisárska armáda 
už pociťovala zúfalý nedostatok mužov, kým ruský generálny štáb nemal s mobilizáciou 
ďalších a ďalších odvedencov na front výraznejší problém. 

Veliteľstvo ruského Juhozápadného frontu načasovalo vlastnú ofenzívu v Karpatoch 
s pomyselným posledným výdychom vyčerpaných cisárskych obrancov v pevnosti 
Przemyśl. 20. marca 1915 sa zbory ruskej 8. a 3. armády pohli po celej dĺžke frontu na 
karpatskom bojisku vpred a už o dva dni neskôr pevnosť kapitulovala.5 Divízie ruskej 
11. armády, dovtedy viazané v oblasti pevnostného komplexu, začalo najvyššie velenie 
postupne presúvať aj na severovýchodné Slovensko. Koncom marca došlo k zmene 
strategickej situácie v Karpatoch a rakúsko-uhorské jednotky boli zatlačené do hlbokej 
defenzívy. V oblasti dnešného okresu Medzilaborce sa bránili na čiare Sukov – južne 
od Krásneho Brodu – Čabalovce – Výrava.6 Hlavný prielom plánovalo velenie ruského 
Juhozápadného frontu uskutočniť práve v týchto miestach južne od Medzilaboriec. 
 
2 K podmienkam vzniku nemeckej Južnej armády v januári 1915 pozri GLAISE-HORSTENAU, Edmund (ed.).  
Austria-Hungary´s Last War, 1914 – 1918. Vol. 2. Vienna : Publisher of Military Science Releases, 1931, s. 119-
121. 
3  K ofenzívam rakúsko-uhorskej armády smerom na Przemyśl pozri podrobne TUNSTALL, Graydon A. Blood, 
 c. d., s. 94-278. 
4 K  pádu pevnostného komplexu Przemyśl pozri KUPKA, Vladimír. Pevnosti Krakov a  Přemyšl. Opevnění  
habsburské monarchie v  Haliči. Praha : FORTprint, 1999, s. 166-204. V  slovenčine KONEČNÝ, Martin. 
Fortifikačný komplex Przemyśl (Poľsko). In Vojenská história, 22, 2018, č. 1, s. 144-160. 
5  TUNSTALL, Graydon A. Blood, c. d., s. 228. 
6  KAPAVÍK, Radim. Působení 81. pěšího pluku v  Karpatech na jaře 1915. In ČAPLOVIČ, Miloslav –  
DROBŇÁK, Martin – SZABÓ, Viktor – TURIK, Radoslav (eds.). Karpatský, c. d., s. 91-98. 
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Koncom marca doplnila cársku 19. pešiu divíziu pri Medzilaborciach 81. rezervná pešia 
divízia, stiahnutá od Przemyślu.7  Jej 16 000 vojakov predstavovalo ohromnú silu, ktorá 
sa ihneď prejavila. Divízia bola veliteľom ruskej 3. armády (generál Radko Dmitriev) 
nasadená južne od Čabaloviec, kde sa mal uskutočniť rozhodujúci úder. Obranné postavenia 
tu hájili muži z rakúsko-uhorskej 2. pešej divízie X. zboru.8 Čerstvej ruskej divízii nebola 
rovnocenným súperom. Ruské útoky ju donútili ustupovať od Čabaloviec rozsiahlym 
zalesneným terénom smerom k Valentovciam. Vojaci 2. pešej divízie sa zakopali na horskom 
hrebeni s dominantnými výšinami 598 Javirska – 640 Kobyla – kóta 600, ktoré tvorili hlavné 
oporné body novej rakúsko-uhorskej obrannej línie. Koncom marca Rusi zintenzívnili útoky 
na kótu 600 smerom od Výravy, ktorú po tvrdých bojoch ovládli. Cisárske útvary sa usilovali 
stratené pozície získať späť, ale neúspešne. Situácia sa pre rakúsko-uhorské pluky výrazne 
zhoršila na začiatku Veľkonočnej bitky (prebiehala v dňoch 1. – 6. apríla 1915). Rozhodujúci 
prielom frontovej línie nad Valentovcami nastal na Veľký piatok 2. apríla popoludní.9 Silné 
ruské jednotky dobyli cisárske postavenia na Kobyle a vytlačili rakúsko-uhorské pluky až 
do Valentoviec. Ústup cisárskych sa veľmi rýchlo zmenil na nekoordinovaný útek. Slabá 
obrana na kóte 482 Uhliská padla, zvyšky rakúsko-uhorských oddielov unikali smerom 
k Zbudskej Belej. V oblasti medzi Valentovcami a Zbudskou Belou sa ruský útok vyčerpal. 
Cárski vojaci obsadili Uhliská a ďalej nepostupovali. V tejto chvíli sa však už pripravovali 
na nasadenie na bojisku aj pluky nemeckého Beskydského zboru.

Nemeckej prítomnosti na Slovensku predchádzali dlhé hodiny vyjednávania medzi 
náčelníkmi oboch generálnych štábov. Generál von Falkenhayn si uvedomoval, že 
zdecimovaná rakúsko-uhorská armáda ďalšiu ruskú ofenzívu naozaj nemusí zvládnuť 
a Rusi by mohli front v Karpatoch definitívne prelomiť. Náčelník nemeckého generálneho 
štábu však mal pri poskytnutí vlastných divízií dve základné podmienky: za veliteľa nového 
zboru bude určený nemecký generál a nemecké divízie nebudú na fronte rozdelené, ale 
zaútočia spolu v rámci vytvoreného zboru.10 Nemci nechceli trieštiť silu svojich zbraní, 
keďže správne predpokladali dosiahnutie úspechu iba v prípade koordinovaného protiútoku 
s vlastnými jednotkami na čele postupu. Conrad von Hötzendorf s podmienkami súhlasil. 
Dňa 27. marca 1915 vstúpila do platnosti finálna dohoda medzi Nemeckom a Rakúsko-
Uhorskom. Vznikol nemecký Beskydský zbor (Beskidenkorps) pod velením nemeckého 
generála Georga von der Marwitza. Bol to čerstvý držiteľ prestížneho nemeckého 
záslužného rádu Pour le Mérite (obdržal ho za velenie XXXVIII. rezervného zboru v bitke 
pri Mazurských jazerách vo februári 1915).11 Súčasťou Beskydského zboru sa stala 4. 
pešia divízia (prevelená od Južnej armády), 25. rezervná divízia (prevelená od nemeckej 9. 
armády) a 35. rezervná divízia (prevelená od nemeckej Armeeabteilung Woyrsch).12

Jednotlivé nemecké divízie a im podriadené pluky dostali rozkaz pripraviť sa na transport 
železnicou do oblasti severovýchodného Slovenska. Tento presun prebiehal postupne 
a nezačal sa vo všetkých útvaroch Beskydského zboru naraz. Už 27. marca 1915 sa začala 
dlhá cesta plukov 25. rezervnej divízie z oblasti dnešného centrálneho Poľska smerom 
do Karpát. Táto divízia dorazila ako prvá do údolia Laborca, a preto práve ňou začneme 
7 DROBŇÁK, Martin a kol. Medzilaborce 1914 – 1918. Medzilaborce : Mesto Medzilaborce a Klub vojenskej  
histórie Beskydy, 2018, s. 172-173. 
8 KAPAVÍK, R. Působení, c. d., s. 94-98. 
9 Tamže, s. 97-98. 
10 GLAISE-HORSTENAU, E. (ed.).  Austria-Hungary´s, c. d., s. 255-256.
11 Životopis generála von der Marwitza je dostupný na http://prussianmachine.com/aok/marwitz.htm. [cit. 
27.4.2021]. 
12 GLAISE-HORSTENAU, E. (ed.).  Austria-Hungary´s, c. d., s. 255-256.



VOJENSKÁ HISTÓRIA

31

hodnotenie činnosti Beskydského zboru na Slovensku. Pluky 35. rezervnej divízie naložili 
do vagónov 29. marca v okolí poľského mesta Čenstochová. Do boja boli nasadené neskôr 
ako jednotky 25. rezervnej divízie. Ako posledné dostali rozkaz na transport pluky 4. pešej 
divízie. V tomto prípade nemôžeme hovoriť o presune do Karpát, keďže 4. pešia divízia 
v Karpatoch už niekoľko mesiacov bojovala ako súčasť nemeckej Južnej armády. V marci 
1915 sa nachádzala severne od uhorsko-haličskej hranice v pohorí Zwinin (dnes Džvynuv 
na Ukrajine), kde prebiehali nesmierne kruté boje až do apríla 1915. 31. marca boli vyslané 
prvé pluky tejto divízie a cez Mukačevo smerovali na Slovensko. Do boja na našom území 
sa zapojili ako posledné v rámci Beskydského zboru. 

Náčelníci oboch generálnych štábov sa dohodli, že Beskydský zbor bude prevelený na 
najohrozenejší úsek karpatského bojiska, podľa toho, kde Rusi sústredia najviac divízií 
v snahe prelomiť frontovú líniu. Koncom marca bolo evidentné, že ťažisko ruskej ofenzívy 
smeruje do oblasti dotyku pravého krídla 3. armády a ľavého krídla 2. armády, ktorá sa 
nachádzala východne od obce Výrava v dnešnom okrese Medzilaborce.13 Beskydský zbor 
bol napokon podriadený 3. armáde generála Svetozara Boroevića. Ten rozhodol, že generál 
von der Marwitz preberie aj velenie nad zdecimovaným rakúsko-uhorským X. zborom, 
ktorý vytvorí s Beskydským zborom ucelené zoskupenie. Situácia na bojisku si vyžadovala 
premiešanie oslabených rakúsko-uhorských plukov s čerstvými nemeckými silami. 

Generál von der Marwitz prišiel so svojím štábom do maličkej obce Brestov nad 
Laborcom na Veľký piatok 2. apríla, kde zároveň prevzal aj spomínaný X. zbor.14 Doslova 
v hodine dvanástej začal aktívne organizovať protiútok. Frontová línia v čase príchodu 
štábu Beskydského zboru viedla medzi obcami Valentovce a Zbudská Belá. Výravu mali 
v rukách Rusi a dislokovali v nej aj svoje delostrelecké batérie. Húfy dezorientovaných 
rakúsko-uhorských jednotiek ustupovali južne od Zbudskej Belej do údolia Laborca. Veliteľ 
zboru vedel, že musí urýchlene jednať.

Na nasledujúcich stranách detailne priblížime pôsobenie Beskydského zboru na 
severovýchodnom Slovensku prostredníctvom jeho troch divízií. Už sme zmienili, že pluky 
jednotlivých divízií prichádzali na naše územie postupne a boli nasadzované na rôzne úseky 
bojiska západne i východne od rieky Laborec. Bojovú cestu troch divízií predstavujeme 
v chronologickej postupnosti. 

25. rezervná divízia  (25. Reserve-Division)

Prvým útvarom celého Beskydského zboru, ktorý prišiel do železničnej stanice v malej 
obci Koškovce v údolí Laborca, bol pruský 83. rezervný peší pluk (Reserve-Infanterie-
Regiment Nr. 83) z 25. rezervnej divízie.15 Už 30. marca sa začalo vykladanie pluku 
v Koškovciach, kde zároveň došlo k jeho rozdeleniu. Časť pluku bola najprv dislokovaná 
v Brestove nad Laborcom, neskôr sa celý pluk ubytoval v obci Zbojné, kde dorazil 2. apríla.16 

Dňa 31. marca sa na železničnej stanici v Koškovciach objavil hesenský 168. peší pluk 
(Infanterie-Regiment Nr. 168).17 Tento pluk bol ubytovaný v Brestove nad Laborcom 

13  DROBŇÁK, M. a kol. Medzilaborce, c. d., s. 172-183.
14 GLAISE-HORSTENAU, E. (ed.).  Austria-Hungary´s, c. d., s. 274.
15 O pôsobení pluku na Slovensku nájdeme podrobné informácie v oficiálnej vojnovej kronike pluku. Pozri 
WAHRENBURG, Hans. Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 83. Oldenburg – Berlin : Gerhard Stalling, 1924, s. 
53-62. 
16 WAHRENBURG, H. Reserve-Infanterie-Regiment, c. d., s. 53. 
17  K  činnosti 168. pešieho pluku na Slovensku pozri oficiálnu vojnovú kroniku pluku SOLDAN, Adolf.  
5. Grossherzoglich Hessische Infanterie-Regiment Nr. 168. Oldenburg – Berlin : Gerhard Stalling, 1924, s. 24-33. 
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a Rokytove pri Humennom. Na Veľký piatok všetky prápory pluku postúpili do obce 
Zbojné, kde sa stretli s 83. rezervným peším plukom.18 

K divízii bol pred príchodom do Karpát pridelený 13. pluk poľného delostrelectva 
(Feldartillerie-Regiment Nr. 13) z Württembergu.19 Bol to jediný pluk v rámci celého 
Beskydského zboru, ktorý pochádzal z tohto nemeckého štátu. Všetky spomínané pluky 
sa na Veľký piatok 2. apríla sústredili v obci Zbojné a jej bezprostrednom okolí. Jeden 
z dôstojníkov 13. pluku poľného delostrelectva si poznamenal do denníka: „Slovenské 
obyvateľstvo tohto kraja vystavalo v malých dedinkách primitívne, ale malebné drevené 
kostolíky. Omše slúžia aj keď zúri vojna, svojich zvyklostí sa nechcú vzdať.“20

Veliteľ divízie generál Thaddäus von Jarotzky vydal rozkaz zaujať postavenia na sever 
od obce Zbojné ešte v ten deň. Podvečer 2. apríla sa prvé nemecké jednotky vydali do lesov 
obsadiť výšinu 370 (dnes kóta 369 Zárubka) a kótu 586 (na dobových mapách označovaná 
aj ako „Trostjanski vrch“, dnes kóta 583 Lesík).21 Na tieto kopce sa Rusi pri svojom prieniku 
nedostali. 2. apríla pred zotmením dotiahli Nemci na kótu 586 aj svoje delá z 13. pluku 
poľného delostrelectva. 

Na kóte 586 „Trostjanski vrch“ bolo neskôr vybudované veliteľské stanovište 25. rezervnej 
divízie, aj rakúsko-uhorskej 24. pešej divízie z X. zboru.22 Úlohou tohto zoskupenia v rámci 
Beskydského zboru bolo dobyť kľúčovú kótu Kobyla, ktorej sa Rusi zmocnili 2. apríla. 
Pechota aj delostrelci strávili noc z 2. na 3. apríla na pozíciách v lesoch za striedavého 
sneženia a mrholenia. Kým dole v obciach už sneh zliezol, na vrcholkoch výšin sa ešte 
stále držal a v noci teplota neraz klesala pod bod mrazu. V kronike 83. rezervného pešieho 
pluku je explicitne napísané, že hoci muži v noci mrzli, velenie zakázalo zakladať ohne, aby 
neprezradzovalo postavenie nepriateľovi.23  

Generál von der Marwitz vydal 25. rezervnej divízii rozkaz na útok už 3. apríla v skorých 
ranných hodinách. Delostrelectvo divízie rozmiestnené na kóte 586 malo zamerať svoju 
paľbu niekoľkými smermi.24 Časť batérií zasypala granátmi ruské pozície na kóte Uhliská 
južne od Valentoviec a ďalšie batérie zahájili ostreľovanie výšin Javirska a Kobyla. Jeden 
prápor hesenského 168. pešieho pluku spolu s rakúsko-uhorským 45. peším plukom 
zaútočili na Uhliská a po krátkom boji kótu ovládli.25 Rusi sa stiahli do lesov severne od 
obce Valentovce. 60 Rusov vzali hesenskí vojaci na Uhliskách do zajatia. Už 3. apríla Nemci 
obsadili Valentovce, ktoré udržali do konca svojho pôsobenia na Slovensku.  

Pravé krídlo divízie tvorené časťou 168. pešieho pluku a 83. rezervným peším plukom 
postupovalo lesom na sever od kóty 586. V tomto priestore sa nachádzal horský hrebeň 
s dominantnými kótami 582 a 584 (dobové označenie). Objavenie sa nemeckých vojakov 
v týchto miestach bolo pre Rusov veľmi nemilým prekvapením. Presun nemeckých divízií sa 
podarilo pred ruským velením utajiť, čo potvrdzuje aj záznam v kronike württemberských 
plukov. 3. apríla sa lesmi na sever od Zbojného niesol zúfalý ruský krik: „Germanski, 
18 SOLDAN, A. 5. Grossherzoglich, c. d., s. 26.
19 Aj tento delostrelecký pluk vydal po skončení prvej svetovej vojny svoju oficiálnu kroniku. Pozri PANTLEN, 
Hermann. Das Württembergische Feldartillerie-Regiment König Karl (1. Württ.) Nr. 13 im Weltkrieg 1914 – 
1918. Stuttgart : Chr. Belser, 1928. Dejiny všetkých plukov z Württembergu počas prvej svetovej vojny vyšli 
v rozsiahlom diele MOSER, Otto. Die Württemberger im Weltkriege. Stuttgart : Chr. Belser, 1927.
20 MOSER, O. Die Württemberger, c. d., s. 336.
21 WAHRENBURG, H. Reserve-Infanterie-Regiment, c. d., s. 54, SOLDAN, A. 5. Grossherzoglich, c. d., s. 26. 
22 MOSER, O. Die Württemberger, c. d., s. 336-337. 
23 WAHRENBURG, H. Reserve-Infanterie-Regiment, c. d., s. 54.
24 MOSER, O. Die Württemberger, c. d., s. 336-337.
25 SOLDAN, A. 5. Grossherzoglich, c. d., s. 26. 
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Germanski!!“26 Nemecké pluky sa predierali lesmi severne od Zbojného a obsadili aj 
súčasnú kótu 577 Nad Bystrou. Neďaleko tejto výšiny sa nachádzal lovecký zámoček 
českého priemyselníka Karla Škodu, generálneho riaditeľa plzenskej firmy Škoda.27 Ten 
kúpil ešte pred vypuknutím prvej svetovej vojny rozsiahle majetky v dnešnom okrese 
Medzilaborce a nechal si v kraji postaviť lovecké zámočky a lovecké chaty, keďže bol 
vášnivým poľovníkom. Jeden z loveckých zámočkov sa ukrýval aj v lesoch severovýchodne 
od Valentoviec a spomínajú ho i denné hlásenia nemeckých plukov. Vo vojnovej kronike 
württemberských plukov je dokonca fotografia, kde nemeckí vojaci pózujú s miestnym 
správcom zámočku a jeho loveckými psami.28 Napriek tomu, že sa objekt nachádzal 
v lesoch priamo na frontovej línii, boje prvej svetovej vojny prežil. Nezničilo ho ani ruské, 
ani nemecké delostrelectvo. K jeho postupnému zániku došlo v období medzivojnového 
Československa. Miestne obyvateľstvo ho začalo rozoberať a využívalo jeho murivo na 
opravu vlastných poškodených chalúp. Dnes ho pripomínajú už len fotografie a základy 
zarastené bujnou vegetáciou. 

Do večera 3. apríla postúpili nemecké a rakúsko-uhorské pluky severne od Valentoviec 
i do oblasti loveckého zámočka na kóte Nad Bystrou. Niektoré nemecké útvary mali to šťastie, 
že nocovali v priestoroch zámočka a netrpeli tak mínusovými teplotami a nepriaznivým 
počasím. Zvyšné jednotky si vykopali postavenia v lesoch, kde strávili ďalšiu chladnú noc. 
168. peší pluk hlásil za tento deň 4 mŕtvych a 50 ranených mužov.29 

Na Veľkonočnú nedeľu 4. apríla už mohol generál von der Marwitz nasadiť do 
boja aj pluky 35. rezervnej divízie, ktoré sa začali rozmiestňovať v oblasti obcí Čabiny 
a Valentovce. Delostrelecké batérie boli dopravené aj na kótu Uhliská, aj na dobytú výšinu 
580 (na súčasných mapách nie je znázornená), severne od dnešnej kóty 552 Kudrovec.30 
Nemecké a rakúsko-uhorské delostrelectvo bombardovalo ruské pozície na Javirskej 
a Kobyle z niekoľkých postavení a spôsobovalo im ťažké straty. Pešie pluky dostali rozkaz 
postupovať lesmi severne od kóty Nad Bystrou, kde im stála v ceste silne opevnená výšina 
600 (dnes 592). Išlo o dôležitý oporný bod ruskej obrany pred prístupom ku kľúčovej výšine 
Kobyla. Na pravom krídle prenikal 83. rezervný peší pluk, v strede zostavy pochodoval 168. 
peší pluk a na ľavom krídle boli rakúsko-uhorské pluky z 24. pešej divízie.31 

Ruská obrana na kóte 600 sa ukázala ako príliš silná. Rusi opevnili svoje postavenia 
niekoľkými líniami ostnatého drôtu a zásekmi, ich prekonávanie za neustálej paľby 
guľometov bolo veľmi náročné. Hesenský 168. peší pluk hlásil 4. apríla podobné čísla 
ako predošlý deň: 6 mŕtvych a 41 ranených príslušníkov.32 Noc strávili muži z nemeckých 
plukov na pozíciách v lesoch. Dochádzalo k rotovaniu oddielov, tie šťastnejšie mali svoje 
postavenia v Škodovom loveckom zámočku. 

Hlavný útok na kóty Javirska a Kobyla prebehol na Veľkonočný pondelok 5. apríla. 
Nemecké a rakúsko-uhorské delostrelectvo ostreľovalo ruské zákopy na oboch výšinách. 
Ruské delostrelectvo sporadicky odpovedalo. O osude bitky musela rozhodnúť pechota. 
Nemci dobyli tvrdo bránenú kótu 600 a okamžite postupovali lesmi na Kobylu. Na ľavom 
krídle 168. pešieho pluku prenikali útvary rakúsko-uhorskej 2. pešej divízie, ktoré smerovali 

26 MOSER, O. Die Württemberger, c. d., s. 336.
27  Tamže, c. d., s. 336-337.
28 MOSER, O. Die Württemberger, c. d., s. 336.
29 SOLDAN, A. 5. Grossherzoglich, c. d., s. 26.
30 MOSER, O. Die Württemberger, c. d., s. 337.
31 SOLDAN, A. 5. Grossherzoglich, c. d., s. 27, WAHRENBURG, H. Reserve-Infanterie-Regiment, c. d., s. 54-55.
32 SOLDAN, A. 5. Grossherzoglich, c. d., s. 27. 
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na Javirsku. Spojenci potrebovali obsadiť celý horský hrebeň s dominantnými výšinami 
431 – Javirska – Kobyla. Do večera 5. apríla sa rakúsko-uhorským a nemeckým vojakom 
podarilo dostať na hrebeň Javirskej a vytlačiť z nej Rusov. Všetky nemecké pluky z 25. 
rezervnej divízie mali najväčšie straty práve v tento deň Veľkonočnej bitky. Hesenský 168. 
peší pluk prišiel o 19 mŕtvych, 56 ranených a 34 nezvestných mužov.33

Po dobytí Javirskej sa delostrelecká paľba okamžite sústredila len na kótu Kobyla. Aj o tú 
Rusi do večera 5. apríla prišli. Na Kobyle bojovali pruský 83. rezervný peší pluk, hesenský 
168. peší pluk, podporované plukmi z rakúsko-uhorskej 24. pešej divízie.34 V kronike 83. 
rezervného pešieho pluku sú spomínané veľké ruské straty, Nemci ich doslova nestíhali brať 
do zajatia.35 Títo muži, pre ktorých sa už vojna skončila, boli odvážaní do Koškoviec v údolí 
Laborca. Tam ich čakali pripravené vlakové transporty, ktorých cieľovými stanicami boli 
zajatecké tábory. 

 Dobytie kót Javirska a Kobyla nemeckými a rakúsko-uhorskými plukmi 5. apríla bolo 
kľúčové pre ďalšie pokračovanie bojov v Karpatoch na severovýchodnom Slovensku. 
Nasadenie Beskydského zboru v priebehu troch dní prevážilo misky váh na stranu Centrálnych 
mocností. Nemci mali v rukách výšiny, kde mohli umiestniť vlastné delostrelectvo, vybudovať 
pozorovateľne a kontrolovať palebný sektor v oblasti od Čabín na západe po Čabalovce na 
severovýchode. Rusi nevyužili príležitosť zasadiť rozhodujúci úder cisárskym vojakom po 
dobytí kóty Uhliská, nepostupovali na Zbudskú Belú a netlačili sa do údolia Laborca. Dopriali 
vlastným vojakom pol dňa oddychu, a to stačilo nemeckým jednotkám na zaujatie dobrých 
východiskových postavení pre protiútok. Objavenie sa Nemcov na bojisku otriaslo ruskou 
morálkou a do troch dní prišli cárski generáli o predtým tak ťažko nadobudnuté pozície. 
Nasadenie Beskydského zboru odvrátilo možnosť prelomenia frontu v údolí Laborca a postupu 
ruských vojsk na Humenné. Nemci stabilizovali frontovú líniu na výšinách severne od Čabín 
a Valentoviec a ďalší prielom už Rusom neumožnili. Práve tu, v lesoch nad Valentovcami, sa 
v apríli 1915 rozhodovalo o ďalšom osude monarchie.

Utorok 6. apríla po skončení veľkonočných sviatkov opisujú nemecké kroniky plukov 
25. rezervnej divízie ako smutný deň.36 Tí, čo prežili, museli pochovávať mŕtvych 
spolubojovníkov, ktorí padli na kóte 600 a na Kobyle. Práce na provizórnych lesných 
cintorínoch trvali po celý deň. Zároveň prebiehalo čistenie bojiska, zhromažďovanie 
ukoristenej výzbroje a výstroja a odvádzanie zajatých ruských vojakov. 

Dňa 7. apríla dostali zdecimované rakúsko-uhorské pluky rozkaz od veliteľa 3. armády 
generála Boroevića stiahnuť sa z frontovej línie.37 Mužov, ktorí tieto jatky v údolí Laborca 
prežili, čakal dlho očakávaný oddych v zázemí. Pluky museli byť doplnené čerstvými 
silami. Nemecké divízie postupne obsadili celú frontovú líniu na tomto úseku karpatského 
bojiska. Pravé krídlo Beskydského zboru tvorila 25. rezervná divízia, ktorej pluky držali 
obranu na Kobyle i na Javirskej. Na ne nadväzovali pluky 35. rezervnej divízie, ktoré boli 
aj na Javirskej a potom na kótach 431 a 419 severovýchodne od Čabín. Na západnom brehu 
Laborca sa rozmiestnili pluky 4. pešej divízie (ľavé krídlo nemeckých síl), ktoré prišli na 
bojisko ako posledné v rámci zboru. 

Po stratení výšin Javirska a Kobyla sa Rusi stiahli na sever a zaujali pozície na kótach 
548 Dielec a 564 (na súčasných mapách nie je kóta označená).38 Obe výšiny sú situované 
33 SOLDAN, A. 5. Grossherzoglich, c. d., s. 28. 
34  WAHRENBURG, H. Reserve-Infanterie-Regiment, c. d., s. 56-57.
35  WAHRENBURG, H. Reserve-Infanterie-Regiment, c. d., s. 57.
36 SOLDAN, A. 5. Grossherzoglich, c. d., s. 28.
37  GLAISE-HORSTENAU, E. (ed.).  Austria-Hungary´s, c. d., s. 277-278.
38 SOLDAN, A. 5. Grossherzoglich, c. d., s. 29, WAHRENBURG, H. Reserve-Infanterie-Regiment, c. d., s. 57-58. 
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severozápadne od obce Výrava. Na Dielci boli zakopané ruské delostrelecké batérie, ktoré 
zahájili bombardovanie nemeckých pozícií na Javirskej a Kobyle. Nemci umiestnili na 
Kobyle vlastné delostrelecké jednotky. Posilou boli vojaci hesenského 118. rezervného 
pešieho pluku (Reserve-Infanterie-Regiment Nr. 118), ktorý tvoril zálohu divízie.39 Počas 
nasledujúcich dní nemecké velenie pravidelne rotovalo svoje útvary na hlavnej bojovej línii 
a v zázemí. Nemeckí vojaci boli striedavo ubytovaní v loveckom zámočku i v obci Zbojné. 

Ráno 11. apríla podnikli Rusi protiútok z kót Dielec a 564 smerom na nemecké pozície 
na Javirskej a Kobyle.40 Útok bol sprevádzaný silnou delostreleckou paľbou. Obe armády 
sa stretli v lesoch medzi spomínanými výšinami a Rusom sa nepodarilo preraziť. Museli 
sa vrátiť do východiskových postavení. Tieto útoky opakovali Rusi až do 13. apríla, ale 
s rovnakým výsledkom. K Javirskej a Kobyle sa im nepodarilo priblížiť, boli zastavení 
nemeckými plukmi v zalesnenom priestore pred hlavnými obrannými líniami. Po 13. apríli 
útoky v tejto časti karpatského bojiska veliteľ ruskej 3. armády odvolal. Činnosť Rusov 
sa mala obmedziť na hliadkovanie a prieskum bojom. V apríli 1915 sa už u Rusov naplno 
prejavoval zúfalý nedostatok delostreleckej munície, keď továrne absolútne nestíhali 
dodávať armádou požadované počty. Bez silnej delostreleckej podpory nemohli Rusi na novú 
ofenzívu ani pomyslieť. Nemci z 25. rezervnej divízie vykonávali v priebehu apríla najmä 
prieskum bojom a vysielali svoje čaty smerom ku kóte Dielec, aby získali čo najpresnejšie 
informácie o ruských postaveniach a ich sile. Priamy útok na Dielec ale nepodnikli. 

Dňa 29. apríla 1915 mal 83. rezervný peší pluk veľký sviatok. Veliteľ, plukovník 
Friedrich Pohlman, obdržal vzácne nemecké vyznamenanie Železný kríž 1914 I. triedy za 
príkladné velenie pluku v ťažkých bojoch Veľkonočnej bitky.41 Bol to vôbec prvý príslušník 
spomínaného pluku, ktorý toto vyznamenanie získal od začiatku Veľkej vojny.   

Hoci prvé májové dni boli v údolí Laborca spojené so zelenaním stromov a lúk a teplým 
jarným slnkom, sto kilometrov na severozápad sa jarná idylka skončila. V priestore poľských 
miest Gorlice – Tarnów pripravilo nemecké a rakúsko-uhorské najvyššie velenie ofenzívnu 
operáciu, akú táto časť sveta ešte nikdy v histórii nezažila.42 1 000 delostreleckých hlavní 
všetkých kalibrov bolo v čo najväčšej tajnosti premiestnených na úsek frontovej línie 
široký len niekoľko desiatok kilometrov. 2. mája od skorých ranných hodín sa začalo 
delostrelecké bombardovanie, ktoré zasypávalo ruské obranné línie „ohňom a sírou“ 
nepretržite až do obeda. Takúto skazu dovtedy nevidel žiadny z ruských vojakov, chúliacich 
sa vo svojich zákopoch. Ťažké nemecké i rakúsko-uhorské delostrelectvo dokonalo dielo 
skazy niekoľkohodinovým bombardovaním z húfnic a mažiarov, ktoré zmenilo krajinu 
v priestore spomínaných poľských miest na nepoznanie. Tisíce ruských vojakov zomreli 
v zákopoch hneď v prvý deň ofenzívy a ďalšie tisíce, ktoré mali viac šťastia, padli do zajatia. 
S prasknutými bubienkami, pološialení od hrôzy, ktorú práve prežili, vybiehali zakrvavení 
z úkrytov rovno pred nemecké a rakúsko-uhorské bodáky. 

Ofenzíva Centrálnych mocností pokračovala od 2. mája nepretržite a Rusi boli nútení 
ustupovať na celom haličskom fronte. Nepomohlo ani nasadenie čerstvých záloh, ktoré 
boli okamžite posielané do boja po vyložení z vlakových transportov. Ruská 3. armáda 
zúfalo žiadala veliteľstvo Juhozápadného frontu o ďalšie posily, ale spojenecký uragán 
už nemohlo nič zastaviť. Do 5. mája postúpili nemecké a rakúsko-uhorské vojská na 100 
kilometrov širokom frontovom úseku vpred, rozbili niekoľko línií protivníkovej obrany 

39 WAHRENBURG, H. Reserve-Infanterie-Regiment, c. d., s. 57.
40 WAHRENBURG, H. Reserve-Infanterie-Regiment, c. d., s. 58, SOLDAN, A. 5. Grossherzoglich, c. d., s. 29-30. 
41 WAHRENBURG, H. Reserve-Infanterie-Regiment, c. d., s. 58. 
42 K prielomu v oblasti Gorlice – Tarnów pozri GLAISE-HORSTENAU, E. (ed.).  Austria-Hungary´s, c. d., s. 
374-395, STONE, Norman. The Eastern Front 1914 – 1917. London : Penguin Books, 1998, s. 163-171. 
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a doslova zahnali ruskú armádu späť na východ. 5. mája padol Tarnów a od tohto momentu 
sa Rusi už nezmohli ani na koordinovaný protiútok, len vyprázdňovali pozície.43 Ruská 3. 
armáda ustupovala Haličou za rieku San a sťahovala všetky svoje vojská zo severnej strany 
Karpát. Ruským zborom nachádzajúcim sa na južnej strane Karpát (teda aj na Slovensku) 
hrozilo v priebehu niekoľkých dní úplné odrezanie od zvyškov vlastnej armády, keďže 
spojenecký „valec“ sa v tejto fáze javil ako nezastaviteľný. Preto 5. mája dostali rozkaz na 
všeobecný ústup na sever všetky ruské jednotky nachádzajúce sa na Slovensku.44 Nariadenie 
armádneho veliteľa začali bez váhania plniť, o čom sa mohli onedlho presvedčiť aj nemecké 
oddiely pozorujúce okolie z kót Javirska a Kobyla.         

Generál von der Marwitz vydal rozkaz na útok svojim divíziám 5. mája v skorých 
ranných hodinách. Útoku predchádzala delostrelecká príprava. 25. rezervná divízia 
ostreľovala nepriateľské zákopy na kóte Dielec. Úlohou tejto divízie bolo dobyť práve 
Dielec, kde Rusi vybudovali veľmi silnú obranu. Niekoľko línií ostnatého drôtu sťažovalo 
postup v členitom zalesnenom teréne. Oba nemecké pluky (168. peší aj 83. rezervný 
peší) sa dostali do ťažkých bojov a podvečer boli nútené ustúpiť späť na Kobylu.45 V ten 
deň ešte nedokázali Dielec ovládnuť. V nočných hodinách z 5. na 6. mája zahájili Rusi 
koordinovaný ústup z Dielca smerom na severovýchod. Prekročili hlavnú cestu medzi 
Čabalovcami a Výravou a pod plášťom noci unikali do zalesneného pohoria Magura na 
uhorsko-haličskej hranici.

Skoro ráno 6. mája podnikli Nemci druhý útok na kótu Dielec, ktorá sa cez noc stala 
miestom duchov. Našli len prázdne ruské zákopy a haldy vystrieľanej delostreleckej 
i pechotnej munície. Všetko, čo malo nejakú cenu, Rusi v noci vzali so sebou. Pluky 
dostali okamžitý rozkaz prenasledovať nepriateľa a nedopriať mu možnosť zakopať sa 
na výhodnejších obranných postaveniach. 13. pluk poľného delostrelectva postupoval ako 
delostrelecká podpora divízie a ostreľoval ruské pozície v pohorí Magura.46 Rusi vyčlenili 
silný zadný voj, ktorý mal zdržať postup Nemcov za každú cenu. 25. rezervná divízia obišla 
mestečko Medzilaborce z juhu, prenikla do pohoria Magura a zaútočila na ruské jednotky. 
V dňoch 6. a 7. mája zažili lesy v tomto pohorí ťažké boje. Hesenský 168. peší pluk dobyl 
kótu 755 Magura a pruský 83. rezervný peší pluk kótu 752 Megelov grúň a výšinu 764, ktorá 
sa týčila priamo na uhorsko-haličskej hranici.47 

Dňa 7. mája boli pešie pluky 25. rezervnej divízie rozmiestnené na frontovej línii 
nasledovne: ľavé krídlo tvoril 168. peší pluk v pohorí Magura (postupoval medzi kótami 
784 Brincová a 755 Magura), v strede zostavy bol 83. rezervný peší pluk (medzi kótami 752 
Megelov grúň a výšinou 764) a východne od neho sa prebíjal lesmi hesenský 118. rezervný 
peší pluk (na kóte 764).48 

V noci zo 7. na 8. mája opustili posledné ruské jednotky územie Slovenska a ustúpili do 
Haliče. V tomto úseku frontovej línie tvoril hlavnú ústupovú cestu Lupkovský priesmyk, 
ležiaci juhovýchodne od malej obce Palota v súčasnom okrese Medzilaborce.  Ešte aj 
8. mája v predpoludňajších hodinách hlásili nemecké pluky ruských zajatcov, ktorí boli 
buď ranení, alebo vyčerpaní a nevládali pochodovať s vlastnými jednotkami do Haliče.49 

43 GLAISE-HORSTENAU, E. (ed.).  Austria-Hungary´s, c. d., s. 391-395. 
44 DROBŇÁK, M. a kol. Medzilaborce, c. d., s. 192. 
45  WAHRENBURG, H. Reserve-Infanterie-Regiment, c. d., s. 58-59, SOLDAN, A. 5. Grossherzoglich, c. d., s. 31-32.
46 SOLDAN, A. 5. Grossherzoglich, c. d., s. 32. 
47 SOLDAN, A. 5. Grossherzoglich, c. d., s. 32, WAHRENBURG, H. Reserve-Infanterie-Regiment, c. d., s. 58-61. 
48 SOLDAN, A. 5. Grossherzoglich, c. d., s. 32, WAHRENBURG, H. Reserve-Infanterie-Regiment, c. d., s. 60-61. 
49 SOLDAN, A. 5. Grossherzoglich, c. d., s. 32-33, WAHRENBURG, H. Reserve-Infanterie-Regiment, c. d., s. 61. 
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V zákopoch v pohorí Magura získali Nemci nielen ruských zajatcov, ale aj veľa pechotnej 
výzbroje, vrátane guľometov. Všetky pluky 25. rezervnej divízie opustili v priebehu 8. mája 
územie severovýchodného Slovenska cez Lupkovský priesmyk a prenasledovali Rusov do 
Haliče. 

Pozrime sa teraz na pôsobenie nemeckej 35. rezervnej divízie, ktorá sa dostala na bojisko 
v údolí Laborca ako druhá v poradí.  

35. rezervná divízia (35. Reserve-Division)

35. rezervná divízia bola pred príchodom do Karpát súčasťou nemeckej Armeeabteilung 
Woyrsch.50 V slovenskej historiografii pre tento zväzok zatiaľ neexistuje ustálené 
pomenovanie, niekedy sa prekladá ako „dočasná armáda Woyrsch“. Aj z tohto dôvodu 
uvádzame jej pôvodný nemecký názov. Zostavu divízie tvorili z väčšej časti druhosledové 
pruské pluky Landwehru (zemebrana, časť slovenských historikov používa aj termín 
vlastibrana). Tieto pluky dostali rozkaz k prípravám na transport z oblasti poľskej 
Čenstochovej na severovýchodné Slovensko 27. marca 1915.51 Jednotlivé pluky boli vysielané 
v rôznych vlakových transportoch a neprišli do údolia rieky Laborec naraz. 

Už 2. apríla dorazil do Humenného štáb 35. rezervnej divízie, na čele s veliteľom generálom 
Maxom von Schmettau. Medzi prvými sa objavil na bojisku pruský 9. peší pluk Landwehru 
(Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 9), ktorého prápor sa 2. apríla ubytoval v Radvani nad 
Laborcom.52 O deň neskôr ho doplnili zvyšné dva prápory a pluk bol kompletný. Do 3. apríla 
dorazili aj všetky delá z batérií 35. rezervného pluku poľného delostrelectva (Reserve-
Feldartillerie-Regiment Nr. 35), ktorý tvoril hlavnú palebnú silu divízie.53 Do 2. apríla 
pricestovali všetky prápory pruského 2. pešieho pluku Landwehru (Landwehr-Infanterie-
Regiment Nr. 2) do Humenného. Dňa 4. apríla už bol tento peší pluk ubytovaný v Zbudskej 
Belej.54 Hlavnou bojovou úlohou celej 35. rezervnej divízie po príchode do údolia Laborca 
bolo postúpiť na čiaru Valentovce – Čabiny a dobyť dve kľúčové kóty severovýchodne od 
Čabín: výšinu 419 (dnes kóta 416) a výšinu 431 (na súčasných mapách nie je znázornená, 
keďže ide o lúky a pastviny).  

Kým 25. rezervná divízia 3. apríla už útočila na kótu Uhliská a obsadila Valentovce, 35. 
rezervná divízia sa v ten deň do boja ešte nezapojila. Zhromažďovala sa v Radvani nad 
Laborcom, vo Volici i v Zbudskej Belej. Generál von der Marwitz vydal rozkaz na útok 
všetkým plukom zboru ráno 4. apríla na Veľkonočnú nedeľu. 9. peší pluk Landwehru 
predstavoval ľavé krídlo 35. rezervnej divízie a postupoval údolím rieky Laborec na trase 
Volica – Čabiny. V priebehu dňa obsadil slabo bránenú kótu 392 Dielec (nemýliť si s kótou 
Dielec spomínanou na predchádzajúcich stranách), severovýchodne od Čabín.55 Tu strávil 

50 Tento zväzok bol pomenovaný po nemeckom generálovi Remusovi von Woyrsch. K jeho vojenskej kariére  
pozri http://prussianmachine.com/aok/woyrsch.htm. [cit. 27.4.2021]. 
51 GLAISE-HORSTENAU, E. (ed.).  Austria-Hungary´s, c. d., s. 255-256. 
52 O pôsobení 9. pešieho pluku Landwehru na Slovensku nájdeme podrobné informácie v oficiálnej vojnovej  
kronike pluku. Pozri ZINZOW, Hans Adam. Königlich Preussisches Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 9. 
Oldenburg – Berlin : Gerhard Stalling, 1930, s. 60-70. 
53  Pozri vojnovú kroniku pluku: SCHRAMEK, Georg. Das Res.-Feldartillerie-Regiment Nr. 35 im Weltkriege  
1914 – 18. Oldenburg – Berlin : Gerhard Stalling, 1925, s. 54-68. 
54 K pôsobeniu tohto pluku na Slovensku pozri vojnovú kroniku HERRFAHRDT, Heinrich – REISSLER, Ernst. 
Königlich Preussisches Landwehr-Infanterie-Regiment König Wilhelm II von Preussen. Oldenburg – Berlin : 
Gerhard Stalling, 1924, s. 46-50.
55 ZINZOW, H. A. Königlich, c. d., s. 62. 
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pluk svoju prvú noc v narýchlo budovaných zákopoch v lesoch. Ako spomína kronika pluku, 
noc bola chladná, miestami padal sneh a vojaci mrzli.56 

Východne od 9. pešieho pluku Landwehru pochodoval pruský 2. peší pluk Landwehru. 
Ten 4. apríla dosiahol Zbudskú Belú a Valentovce, ktoré už boli pevne v nemeckých 
rukách.57 Ešte v ten deň za šera prenikal terénom severne od Valentoviec proti ruským 
líniám. Zálohu tvoril saský 107. peší pluk Landwehru (Landwehr-Infanterie-Regiment  
Nr. 107), ktorý veliteľ  divízie operatívne nasadzoval podľa potreby.58 Bol to zároveň jediný 
pluk zo Saska v rámci celého Beskydského zboru. 

Kóta 419 severovýchodne od Čabín sa ukázala byť dôležitým oporným bodom ruskej 
obrany. Rusi na nej umiestnili svoje delostrelecké batérie, ktoré ostreľovali nepriateľské 
pozície. Skoro ráno 5. apríla na Veľkonočný pondelok vyrazili muži z 9. pešieho pluku 
Landwehru do útoku proti kóte 419.59 Po opustení Dielca museli prekonať malú riečku 
Olšava a následne sa štverať na kótu. Tá síce nie je príliš vysoká, ale bola veľmi dobre 
opevnená. Rusi tu mali niekoľko línií ostnatého drôtu a zásekov, ktoré dopĺňali guľometné 
hniezda. Počas celého dňa vysielali nemeckí velitelia svojich mužov vo vlnách proti kóte 
419. Bojovalo sa na bodáky, Nemci i Rusi hlásili veľké straty. Rusi hnali stále ďalšie a ďalšie 
roty proti nemeckým útočníkom.

Napriek krvavému boju nedokázali Nemci v ten deň ruskú obranu prelomiť. Menšie 
prestrelky neutíchali ani po zotmení. Časť pluku ostala nocovať v narýchlo vyhĺbených 
zákopoch v lesoch, časť sa stiahla za riečku Olšava. 5. apríla večer už boli dobyté kóty 
Javirska a Kobyla mužmi z 25. rezervnej divízie, 2. pešej divízie a 24. pešej divízie, o to 
úpornejšie sa Rusi bránili na kóte 419. Na pravom krídle postupujúci Prusi z 2. pešieho 
pluku Landwehru dosiahli úspech už v tento deň, keď po tvrdom boji vyhnali Rusov z kóty 
431 a obsadili ju.60 Aj tu mali Rusi umiestnených niekoľko diel. Na Veľkonočný pondelok 
večer držali nemecké a rakúsko-uhorské vojská súvislú líniu v smere východne od Čabín 
kóta 431 – Javirska – Kobyla. Ostávalo vložiť posledný kamienok do víťaznej mozaiky... 

V utorok 6. apríla rozhodlo velenie divízie o vyčlenení dvoch práporov zo saského pluku, 
ktoré mali podporiť útok 9. pešieho pluku Landwehru proti ruským pozíciám na kóte 419.61 
Zároveň sa nemecké aj rakúsko-uhorské delostrelecké batérie zamerali primárne na kótu 419 
a ostreľovali ju počas celého dňa.62 Boje na bodáky pokračovali, ale už sa ukázala početná 
prevaha Nemcov, ktorí sústredili na jednom úseku viac práporov, ako Rusi. Do večera 6. 
apríla Nemci kótu 419 ovládli. Po prehľadaní všetkých zákopov na kóte pozbierali Nemci 
vyše 700 ruských pušiek, ktoré predstavovali obrovskú korisť.63

9. peší pluk Landwehru zaznamenal za tri dni bojov (od 4. do 6. apríla) 39 mŕtvych (z toho 
jeden dôstojník) a 261 zranených príslušníkov.64 Od 7. apríla boli nemecké jednotky na línii 
severovýchodne od Čabín dislokované nasledovne: 9. peší pluk Landwehru (kóta 419) –  
2. peší pluk Landwehru (kóta 431 a Javirska) – 168. peší pluk a 83. rezervný peší pluk 
(Kobyla). Delostrelecké batérie z oboch nemeckých divízií boli rozmiestnené na celom 
56 ZINZOW, H. A. Königlich, c. d., s. 62. 
57 SCHRAMEK, G. Das Res.-Feldartillerie-Regiment, c. d., s. 57, HERRFAHRDT, H. Königlich, c.d., s. 46-47.    
58 SCHRAMEK, G. Das Res.-Feldartillerie-Regiment, c. d., s. 57.
59 ZINZOW, H. A. Königlich, c. d., s. 62.
60 HERRFAHRDT, H. – REISSLER, E. Königlich, c. d., s. 47-48.
61  ZINZOW, H. A. Königlich, c. d., s. 64. 
62 SCHRAMEK, G. Das Res.-Feldartillerie-Regiment, c. d., s. 57-58.
63 ZINZOW, H. A. Königlich, c. d., s. 64.
64  ZINZOW, H. A. Königlich, c. d., s. 64.
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horskom hrebeni ohraničenom vyššie uvedenými kótami. Zachovala sa nádherná snímka 
dôstojníkov z 13. pluku poľného delostrelectva z Württembergu na Javirskej. Zálohy 
tvorili 107. peší pluk Landwehru v úseku 35. rezervnej divízie a 118. rezervný peší pluk 
v úseku 25. rezervnej divízie. Delostreleckú silu predstavovali 35. rezervný pluk poľného 
delostrelectva, 13. pluk poľného delostrelectva a 25. rezervný pluk poľného delostrelectva 
(Reserve-Feldartillerie-Regiment Nr. 25). Medzi nemeckými plukmi boli včlenené aj 
rakúsko-uhorské útvary, ktoré po 7. apríli veliteľ 3. armády stiahol z frontovej línie.

Rusi ustúpili na sever a opevnili sa na kóte 457 (dnes výšina 453 Hrabiny), kde rozmiestnili 
delostrelecké batérie.65 Tie začali bombardovať nemecké pozície na kótach 419 a 431. Bolo 
evidentné, že Rusi sa so stratou kľúčovej kóty 419 na prístupe k Čabinám nechcú zmieriť. 
Po celej dĺžke frontu došlo 11. apríla k masívnej ruskej ofenzíve. V úseku bránenom 35. 
rezervnou divíziou sa cieľom útoku stali výšiny 419 a 431. V priebehu troch dní bojov (11. 

– 13. apríl) zaznamenali ťažké straty nielen útočiaci Rusi, ale aj Nemci.66 Teraz sa situácia 
vymenila a proti novým prekážkam z ostnatého drôtu vybudovaných Nemcami útočili 
cárski vojaci. Lesmi sa šíril krik a stonanie mužov napichnutých na drôtených zátarasoch 
či zasiahnutých paľbou z pušiek. 9. peší pluk Landwehru uvádzal svoje straty v priebehu 
troch dní bojov na 23 mŕtvych vojakov a 62 ranených.67 Tento pluk za svoje krátke 
pôsobenie v lesoch nad Čabinami platil skutočne krvavú daň. Rusom sa kóty 419 a 431 
dobyť nepodarilo a po 13. apríli útoky zastavili. Obmedzili sa na sporadické delostrelecké 
bombardovanie, hliadkovanie a prieskum bojom. 

Od polovice apríla sa výrazne zlepšilo počasie. Sneh definitívne zliezol aj z kopcov, slnečné 
lúče boli stále silnejšie, stromy sa začali zelenať. Ruské útoky skončili, nemeckí vojaci 
tak mali viac času na spoznávanie kraja a kontakt s miestnym obyvateľstvom. V kronike 
35. rezervného pluku poľného delostrelectva nájdeme zaujímavé pasáže aj o sociálnych 
pomeroch miestneho slovenského obyvateľstva žijúceho v údolí Laborca. Potvrdzujú, že 
vidiecky ľud na severovýchodnom Slovensku často živoril v biede. Pasáže v kronike sú 
obrazom obrovských kultúrnych a spoločenských rozdielov medzi nemeckými vojakmi 
(ktorí sem prišli z rozvinutejších oblastí) a slovenským obyvateľstvom.

„Krajina a ľudia sa dostali do veľkej chudoby. Pre kultúrnu osvetu neurobila rakúsko-
uhorská monarchia vôbec nič. Postupne sme pochopili, že záujem tohto národa nemohol 
vyústiť v udržanie štátu, lebo vláda nedodržiavala to, čo sľubovala... Chatrče, v ktorých  
miestne obyvateľstvo bývalo, bolo to najprimitívnejšie, čo sme doteraz videli. Aj v nich sa 
rozšírila tá háveď (v zmysle nepríjemných parazitov, pozn. M. K.). V týchto chatrčiach bolo 
bývanie vskutku nepohodlné, keďže pre chýbajúci komín nám pripadali ako udiarne.

Na vidieku bola kultúra sotva badateľná. Práve počas nášho pobytu začalo obyvateľstvo 
s prípravami na jarné poľnohospodárske práce. So svojpomocne vyrobenými drevenými 
pluhmi a bránami pripravovali pole na sejbu. Hneď nato bolo pole osiate. Aká bola úroda 
sme bohužiaľ nevedeli zistiť, ale pravdepodobne vystačila akurát pre vlastnú spotrebu 
nenáročného obyvateľstva. Takéto dojmy sme vôbec neočakávali...“68  

Stojí za zmienku, že obe strany využívali počas bojov v údolí Laborca aj úplne nový druh 
zbrane – letectvo. Kronika 35. rezervného pluku poľného delostrelectva uvádza, že lietadlá 
mali za úlohu pozorovať a mapovať pozície cárskej armády v oblasti Krásneho Brodu, Me-
dzilaboriec, Čabaloviec a dokonca tylové postavenia v Lupkovskom priesmyku.69 Informá-
65 SCHRAMEK, G. Das Res.-Feldartillerie-Regiment, c. d., s. 59.
66 ZINZOW, H. A. Königlich, c. d., s. 65-66. 
67 ZINZOW, H. A. Königlich, c. d., s. 66.
68 SCHRAMEK, G. Das Res.-Feldartillerie-Regiment, c. d., s. 60-61.
69 SCHRAMEK, G. Das Res.-Feldartillerie-Regiment, c. d., s. 61-62. 
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cie následne odovzdávali delostrelcom, ktorí podľa navádzania ostreľovali ruské postavenia.  
Podrobnosti o leteckom prieskume i bombardovaní nájdeme aj v zápiskoch doktora Ivana 
Antonoviča Arjamova, plukovného lekára ruského 73. pešieho pluku z 19. pešej divízie. 
Tento pluk bol v priebehu apríla 1915 dislokovaný v oblasti Medzilaboriec. 

Arjamov píše: „Táto jar nám priniesla jednu novú hrozbu. Na našom fronte sa objavili 
lietadlá. Je skvelé počasie, nepriateľ sa usilovne premáva po nebi a skúma zem. Keď prišli 
prvé slnečné dni, títo vzdušní dravci začali lietať nad našimi hlavami. Najprv ako vtáci 
krúžili veľmi vysoko-prevysoko na nebesách, ledva viditeľní voľným okom. Len zvuk ich 
motorov prezrádzal, že nepatria do ríše operencov. Potom sa ale situácia zhoršila. Začali 
klesať bližšie k zemi a vtedy to začalo! Nad hlavou letí takýto vták, vznáša sa s vrčiacim 
motorom, prehľadáva zem pod sebou a potom zrazu – bum! Letecká bomba explodovala na-
blízku, alebo zasiahla sústredenie konských zásobovacích povozov či pochodujúce zálohy. 
Títo dravci sa každý deň stávali drzejšími. Proti nim zo zeme vyleteli šrapnely a salvy z gu-
ľometov a pušiek... Vojaci nemajú radi lietadlá. Obávajú sa ich neočakávanosti a prakticky 
úplnej nemožnosti svojho ukrytia. Vojaci sa nachádzajú v zálohe, oddychujú, umývajú sa, 
v tyle sa cítia bezpečne, keď im zrazu niečo zavrčí nad hlavou a jedna za druhou sa sypú 
bomby. A keď lietadlo nebombarduje, vypustí dve či tri svetlice – ligotavé hviezdičky sa ako 
meteority rútia dole a ostáva za nimi dlhý chvost. Tieto dlhé tenké prúžky dymu potom dlho 
visia v tichom bezvetrí. Vtedy môžeme čakať delostrelecké ostreľovanie s ťažkými granátmi, 
pretože visiace prúžky dymu slúžia ako poznávacie znaky pre nepriateľské batérie. Ani 
nepriateľskí vojaci nemajú radi lietadlá. Naši Muromci (typ ruského lietadla, pozn. M. K.)
sú ešte strašnejší, ako ich stroje.“70  

Zachovala sa vzácna fotografia havarovaného ruského lietadla v údolí Laborca, na kto-
rej sú zachytení nemeckí a rakúsko-uhorskí vojaci obzerajúci si poškodený stroj. Snímka 
pochádza z apríla 1915 a je zaujímavým dokladom o nehode jedného z ruských pilotov na 
bojisku južne od Medzilaboriec.  

Koncom apríla boli južne od Čabín umiestnené aj najslávnejšie delostrelecké zbrane habs-
burskej monarchie. Išlo o ťažké mažiare vzor 1911 kalibru 30,5 cm z plzenskej Škodovky. 
Mažiar v bojovom postavení vážil vyše 18 ton a dokázal vystreliť granát hmotnosti 384 kg 
až do vzdialenosti 9,6 km.71 Kronika 35. rezervného pluku poľného delostrelectva uvádza, 
že tieto ťažké mažiare dokonca zasahovali granátmi aj ruské tylové postavenia v oblasti 
Lupkovského priesmyku.72 Zachovalo sa niekoľko snímok mažiarov v údolí Laborca, väčši-
na z nich pochádza z obce Volica.  Na prelome apríla a mája sa delostrelecké bombardovanie 
zintenzívnilo. Nemecké a rakúsko-uhorské batérie boli južne i severne od Čabín, i v údolí 
riečky Olšava a, prirodzene, na Javirskej. Rusi mali svoje delostrelecké batérie najmä na 
výšine 457 a ďalej na východ na kóte 548 Dielec.  

Po zahájení ofenzívy pri Gorliciach sa aj nemecké jednotky v údolí Laborca pripravovali 
na rozhodujúci útok. Delostrelectvo sa už zameralo na všetky zistené ruské pozície na sva-
hoch okolo hlavnej cesty z Čabín smerom na Krásny Brod a Medzilaborce. Silné ruské po-
stavenia pri Krásnom Brode boli zasypávané granátmi nepretržite. Do sektoru 35. rezervnej 
divízie prišli aj batérie zo 17. pluku poľného delostrelectva (Feldartillerie-Regiment Nr. 17) 
a bombardovali ruské zákopy v oblasti Krásneho Brodu.73     

70 DROBŇÁK, M. a kol. Medzilaborce, c. d., s. 188-189.
71 Pre viac informácií o tejto slávnej zbrani pozri FRANCEV, Vladimír. Československé zbraně ve světě. V míru  
i za války. Praha : Grada Publishing, 2015, s. 35-38. 
72  SCHRAMEK, G. Das Res.-Feldartillerie-Regiment, c. d., s. 62.
73  Tamže. 
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Dňa 5. mája v skorých ranných hodinách zahájili útok všetky divízie Beskydského zboru. 
Pluky 35. rezervnej divízie mali postupovať na sever a obsadiť kótu 457, kde mali Rusi svoje 
delostrelecké batérie.74 Nemci opustili zákopy na výšinách 419 a 431 a prenikali zalesneným 
terénom vpred. Pluky Landwehru zaujali nové pozície v lesoch pod ruskými zákopmi na 
kóte 457. V noci z 5. na 6. mája došlo k rovnakému javu ako v sektore 25. rezervnej divízie 
na kóte Dielec. Rusi s príchodom tmy opustili výšinu 457 a stiahli sa na severovýchod. Keď 
6. mája ráno vyrazili Nemci s nasadenými bodákmi do svahu, našli na hrebeni už len prázd-
ne kľukaté línie a nábojnice z delostreleckej munície.  

Nemci postupovali popri rozstrieľanom kláštore baziliánov pri Krásnom Brode až do malej 
obce Ňagov, juhovýchodne od Medzilaboriec.75 Nenarazili takmer na žiadny odpor. Mestu 
sa vyhli (podobne ako 25. rezervná divízia na pravom krídle zboru) a zamierili do pohoria 
Magura, kde už čakali zadržiavacie ruské oddiely. 35. rezervná divízia prenikala západnou 
časťou pohoria Magura, smerom k pohraničnej obci Palota. Kronika 9. pešieho pluku Landwe-
hru výslovne zmieňuje „prekrásne bukové lesy“ v pohorí Magura, ktorými sa pruskí vojaci 
predierali za neustáleho svišťania ruských guliek.76 Dnes sú tieto lesy súčasťou Chránenej 
krajinnej oblasti Východné Karpaty. Zaslúžia si maximálnu ochranu, keďže tvoria unikátne 
prírodné dedičstvo karpatských bukových pralesov. Ich krásu dokázali vnímať cudzí vojaci 
počas krutých bojov karpatskej bitky, keď – mohli by sme usudzovať –nebolo času na skú-
manie prírodného bohatstva regiónu. Je veľmi smutné, že nádheru a vzácnosť karpatských 
bukových lesov nevieme ani po sto rokoch dostatočne oceniť a masívne ich odlesňujeme.

Aj kronika 35. rezervného pluku poľného delostrelectva prináša zaujímavé dobové sve-
dectvo o charaktere kraja. „Čo sme si naplno užívali, boli prírodné krásy tejto krajiny, s ra-
dosťou vítajúce prichádzajúcu jar. Od Karpát  sme mali  úplne iné očakávania, keď nás 
vysadili na úpätí Východných Beskýd. Očakávané strmé kopce a tmavé priepasti tu neboli... 
Boli tu cesty, ktoré sa v úžľabinách a horských chrbtoch stratili alebo sa zmenšili na úzke 
chodníčky, ktoré viedli k horským sedlám.  Menšie údolia ústili do roklín. Na horách rástli 
lesy vo svojej divokej nedotknuteľnosti, tak ako ich Boh stvoril.“77

V úseku frontovej línie vyčlenenej 35. rezervnej divízii v pohorí Magura nedošlo k takým 
krutým bojom, ako v prípade susednej 25. rezervnej divízie. 7. mája objavili nemecké pluky 
prázdne ruské zákopy, v ktorých našli veľa delostreleckej i pechotnej munície, pušky i gu-
ľomety. Tentoraz mali Rusi naponáhlo. Cestu im znepríjemňovalo nemecké delostrelectvo, 
ktoré sa už rozmiestnilo aj v Čabalovciach, aj v Medzilaborciach. Delostrelecké granáty 
dopadali na ruské jednotky, ustupujúce Haličou na východ. 

Dňa 8. mája prekročili pluky 35. rezervnej divízie hranice Uhorska a Haliče. V niektorých 
zákopoch ešte našli ťažko ranených ruských vojakov, ktorí nevládali pokračovať s vlastný-
mi jednotkami. Nemecké vojská opustili Slovensko a smerovali na poľskú obec Radoszyce.78 
Zadný voj Beskydského zboru tvorila pruská 4. pešia divízia. Priblížme si jej nasadenie na 
severovýchodnom Slovensku.  

4. pešia divízia (4. Infanterie-Division)

4. pešia divízia, ktorej velil generál Erich Freyer, bola najsilnejším útvarom Beskydského 
zboru. Tvorili ju výlučne prvosledové pruské pešie, jazdecké a delostrelecké pluky. Aj podľa 
74 ZINZOW, H. A. Königlich, c. d., s. 68-69.
75  ZINZOW, H. A. Königlich, c. d., s. 69.
76  ZINZOW, H. A. Königlich, c. d., s. 8.
77  SCHRAMEK, G. Das Res.-Feldartillerie-Regiment, c. d., s. 61.
78 ZINZOW, H. A. Königlich, c. d., s. 70.
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západných mocností mala 4. pešia divízia v rámci nemeckej armády vysokú bojovú hodnotu. 
V tejto súvislosti si dovolíme malú odbočku. Po utíchnutí bojov prvej svetovej vojny nechal 
v roku 1919 generálny štáb armády Spojených štátov amerických vypracovať charakteristiku 
251 divízií nemeckej armády s ich hodnotením podľa dosiahnutých výsledkov na všetkých 
bojiskách Veľkej vojny. V podkapitole venovanej 4. pešej divízii sa dočítame aj nasledovné: 

„4. pešia divízia bola vždy veľmi dobrou divíziou. Svoje vysoké bojové kvality potvrdila 
vo všetkých bitkách, ktorých sa zúčastnila. Špeciálne vysoko hodnotíme jej vystúpenie 
na západnom fronte v oblasti Sapigneul počas ofenzív od 16. apríla do 4. mája 1917.“79 
Hodnotenie 25. rezervnej divízie a 35. rezervnej divízie očami amerických spravodajských 
dôstojníkov už také lichotivé nebolo...

Vráťme sa ale opäť do snehom zaviatych Karpát v marci 1915. Pruská 4. pešia divízia 
bola vtedy súčasťou nemeckej Južnej armády, ktorá pôsobila východne od dôležitého Užoc-
kého priesmyku, ktorý spájal Uhorsko s Haličou. Pridelili ju k rakúsko-uhorskému zboru 
Hofmann a zúčastnila sa mimoriadne ťažkých bojov v pohorí Zwinin.80 Nemci spolu s ra-
kúsko-uhorskými útvarmi tu už od februára uviazli vo vyčerpávajúcich bitkách a dlho ne-
dokázali ruskú obranu prekonať. V zimných mesiacoch bolo pohorie Zwinin pod snehovými 
závejmi a omrzliny, choroby a epidémie infekčných chorôb si vyžiadali stovky životov na 
oboch stranách. Nemcom sa definitívne podarilo preraziť až po 10. apríli, keď ovládli Zwinin 
a prinútili Rusov stiahnuť sa na sever. V tom čase už boli vojaci 4. pešej divízie na Slovensku.

Pluky 4. pešej divízie dostali rozkaz k prípravám na transport ako posledné v rámci 
Beskydského zboru. Jednotlivé pluky prichádzali na Slovensko železnicou cez Mukačevo 
a už 2. apríla máme zmienky o 14. pešom pluku vo Vranove nad Topľou.81 Odtiaľ pokračovali 
do Humenného, kde väčšina divízie dorazila 3. apríla. Kým pruskí vojaci ešte len vykladali 
svoj výstroj z vagónov na železničnej stanici, ich spolubojovníci z 25. rezervnej divízie už 
v tento deň bojovali na kóte Uhliská pod Valentovcami. 

4. pešia divízia bola tvorená až štyrmi prvosledovými pešími plukmi (14. peší pluk, 
49. peší pluk, 140. peší pluk, 149. peší pluk), jedným jazdeckým plukom (12. dragúnsky 
pluk) a dvoma delostreleckými plukmi (17. pluk poľného delostrelectva a 53. pluk 
poľného delostrelectva).82 Pre úplnosť treba poznamenať, že väčšina plukov sa nestihla 
zapojiť priamo do Veľkonočnej bitky, ale svoj krst ohňom na bojisku zažila neskôr. 

Od 4. do 5. apríla prebiehalo zhromažďovanie útvarov divízie v Radvani nad Laborcom, 
odkiaľ už vojaci postupovali na pridelené pozície pešo. Pripomíname, že 5. apríla vrcholili 
najťažšie boje Veľkonočnej bitky na výšinách Javirska a Kobyla, kde prelievali krv nemeckí 
i rakúsko-uhorskí vojaci. Aj 4. pešia divízia však aspoň symbolicky podporila útok hlavných 
nemeckých síl na vyššie spomenuté kóty. Zo 14. pešieho pluku bol totiž vyňatý jeden prápor 
a guľometná rota, ktoré sa ako záloha dostali na Javirsku ešte 5. apríla v nočných hodinách.83 
V tom čase boli obe kóty už v nemeckých rukách, aj keď menšie ohniská odporu ešte bolo 
potrebné likvidovať.

Generál von der Marwitz rozhodol, že 4. pešia divízia bude nasadená na západnom brehu 
Laborca a podporí spojeneckú 21. pešiu divíziu Landwehru z X. zboru.84 Táto rakúsko-

79  http://www.gutenberg.org/files/55620/55620-h/55620-h.htm#Page_92 [cit. 27.4.2021].
80 K bojom v pohorí Zwinin pozri GLAISE-HORSTENAU, E. (ed.).  Austria-Hungary´s, c. d., s. 211-213. 
81 WARTENSLEBEN, Herbert Alexander. Das Infanterie-Regiment Graf Schwerin (3. Pomm.) Nr. 14 im  
Weltkriege 1914 – 1918. Oldenburg – Berlin : Gerhard Stalling, 1926, s. 60. 
82  GLAISE-HORSTENAU, E. (ed.).  Austria-Hungary´s, c. d., s. 344.
83 WARTENSLEBEN, H. A. Das Infanterie-Regiment, c. d., s. 61.
84 K  bojom tejto divízie západne od rieky Laborec na prelome marca a  apríla 1915 pozri vojnovú kroniku 
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uhorská divízia utrpela počas bojov na prelome marca a apríla ťažké straty a jej pluky boli 
veľmi preriedené. Držala úsek bojiska západne od obce Čabiny, na línii Čabiny – Repejov. 
V priebehu 7. apríla sa už v týchto postaveniach objavovali aj muži z nemeckej 4. pešej 
divízie. Stopy po jej príslušníkoch sa našli na oboch svahoch horského chrbta Sveržava, 
ktorý sa tiahne západne od hlavnej cesty medzi Volicou a Čabinami. Ide o prevažne tylové 
postavenia na súčasných kótach 461 Suchý Jedľovec, 444 Lysá hora, 472 Vaškova hora 
a 466 Tisovec.85  

Pluky 4. pešej divízie boli ubytované najmä v obci Oľka (a jej širokom okolí), ležiacej 
v údolí rovnomennej rieky. Od 9. apríla bolo rozostavenie peších plukov divízie nasledovné: 
ľavým krídlom divízie bol 149. peší pluk (Infanterie-Regiment Nr. 149), ktorý držal pozície 
v zalesnenom teréne medzi obcou Závada (súčasný okres Humenné) a údolím rieky Oľka.86 
Naňho nadväzovali postavenia 14. pešieho pluku (Infanterie-Regiment Nr. 14) v obci 
Oľka a jej bezprostrednom okolí. Východne od neho sa zakopal 49. peší pluk (Infanterie-
Regiment Nr. 49), ktorý zodpovedal za úsek bojiska od obce Oľka smerom k údoliu Laborca. 
Hlavnú palebnú silu predstavovali batérie z 53. pluku poľného delostrelectva (Feldartillerie-
Regiment Nr. 53) umiestnené v údolí rieky Oľka.

Frontový úsek, ktorý držala 4. pešia divízia, bol oveľa pokojnejší ako línia na východ od 
rieky Laborec. Kým severovýchodne od Čabín na čiare výšina 419 – výšina 431 – Javirska – 
Kobyla podnikali Rusi silné protiútoky (najmä v období od 11. do 13. apríla), vojaci 4. pešej 
divízie si užívali relatívny pokoj v lesoch v údolí Oľky. Kronika 14. pešieho pluku hovorí 
o tom, že väčšinu času strávili muži zlepšovaním pôvodného rakúsko-uhorského obranného 
systému, hĺbením vlastných zákopov, hliadkovaním a podobne.87 Rusi sa obmedzili len na 
ojedinelý prieskum bojom a sporadické ostreľovanie. Straty plukov 4. pešej divízie boli 
minimálne a nedajú sa porovnať s počtami mŕtvych a ranených z 25. rezervnej divízie a 35. 
rezervnej divízie. Generál von der Marwitz ale operatívne nasadzoval podriadené útvary 
4. pešej divízie aj na iné úseky bojiska. Koncom apríla sa spomína presunutie niekoľkých 
batérií zo 17. pluku poľného delostrelectva (Feldartillerie-Regiment Nr. 17) do sektoru 
južne od Čabín, ktorý už spadal pod veliteľstvo 35. rezervnej divízie.88 

Pokojné chvíle v údolí Oľky sa skončili pre príslušníkov divízie 5. mája, keď všetky 
jednotky zboru dostali rozkaz na útok na ruské postavenia. V prípade vojakov 4. pešej 
divízie to znamenalo postúpiť zalesneným terénom po oboch stranách horského chrbta 
Homoľa na sever smerom na obec Roškovce.89 Pluky boli stiahnuté do oblasti medzi riekami 
Laborec a Oľka. Vo väčšine prípadov nachádzali už len prázdne ruské zákopové línie. 6. 
mája divízia prekonala zalesnenú oblasť medzi Roškovcami a Rokytovcami a blížila sa 
k Medzilaborciam. Jednotky na pravom krídle divízie obišli Krásny Brod v údolí Laborca 
a ich úlohou bolo spolu s rakúsko-uhorskými plukmi oslobodiť Medzilaborce.90 

Tento dôležitý železničný uzol ovládali Rusi od 5. februára 1915 plné tri mesiace. 
Začiatkom mája ho bránila ruská 33. pešia divízia. Hoci Rusi dostali rozkaz ustupovať 

WAGNER, Richard. Geschichte des ehemaligen Schützenregimentes Nr. 6 (k.k. Landwehr-Infanterie-Regiment 
Eger Nr. 6). Karlsbad : Der Heimat Söhne im Weltkrieg, 1932, s. 132-143.  
85 Uvedené výšiny uvádzame v tvare podľa aktuálnych dát na mape. 
86 K  rozmiestneniu plukov 4. pešej divízie pozri WARTENSLEBEN, H. A. Das Infanterie-Regiment, c. d., s. 
61; SELLE, Hans von – GRÜNDEL, Walter. Das 6. Westpreussische Infanterie-Regiment Nr. 149 im Weltkriege. 
Oldenburg – Berlin : Gerhard Stalling, 1929, s. 104-107.  
87 WARTENSLEBEN, H. A. Das Infanterie-Regiment, c. d., s. 61.
88 SCHRAMEK, G. Das Res.-Feldartillerie-Regiment, c. d., s. 62. 
89 WARTENSLEBEN, H. A. Das Infanterie-Regiment, c. d., s. 64.
90 Tamže. 
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do Haliče, v okolí mestečka ponechali silné zadržiavacie oddiely a tie mali bojovať do 
posledného muža. Rusi potrebovali získať čas, aby väčšina ich plukov stihla ustúpiť z južnej 
strany Karpát do východnej Haliče. Boje o Medzilaborce boli síce krátke, ale krvavé. Veľké 
straty utrpela 4. pešia divízia práve počas týchto záverečných bojov na území Slovenska (6. 

– 7. mája), pri prenasledovaní ustupujúcich ruských jednotiek. 
Ako vyzeralo oslobodzovanie Medzilaboriec, opísal rakúsko-uhorský vojnový 

korešpondent Ferenc Göndör, ktorý do mesta vstúpil po vytlačení ruských oddielov. V jeho 
opise sa zrkadlí strašné utrpenie vojakov oboch bojujúcich strán: „Rusi za žiadnych okolností 
nechceli opustiť Medzilaborce a v tejto časti Uhorska sa držali najdlhšie. Potom však po 
vražedných bojoch predsa len museli ustúpiť. Do mesta som dorazil len niekoľko hodín po 
vyhnaní Rusov. V Medzilaborciach bol ich odpor mimoriadne húževnatý. Výšiny lemujúce 
mestečko bolo potrebné obsadiť v krvavých zápasoch a na úbočiach kopcov ležali stovky 
mŕtvol. Pred hotelom Schönfeld, ktorý stojí oproti rozstrieľanej budove železničnej stanice, 
sa mi naskytol nezabudnuteľný pochmúrny obraz. Pod holým nebom na nosidlách ležali 
stovky ranených vojakov. Ruskí, nemeckí a rakúsko-uhorskí ranení vedľa seba. Včera ešte 
s puškami a bodákmi proti sebe bojovali a dnes s boľavými ranami, v mukách a v horúčkach, 
ležia vedľa seba. Neprejavujú voči sebe zášť a so zlomenými pohľadmi, takmer so sústrasťou 
sa na seba dívajú. Prežíva v nich hlboká solidarita s trpiacimi ľuďmi... 

Vo veľkej prevahe sú ranení ruskí vojaci. Straty Rusov sú spravidla nepomerne väčšie, 
ako v počte padlých, tak aj v počte ranených. V hrozných podmienkach ležia v prachu 
ranení ruskí vojaci. Komu sa neušli nosidlá, ten leží na zemi. Všetci majú žlté a od utrpenia 
smrteľne vyčerpané tváre, mnohí od bolesti škrípu zubami, iní skrútení nehybne ležia 
v prachu ako mŕtvoly. Niektorí majú zakrvavené šaty a mnoho ich leží vo veľkej mláke 
krvi... Popri jednorukých ruských vojakoch ležia beznohí, ďalší ležia so zranenou hlavou, 
s prestrelenou hruďou či s tvárou, ktorú roztrhal šrapnel. Všade počuť ťažké vzdychy, 
dusivé chrčanie, od bolesti znetvorené tváre a meravé bielka vyvrátených očí. Z tohto 
výjavu človeku chodí mráz po chrbte...“91 

Po oslobodení Medzilaboriec smerovali muži 4. pešej divízie zalesneným terénom severne 
od mesta k obciam Vydraň a Kalinov. V priebehu 7. mája kronika 14. pešieho pluku tejto 
divízie spomína ťažké boje s ruskými oddielmi.92 Menovaný pluk uviazol v bitke na vrchu 
450 Polanka a vedľa postupujúci 149. peší pluk zvádzal boje na kóte 438 Kýčera (dnes výšina 
433 Panská Kýčera). Spolu s Nemcami postupovali aj rakúsko-uhorské pluky. Časť 14. 
pešieho pluku narazila na silný odpor Rusov na Spravodlivom vrchu (na dobových mapách 
kóta 538). Tu Rusi opäť bojovali do posledného muža ešte v nočných hodinách 7. mája. 
Všetky vyššie spomínané postavenia sa nachádzajú severne od Medzilaboriec smerom na 
Kalinov. Po prelomení ruských obranných línií len vojaci 14. a 149. pešieho pluku získali 
ako korisť 250 ruských pušiek.93 V noci zo 7. na 8. mája prešla 4. pešia divízia zalesnenou 
oblasťou Husárske, južne od dnešnej osady Daňová. Cárski vojaci medzitým už prekročili 
hranicu a pochodovali Haličou na východ. 8. mája Nemci zo 4. pešej divízie opustili 
Slovensko lesmi v oblasti Laboreckého priesmyku severne od Paloty.94 Časť III. práporu 149. 
pešieho pluku ostala v obci Vydraň dohliadať na eskortovanie ruských zajatcov.95 V archíve 
autora tejto štúdie sa nachádza aj dobová fotografia, na ktorej sú nemeckí vojaci vo Vydrani 
strážiaci Rusov.  
91 DROBŇÁK, M. a kol. Medzilaborce, c. d., s. 193-197. 
92 WARTENSLEBEN, H. A. Das Infanterie-Regiment, c. d., s. 64.
93  Tamže. 
94 WARTENSLEBEN, H. A. Das Infanterie-Regiment, c. d., s. 64, SELLE, H. Das 6. Westpreussische, c. d., s. 109.
95 SELLE, H. Das 6. Westpreussische, c. d., s. 109.

44 45



VOJENSKÁ HISTÓRIA

Delostrelecké pluky 4. pešej divízie boli poslednými nemeckými jednotkami, ktoré 
v priebehu 8. mája 1915 opustili Slovensko. Uzavrelo sa tak síce krátke, ale z pohľadu 
Centrálnych mocností kľúčové pôsobenie nemeckých divízií v oblasti severovýchodného 
Slovenska. Ich bojové nasadenie v poslednej chvíli zastavilo ruský prielom do údolia Laborca 
a stabilizovalo frontovú líniu. Vďaka Beskydskému zboru Centrálne mocnosti zvrátili 
dovtedy neúspešný priebeh Veľkonočnej bitky a do 6. apríla vytlačili Rusov zo všetkých 
dôležitých výšin severovýchodne od obcí Čabiny a Valentovce. Aj napriek opakovaným 
pokusom sa už Rusom na tomto úseku frontovej línie nepodarilo preraziť a nemeckí vojaci 
dobyté pozície udržali. Ruský útok sa v priebehu apríla definitívne vyčerpal a jediným 
úspechom cárskych vojakov na Slovensku bolo dobytie mesta Stropkov dňa 6. apríla 1915.96 
Od 2. mája ruské zbory v Haliči zasiahla spojenecká ofenzíva v priestore miest Gorlice – 
Tarnów, čo onedlho viedlo k sťahovaniu všetkých ruských útvarov z južnej strany Karpát. 
Rusov čakal dlhý ústup a frontová línia sa v priebehu leta 1915 posunula stovky kilometrov 
na východ. Na Slovensko sa Rusi v priebehu prvej svetovej vojny už nikdy nevrátili.

Príloha

Zloženie Beskydského zboru dňa 1. mája 1915
(Len nemecké jednotky, bez pričlenených rakúsko-uhorských útvarov. Číslo pluku určuje 

poradie v ríšskej nemeckej armáde, nie v armádach jednotlivých nemeckých štátov).

Veliteľ zboru: generál Georg von der Marwitz

4. pešia divízia (veliteľ generál Erich Freyer)
14. peší pluk (Prusko), 49. peší pluk (Prusko), 140. peší pluk (Prusko), 149. peší pluk 

(Prusko), 12. dragúnsky pluk (Prusko), 17. pluk poľného delostrelectva (Prusko), 53. pluk 
poľného delostrelectva (Prusko).

25. rezervná divízia (veliteľ generál Thaddäus von Jarotzky)
83. rezervný peší pluk (Prusko), 118. rezervný peší pluk (Hesensko), 168. peší pluk 

(Hesensko), 4. rezervný dragúnsky pluk (Hesensko), 13. pluk poľného delostrelectva 
(Württemberg), 25. rezervný pluk poľného delostrelectva (Hesensko).

35. rezervná divízia (veliteľ generál Max von Schmettau)
2. peší pluk Landwehru (Prusko), 9. peší pluk Landwehru (Prusko), 107. peší pluk 

Landwehru (Sasko), 3. rezervný pluk ťažkej jazdy (Prusko), 35. rezervný pluk poľného 
delostrelectva (Prusko).

M. KONEČNÝ: ZUR WIRKUNG DES BESKIDENKORPS IN DER SLOWAKEI 
(MÄRZ – MAI 1915)

Am 27. März 1915 wurde das sog. Beskidenkorps des Deutschen Kaiserreichs gebildet 
und General der Kavallerie Georg von der Marwitz zu seinem Generalkommandeur 
ernannt. Dem Beskidenkorps wurden die 4. Infanterie-Division, die 25. und 35. Reserve-
Division unterstellt. Die Aufgabe des Beskidenkorps bestand hauptsächlich darin, die 

96 K tomu pozri DROBŇÁK, Martin – KORBA, Matúš – SZABÓ, Viktor – TURIK, Radoslav. Mesto Stropkov 
a okolie počas I. svetovej vojny. In DROBŇÁK, Martin – TURIK, Radoslav – SZABÓ, Viktor (eds.). Slovensko 
a prvá svetová vojna I. Humenné : Klub vojenskej histórie Beskydy, Košice : Štátna vedecká knižnica v Košiciach, 
2018, s. 76-96. 
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dezimierten Divisionen der 3. Österreichisch-ungarischen Armee im Abwehrkampf gegen 
die großangelegte russische Offensive im Raum der nordöstlichen Bezirke des heutigen 
Gebiets der Slowakischen Republik zu unterstützen. Der Kampfeinsatz der einzelnen 
Korpsdivisionen erfolgte ab dem 3. April 1915. Die 25. und 35. Reserve-Division wurden 
östlich des Flusses Laborec im Raum der Ortschaften Čabiny, Valentovce, Zbojné und 
Výrava eingeschoben. Die 4. Infanterie-Division wurde in den Raum westlich des Flusses 
Laborec (ung. Laborcza) ins Tal des kleinen Flusses Oľka abkommandiert. Bis zum 6. 
April gelang es den deutschen und österreichisch-ungarischen Truppen gemeinsam die 
Russen aus ihren wichtigen Stellungen in den Kuppen an den Javirska- und Kobilahöhen 
(nördlich der Gemeinde Valentovce) wegzudrängen und somit die Frontlinie ab Čabiny 
bis Výrava (Virava) zu stabilisieren. Ab dem 7. April 1915 erfolgte der angeordnete 
schrittweise Rückzug österreichisch-ungarischer Divisionen von der Frontlinie im 
Laborectal (Laborczatal) und somit wurde der gesamte Abschnitt lediglich von den 
deutschen Divisionen verteidigt. Die Deutschen konnten im weiteren Verlauf auch die 
erneute russische Offensive vom 11. 13. April 1915 abwehren, deren Ziel es war, die kurz 
davor verloren gegangenen Javirska- und Kobilahöhen zurückzuerobern. Ab Mitte April 
1915 konnte die vom Beskidenkorps gehaltene Frontlinie stabilisiert werden. Am 5. Mai 
1915 nahmen die deutschen Divisionen in der gesamten Länge der Frontlinie die russischen 
Stellungen in Angriff und zwangen die Russen zum Rückzug Richtung Norden. Am 6. Mai 
nahm die 4. Infanteriedivision an der Befreiung von Medzilaborce (ung. Mezölaborcz) teil. 
Bis 8. Mai verließen alle deutschen Kampfverbände das Gebiet der nordöstlichen Slowakei 
und verfolgten die sich zurückziehenden Russen nach Galizien. Der Kampfeinsatz und 
Aufenthalt des Beskidenkorps auf dem Gebiet der Slowakei war zwar relativ kurz (März 
– Mai 1915), jedoch von großer Wichtigkeit für die Zukunft der Habsburgerreiches. Der 
Einsatz der deutschen kaiserlichen Regimenter konnte im letzten Moment die russische 
Offensive zum Stillstand bringen und somit das Eindringen der Soldaten des Zarenreichs 
ins Binnenland der Monarchie verhindern. Die slowakische Geschichtsschreibung hat 
bis dato nur ein marginales Interesse an der Wirkung des Beskidenkorps in der Slowakei 
gewidmet. Zu diesem Thema gibt es (Stand heute) weder eine Monographie noch eine 
wissenschaftliche Studie in slowakischer Sprache. Diese Tatsache motivierte den Autoren 
des vorliegenden Aufsatzes umso mehr, einen wissenschaftlichen Beitrag zu verfassen. 
Dabei griff er vor allem auf Kriegschroniken der deutschen Regimenter zurück, die auf dem 
Gebiet der Slowakei eingesetzt wurden. Außer Tagesmeldungen der Regimenter und einer 
ausführlichen Schilderung der Kampftätigkeit beinhalten diese Chroniken auch rare Bilder, 
Skizzen, Karten usw.. Für slowakische Geschichtsforscher, die sich für die Geschichte des 
Ersten Weltkriegs und insbesondere für die Kämpfe in den Karpaten interessieren, sind 
diese Quellen von großer Bedeutung.  
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Bojisko Veľkonočnej 
bitky v Karpatoch 
na dobovej nemeckej 
mape z kroniky 
9. pešieho pluku 
Landwehru

Príslušníci Beskydského 
zboru postupujú na 
pozície nad obcou 
Radvaň nad Laborcom. 
Ide o najznámejšiu 
fotografiu Beskydského 
zboru, ktorá sa ocitla 
v dobovej nemeckej 
literatúre i na 
pohľadniciach.

Boje nemeckých 
a ruských jednotiek 
v údolí Laborca na 
dobovej nemeckej 
pohľadnici



VOJENSKÁ HISTÓRIA

50 51

Obec Koškovce na 
nemeckej pohľadnici 
vydavateľa Kurta Blanka. 
Počas Veľkonočnej 
bitky v Karpatoch 
končilo v Koškovciach 
železničné spojenie 
v smere z Humenného 
na Medzilaborce. Všetky 
útvary postupovali z tejto 
obce na pridelené pozície 
pešo.

Obec Zbudská Belá na 
pohľadnici nemeckého 
vydavateľa Kurta 
Blanka. Vpravo hore sú 
znázornené výšiny 598 
Javirska a 640 Kobyla, 
o ktoré sa viedli najťažšie 
boje.

Obe pohľadnice pochádzajú z archívu OZ Európska zberateľská spoločnosť v Snine.
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VARIANTY „BRANNÉHO SYSTÉMU“ ČSSR (1960 – 1989)
MODEL „BRANNÉHO SYSTÉMU“ ČSSR V OBDOBÍ 
ROKOV 1973 AŽ 1989 
(IV. ČASŤ)

MILOSLAV PÚČIK

PÚČIK, M.: Variants of the “Defence System” of the CSSR (1960 – 1989). Model of the 
“Recruitment system” of the CSSR in 1973 to 1989 (Part IV.). Vojenská história, 4, 25, 2021, pp 
51-75, 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.

Na úrovni federácie a republík absentoval na začiatku 70. rokov minulého storočia sú-
hrnný dokument, ktorý by obsahoval komplex všetkých rozhodujúcich opatrení pre obdobie 
brannej pohotovosti štátu. Podobná situácia pretrvávala aj na úrovni jednotlivých rezortov 
federácie, ale aj republík, na úrovni ktorých sa nachádzali len spracované čiastkové plány.1 
Súčasne absentovala koordinácia a nadväznosť na plány nižších stupňov riadenia.2

Na stupňoch kraj a okres vznikol stav, ktorý negatívne poznamenal fakt, že mnohé Rady 
obrany okresov a krajov iba mechanicky prevzali od bývalých komisií obrany už neplatnú 
dokumentáciu. V ojedinelých prípadoch niektoré Rady obrany týchto stupňov čiastočne 
aktualizovali dokumentáciu v súlade so zmenenými podmienkami.

Hodnotený stav na úseku plánovania obrany a ochrany na všetkých stupňoch riadenia ne-
zodpovedal vtedajšej úrovni poznania ani reálnym potrebám federácie a národných republík.

Odstrániť vyššie uvedené nedostatky mal riešiteľský tím pod vedením pplk. V. Želáska.3 
Tím vychádzal z dovtedy spracovaných materiálov, najmä zo „Zásad branného systému 
ČSSR“ a z „Riadenia štátu za brannej pohotovosti“.4 Pracoval v súčinnosti s Operačnou 

1 AK V Bratislava, f. A ÚV KSČ, f. 02/1, P 2909.
2 Tamže.
3 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OS, 1972, sign. 12/2 – 6.
4 Tamže.
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správou GŠ ČSĽA, Hlavným tylom MNO ČSSR, Hlavnou politickou správou ČSĽA, 
oddelením štátnej administratívy ÚV KSČ, odborom obrany Ministerstva vnútra 
ČSSR a štábom Civilnej obrany ČSSR.5 Výsledky práce riešiteľského tímu posudzovala 
oponentská komisia vedená plk. gšt. J. Nečasom, zástupcom náčelníka Operačnej správy 
GŠ ČSĽA.

Riešiteľský tím odporúčal zachovať vypracované všeobecné zásady plánovania obrany, 
ktoré mali ďalej vychádzať z „jednotného plánu obrany krajiny“.6 Konštatoval, že dyna-
mickosť vývoja situácie v teoreticky vypracovanom generickom pláne začiatku vojnového 
konfliktu si pravdepodobne vynúti i značnú mieru iniciatívy a operatívneho rozhodovania.7 
Podľa predloženej analýzy uvedeného tímu sa predpokladalo, že plánovanie obrany teritória 
bude vychádzať z rozhodnutí ústredných orgánov štátu, ktoré stanovia nielen konkrétne 
úlohy jednotlivým prvkom „branného systému“, ale aj rozdelenie všetkých síl, prostriedkov 
a zásob štátu, vrátane výdavkov na riadenie štátu počas brannej pohotovosti.8 Činnosť a vý-
sledky práce riešiteľského tímu limitoval stupeň poznania a zvlášť výrazne politický tlak.

Dosiahnutý stupeň poznania definoval zabezpečenie obranyschopnosti socialistického 
štátu ako jednu z jeho najdôležitejších funkcií. Išlo o kľúčovú úlohu „...všetkých politických, 
štátnych, spoločenských a iných organizácií...“.9

Úlohy na úseku obrany, nariadené týmto orgánom a organizáciám, boli zakotvené v zá-
konoch a ďalších právnych normách. Pojem obrana definoval Zákon č. 40/1961 Zb. o obrane 
ČSSR. Tento zákon ďalej upravoval vzťahy a povinnosti štátnych orgánov, organizácií a ob-
čanov na úseku obrany. Uvedený zákon vyjadroval zásady, na ktorých mal byť budovaný 
konkrétny model obrany štátu.

S procesom hľadania optimálnych modelov „branného systému“ sa vytvorené riešiteľské 
tímy pokúšali skvalitniť plánovanie obrany teritória ČSSR.10 Plánovanie sa realizovalo po 
vertikálnej a horizontálnej línii.

Plánovanie po vertikálnej línii sa do konca 60. rokov minulého storočia ustálilo vo forme 
direktívneho straníckeho riadenia otázok obrany prostredníctvom sústavy komisií obrany, 
zriadených na jednotlivých straníckych stupňoch. Do konca týchto rokov platila dokumen-
tácia spracovaná na základe Smerníc Vojenskej komisie obrany ÚV KSČ z roku 1961.11

Na konci 60. rokov minulého storočia, vydaním ústavného zákona číslo 10/1969 Zb. 
o Rade obrany štátu došlo k vytvoreniu predpokladov na riešenie a plánovanie otázok obra-
ny a ochrany. Takto bol dokončený proces tvorby nového modelu riadenia a plánovania 
obrany po vertikálnej línii.

Po horizontálnej línii na úseku orgánov štátnej správy, spoločenských a hospodárskych 
organizácií platila spracovaná dokumentácia podľa Smerníc Štátnej plánovacej komisie, 
ministerstva vnútra a štábu Civilnej obrany štátu z obdobia rokov 1965 až 1967.12

Komplex „branných opatrení“ na tomto úseku sa riešil zásadne izolovane a v oblasti 
ČSĽA ho zaisťovalo ministerstvo národnej obrany, na úseku ekonomiky a príprav na civilnú 
obranu Štátnou plánovacou komisiou a ministerstvom vnútra a štábom Civilnej obrany štá-

5 Tamže.
6 Tamže.
7 Tamže.
8 Tamže.
9 A KV Bratislava, f. A ÚV KSČ, f. 02/1, P 2909.
10  Tamže, f. A ÚV KSS, f. 02, zv. 1. a. j. 106.
11  Tamže.
12  A KV Bratislava, f. A ÚV KSČ, f. 02/1, P 2909.
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tu, na úseku spoločenských organizácií a oznamovacích prostriedkov Ústredným výborom 
KSČ a na úseku bezpečnosti ministerstvom vnútra.13

Štátne, hospodárske, stranícke, spoločenské a družstevné orgány a organizácie mali ur-
čenú povinnosť spracovávať „plány obrany“ a „plány činnosti počas brannej pohotovosti“.14 
Uvedené dokumenty obsahovali stanovený cieľ činnosti v období brannej pohotovosti štátu, 
ďalej spôsoby plnenia úloh pri prechode z obdobia mierovej činnosti na vojnovú a ich kom-
plexné zabezpečenie.15 

Cieľ obrany teritória socialistických krajín bol ideologicky stanovený ako „...odrazenie 
agresie imperialistického protivníka, boj proti nepriateľskej ozbrojenej činnosti na území 
štátu, zabezpečenie činnosti základných oblastí národného hospodárstva, ochrana vlastné-
ho obyvateľstva, hospodárstva a kultúrnych hodnôt pred hromadným ničením a zachovanie 
podmienok pre povojnovú obnovu mierového života...“.16 V súvislosti s takto stanoveným 
cieľom sa kalkulovalo s tým, že rozhodujúcu úlohu malo zohrať poľné vojsko, ktoré malo 
teoreticky „...zničiť nepriateľské armády a vytvoriť tak podmienky...“ na plnenie úloh teritó-
ria, ktoré tieto vojská malo všestranne zabezpečovať.17

Plánovanie obrany teritória a činnosť orgánov počas brannej pohotovosti štátu spočívalo 
vo vypracovaní variantu použitia síl a prostriedkov „...k dosiahnutiu určeného cieľa a sta-
novených úloh...“.18 Obsahovalo teoreticky prepracované postupy plnenia úloh v období 
brannej pohotovosti, metódy riadenia a spôsoby spolupráce v priebehu ich realizácie. Úlohy 
plánovania mali zabezpečiť zladenie všetkých činností v horizontálnej a vertikálnej rovine 
do proklamovaného „...vyváženého súhrnu opatrení riešených komplexne a súčasne efek-
tívne...“.19 Spracované plány mali podľa zámeru slúžiť ako podkladový materiál s cieľom 
stanoviť komplex bližšie nešpecifikovaných „účelových opatrení“ už v mierovom období. 
Súčasne sa mali využiť ako pomôcka pre vedúcich funkcionárov v procese riadenia za bran-
nej pohotovosti.20

Plánovanie úloh obrany na všetkých vtedajších stupňoch riadenia rešpektovalo tieto niž-
šie uvedené všeobecne platné zásady.

1. Uplatnenie vedúcej úlohy komunistickej strany patrilo medzi záväzné a nemenné  
zásady riadenia každého socialistického štátu a muselo sa rešpektovať i v takej dôležitej 
oblasti, akou bolo plánovanie obrany krajiny.21 

Základná línia budovania a perspektívne zameranie vývoja „branného systému“ direktív-
ne určili jednotlivé zjazdy komunistickej strany. Z nich vyplývajúce zásadné otázky budo-
vania jednotlivých súčastí „branného systému“ následne opäť direktívne určil Ústredný vý-
bor KSČ alebo jeho predsedníctvo. Takto záväzne určené „zásady“ sa potom, okrem iného, 
premietli aj do obsahu „plánu obrany teritória“.22 Na procese ich schvaľovania a na čiastoč-
nom spracovaní sa podieľali v rozhodujúcej miere poverení funkcionári komunistickej stra-

13 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OS, 1972, sign. 12/2 – 6.
14 A KV Bratislava, f. A ÚV KSČ, f. 02/1, P 2909.
15 Tamže.
16 Tamže.
17 Tamže.
18 AKV SR Bratislava, f. AMV SR Levoča, f. V/P – 1, inv. č. 336.
19 Tamže.
20 Tamže.
21 Tamže.
22 Tamže.



VOJENSKÁ HISTÓRIA

54 55

ny, pôsobiaci na rôznych stupňoch straníckych orgánov. Ich úloha v uvedenom procese bola 
striktne stanovená „...zabezpečovať dôsledné dodržiavanie stanovenej politickej línie...“.23

Presadzovanou a akceptovanou zásadou sa stalo uplatňovanie vedúcej úlohy komunistic-
kej strany pri riešení otázok obrany štátu kádrovou politikou a prostredníctvom komunistov, 
pracujúcich v štátnych, hospodárskych, spoločenských a družstevných orgánoch a organi-
záciách.24

2. „Internacionálne chápanie obrany ČSSR“. Proces plánovania obrany teritória štátu 
vychádzal z chápania a realizovania zásady internacionálnej obrany štátov socialistického 
spoločenstva v našich podmienkach, ktoré údajne podľa komunistickej propagandy „...tvo-
rilo jednotu so záujmami obrany každej jednotlivej krajiny tohto spoločenstva...“.25

Spracovaný plán obrany akceptoval dôsledky, ktoré z vyššie uvedenej skutočnosti vyplý-
vali pre ČSSR. Odborníci z rezortu národnej obrany predpokladali variant, že ČSSR nebude 
v prípadnom vojnovom konflikte osamotená a ako štát ležiaci v pásme oddeľujúcom od seba 
dva ideologicky znepriatelené vojensko-politické bloky bude musieť akceptovať „...že na jeho 
teritóriu sa budú presunovať a po určitú dobu budú rozmiestnené i spojenecké vojská...“.26

Ekonomické zabezpečenie obrany malo byť zabezpečené z vlastných zdrojov. Uvažovalo 
sa i s variantom, že bude dochádzať k postupnej integrácii národných hospodárstiev v rámci 
Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.27

3. Komplexnosť všetkých príprav obrany teritória vychádzala z tézy, že obrana je 
celospoločenskou úlohou.28 Predpokladom splnenia tejto tézy mala byť povinnosť všetkých 
štátnych, hospodárskych, spoločenských, družstevných orgánov a organizácií plniť úlohy 
obrany.29

Spracované plány rešpektovali zásadu, že prioritne musí byť zabezpečené plnenie úloh 
ozbrojených síl a v ich rámci najmä poľných vojsk, ktoré mali teoreticky splniť rozhodujúcu 
úlohu v „...konečnom víťazstve...“.30

Plán obrany mal vytvoriť podmienky na to, aby štát odolal predpokladaným jadrovým 
úderom a útokom letectva. Súčasne mal všestranne podporovať poľné vojská a „...umožniť 
aktívnu činnosť proti záškodníkom a výsadkovým jednotkám potenciálneho ideologického 
nepriateľa...“.31 Nezanedbateľnou úlohou bolo zabezpečenie ochrany a zachovania života 
obyvateľstva.

Plánovanie obrany muselo akceptovať všetky základné činnosti v štáte a predstavovať 
„celospoločenskú a komplexnú záležitosť“.32 Pretože prípravy plánu obrany museli byť  chá-
pané komplexne, tak sa v jeho rámci riešili nasledujúce úlohy.

A. Politický charakter, ktorý obsahovali aj oparenia ideového, politicko-organizačné-
ho, psychologického a diplomatického charakteru.33 Ich cieľom bolo vytvoriť tlak na plnenie 

23 A KV Bratislava, f. A ÚV KSČ, f. 02/1, P 2909.
24 Tamže, f. AMV SR Levoča, f. V/P – 1, inv. č. 609.
25 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OS, 1972, sign. 12/2 – 6.
26 Tamže.
27 A KV Bratislava, f. A ÚV KSČ, f. 02/1, P 2909.
28  Tamže.
29 Tamže.
30 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OS, 1972, sign. 12/2 – 6.
31 Tamže, f. MNO, f. Hlavná správa pozemného vojska, 1972, sign. 4/4 – 14.
32 Tamže.
33  Tamže.



VOJENSKÁ HISTÓRIA

55

vojenských, hospodárskych a iných úloh vyplývajúcich z požiadaviek kladených mocen-
ským centrom na oblasť obrany štátu.34

Súhrn opatrení musel stanoviť v okruhu svojej pôsobnosti každý príslušný orgán komu-
nistickej strany. Z toho sa potom vychádzalo pri spracovaní plánov obrany na jednotlivých 
stupňoch riadenia s tým, že tím odborníkov navrhoval ďalší nevyhnutný proces konkretizá-
cie pri vyhlasovaní jednotlivých stupňov pohotovosti.

B. Úlohy spojené s použitím ozbrojených síl sa členili na časť operačného plánovania 
činnosti poľných vojsk a na časť, ktorá teoreticky riešila použitie vojsk, ktoré mali podľa 
plánov zostať na teritóriu a plniť vojenské úlohy. 

Činnosť poľných vojsk bola obsiahnutá v samostatných plánoch, ktoré sa spracovávali 
podľa zvláštnych smerníc.35 Ozbrojené sily a predovšetkým armáda predstavovali mimo-
riadne dôležitý nástroj pri plnení „vonkajšej“ a „vnútornej“ funkcie štátu. Ozbrojené sily 
ako celok tvorili základ a rozhodujúcu silu „branného systému“ štátu.

A. Prípravu územia štátu, ako priestoru vedenia bojovej činnosti, chápalo stranícke 
centrum moci ako jednu zo súčastí príprav obrany už v mierovom období.36 

Vtedajšie analýzy predpokladali, že uvedená úloha nebude môcť byť v mierovom ob-
dobí nikdy dostatočne zaistená.37 Spracovaný plán obrany kalkuloval variantne s tým, že 
i v období brannej pohotovosti bude pokračovať proces prípravy priestoru na vedenie bojo-
vej činnosti „...a to so znásobenou intenzitou oproti dobe mieru...“.38 Predpokladalo sa, že 
v uvedenom období budú pokračovať práce na úpravách komunikácií všetkých druhov, vý-
stavba krytov, spojovacích zariadení, zemné práce a celý rad ďalších činností nevyhnutných 
pri vedení a zabezpečovaní bojovej činnosti. Uvedený plán sa musel periodicky upravovať.

B. Úlohy národného hospodárstva v období brannej pohotovosti štátu sa riešili v roz-
počtových plánoch, ktoré boli záväzné pre činnosť ekonomiky v období začiatku vojnového 
konfliktu do doby, než mal byť podľa spracovaných plánov, na základe analýz konkrétnych 
podmienok, spracovaný „vojnový hospodársky plán“.39 

Prijímané plánované opatrenia obsahovali celý rad krokov zameraných na plné využitie 
ekonomického potenciálu aj vo vojnovom konflikte a na zaistenie funkcií národného hos-
podárstva a chodu hospodárskeho života v súlade s požiadavkami vojny.40 Podľa vypraco-
vaných odborných analýz malo mať splnenie širokého spektra ekonomických úloh zásadný 
vplyv na splnenie úloh „branného systému“ ako celku.

Vytvorený tím odborníkov plánoval prechod výroby na vojnový model tak, aby energe-
tika, poľnohospodárstvo, obchod, doprava, spoje a ostatné úseky národného hospodárstva 
boli schopné zabezpečiť potreby vojsk a základné potreby obyvateľstva.41 

C. Príprava obyvateľstva bola plánovaná podľa „zásad jednotného systému brannej 
výchovy“ a teoreticky mala pokračovať aj v období brannej pohotovosti.42

Dobové analýzy potvrdzovali skôr sformulované teoretické závery o tom, že v predpokla-
danom budúcom vojnovom konflikte malo dochádzať k tomu, že sa obyvateľstvo v zázemí 
34 Tamže.
35 Tamže.
36 A KV Bratislava, f. A ÚV KSČ, f. 02/1, P 2909.
37 Tamže.
38 Tamže.
39 Tamže.
40 Tamže.
41 Tamže.
42 Tamže.
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už nezúčastní tohto konfliktu len svojím „ekonomickým podielom“.43 Komplex prijímaných 
opatrení okrem iného sledoval cieľ pripraviť obyvateľstvo „...čeliť vzdušným úderom, účin-
kom zbraní hromadného ničenia, vedieť preventívnymi opatreniami ich účinky znížiť na 
minimum a likvidovať následky prípadného napadnutia...“.44 Zapojenie obyvateľstva do 
procesu plnenia úloh obrany štátu v období brannej pohotovosti štátu stanovil vtedajší zá-
kon ako povinnosť každého občana.

D. Úlohy Civilnej obrany v perspektíve zahŕňali opatrenia na zabezpečenie ochrany 
obyvateľstva a národného hospodárstva pred následkami „útokov potenciálneho triedneho 
nepriateľa“ a na vytvorenie podmienok pre najnutnejší chod hospodárskeho a politického 
života. 

Z hľadiska dobových úvah sa stalo najdôležitejšou schopnosťou prežiť prvé raketové 
a jadrové údery. Táto schopnosť mala byť vytvorená celkovou odolnosťou konkrétneho 
modelu „branného systému“. Systém vytvorenia spoľahlivej CO sa v plánoch stal jedným 
z hlavných prvkov ochrany obyvateľstva a národného hospodárstva.

E. Bezpečnostné úlohy spracované plány vyjadrili komplexom opatrení, ktoré mali 
zaistiť „udržanie vnútorného poriadku“ v štáte a zabezpečenie stráženia dôležitých ob-
jektov.45 Zvlášť mali zvýraznenú úlohu represívnej činnosti proti tzv. vnútornému nepria-
teľovi.46 

Predpokladalo sa, že uvedené úlohy budú plynule prechádzať z mierového obdobia do 
vojnového konfliktu, s odhadovaným „...zintenzívnením činností všetkých oblastí...“.47 Vo 
vypracovaných plánoch sa presne vo viacerých variantoch uvádzali sily a prostriedky, ktoré 
mali garantovať splnenie plánovaných úloh. Na začiatku 70. rokov 20. storočia museli byť 
plány doplnené o časť nazývanú „systém riadenia“. Do tejto časti sa aplikovali najmä skúse-
nosti z potlačenia protestných akcií súvisiacich s tzv. hokejovými udalosťami, „Palachiádou“ 
a „1. výročím vojenskej intervencie do ČSSR“.

Rada obrany ČSSR vo svojom stanovisku k záverečnej analýze násilného potlačenia pro-
testných demonštrácií v auguste 1969 rozhodla, že pripravovaný centrálny plán musí určiť 
najmä zloženie, priamu zodpovednosť a právomoci jednotlivých štábov „...na jednotlivých 
stupňoch riadenia...“ mocenských zásahov.48

Určení spracovatelia tohto dokumentu mali posúdiť najmä variant decentralizácie proce-
su rozhodovania o použití plánovaných síl a prostriedkov ČSĽA a ĽM. V uvedenej súvislosti 
mal plán obsahovať konkrétne počty vyčleňovaných jednotiek a prostriedkov ČSĽA a ĽM 
a spôsoby ich použitia. Súčasťou plánu malo byť riešenie spôsobu vybavenia a špeciálneho 
výcviku vyčleňovaných jednotiek.49 Spracovatelia mali direktívne určenú povinnosť pred-
ložiť vypracovaný plán do 31. marca 1970 na zasadnutie Rady obrany ČSSR.

Do času spracovania finálneho produktu centrálneho plánu muselo Ministerstvo vnútra 
ČSSR posúdiť a spresniť, po vyhodnotených skúsenostiach z „udalostí 1. výročia augusta“, 
dovtedy platné plány opatrení a najmä počty síl a prostriedkov vyčleňovaných podľa už 
schváleného I. a II. variantu.50

43 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OS, 1972, sign. 12/2 – 6.
44 Tamže.
45 AKV SR Bratislava, f. AMV SR Levoča, f. V/P – 1, inv. č. 326.
46 Tamže.
47 Tamže.
48 Tamže, f. V/P 1 – 419, s. 25.
49 Tamže.
50 Tamže.



VOJENSKÁ HISTÓRIA

57

Tím spracovateľov centrálneho plánu musel tiež vypracovať dva dôležité dokumenty: 
„Zásady pre použitie a materiálno-technické zabezpečenie jednotiek ČSĽA a Ľudových mi-
lícií vyčlenených ako výpomoc Verejnej bezpečnosti k udržaniu kľudu a poriadku“ a „Zása-
dy pre výcvik a prípravu vyčleňovaných síl a prostriedkov“. Termín finálnych verzií týchto 
dokumentov Rada obrany ČSSR určila v časovom horizonte do 30. júna 1970.51

Ministerstvo vnútra ČSSR v spolupráci s podriadenými ministerstvami vnútra ČSR 
a SSR pripravovalo „...vypracovanie taktiky zákrokov poriadkových jednotiek VB...“ a no-
velizáciu služobného predpisu VB-por-l-2, ktorý mal „...upravovať činnosť poriadkových 
jednotiek VB...“.52

Začiatkom 70. rokov minulého storočia garantovalo Ministerstvo vnútra ČSSR vypraco-
vanie „Zásad pre používanie, materiálno-technické zabezpečenie, výcvik a prípravu jedno-
tiek Československej ľudovej armády, vyčleňovaných ako výpomoc Verejnej bezpečnosti 
k udržovaniu kľudu a verejného poriadku počas mimoriadnych bezpečnostných opatrení“ 
(ďalej „Zásad“).

Finálnu verziu „Zásad“ podpísal minister národnej obrany M. Dzúr až po zaslaní svojho 
súhlasného stanoviska formou listu federálnemu ministrovi vnútra R. Kaskovi zo dňa 28. 
júna 1971. Nedodržanie termínu vydania „Zásad“ a spôsob komunikácie obidvoch minis-
trov ostro kritizoval G. Husák.53

Na základe uznesenia Rady obrany ČSSR z 3. októbra 1970 rezort národnej obrany vy-
čleňoval určené jednotky ČSĽA „...k plneniu úloh pri ochrane kľudu a verejného poriad-
ku...“.54 Spôsob vyžiadania a nasadenie vyčleňovaných jednotiek na mocenské zásahy proti 
občanom riešili jednotlivé varianty plánu mimoriadnych a bezpečnostných opatrení (MBO). 
Podľa tohto plánu vojakov ČSĽA spolu s technikou začleňovali do troch základných varian-
tov poriadkových a strážnych hliadok alebo jednotiek, špeciálnych poriadkových jednotiek 
a ako obsluha špeciálnej techniky.

Základné varianty vyčleňovania príslušníkov a techniky ČSĽA podľa plánu MBO. 
1. Do „zmiešaných poriadkových hliadok“, ktorým velil vždy príslušník VB.55 
2. Do „strážnych jednotiek“ na ochranu objektov určených plánom mimoriadnych a bez-

pečnostných opatrení. Stráženie vykonávali organické vojenské jednotky. Tieto plnili úlohy 
podľa „Poriadku posádkovej a strážnej služby ozbrojených síl ČSSR“ a podľa zvláštneho 
plánu obrany a ochrany objektu, ktorý vypracovával veliteľ vyčleňujúci strážnu jednotku 
v súčinnosti s „príslušným orgánom VB“.56 

3. Do „poriadkových jednotiek“ určených na „...likvidáciu činnosti protisocialistických 
síl...“ a na „...prerušenie a znemožnenie Ich ďalšej činnosti...“. 57 Tieto jednotky „...po od-
bornej stránke...“ a v priebehu vykonávania rozličných foriem mocenských zásahov proti 
demokratickým silám riadil príslušný veliteľ VB alebo veliteľ bezpečnostnej akcie pro-
stredníctvom styčného dôstojníka VB.58

Vytvorené „špeciálne poriadkové jednotky“ mohli počas mocenského zásahu použiť zbraň. 
Rozhodoval o tom operačný štáb príslušného teritória, v ktorom zásah prebiehal. Postupne 

51 Tamže, s. 26.
52 Tamže.
53 Tamže, f. P – 3, inv. č. 65, s. 1.
54 Tamže.
55 Tamže, s. 2.
56 Tamže, s. 3.
57 Tamže, s. 4.
58  Tamže.
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bol v priebehu prvej tretiny 70. rokov minulého storočia variant použitia zbraní doplnený 
o variant na základe „...rozkazu príslušného veliteľa VB – veliteľa bezpečnostnej akcie...“.59

Príslušníci ČSĽA, vybraní do „zmiešaných poriadkových hliadok“, museli absolvovať 
špeciálnu prípravu. Mohli pôsobiť vo forme „obsluhy špeciálnej techniky“ z bojových útva-
rov ČSĽA.60 Vystrojili ich do vychádzkových uniforiem ČSĽA s označením, ktoré vždy 
pred plánovaným mocenským zásahom určoval minister vnútra ČSSR. Vojaci mali vo vý-
zbroji osobnú zbraň s určenou pohotovostnou dávkou streliva, „gumovú tyč“ a chemické 
prostriedky – KASR.61

Vojaci zaraďovaní do „strážnych jednotiek“ určených na „ochranu objektov zvláštnej 
dôležitosti“ a vytypovaných štátnych a straníckych objektov museli byť vystrojení podľa 
určenia vychádzkovou alebo poľnou uniformou vzor 60. Príslušníci ČSĽA mali vo výzbroji 
samopal s dvoma zásobníkmi streliva. Ďalšie strelivo v hodnote pol palebného priemeru sa 
skladovalo u veliteľa stráže.62

Príslušníci ČSĽA zaraďovaní do „poriadkových jednotiek“ museli byť vystrojení unifor-
mou vzor 60, ochrannou maskou, prilbou a dostávali vreckový obväz. Ich špeciálne ozna-
čenie spresňovalo priamo Ministerstvo vnútra ČSSR, a to spravidla tesne pred zásahom 
určenej jednotky. Tieto špeciálne vycvičené jednotky, do ktorých zaraďovali výhradne len 
preverených a ideologicky pevných vojakov, boli vyzbrojené organickými zbraňami.

Každá poriadková jednotka musela byť vybavená pohotovostnou dávkou munície pre 
ručné zbrane a guľomety „...podľa noriem pre bojovú pohotovosť...“.63 Munícia sa prevá-
žala oddelene na zvláštnom vozidle pod nepretržitým dozorom vojakov z povolania. Vojaci 
určení pre nasadenie mali vo výbave aj chemický prostriedok – KASR, „gumovú tyč“ a zá-
lohu, ktorú tvorilo 10 kusov slzotvorných granátov na každú čatu, 3 kusy signálnych piš-
tolí, 30 slzotvorných nábojov do pištole na každú čatu a jeden vrhač slzotvorných granátov 
s 30 kusmi slzotvorných granátov pre vrhač na každú rotu. Neskôr mali vojaci vo výbave 
ochranné  štíty v pomere 1:5. Spojovacie prostriedky, autá, zdravotnícke zabezpečenie, stra-
vovanie a ubytovanie zaisťovalo ministerstvo národnej obrany.64

Rezort národnej obrany v súlade s plánom mimoriadnych a bezpečnostných opatrení mu-
sel poskytovať ministerstvu vnútra pre jednotlivé varianty mocenských zásahov proti tzv. 
vnútornému nepriateľovi aj špeciálnu vojenskú techniku: obrnené transportéry s vodičmi,  
vojenské svetlomety s obsluhou, vojenské vrtuľníky s posádkou na prepravu špeciálnych 
zásahových jednotiek, na vykonávanie operatívneho prieskumu, na fotografovanie a fil-
movanie technikou ministerstva vnútra, špeciálne prostriedky a mechanizmy na „búranie 
barikád“ s obsluhou, špeciálne rádiové vozy BÚRKA s obsluhou, dopravné prostriedky 
s vodičmi na prepravu zásahových jednotiek.65 

Základný výcvik a prípravu vojakov vybraných do zásahových jednotiek zaisťovalo mi-
nisterstvo národnej obrany. Potrebné predpisy, pomôcky a inštruktážne filmy zabezpečoval 
rezort vnútra.

Súčinnosť medzi rezortmi národnej obrany ČSSR a vnútra ČSSR pravidelne vyhodnoco-
vala raz do roka Rada obrany ČSSR.

59 Tamže, s. 3-4. 
60 Tamže, s. 4.
61 Tamže.
62 Tamže, s. 5.
63 Tamže.
64 Tamže.
65 Tamže, s. 6.
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Na základe analýz vnútorného použitia armády pri potlačovaní protestných demonštrácií 
v auguste 1969 a v zmysle „Uznesenia Rady obrany ČSSR zo dňa 3. októbra 1970“ spracova-
li rezorty národnej obrany a vnútra dokumenty, ktoré obsahovali generické scenáre a z nich 
vyplývajúce varianty zásahov proti „...masovým protispoločenským vystúpeniam...“.66

Po prerokovaní a schválení uvedených dokumentov na úrovni Rady obrany ČSSR následne  
minister národnej obrany M. Dzúr podpísal príslušný rozkaz zo dňa 28. apríla 1971. „Smer-
nica ministra vnútra ČSSR...“ na základe Zákona číslo 128/20 z decembra 1970 riešila dva va-
rianty v rozsahu siedmich stupňov „vyhlasovania mimoriadnych bezpečnostných opatrení“.67

Zákonom číslo 128 zo dňa 20. decembra 1970 malo Ministerstvo vnútra ČSSR určenú 
povinnosť „...vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti...“ riadiť činnosť všetkých 
útvarov ZNB v období „mimoriadneho ohrozenia kľudu a verejného poriadku“.68

Ideologická propaganda prezentovala plány mimoriadnych a bezpečnostných opatrení, ktoré 
schválila Rada obrany ČSSR na svojom zasadnutí 3. októbra 1970, demagogicky zahmleným 
zámerom „...vytvoriť optimálne podmienky pre riadenie útvarov a súčastí ZNB v mimoriadnej 
situácii organizovaným zoskupením síl a prostriedkov...“ 69 nielen Zboru národnej bezpečnosti, 
ale aj vyčlenenej časti ostatných ozbrojených síl ČSSR. Komunistické mocenské centrum si 
takto vytvorilo špeciálne vyzbrojené a vycvičené sily na násilné potláčanie akýchkoľvek de-
mokratických prejavov nesúhlasu s totalitnými praktikami vládnutia. Schválené „Smernice...“, 
označené č. j. ZÚ-002015/1971 jednoznačne definovali „...potreby rázne zasiahnuť a likvido-
vať hromadné protispoločenské vystúpenia...“ v krátkom časovom horizonte.70

Splnenie takto stanovených úloh predpokladalo, okrem iného, aj spracovanie plánov 
MBO s „...mimoriadnou pozornosťou a starostlivosťou...“ v zmysle rozkazu ministra vnút-
ra ČSSR číslo 2/71.71

Plány MBO obsahovali súhrn pravidelných a zvláštnych úloh a postupov bezpečnostných 
a „ďalších orgánov“ s cieľom zistenia a „...podchytenia signálov...“ o pripravovaných ak- 
ciách demokratických síl, „...predchádzaniu a zabránenia ich vzniku, potlačeniu a ich likvi-
dácii...“.72 Demokratické zložky spoločnosti sa už v tejto fáze tzv. konsolidačného procesu 
stali vážnou bezpečnostnou hrozbou, ktorá musela byť neustále monitorovaná a v prípade 
potreby aj účinne eliminovaná.

Centrálny plán MBO spracovávalo Ministerstvo vnútra ČSSR, republikové plány MBO 
garantovali Ministerstvá vnútra ČSR a SSR, krajské plány MBO spracovávali jednotlivé 
krajské správy ZNB, a okresné oddelenia VB garantovali vypracovanie okresných plánov 
MBO. Od roku 1972 Ministerstvo vnútra ČSSR rozhodlo aj o spracovávaní tzv. čiastkových 
plánov, ktoré mali v kompetencii jednotlivé zložky a súčasti ministerstiev vnútra.73

Na plnenie úloh plánov MBO museli byť určené výkonné súčasti Zboru národnej bezpeč-
nosti, štábne útvary a útvary služieb, „...jednotky a skupiny ZNB vyčleňované z pravidelných 
útvarov a súčastí ZNB...“. Zložkám ministerstva vnútra mali pri plnení úloh MBO, podľa 

66 Tamže.
67 Rozkaz ministra národnej obrany ČSSR zo dňa 28. apríla 1971 a „Smernica...“ ministra vnútra ČSSR č. j. 
002015/1971192/ platili bez časového ohraničenia v podstate až do pádu komunistického režimu v roku 1989.
AKV, Bratislava, f. A MV – Levoča, f. V/P 3 – 261, s. 23.
68 Tamže, f. A MV – Levoča, f. P – 6/52, s. 2.
69 Tamže.
70  Tamže.
71  Tamže, f. A MV – Levoča, f. P – 3/65, s. 2.
72  Tamže, f. V/P 3 – 261, s. 23. 
73  Tamže, f. P – 3/65, s. 3.



VOJENSKÁ HISTÓRIA

60 61

rozhodnutia Rady obrany ČSSR, „vypomáhať“ vyčlenení príslušníci, jednotky a technika 
CO  ČSSR, ČSĽA, ĽM, Požiarnej ochrany a Zboru nápravnej výchovy.74

V súvislosti s plnením špeciálnych úloh sa z pravidelných súčastí a útvarov ZNB vytvá-
rali operatívne skupiny so „špeciálnym štátno-bezpečnostným určením“, strážne skupiny 
určené pre stráženie a obranu vlastných a „...zvlášť uvedených objektov...“, poriadkové jed-
notky určené na násilné potlačenie protestných demonštrácií a protestných akcií, zvláštne 
realizačné a vyšetrovacie skupiny s určením „trestného riadenia“ proti tzv. vnútornému 
nepriateľovi totalitného režimu.75

Z pravidelných útvarov CO, ĽM a vojenských útvarov ČSĽA museli byť na plnenie uve-
dených špeciálnych úloh MBO vyčleňovaní „...zvlášť preverení a ideologicky pevní...“ vo-
jaci základnej a náhradnej vojenskej služby a príslušníci ĽM. Určovali ich do „zmiešaných 
poriadkových hliadok VB“, do „strážnych jednotiek“ a do posilnených „poriadkových jed-
notiek“ na mocenské potlačenie akýchkoľvek foriem protestných akcií a demonštrácií obča-
nov. Centrálny plán MBO počítal v krajnom variante aj s použitím síl a špeciálnej techniky 
Zboru nápravnej výchovy.76

Výkonné útvary ZNB, štábne útvary a útvary služieb plnili stanovené úlohy MBO „pravi-
delnou činnosťou“ v rámci svojej organizácie.77 Vyčlenené skupiny a jednotky ZNB pôsobili 
v podriadenosti príslušných operačných štábov vo forme zálohy. V súvislosti so schválenými 
scenármi a variantmi sa museli aj vytvárať organické jednotky: družstvá s počtom 5 osôb, 
čaty s piatimi družstvami s počtom 26 osôb a roty so štyrmi čatami s počtom 107 osôb.78

Strážne jednotky vyčleňované pre MBO strážili objekty, ktorých výber podliehal prísluš-
ným operačným štábom podľa týchto uvedených kritérií. 

1. Objekty, „...ktoré v očiach verejnosti...“ pôsobili ako symbol totalitného režimu a poli-
tickej moci v štáte, a to najmä sekretariáty KSČ, objekty KNV, ONV, ZNB, súdov a pod.79 

2. Zariadenia a objekty masovokomunikačných prostriedkov a spojov. 
3. Objekty, ktorých „...zneužitie z hľadiska bezpečnosti by podstatne ohrozilo chod života 

krajiny...“. Do tejto skupiny sa zaraďovali sklady zbraní, munície, trhavín a jedov, objekty 
plynární, elektrární a podobných zariadení „...majúcich minimálne okresný význam...“.80 

4. Objekty symbolizujúce „...Československo-sovietske priateľstvo...“.81

O strážení uvedených objektov rozhodovala príslušná Rada obrany okresu, prípadne 
kraja. Na stráženie vytypovaných a schválených objektov počas MBO boli vyčleňovaní 
vojaci ČSĽA, príslušníci ĽM a CO. Ich činnosť prebiehala podľa charakteru objektu a zásad 
Posádkovej a strážnej služby československých ozbrojených síl Zákl-l-2.82

Všetkým bezpečnostným zložkám a súčastiam, vyčleneným jednotkám ZNB, CO, Zboru 
požiarnej ochrany (ZPO), Zboru nápravnej výchovy (ZNV), ĽM a ČSĽA velil pri vyhlásení 
MBO minister vnútra ČSSR, ktorý súčasne pôsobil aj ako náčelník Spoločného operačného 
štábu. Tento štáb pôsobil ako „...orgán územných operačných štábov...“.83

74 Tamže.
75 Tamže, s. 4.
76 Tamže, f. A MV – Levoča, f. P – 6/52, s. 2.
77 Tamže.
78 Tamže, s. 4.
79 Tamže, s. 5.
80 Tamže.
81 Tamže.
82 Tamže, s. 6.
83 Tamže.



VOJENSKÁ HISTÓRIA

61

Spoločný operačný štáb ČSSR pracoval v zložení: minister vnútra ČSSR, minister národnej 
obrany ČSSR (prípadne jeden z jeho zástupcov), náčelník Hlavného štábu ĽM (prípadne jeho 
zástupca), minister vnútra ČSR, minister vnútra SSR, námestníci ministra vnútra ČSSR.84

V súvislosti s realizáciou úloh MBO a prípravných prác v prospech SOŠ bola na základe 
rozkazu ministra vnútra ČSSR číslo 56/70 zriadená skupina OŠ ministra vnútra ČSSR pre 
MBO. Skupina pripravovala pre ministra vnútra ČSSR návrhy a námety na zabezpečovanie 
plynulého plnenia úloh centrálneho plánu MBO. Podieľala sa na príprave útvarov federálne-
ho ministerstva vnútra a ich príslušníkov na plnenie úloh MBO. V súčinnosti s príslušnými 
orgánmi Zboru národnej bezpečnosti sa zúčastňovala aj na kontrolnej činnosti MBO.85

Po vyhlásení MBO následne vznikol sekretariát Spoločného operačného štábu, do kto-
rého boli začlenené: skupina operačného štábu ministra vnútra ČSSR pre MBO, skupina 
dôstojníkov štábnych útvarov rezortu vnútra ČSSR „...s dosahom na problematiku ŠtB...“,86 
skupina dôstojníkov štábnych útvarov MV ČSSR „...s dosahom na problematiku VB...“,87 
oddelenie informačného systému pri sekretariáte MV ČSSR, skupina dôstojníkov služieb 
(zabezpečovala spojenie, materiálno-technické zabezpečenie, leteckú dopravu a pod. – pozn. 
M. P.), skupina styčných dôstojníkov štábov CO, ministerstva národnej obrany, Hlavného 
štábu ĽM, ZPO a ZNV.88

Podobne mali podľa scenárov vzniknúť aj operačné štáby ČSR a SSR, krajov a okresov 
na čele s ministrami vnútra, prípadne ich námestníkmi, náčelníkmi krajských správ ZNB, 
oddelení VB a sekretariátmi operačných štábov.

Sekretariáty operačných štábov mali za úlohu vypracovávať podklady pre rozhodovanie 
operačných štábov. Okrem tejto úlohy mali určené zabezpečovať za „...preniknutie rozhod-
nutí k vykonávateľom...“, kontrolovať v rámci svojej kompetencie plnenie úloh MBO a  ko-
ordinovať činnosť štábnych útvarov a útvarov služieb počas MBO.89

Mimoriadne bezpečnostné opatrenia sa mali vyhlasovať a realizovať v čase, keď na zá-
klade „...zistených signálov alebo reálneho odhadu...“ vývoja vnútropolitickej a „...bezpeč-
nostnej situácie sú aspoň možné hromadné proti-spoločenské vystúpenia...“.90 

Všetky zložky a orgány bezpečnostného aparátu boli povinné „...sústavne zisťovať, vy-
hodnocovať...“ a vyšším stupňom riadenia MBO hlásiť všetky skutočnosti, ktoré signalizo-
vali akcie proti režimu. Tieto hlásenia sa spracovávali podľa schválenej metodiky v rámci 
pravidelného informačného systému.91 Vyhlasovanie mimoriadnych bezpečnostných opat-
rení sa uskutočňovalo vo variantoch a stupňoch.

4. „Prihliadanie ku konkrétnym podmienkam“ bolo poslednou zo spektra tzv. vše-
obecných zásad.92

Na základe analyzovaných „skúseností“ z tzv. Berlínskej krízy a tzv. Karibskej krízy 
v roku 1962 Operačná správa GŠ ČSĽA predpokladala, že samotnému vypuknutiu vojno-
vého konfliktu by predchádzalo obdobie zvýšeného napätia, ktoré by na eskalačnej špirále 
konfliktu prerástlo do etapy krízového stavu. V tejto etape Spravodajská správa GŠ ČSĽA 
84 Tamže, f. P – 3/65, s. 5.
85  Tamže.
86 Tamže, s. 8.
87 Tamže.
88  Tamže.
89 Tamže, s. 9.
90 Tamže.
91 Tamže.
92 Tamže, f. V/P – 1, inv. č. 336.
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vypracovala spravodajský odhad, v ktorom v jednom zo scenárov predpokladala, že v etape 
krízy by sa vo veľmi krátkom časovom úseku rozhodlo o začatí vojnového konfliktu. Z uve-
dených záverov sa vyvodzovali aj dôsledky pre plánovanie a prípravu mobilizácie ozbroje-
ných síl a národného hospodárstva.

Viaceré spracované analýzy predpokladali, že kraje a okresy v západnej časti ČSSR budú 
riadiť územné orgány od začiatku hrozby napadnutia a vo fáze začatia vojnového konfliktu. 
Mali sa sústrediť „...na riadenie a zabezpečovanie obrany určeného teritória v súčinnosti 
s poľnými vojskami...“.93

Vo východnej časti územia ČSSR sa v schválenom generickom scenári predpokladalo, 
že úlohy obrany sa mali riešiť v súčinnosti so spojeneckými vojskami Varšavskej zmluvy 
a vlastnými zmobilizovanými vojskami.94 

Vyššie uvedené hlavné zásady mali garantovať „precízne vypracovanie“ jednotného plá-
nu obrany krajiny, ktorý mal byť podľa predpokladov rozpracovaný a konkretizovaný vo 
všetkých prvkoch a stupňoch riadenia daného modelu „branného systému“.95

Predsedníctvo ÚV KSČ uložilo svojím uznesením zo dňa 22. októbra 1968 vypracovať 
návrh „Zásad branného systému ČSSR“. Proklamovaným cieľom malo byť „...na základe 
vývoja medzinárodnej situácie, rozvoja vojenstva a nového štátoprávneho usporiadania...“ 
vypracovať základný dokument na ďalšie zdokonaľovanie „branného systému“.96

Pôvodne (v roku 1969) vypracovaný návrh „Zásad branného systému ČSSR“ vychádzal 
z dostupných informácií, ktoré boli poskytnuté jednotlivými členskými štátmi Varšav-
skej zmluvy. Predstavoval výsledok práce tzv. počiatočnej etapy, ktorej ciele obmedzoval 
nielen stupeň vedeckého poznania o tejto problematike, ale najmä normalizačný tlak tzv. 
zdravých síl.

Vyššie uvedený návrh prerokovala Rada obrany štátu na 6. schôdzi dňa 19. mája 1970 
a uložila ministrovi národnej obrany M. Dzúrovi uskutočniť k riešenej problematike kon-
zultácie v Sovietskom zväze. Na základe výsledkov týchto konzultácií musel byť upravený 
už vypracovaný návrh „Zásad branného systému ČSSR“. Následne ho posudzovalo Pred-
sedníctvo ÚV KSČ.97

Nový návrh „Zásad branného systému ČSSR“ revidovali odborníci generálneho štábu 
ČSĽA v spolupráci s predsedami Rád obrany ČSR a SSR, podpredsedom vlády ČSSR – 
predsedom Štátnej plánovacej komisie, ministrom vnútra. Musel byť zosúladený s „Plánom 
činnosti Rady obrany štátu na rok 1973“ a opäť predložený na rokovanie Rade obrany štátu 
a následne Predsedníctvu ÚV KSČ.98

V celom procese revidovania pôvodného návrhu „Zásad branného systému ČSSR“ sa mu-
selo dôsledne vychádzať zo záverov konzultácií v Sovietskom zväze. Tieto najskôr prero-
kovala a schválila Rada obrany štátu na 15. schôdzi dňa 7. júna 1972 (č.j. 0046261/4 – ROŠ 

– 1972).99 V podstate išlo o mechanické zapracovanie pripomienok a rozličných výhrad zo 
strany hegemóna tzv. Východného bloku.

Prepracované „Zásady branného systému ČSSR“, ktoré na základe uznesenia 6. schôdze 
Rady obrany štátu zo dňa 19. mája 1970 predkladal v roku 1973 minister národnej obra-

93 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OS, 1972, sign. 12/2 – 6.
94 Tamže.
95 Tamže.
96 A KV Bratislava, f. A ÚV KSČ, f. 02/1, P 2909.
97 Tamže. 
98 Tamže.
99 Tamže.
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ny arm. gen. M. Dzúr, potvrdzovali dovtedy aplikované princípy.100 Svojím komplexným 
chápaním a formulovaním sa stali tzv. záväznou smernicou pre ďalšie obdobie budovania 
obrany ČSSR v kontinuite s dovtedy vykonanými prípravami.

V prvej tretine 70. rokov minulého storočia bol „branný systém“ ČSSR definovaný ako „...
súhrn všetkých straníckych, štátnych a spoločenských inštitúcií a ich činností, ktorými sa 
realizujú všetky opatrenia k príprave obrany ČSSR v dobe mieru a na obranu krajiny za 
brannej pohotovosti štátu, a to na základe zásad brannej politiky KSČ...“.101

V úvahách sa vychádzalo z teoretických prognóz, ktoré zhodne formulovali dve nižšie 
uvedené základné úlohy „branného systému“.

A. Pôsobenie v tom zmysle, aby „potenciálny ideologický nepriateľ“ nezvolil vojno-
vý konflikt ako prostriedok na dosiahnutie svojich politických cieľov.102

B. Zabezpečiť aktívnu obranu krajiny v predpokladanom variante „...ozbrojeného 
stretu s ideologickým nepriateľom...“.103

V súvislosti s prognózovaním funkčnosti modelu „branného systému“ sa často vyskyto-
val pojem „branný potenciál štátu“. Dobové dokumenty ho definovali ako súhrn „...všetkých 
politických, morálnych, vojenských, ekonomických, technických, vedeckých a kultúrnych 
síl štátu použiteľných v záujme obrany socialistickej spoločnosti...“.104 V mierovom období 
sa „...všestranná príprava na obranu socialistického štátu...“ považovala za jednu z hlav-
ných úloh celej spoločnosti.105 Obranu krajiny mali chápať všetci občania ako hlavnú a roz-
hodujúcu úlohu v období brannej pohotovosti štátu.

Schválený model „branného systému“ z roku 1973 determinovali tieto nasledujúce 
faktory.

1. Vedúca úloha KSČ,
2. Internacionálny charakter obrany,
3. Charakter predpokladaného vojnového konfliktu,
4. Využitie „predností socialistického štátu“ pri zabezpečovaní obrany,
5. Možnosti zabezpečenia obrany ČSSR,
6. Podmienky efektívnosti „branného systému“ ČSSR,
7. Centralizácia riadenia obrany.106

V rámci vnútropolitického pohybu v ČSSR sa vyvíjala aj tzv. politická oblasť „branného 
systému“. V nej sa zvlášť výrazne negatívne prejavilo mocenské postavenie komunistickej 
strany. Zaistenie obrany štátu sa chápalo z pozícií „príslušnosti“ k tzv. Východnému bloku 
a postavenia ČSSR ako satelitu Sovietskeho zväzu.

Základnou oblasťou činnosti modelu „branného systému“ sa stala vojenská oblasť, ktorá 
sa skladala z činnosti poľných vojsk a vojenskej činnosti na zabezpečenie obrany štátne-
ho územia. Vtedajšie analýzy poukazovali na negatívny faktor značných rozdielov medzi 
spôsobilosťami a celkovým bojovým potenciálom „...ozbrojených síl poľného predurčenia  
a teritoriálneho určenia...“.107 Dobrú úroveň výcviku a vybavenia mali poľné vojská a, na-
opak, teritoriálne ozbrojené sily vytvárané až v období brannej pohotovosti štátu, boli ne-

100 Tamže.
101 Tamže.
102 Tamže
103 Tamže.
104 Tamže.
105 Tamže.
106 Tamže.
107 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OS, 1972, sign. 12/2 – 6.
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dostatočne vybavené a pripravené.108 Pritom podľa schválených plánov predstavovali väčšiu 
časť ozbrojených síl vyčlenených na plnenie úloh na príslušnom teritóriu.

Vypracované hodnotenia rezortov národnej obrany a vnútra uvádzali ako najlepšie pri-
pravené vojská protivzdušnej obrany štátu (7. armáda PVOŠ), Pohraničnej stráže a vojenské 
útvary Civilnej obrany vybudované v mierovom období.109 

Časť síl sa musela vyčleňovať aj na zabezpečenie obrany objektov zvláštnej dôležitosti 
a ostatných objektov dôležitých pre obranu štátu. Kontrolná činnosť zistila opakujúci sa 
nevyhovujúci stav a zastaranosť materiálno-technických prostriedkov.

V prvej polovici 70. rokov minulého storočia sa podarilo vybudovať a zabezpečiť terito-
riálnu radiačnú a hlásnu sieť, ktorá sa podľa plánu mala rozvinovať a pokrývať celé úze-
mie štátu až pri plnení mobilizačných úloh.110 Napriek úsiliu zainteresovaných aktérov sa 
nepodarilo ani na začiatku druhej polovice uvedených rokov odstrániť všetky nedostatky 
a dostatočne zladiť činnosť teritoriálnej hlásnej siete ČSĽA s „lokálnym prieskumom“ Ci-
vilnej obrany.111

V schválenom modeli „branného systému“ nebolo na adekvátnej teoretickej úrovni roz-
pracované a zabezpečené likvidovanie následkov použitia zbraní hromadného ničenia a eli-
minovanie vzdušných výsadkov „potenciálneho ideologického nepriateľa“ mimo predpokla-
daného pásma činnosti poľných vojsk.

Analýza „bezpečnostnej oblasti“ ministerstva vnútra odhalila značné nedostatky v „...op-
timálnom fungovaní Zboru národnej bezpečnosti...“.112 Z hľadiska skúmanej problematiky 
neboli dostatočne vyriešené vzťahy k vojenskej spravodajskej službe (Spravodajská sprá-
va GŠ ČSĽA) a vzájomné vzťahy s ostatnými oblasťami „branného systému“, fungovanie 
Štátnej bezpečnosti a Verejnej bezpečnosti vo federatívnom usporiadaní ČSSR a presné 
vymedzenie tzv. vojnovej organizácie Zboru národnej bezpečnosti.113

Základnou zložkou zabezpečujúcou úlohy v oblasti ochrany teritória sa stal systém Ci-
vilnej obrany, ktorého organizačná štruktúra a základné „funkčné princípy“ boli mechanic-
ky implantované do našich podmienok zo Sovietskeho zväzu.114 Uvedený proces schválilo 
Predsedníctvo ÚV KSČ už v roku 1962. V priebehu budovania systému Civilnej obrany 
sa podarilo vytvoriť sieť jednotiek, útvarov a štábnych orgánov, organizačných, operač-
ných, ženijno-technických, protichemických a protiradiačných opatrení, ktorá ako súčasť 

„...pôsobnosti inštitúcií a orgánov politickej a ekonomickej sústavy...“ spoločnosti vytvorila 
základňu, ktorá zahrňovala niekoľko miliónov ľudí.115 Podľa vtedajších vypracovaných te-
oretických odhadov mal tento systém umožniť „...relatívne rýchly prechod...“ z mierových 
na vojnové podmienky.116 

Na konci prvej polovice 70. rokov 20. storočia odborníci z ministerstva vnútra a minister-
stva národnej obrany pripravili návrh novej koncepcie ochrany obyvateľstva a národného 
hospodárstva, ktorý mal fungovať v rámci systému Civilnej obrany. Tím riešiteľov tejto 
problematiky navrhol zásadne revidovať vtedajšiu jednostrannú orientáciu ochrany obyva-

108 Tamže, f. OS, 1978, sign. 13/7.
109 Tamže.
110 Tamže.
111 Tamže.
112 AKV SR Bratislava, f. AMV SR Levoča, f. V/P – 1, inv. č. 326.
113 Tamže.
114 Tamže.
115 Tamže.
116 Tamže.
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teľstva spočívajúcu len v jeho evakuácii.117 Vypracovali koncepciu tzv. pružného reagovania 
na situáciu. Po prvýkrát sa objavila myšlienka „ukrytia“ a „včasného vyrozumenia a varo-
vania“.118

V súvislosti s ekonomickou oblasťou sa vo vypracovaných analýzach opakovane obja-
vovalo konštatovanie (spolu s ľudskými zdrojmi) jej negatívneho stavu, ktorý mal potom 
limitujúci vplyv na stupeň obranyschopnosti štátu. Tím odborníkov neodporúčal zvyšova-
nie nákladov na obranu a len v teoretickom uvažovaní pripúšťal „...neúmerné zvýšenie len 
v období bezprostredného ohrozenia republiky...“.119

Vypracované analýzy predpokladali aj stav „...rozrušenia ekonomiky zbraňami hromad-
ného ničenia...“, keď podľa teoretických predpokladov mali byť „...len s krajným vypätím 
síl...“ pokryté najnutnejšie potreby „branného systému“.120 

Problematika zabezpečenia fungovania ekonomiky v rôznych variantoch jej ohrozenia 
sa riešila systémom tzv. hospodársko-mobilizačných príprav vo všetkých dôležitých odvet-
viach národného hospodárstva a v ďalších vyšpecifikovaných orgánoch a organizáciách.121 
Ich úlohy stanovili hospodársko-mobilizačné plány a mobilizačné opatrenia.122

Teoreticky sa v týchto plánoch počítalo s tým, že najzložitejším obdobím bude tzv. ob-
dobie prechodu národného hospodárstva na vojnovú výrobu. Najkomplikovanejším sa javil 
prechod strojárstva na výrobu technicky, ľudsky, materiálovo a kapacitne náročnej výroby 
zložitej vojenskej techniky a zbraní.123 Kalkulovalo sa s obdobím štyroch a viac mesia-
cov. V uvedenom časovom období sa počítalo so zabezpečením výroby vojenskej techniky 
a zbraní na približne mierovej úrovni. Vo variante napadnutia ČSSR zbraňami hromadného 
ničenia plány vo vypracovaných scenároch počítali, že vznikne „...veľmi zložitá situácia so 
značne rozrušenou výrobou...“.124

V oblasti riadenia návrhy stagnovali na úrovni predchádzajúcich rokov a jednoznačne 
odporúčali systém centralizácie riadenia. V tejto oblasti vznikol zvlášť kritizovaný „prvok 
kontroly“. Riešiteľský tím zistil, že v kontrolnej činnosti absentovala premyslená koncepcia, 
a samotná kontrola pôsobila len ako faktor „...zisťovania funkčnosti mechanizmu branného 
systému...“.125

Legislatíva vyjadrovala v období normalizácie základnú úpravu vzťahov v celej „oblasti 
obrany štátu“ len v rámci limitov, ktoré stanovil režim. Vtedajšie analýzy zhodne konštato-
vali, že legislatívna úprava „...dosiahla zodpovedajúcu  úroveň...“ len na úseku ozbrojených 
síl.126

V závere prvej tretiny 70. rokov 20. storočia zodpovedné mocenské orgány prijali „Hlavné 
opatrenia k postupnej realizácii zásad branného systému ČSSR do roku 1975 a smery jeho 
ďalšieho rozvoja do roku 1980“.127

117 Tamže.
118 Tamže.
119 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OS, 1978, sign. 13/7.
120  Tamže.
121  Tamže.
122  Tamže.
123 Tamže.
124 Tamže.
125 Tamže.
126 AKV SR Bratislava, f. AMV SR Levoča, f. V/P – 1, inv. č. 336.
127 Tamže, f. A ÚV KSČ, f. 02/1, P 2909.



V zmysle schválených „Zásad branného systému“ sa v ďalšom období zabezpečovala re-
alizácia jeho úloh a prijímali sa opatrenia rôzneho charakteru s cieľom zabezpečiť oficiál-
ne deklarované „...ďalšie zdokonaľovanie obrany...“ v súlade so schváleným uznesením 17. 
schôdze Rady obrany štátu zo dňa 13. decembra 1972.128

Do roku 1975 riešiteľské tímy vypracovali komplex nižšie uvedených návrhov.
a.) „Návrh zásad riadenia ČSSR z hľadiska obrany“,
b.) „Návrh úprav ústavného zákona č. 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu“,
c.) „Návrh zákona o Civilnej obrane“,
d.) „Návrh na zjednotenie základnej riadiacej dokumentácie pre uvádzanie branného       

                systému do pohotovosti a pre jeho činnosť počas brannej pohotovosti štátu“,
e.) „Návrh rozvoja výskumnej a vedecko-technickej činnosti pre potreby branného  

                systému ČSSR“,
f.) „Návrh koncepcie ochrany obyvateľstva a národného hospodárstva“,
g.) „Návrh jednotného systému ochrany štátnych hraníc“,
h.) „Návrh jednotných štatútov rád obrany všetkých stupňov a pôsobnosti ich sekre 

                tariátov“,
i.) „Zámer výstavby ČSĽA na roky 1976 – 1990“,
j.) „Návrh koncepcie ďalšieho zdokonaľovania branného systému ČSSR na roky 1976 –  

               1980“.129

V období rokov 1976 až 1980 sa odporúčalo v súlade s výsledkami vedecko-výskumnej 
práce a ekonomickými možnosťami realizovať nasledujúce opatrenia.

A. Vytvorenie podmienok na „komplexné využitie vedecko-výskumnej základne štá-
tu“ formou nižšie uvedených opatrení.

1. Zabezpečenie koordinovaného využitia domácej vedecko-výskumnej základne 
v procese teoretického riešenia problematiky „branného systému“.130

Z hľadiska maximálne efektívneho využitia informačných zdrojov sa opäť predpokladalo 
často kritizované riešenie spočívajúce v „...zosilnení centrálneho riadenia...“ vedecko-in-
formačnej základne.131

2. Zabezpečenie rozvoja teórie brannej politiky v kontexte medzinárodnej a vnútro-
politickej situácie a rozvoja vojenstva.132 

Teoretické rozpracovanie problematiky obrany sa odporúčalo riešiť v dostatočnom pred-
stihu  a malo vychádzať z tzv. koaličných zásad členských štátov Varšavskej zmluvy.133 Uve-
denými krokmi sa mali vytvoriť „optimálne teoreticko-vedecké podmienky“ na spracova-
nie koncepcie ďalšieho zdokonaľovania „branného systému“ ČSSR na roky 1981 až 1985.134 

3. Zabezpečenie vypracovania a realizovania „...systému politicko-výchovného pô-
sobenia v oblasti brannej výchovy obyvateľstva...“ v mierovom období.135

Komunistické centrum nariadilo doplniť túto oblasť o systém „...účinného ideologického 
pôsobenia...“ na myslenie ľudí v období brannej pohotovosti štátu.136 Normalizátori v tomto 

128 Tamže.
129 Tamže.
130 Tamže.
131 Tamže.
132 Tamže.
133 Tamže.
134 Tamže.
135 Tamže.
136 Tamže.
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období vyvíjali enormný tlak, aby dostali pod ideologický vplyv všetky oblasti spoločnosti 
a zlomili pretrvávajúce zvyšky odporu proti Husákovmu mocenskému centru a ovládli mys-
lenie a konanie ľudí.

4. Zabezpečenie vedeckého rozpracovania kľúčových problémov vojnovej ekonomi-
ky a zabezpečenie ekonomických potrieb „branného systému“ v mierovom období.137

5. Zabezpečenie „...presadenia obsahu brannej politiky do ideologicko-výchovnej 
práce...“.138 

Mocenské centrum rozhodlo, aby sa branná politika stala „...náplňou ideovo-výchovného 
pôsobenia...“ štátnych orgánov, najmä masovokomunikačných prostriedkov a výchovného 
pôsobenia školstva a záujmových spoločenských organizácií.139 Systematické ideologické 
pôsobenie sa malo podľa predstáv komunistického centra moci stať efektívnym nástrojom 
manipulácie s čo najväčším počtom občanov a dosiahnuť u nich želenú podporu. Skrytý 
odpor a nostalgia za násilne prerušeným pokusom o reformu socializmu v období „Pražskej 
jari“ pretrvali. 

B. „Zabezpečenie postupného odstraňovania duplicity a nejednotnosti“.140

1. Tím odborníkov vypracoval návrh na postupné prehodnotenie kvality vyčlene-
ných síl a prostriedkov, ich funkcií pri zabezpečovaní úloh na teritóriu v období brannej 
pohotovosti štátu. 

Na základe zisteného stavu sa plánovalo preskúmanie možností budovania viacúčelových 
teritoriálnych jednotiek a ich rozvinutie v uvedenom období.141

1. Príprava opatrení na „komplexné zjednotenie“ systému radiačnej hlásnej služby 
na území štátu.142

2. Rozpracovanie „koncepcie súčinnosti a deľby práce“ spravodajských súčastí Štát-
nej bezpečnosti (išlo najmä o 1. Správu ŠtB – rozviedku) so Spravodajskou správou GŠ 
ČSĽA  s proklamovaným cieľom „...zjednotiť úsilie vojenskej spravodajskej služby ČSĽA 
z hľadiska potrieb brannej pohotovosti štátu...“.143

3. Príprava návrhu na vytvorenie „jednotného systému riadenia“ Zboru národnej 
bezpečnosti v období brannej pohotovosti a jeho prípravu v mierovom období.144 Súčasne 
sa plánovalo preverenie všetkých síl a prostriedkov vyčlenených na plnenie bezpečnostných 
úloh v období brannej pohotovosti štátu.145

4. Vypracovanie koncepcie zjednotenia výskumu a spracovanie návrhu „...jednot-
ného systému materiálno-technického a zdravotníckeho zabezpečenia síl a prostriedkov...“ 
vyčlenených na plnenie úloh na teritóriu v období brannej pohotovosti štátu.146

C. Vypracovanie návrhov na „...skvalitnenie efektívnosti ekonomického zabezpeče-
nia potrieb obrany štátu...“.147

137 Tamže.
138 Tamže.
139 Tamže.
140 Tamže.
141  VA – CR Trnava, f. Vojenská rada VVO, 1977, sign. 1/855/44.
142 Tamže.
143  AKV SR Bratislava, f. AMV SR Levoča, f. V/P – 1, inv. č. 336.
144  Tamže.
145  Tamže.
146  Tamže.
147 Tamže.
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1. Pripravenie „prehodnotenia potreby materiálnych a technických prostriedkov“ 
vyčlenených pre ozbrojené sily (bezpečnostné zbory a Civilná obrana) z hľadiska plnenia 
predpokladaných operačných úloh na základe teoreticky odhadovaných strát poľných vojsk 
a teritória, ako aj s prihliadnutím na možnosti priemyslu v období pohotovosti štátu.148

Údaje vypracovaných analýz mali byť použité ako podklady pri posudzovaní požiada-
viek  jednotlivých oblastí „branného systému“ kladených na národné hospodárstvo v období 
brannej pohotovosti štátu. Na základe takto prehodnotených požiadaviek sa predpokladalo 
upravenie tzv. obdobia mobilizačnej prípravy v národnom hospodárstve. V súvislosti s uve-
dením sa pripravovalo aj spracovanie „koncepcie prehodnotenia skladby a výšky štátnych 
rezerv“.149

2. Spracovanie analýz „...možného pôsobenia triedneho nepriateľa proti ČSSR...“.150 
Výsledky týchto špecifických analýz kontrarozviedky sa mali využiť na určenie miery rizi-
ka narušenia ekonomiky a jej schopnosti zabezpečiť potreby ozbrojených síl a obyvateľstva 
v priebehu vojny. 

Na základe záverov analýz začal proces spracovania „koncepcie optimálneho zabezpeče-
nia operačných úloh, ochrany a obrana teritória“.151 Civilná a vojenská kontrarozviedka spo-
ločne určili skupiny a jednotlivcov, ktoré označili za tzv. triedneho nepriateľa a hodnotili 
ich ako rizikové z toho dôvodu, že predpokladali sabotážnu činnosť vo vzťahu k dôležitým 
vojenským objektom a kritickej infraštruktúre.

D. Vypracovanie návrhu „zdokonalenia systému Civilnej obrany“.152

V období normalizácie sa predpokladalo prijatie novej koncepcie ochrany obyvateľstva 
a národného hospodárstva. Na základe rozhodnutia Rady obrany štátu sa malo postupne vy-
riešiť najmä aplikovanie poznatkov z výstavby Civilnej obrany v Sovietskom zväze v súlade 
s propagandisticky proklamovaným cieľom zvýšenia úrovne pripravenosti systému Civilnej 
obrany. 153

E. Postupné „zdokonaľovanie systému riadenia obrany ČSSR“.154

1. Zabezpečenie vypracovania analýzy „reálnych možností zjednodušenia“ zloži-
tých štruktúr tzv. vrcholných orgánov riadenia.155 

Na základe výsledkov uvedenej analýzy sa intenzívne začali pripravovať opatrenia na-
zvané ako „vhodné úpravy právomocí a zodpovednosti“.156 Odborníci navrhli presadiť tzv. 
systém riadenia obrany krajiny prostredníctvom rád obrany na všetkých stupňoch. Uvede-
nými krokmi sa mala dosiahnuť „...jednota a pružnosť v riadení obrany krajiny od vrcholo-
vých orgánov po najnižšie stupne...“.157

2. Spracovanie návrhu tzv. koncepcie zdokonalenia „...cieľavedomej politickej a od-
bornej prípravy vedúcich pracovníkov...“ na všetkých stupňoch riadenia.158

148 Tamže.
149 Tamže.
150 Tamže.
151 Tamže.
152 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. Sekretariát náčelníka GŠ ČSĽA, 1979, sign. 10/9.
153 Tamže.
154 Tamže.
155 Tamže.
156 Tamže.
157 Tamže.
158 Tamže.
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3. Vypracovanie komplexu opatrení za účelom zdokonalenia organizácie a mierovej 
prípravy funkcionárov a orgánov vopred predurčených na riadenie celého „branného systé-
mu“ v období brannej pohotovosti štátu.159

4. Posúdenie koncepcie pokračovania výstavby a zdokonaľovania vojnových praco-
vísk riadiacich orgánov ČSSR, systému spojenia a jednotného informačného systému.160

F. „Zdokonalenie legislatívno-právneho poriadku v súlade s potrebami ČSSR“.
5. Spracovanie jednotnej koncepcie legislatívy v oblasti obrany štátu.
Uvedená koncepcia mala byť predložená vo forme „zásad“, ktoré sa postupne implemen-

tovali do koncipovanej „smernice pre komplexné a zladené právne regulovanie branného 
systému“.161

1. Zabezpečenie vypracovania „súboru opatrení“, ktoré mali podľa predstáv straníc-
keho mocenského centra zabezpečiť pôsobenie legislatívnej rady vlády ČSSR a súčasne to, 
aby „...právny poriadok ako celok zaisťoval vo všetkých oblastiach spoločenskej činnosti 
podľa jednotnej koncepcie brannú funkciu štátu...“.162

V 70. rokoch minulého storočia neboli, okrem konzultácií v Sovietskom zväze, v rámci 
krajín tzv. Východného bloku vykonané žiadne iné formy výmeny skúsenosti z procesu 
budovania „branného systému“. Obrana teritória nebola v tomto období v rámci Varšavskej 
zmluvy koordinovaná, okrem opatrení operačnej prípravy štátneho územia.

Podobne ako v ČSSR, aj v Poľskej ľudovej republike sa otázky obrany štátneho územia 
začali plánovite riešiť od roku 1962. V Maďarskej ľudovej republike a v Nemeckej demo-
kratickej republike sa až v prvej tretine 70. rokov 20. storočia začali postupne prijímať 
a riešiť, podobne ako v ČSSR, základné opatrenia v problematike obrany a ochrany štát-
neho územia.

Z hľadiska historického vývoja bolo definovanie a vypracovanie modelu „branného sys-
tému“ zavŕšené až v závere 70. rokov 20. storočia. Tento model vypracovaný s ideologicky 
proklamovaným akcentom na „kvalitatívne sa meniacu“ vnútropolitickú situáciu pod per-
manentným tlakom prebiehajúcej normalizácie a prítomnosti sovietskych vojsk.163

Rada obrany štátu na svojej 29. schôdzi dňa 10. novembra 1978 schválila „Zásady ria-
denia obrany ČSSR“ a „Hlavné úlohy zákonodarných orgánov, výkonných orgánov štát-
nej moci, federálnych a republikových ústredných orgánov Národného frontu a ostatných 
orgánov a organizácií k zabezpečeniu prípravy obrany ČSSR v mieri  a k zabezpečeniu 
riadenia obrany ČSSR za brannej pohotovosti štátu.“.164 Rada obrany štátu uznesením 29. 
schôdze stanovila účinnosť vyššie uvedených dokumentov dňom 1. januára 1980. 

Obrana tzv. socialistického štátu bola ideologicky formulovaná ako „...obecná zákoni-
tosť výstavby socializmu a komunizmu...“.165 Vládnuci politický subjekt, ktorý kumuloval 
všetku moc, direktívne určoval brannú politiku na svojich straníckych zjazdoch. Takto 
oficiálne formulovanú brannú politiku ďalej rozpracovávalo Predsedníctvo ÚV KSČ a ÚV 
KSČ formou direktívne určených „hlavných smerov zabezpečenia obrany“, ktoré sa au-
tomaticky stali záväznými pre štátne orgány a organizácie Národného frontu na všetkých 
riadiacich stupňoch.

159 Tamže.
160 Tamže.
161 Tamže.
162 Tamže.
163 Tamže.
164 Tamže.
165 AKV SR Bratislava, f. A ÚV KSČ, f. 02/1, P 2909.
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Do pádu komunistického režimu v podstate platil model „branného systému“ z roku 1980. 
V tomto systéme zastával dôležitú funkciu generálny tajomník ÚV KSČ, ktorý bol súčasne 
predsedom Rady obrany štátu. Vedúci tajomníci nižších orgánov KSČ vykonávali funkcie 
predsedov príslušných rád obrany.

Schválené „Zásady riadenia obrany ČSSR“ zvýrazňovali tzv. internacionálny charakter 
obrany, ktorý sa vo vtedajších podmienkach považoval za základný predpoklad zaistenia 
spoľahlivej obrany v rámci Varšavskej zmluvy. Vrcholným orgánom tohto vojensko-poli-
tického paktu bol politický poradný výbor. Mocenské orgány v ČSSR v procese riadenia 
obrany vychádzali z direktívne záväzných „odporúčaní“ tohto výboru.

Formulovanie „Koncepcie obrany ČSSR“ bolo chápané ako základné východisko pre ria-
denie príprav na obranu a pre zabezpečenie obrany štátu. V schválenej koncepcii obrany išlo 
o pokus perspektívne riešiť „...komplexný a proporcionálny rozvoj jednotlivých oblastí...
podľa ich dôležitosti z hľadiska obrany štátu...“.166 Tento pokus nakoniec nesplnil očakáva-
nia režimu.

Ďalším direktívnym opatrením, ktoré malo podľa predstáv komunistického centra moci 
fungovať „...ako dôležitý predpoklad zabezpečenia spoľahlivej obrany...“ sa stalo presa-
denie kontroverzného centralizovaného riadenia...“.167 Fungovanie tohto spôsobu riadenia 
bolo zabezpečované tak, že obranu riadili vo výlučnej pôsobnosti federálne orgány, najmä 
rady obrany, ktoré platné „Zásady riadenia obrany ČSSR“ definovali ako „...orgány česko-
slovenskej federácie na príslušnom stupni...“.168

Koncepciu brannej politiky KSČ v oblasti štátneho riadenia realizovali nižšie uvedené 
mocenské prvky.

1. Rady obrany, ktoré vytvárali základný systém riadenia obrany krajiny. Rada obra-
ny štátu riešila koncepčné otázky obrany štátu a rozhodovala o hlavných opatreniach. Rady 
obrany nižších stupňov zabezpečovali úlohy stanovené Radou obrany štátu vo svojej pô-
sobnosti.

2. Vláda ČSSR, vláda SSR a jednotlivé stupne národných výborov pôsobiacich na 
území Slovenska.

3. Úloha a právomoci prezidenta v procese zabezpečovania obrany štátu vymedzova-
la ústava a príslušné zákony ČSSR. 

Prezident bol vrchným veliteľom ozbrojených síl ČSSR. Súčasne mal vplyv na činnosť 
Rady obrany štátu v procese prípravy a organizácie obrany ČSSR. V právomoci mal mož-
nosť nariadiť mobilizáciu ozbrojených síl. Na návrh vlády ČSSR mohol vyhlásiť vojnový 
stav a „vypovedať vojnu“ v prípade napadnutia ČSSR alebo „...ak je potrebné plniť zmluvné 
záväzky o spoločnej obrane...“.169

4. Ministri, vedúci ostatných ústredných orgánov, orgánov Národného frontu ČSSR, 
vedúci hospodárskych orgánov, predsedovia národných výborov a vedúci ostatných orgánov 
a organizácií v plnom rozsahu zodpovedali za prípravy na obranu štátu v mieri a za ich re-
alizáciu v dobe brannej pohotovosti štátu na zverenom úseku.170 Uvedení funkcionári určili 
vždy rozsah zodpovednosti za prípravu na obranu všetkým priamo podriadeným funkcio-
nárom, orgánom a organizáciám.

Zriadenie útvarov obrany bolo oficiálne zdôvodnené „...nevyhnutnými potrebami bez-
prostredného riadenia obrany...“, a preto nový model „branný systém“ formuloval ich 
166 Tamže.
167 Tamže.
168 Tamže.
169 VA – CR Trnava, f. Vojenská rada VVO, 1977, sign. 1/855/44.
170 AKV SR Bratislava, f. A ÚV KSČ, f. 02/1, P 2909.
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priame riadenie vedúcim príslušného orgánu alebo organizácie. Ako tzv. poradný orgán na 
riešenie otázok obrany si vedúci orgánov vytvárali štáb obrany, ktorý sa skladal z hlavných 
funkcionárov orgánov a organizácií. Sekretármi takto vytváraných štábov obrany sa stali 
vždy vedúci útvarov obrany. V období brannej pohotovosti štátu mali štáby obrany preberať 
funkciu kolégií a odborných poradných orgánov.

Rozhodujúcim orgánom pre koordináciu a zabezpečenie obrany ČSSR bolo ministerstvo 
národnej obrany. Ministerstvo pravidelne spracovávalo pre ÚV KSČ „...zásadné otázky, 
ktoré majú rozhodujúci význam...“ pre zabezpečenie obrany ČSSR.171

V novom modeli „branného systému“ sa zvláštny dôraz kládol na proces riadenia príprav 
obrany v mieri.172 Tento proces bol formulovaný ako „...nedeliteľná súčasť riadenia rozvo-
ja socialistickej spoločnosti...“.173 Mylne sa predpokladalo, že riadenie procesu príprav na 
obranu v mierovom období bude automaticky vytvárať predpoklady na „...rýchly, plynulý 
a maximálne jednoduchý prechod orgánov a organizácií...“ z mierových podmienok na čin-
nosť počas stavu brannej pohotovosti štátu bez podstatných personálnych a štrukturálnych 
zmien.174

Vrcholným štátnym orgánom na riadenie príprav na obranu ČSSR bola Rada obrany štátu. 
V súlade s direktívne formulovanými uzneseniami ÚV KSČ alebo jeho predsedníctva roz-
hodovala o zásadných otázkach príprav obrany ČSSR. V procese realizácie svojich rozhod-
nutí disponovala oprávnením stanoviť úlohy federálnym ministerstvám, ostatným ústred-
ným orgánom štátnej správy a radám obrany.

Odbornými, resp. pracovnými orgánmi rád obrany jednotlivých stupňov sa stali ich sek-
retariáty, ktorým bola stanovená povinnosť „...na základe všestranných poznatkov a potrieb 
zabezpečovať...“ činnosť rád obrany.175 V súčinnosti s príslušnými orgánmi mali vypracová-
vať a navrhovať radám obrany opatrenia na zabezpečenie príprav obrany štátu.

Na základe uznesení rád obrany mali usmerňovať a koordinovať činnosť orgánov a or-
ganizácií na príslušnom riadiacom stupni a činnosť sekretariátov rád obrany nižšieho stup-
ňa. Podľa rozhodnutí rád obrany sa predpokladalo, že budú organizovať kontrolu prijatých 
opatrení a sústreďovať relevantné informácie o stave príprav na obranu.

Vláda ČSSR „...v súlade s brannou politikou KSČ...“ mala plniť dôležitú ideologicky na-
formulovanú úlohu: „...zjednocovať, riadiť a koordinovať...“ činnosť federálnych ústred-
ných orgánov štátnej správy na „...zaistenie cieľavedomej prípravy...“ na obranu, okrem 
problematiky, ktorú zákon prisúdil Rade obrany štátu.176

Vláda SSR a vláda ČSR mali „zjednocovať, riadiť a kontrolovať činnosť“ ústredných 
orgánov štátnej správy republiky a národných výborov na zistenie príprav na obranu.177 Pri 
svojom rozhodovaní mali vychádzať z direktívne formulovaných záverov a „odporúčaní“ 
rady obrany republiky a uznesení vlády ČSSR.

Federálne, republikové, krajské a okresné orgány, hospodárske a iné orgány všetkých 
stupňov systému riadenia plnili stanovené úlohy v rámci svojej pôsobnosti v súlade s vtedaj-
šími zákonmi a právnymi predpismi. Mali stanovenú povinnosť plniť direktívy vyplývajúce 
z uznesení príslušnej rady obrany, vlády a národného výboru a riadiť zaisťovanie príprav 

171 Tamže.
172 VA – CR Trnava, f. Vojenská rada VVO, 1977, sign. 1/855/44.
173 Tamže.
174 Tamže.
175 Tamže.
176 AKV SR Bratislava, f. A ÚV KSČ, f. 02/1, P 2909.
177 Tamže.
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na obranu na úrovni podriadených stupňov. Vo vzťahu k orgánom na nižšom stupni, ktoré 
priamo riadila vláda SSR alebo národný výbor, uplatňovali „...odborné riadenie, najmä 
stanovením dlhodobých a ročných úloh...“ a vydávaním odborných smerníc.178

Problematike výstavby ČSĽA bola venovaná mimoriadna pozornosť. Komplex zložitých 
otázok spojených s procesom „výstavby ČSĽA a jej všestrannej pripravenosti“ na obranu štá-
tu malo v kompetencii ministerstvo národnej obrany. Riadenie príprav ČSĽA sa realizovalo 

„pod priamym vedením“ KSČ v súlade so záväznými odporúčaniami a protokolmi, ktoré pri-
jímal politický poradný výbor a vojenské orgány Varšavskej zmluvy. Spôsob riadenia vojsk 
ČSĽA vyčlenených do zostavy Spojených ozbrojených síl členských štátov Varšavskej zmlu-
vy, vzájomné vzťahy medzi Spojeným velením a velením ČSĽA určil tzv. zvláštny štatút.

Rezort národnej obrany ČSSR zodpovedal za prípravu na obranu štátu na „...úseku civil-
nej obrany...“. Ministerstvo totiž plnilo funkciu koordinátora „...vecných otázok...“179 a opat-
rení civilnej obrany i v orgánoch, ktoré v rámci ČSSR „...nemali orgán s celoštátnou pô-
sobnosťou...“.180 Podľa vypracovaných analýz na úseku civilnej obrany pretrvávalo značné 
množstvo nevyriešených odborných otázok ešte z obdobia, keď ich mal v kompetencii na 
riešenie rezort vnútra. Úlohy „úseku civilnej obrany“ vyplývali z koncepcie, ktorú schválila 
Vojenská komisia obrany pri ÚV KSČ v roku 1961. Napríklad koncepcia ochrany pred účin-
kami zbraní hromadného ničenia už nespĺňala požiadavky na komplexnosť ochrany obyva-
teľstva. Príprava novej koncepcie aplikovala sovietske poznatky a autorský tím ju konzul-
toval v roku 1977 na štábe Civilnej obrany Sovietskeho zväzu, ktorý ju odporučil schváliť. 
Táto koncepcia bola nakoniec predložená na rokovanie Rady obrany štátu až v roku 1979.181 
Problematiku riadenia „úseku civilnej obrany“ sa podarilo čiastočne vyriešiť až v závere 70. 
rokov minulého storočia, keď vláda ČSSR upravila svojím uznesením dovtedy platné uzne-
senie číslo 49 zo dňa 15. januára 1958 o civilnej obrane.182 Na základe odporúčania štábu 
Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy a uznesením 176. schôdze Predsedníctva ÚV 
KSČ bola Civilná obrana začlenená dňom 1. januára 1976 k ministerstvu národnej obrany 
(vyčlenená bola z rezortu vnútra – pozn. M. P.).

Ministri, vedúci ústredných orgánov, riaditelia, resp. vedúci im podriadených organizácií 
boli v rozsahu svojej pôsobnosti náčelníkmi Civilnej obrany a mali stanovenú povinnosť ria-
diť prípravy na civilnú obranu. V otázkach vymedzených všeobecne záväznými predpismi 
o Civilnej obrane boli riadení na jednotlivých stupňoch územným náčelníkom Civilnej obrany.

Prípravu na obranu štátu v Zbore národnej bezpečnosti, vo vojskách ministerstva vnútra 
a vo „vymedzených odboroch“ štátnej správy ČSSR k „zaisteniu verejného poriadku a bez-
pečnosti“ organizovalo a riadilo Ministerstvo vnútra ČSSR. Ministerstvo vnútra SSR sa 
podieľalo na zabezpečení príprav na obranu útvarmi Verejnej bezpečnosti. V stanovenej 
pôsobnosti zaisťovali prípravu na obranu vo „vymedzenými odbormi“ štátnej správy SSR.183

V schválenom modeli „branného systému“ mali „špecificky“ formulovanú úlohu aj Ľudo-
vé milície. Túto zložku ozbrojených síl ČCSR riadil priamo ÚV KSČ a jeho orgány. O ich 
použití rozhodovali príslušné stranícke orgány komunistickej strany a územní velitelia Ľu-
dových milícií. Koordináciu plnenia stanovených „špecifických“ úloh s príslušnými ústred-
nými orgánmi zabezpečoval Hlavný štáb ľudových milícií v ČSSR.

178 Tamže.
179 VA – CR Trnava, f. Vojenská rada VVO, 1977, sign. 1/855/44.
180 Tamže.
181 AKV SR Bratislava, f. A ÚV KSČ, f. 02/1, P 2909.
182 Tamže.
183 VA – CR Trnava, f. Vojenská rada VVO, 1977, sign. 1/855/44.
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Ekonomické a finančné zabezpečenie príprav na obranu ČSSR sa stalo súčasťou pláno-
vania v zvláštnej časti štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva. Príprava na obranu 
štátu musela byť finančne zabezpečená zo zvláštneho rozpočtu. Metodiku financovania sta-
novilo Ministerstvo financií ČSSR.

V súlade s koncepciou hospodársko-mobilizačných príprav a operačnej prípravy štátneho 
územia stanovenou Radou obrany štátu prijímala vláda ČSSR opatrenia na ich jednotnú re-
alizáciu v národnom hospodárstve a určila federálnym ministrom a vedúcim ostatných fede-
rálnych ústredných orgánov štátnej správy úlohy na ich zabezpečenie. Vláda SSR v súlade 
s opatreniami nariadenými vládou ČSSR stanovila ministrom, vedúcim ostatných ústred-
ných orgánov a radám krajských národných výborov.

Štátna plánovacia komisia v súčinnosti s ostatnými ústrednými orgánmi vydávala „jed-
notné metodické zásady“, smernice a pokyny k hospodársko-mobilizačnej príprave. Plni-
la funkciu koordinátora tzv. vecných otázok hospodársko-mobilizačných príprav orgánov, 
ktoré v rámci federácie „...nemali orgán s celoštátnou pôsobnosťou...“.184 

Na zabezpečenie potrieb (najmä ozbrojených síl) v období brannej pohotovosti štátu sa 
vytvárali štátne mobilizačné rezervy. Rozmiestnenie a doplňovanie týchto rezerv ovplyvňo-
vala Štátna plánovacia komisia v spolupráci s príslušnými organmi. Na základe zmocnenia 
vlády ČSSR vydávala štatút štátnych hmotných rezerv.

Na zabezpečenie „organizovaného a komplexného“ riadenia štátu za brannej pohotovosti 
sa v mierovom období spracovávala na všetkých stupňoch dokumentácia podľa zásad sta-
novených Radou obrany štátu.

Problematika zvýšenia odolnosti riadenia ČSSR za brannej pohotovosti sa riešila formou 
zabezpečenia komplexnej výstavby a prípravy „vojnových pracovísk“.185 Na zabezpečenie 
proklamovanej maximálnej efektívnosti sa pritom využívali vhodné objekty v rámci mie-
rovej investičnej výstavby.

V období brannej pohotovosti štátu sa obrana krajiny mala stať „...rozhodujúcou úlo-
hou všetkých straníckych, štátnych a hospodárskych orgánov a organizácií Národného 
frontu...“.186 Z hľadiska existencie komunistického režimu sa musela logicky presadzovať 
vedúca úloha KSČ a význam politického a štátneho vedenia, t. j. dirigizmu. K zásadným 
otázkam prijímali Predsedníctvo ÚV KSČ, Rada obrany štátu a vláda ČSSR spoločné roz-
hodnutia. Riadenie obrany sa muselo plánovať v duchu prísnej centralizácie s direktívnymi 
prvkami. Princíp centralizovaného a prvoradého zabezpečenia potrieb obrany sa chápal ako 
nevyhnutná podmienka existencie štátu. Súčasne s uvedeným princípom sa zvýrazňovala aj 
jednota politického, ekonomického a vojenského riadenia obrany.

Vrcholným štátnym orgánom riadenia obrany ČSSR bola Rada obrany štátu. Rozhodo-
vala v súlade s líniou a uzneseniami ÚV KSČ a jeho predsedníctva o opatreniach na za-
bezpečenie obrany štátu vo všetkých oblastiach štátnej činnosti s výnimkou operačného 
riadenia ozbrojených síl vyčlenených do Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy.187 
Teoreticky sa uvažovalo, že v prípade náhleho napadnutia ČSSR by okamžite prijímala 
opatrenia na obranu štátu. Ak by bola znemožnená činnosť Predsedníctva Federálneho 
zhromaždenia ČSSR alebo vlády ČSSR, Rada obrany štátu mala prijímať i bližšie ne-
špecifikované „...nevyhnutné a neodkladné opatrenia...“, ktoré „...inak prislúchali tým-
to orgánom...“.188 Na zabezpečenie včasného a dôsledného plnenia svojich rozhodnutí 
184 AKV SR Bratislava, f. AMV SR Levoča, f. V/P – 1, inv. č. 336.
185 Tamže, f. V/P – 1, inv. č. 326.
186 Tamže.
187 Tamže.
188 Tamže.
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Rada obrany štátu mala vysielať podľa potreby svojich zmocnencov do nižších riadiacich 
článkov, závodov a zariadení dôležitých pre obranu štátu. Rada obrany štátu disponova-
la oprávnením nariaďovať úlohy radám obrany, orgánom štátnej správy a organizáciám 
všetkých riadiacich stupňov.

Činnosť rád obrany mali zabezpečovať jej „pracovné orgány“, ktoré sa podľa spracova-
ných plánov vytvárali z mobilizačne predurčených kvalifikovaných pracovníkov. Ich hlav-
nou úlohou bolo vytvárať „...nevyhnutné podmienky pre činnosť rád obrany...“.189 Ďalej mali 
zabezpečovať funkčnosť nepretržitého informačného toku o komplexnej bezpečnostnej si-
tuácii na zverených územiach. Ich ďalšia úloha spočívala v spolupráci s príslušnými orgán-
mi, koordinovaní prípravy podkladov a návrhov pre rokovania  a rozhodovania príslušných 
rád obrany. Dôležitým prvkom v schválenom modeli „branného systému“ z roku 1980 boli 
národné výbory, ktoré sa mali podľa spracovaných plánov riadiť rozhodnutiami rád obrany 
a vlád a iniciatívne v rámci svojej pôsobnosti riešiť úlohy zabezpečenia obrany štátu, ochra-
ny obyvateľstva a plynulého chodu národného hospodárstva. Ich úloha sa v podstate zvýraz-
ňovala zvlášť pri zaisťovaní mobilizácie miestnych zdrojov a obyvateľstva na plnenie úloh 
pre potreby brannej pohotovosti štátu, najmä ozbrojených síl.

Prechodom zo systému mierového riadenia na vojnové sa definovala „...postupná reali-
zácia opatrení, ktorých cieľom je v súlade s vývojom medzinárodnej situácie organizovane 
uviesť ČSSR...“ do stavu brannej pohotovosti a vytvoriť podmienky, aby „...všetky orgány 
a organizácie boli pripravené plniť stanované úlohy...“.190 

Uvádzanie ČSSR do stavu brannej pohotovosti malo byť podľa spracovaných dokumen-
tov riadené Radou obrany štátu, v súlade s „odporučením“ Politického poradného výbo-
ru členských štátov Varšavskej zmluvy a uzneseniami ÚV KSČ alebo jeho predsedníctva. 
V procese uvádzania ČSSR do stavu brannej pohotovosti sa počítalo s uplatňovaním tzv. 
mierového systému riadenia. V priebehu zvyšovania pohotovosti mali riadiace orgány re-
alizovať opatrenia na prechod na systém riadenia počas brannej pohotovosti štátu. Tieto 
opatrenia boli spracované vo forme plánov, a v závislosti od konkrétnej situácie sa mali 
spresňovať.

Mobilizácia ozbrojených síl sa chápala ako jedno z rozhodujúcich opatrení, ktorým štát 
vstupoval do stavu brannej pohotovosti. Prvoradá pozornosť sa mala venovať zabezpeče-
niu bojovej pohotovosti ozbrojených síl, najmä tých, ktoré bolo nutné vyčleniť do zostavy 
Spojených ozbrojených síl členských štátov Varšavskej zmluvy a vojsk protivzdušnej obra-
ny štátu. 

Model „branného systému“ z roku 1980 uzatváral veľmi zložitý a rozporuplný proces hľa-
dania optimálneho a funkčného „branného systému“. Uvedený proces determinovala realita 
fungovania konkrétno-historického sovietskeho typu spoločnosti v našich podmienkach. 
Táto spoločnosť svojimi politickými bariérami určovala nielen priestor a úroveň odborných 
diskusií k uvedenej problematike, ale aj samotný proces realizácie konkrétneho modelu 

„branného systému“.
Na základe archívneho výskumu relevantných archívnych dokumentov možno konšta-

tovať, že vypracovaný model „branného systému“ z konca 70. rokov 20. storočia zostal 
v platnosti bez podstatných zmien aj v období 80. rokov tohto storočia.

189 Tamže.
190 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. Sekretariát náčelníka GŠ ČSĽA, 1979, sign. 10/9.
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M. PÚČIK: VARIANTEN DES „WEHRSYSTEMS“ DER ČSSR (1960 – 1989). 
MODEL DES „WEHRSYSTEMS” DER TSCHECHOSLOWAKISCHEN 
SOZIALISTISCHEN REPUBLIK VON 1973 BIS 1989. (TEIL IV.)

 Die Studie „Varianten des Wehrsystems der Tschechoslowakischen Sozialistischen 
Republik 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 „Wehrsystems“, 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 geschaffenen 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 Tschechoslowakischen 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 Szenario eines Kriegskonflikts erfüllen musste. 
Gleichzeitig musste dieser Militärbezirk auch an Eliminierung des sogenannten inneren 
Feind vorbereitet sein. Während der „Normalisierungszeit“ wurde der Einfluss der 
Kommunistischen Partei auf das „Wehrsystem“ erheblich gestärkt.
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DOKUMENTY A MATERIÁLY
PÔSOBENIE FRIDRICHA MAŤAŠOVSKÉHO V SLUŽBE 
V RAKÚSKO-UHORSKEJ ARMÁDE 
V ROKOCH PRVEJ SVETOVEJ VOJNY

FERDINAND VRÁBEL

VRÁBEL, F.: Fridrich Mattyasovszky‘s Service in the Austro-Hungarian Army during the 
World War 1. Vojenská história, 4, 25, 2021, pp 76-89, Bratislava.
By chance, the originally handwritten and later typewritten memoirs of the Austro-Hungarian 
soldier Fridrich/Fritz Mattyasovszky/Matiašovsky were saved from the waste paper collection 
in Ružomberok. The material is bound into a book of 518 numbered pages and captures 
Mattyasovszky‘s stories and reflections from his mobilisation in August 1914, fighting on the 
Eastern Front, followed by Transylvania, Romania and Alsace until his return back home. The 
last entry is from 23 August 1919 (however, transcribed on a typewriter only from 10 January 
to 14 March 1938).  Mattyasovszky‘s memoirs are relatively fresh and valuable also due to the 
fact that he was recording his experiences continuously, supplementing them not only with 
his own illustrations, but also with contemporary photographs and postcards. After returning 
to his home village, Malá Udiča (today‘s Udiča, district of Považská Bystrica) he worked as 
a teacher.
Keywords: World War 1. – 15th. Home Defence Infantry Regiment – Russian front – 
Transylvania – Alsace – Fridrich Mattyasovszky

                                                             Motto: 
Nie je ten víťazom, kto oproti ľudským spoločníkom súboj vyhrá;

                                                                            lež ten, kto nešťastiu, zlému osudu 
a zúfalstvám 

hneď na počiatku
                                                             smelým srdcom si miesto zastane.

                                                                                                               Fridrich Maťašovský, august 1919
 

Náhodou sa podarilo zachrániť pôvodne rukou a neskôr strojom prepísané spomienky 
rakúsko-uhorského vojaka Frdricha/Frica Maťašovského/Matiašovského zo zberne 
papieru v Ružomberku. Materiál je zviazaný do knihy v rozsahu 518 číslovaných 
strán a zachytáva Maťašovského osudy a úvahy od mobilizácie v auguste 1914, boje 
na východnom fronte, potom v Sedmohradsku, Rumunsku a v Alsasku  až do svojho 
návratu domov. Posledný záznam je z 23. augusta 1919 (ale prepisoval ich strojom 
až od 10. januára do 14. marca 1938).  Maťašovského spomienky sú pomerne čerstvé 
a cenné aj preto, lebo to, čo zažil, zaznamenával priebežne a doplnil nielen vlastnými 
ilustráciami, ale aj dobovými fotografiami a pohľadnicami. Po návrate do svojej 
domovskej obce Malej Udiče (dnes Udiča, okres Považská Bystrica) tam pôsobil ako učiteľ.     

***
Fridrich/Frico Maťašovský(/Matiašovský pochádzal zo zemianskej rodiny, jeho otec, 

Fridrich Maťašovský starší (1850 – 1934), bol učiteľom na ľudovej škole v Ružomberku a vo 
svojom synovi prebudil jednak lásku k materinskej reči a jednak lásku k vlasti.1 Po ľudovej 

1 V ďalšom texte sa pre zjednodušenie držím len mena a priezviska Frico Maťašovský.
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škole Maťašovský mladší absolvoval gymnázium a učiteľský ústav, kde si osvojil niekoľko 
cudzích rečí. To sa mu neskôr veľmi hodilo.

Maťašovský ml. učil najprv na škole vo Svätom Kríži a 1. decembra 1900 sa stal učiteľom 
v Stankovanoch. Okrem učiteľskej funkcie ho obecný výbor 10. februára 1901 zvolil aj 
za  doručovateľa s ročným platom 48 korún a súčasne ho zvolili aj za obhliadača mŕtvol 
s platom 60 halierov za prípad. V Stankovanoch učil až do 9. októbra 1910.

V úvode svojich spomienok Maťašovský vysvetľuje motiváciu, prečo sa pustil do písania 
memoárov takto: „...ukážem a napíšem a opíšem aspoň zväčša trampoty, biedy a úzkosti 
päťdesiatdva mesačného na bojisku, v nemocniciach, náhradnej stotine, strážnom prápore, 
v dôstojníckej škole, v Sedmohradsku a Alsasku. Sledujem to nie práve na tento čas, keď sa 
táto hrúza tohto sveta deje, keď všetci pod týmto bremenom väzíme, píšem to – rátajúc že 
niekedy pliaga pominie, svet, rodiny, dietky a vnukovia sa časom osviežia, na hrúzu pomaly 
zabudnú; aby to nielen z úradne vychádzajúcich kníh čítali a z obrazov videli. Preto aj ja 
usilujem jak tam časť berúci verne opísať, so zvláštnym zreteľom na svoju nepatrnú osôbku... 
Ťažko to bude uznať tým, ktorí tam účasť nebrali, tam neboli, neskúsili, neprežili...“2

V úvodnej časti svojho strojopisu opisuje Maťašovský udalosti a situáciu v okolí Považskej 
Bystrice po sarajevskom atentáte,3 augustovú mobilizáciu v roku 1914, stiesnenú náladu 
a skormútenosť väčšiny obyvateľstva.4 Podľa jeho odhadu v Trenčíne bolo vtedy vyše 
sedemdesiattisíc mužov, ktorí sa dostavili na asentírku.5 Trvalo tri dni, kým Maťašovského 
zapísali do zoznamu odvedencov spolu s ďalšími krajanmi, pričom nemali kde spať, a ani 
potraviny sa už nedali kúpiť, lebo toľko zhromaždených ľudí už všetko vykúpilo. Tu zložili 
aj prísahu. Maťašovský sa stal príslušníkom 15. vlastibraneckého (honvédskeho) pluku 
v Trenčíne. Na tretí deň, keď ešte stále boli  v civilných šatách, ho konečne zadelili k 7. stotine, 
odovzdali mu pušku a poslali do obce Hamry. Až tam boli vystrojení a začalo fungovať 
aj vojenské zásobovanie potravou. Strava však bola veľmi biedna a až hlad ich donútil 
a naučil konzumovať to, čo im dodával vojenský erár. Tu došlo aj k prvému streleckému 
výcviku, pričom sa velilo najprv po maďarsky a potom po nemecky. Znovu zložili (už druhú 
v poradí) prísahu a vyfasovali po 240 nábojov. Keď si všetko pobalil, celý batoh – plná 
poľná bola vraj taká ťažká, že sa mu až nohy podlamovali a nikdy takú ťarchu predtým 
neniesol. Presunuli ich najprv do Turnej a potom do Istebníka. Okolie Trenčína opustili 
vlakom smerom na východný front. Pri krátkej zastávke v Považskej Bystrici im blízki ešte 
doručili balíčky s potravinami a slivovicou alebo borovičkou, ale Maťašovský spomína, že 
na svoju veľkú ľútosť sa so svojou manželkou pre veľké množstvo ľudí na stanici už nevidel: 

„Bolo že to neslýchanej radosti, keď našli v balíku fľašku a to nie malú a nie s limonádou, ale 
dobrou slivovicou alebo trenčianskou borovičkou naplnenú. Usmieval sa jej ani chlapček 
drevenému koníkovi a dievča bábike s naozajstnými vlasmi.“ Ešte do Žiliny všetko vypili, aby 
sa vraj nepriateľovi nič do rúk nedostalo. V Žiline dostali obed a aj prvý žold. Nemenovaný 
veliteľ a poručík Špitzer vraj boli celí nadšení, aká vládne medzi nimi bojová nálada, ale 
tá rýchlo opadla, keď vytriezveli a viac alkoholu už nemali. Ďalej pokračovali cez Těšín, 
kde ich čakala večera, a potom na Krakov, kde dostali raňajky. Maťašovský spomína, že 

2 Úryvky z Maťašovského spomienok, aby zachytili jeho charakteristický štýl a dobové výrazy, sú len mierne  
upravené s opravami preklepov a pravopisu.
3 VRÁBEL, Ferdinand. Sarajevský atentát. Bratislava :  Marenčin PT, 2014. 
4 K účasti Slovákov v prvej svetovej vojne pozri ČAPLOVIČ, Miloslav – ZAŤKOVÁ, Jana. Slovensko  
a Slováci vo víre prvej svetovej vojny. Bratislava : Pro Militaria Historica a Vojenský historický ústav, 2018. 
5 Vo svojich pamätiach to opisuje aj Janko Jesenský, podľa ktorého bol v meste veľký zmätok a ulice aj parky  
boli preplnené rukujúcimi mládencami a mužmi. JESENSKÝ, Janko. Cestou k slobode. Turčiansky Sv. Martin 
: Matica slovenská, 1933.
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tu bolo zásobovanie dobré a mali plno čaju, čokolády aj kakaa, tabaku, cigár aj cigariet. 
V meste Bochnia v Malopoľsku vystúpili 14. augusta 1914 z vlaku a ďalej – po spovedi – 
pokračovali už len pešo na bojisko.6 Cestou podľa jeho opisu sa stretávala jednotka, ktorej 
bol členom, so „stopami po ruskom barbarstve“7 – k zdevastovanej kasárni, všetko bolo 
spustošené, vypálené, telegrafné stĺpy pováľané... Pochodové úseky boli dlhé s minimálnymi 
prestávkami na oddych a kto by sa bol opovážil sedieť dlhšie, ako bolo dovolené, toho 
dôstojníci nemilosrdne bili šabľami. Miestami boli takí hladní, že z poľa vytrhávali mrkvu, 
a surovú ju bez očistenia jedli. Ako-tak sa nasýtili, ale malo to však aj neblahé následky 
v podobe tráviacich ťažkostí a hnačiek. V blízkosti frontu spozorovali podivný jav – vrtuľa 
veterného mlyna sa točila naprázdno, lebo mlyn nič nemlel a na kostolnej veži vyzváňal zvon, 
hoci nebola nedeľa. Neskôr sa zistilo, že to boli znamenia dávané Rusom, že sa nepriateľská 
armáda blíži a tak popa pripojili k iným zajatcom. Mlynár však pochodil horšie, lebo toho po 
stannom súde zastrelili ako ruského špióna.

Tu začali prvýkrát aj hĺbiť narýchlo primitívne zákopy. Dostali menáž a mal sa im 
vyplatiť aj žold. To však prekazil útok Rusov a vojsko sa rozpŕchlo, pričom sa dôstojník 
s nevyplateným žoldom stratil a nikto ho už viackrát nevidel. Podľa Maťašovského zavládol 
obrovský chaos, vraj možno väčší, ako keď vybuchla sopka Vezuv a zasypala lávou 
a popolom mestá Pompeje a Herkulaneum. K streľbe však nedošlo a po chvíli dostali rozkaz 
vrátiť sa na predošlé miesto. Žold im nebol rozdelený, zato však veterný mlyn, ktorý dával 
znamenie nepriateľovi, pre istotu zbúrali.

Pri ďalšom postupe narazili na miesto, kde nedávno prišla v dôsledku zrady o život 
štrnásťčlenná prieskumná hliadka. To, ako sa zmenilo počas vojny správanie obyvateľstva 
a celkové zhrubnutie mravov dokumentuje, že miestni obyvatelia obrali nebohých vojakov 
nielen o uniformy, ale aj o spodnú bielizeň a všetky cennosti. Tým, ktorým sa z prstov 
nedali stiahnuť prstene, dokonca odsekli prsty. Pokračovali v pešom presune ďalej na 
východ, pričom pred nimi išli huláni, ktorí ničili všetky veterné mlyny, aby nemohli dávať 
nepriateľovi znamenia o blížiacom sa rakúsko-uhorskom vojsku. Pri problematických 
presunoch po zlých cestách im často vypovedávali povozy, na ktorých mali naložený 
materiál a často sa im nielen polámali osky alebo rebriny, ale celé vozy sa im niekoľkokrát 
za deň prevracali a tak museli materiál znovu zbierať a nakladať.

Okrem namáhavých pochodov a nedostatočného stravovania vojakov trápili aj zlé 
podmienky na nocľah a najhoršie bolo, keď pršalo. Vtedy nič nepomáhalo a premokli na 
niť. Usušiť sa nemali kde, väčšinou museli čakať na to, keď dážď prestane, vyjde slnko a to 
ich vysuší. Maťašovský sa často sťažuje, že „u nášho hlavného veliteľstva nebolo hlavným 
účelom, aby sme denne aspoň raz dľa možnosti dokonalú poživu dostali a takýmto spôsobom 
obživení, posilneným žalúdkom  mohlo vykonať a aby jej, akej takej sily nadobudlo. U nás 
to bolo hlavným heslom a cieľom, aby sme každodenne sa určite čo aj priam štvornožky 
s vyplazeným jazykom v blatách po kolená siahajúcimi pieskami sa dostavili. Teraz to už ja 
môžem zo srdca dosvedčiť, že bez pokrmu pod veľkou ťarchou hnaný človek moc vyvládze, 
o moc viac ako nerozumné hoviadko; ale že nielen telesnú silu utratí, lež i duševné smysly 
prestanú fungovať, čím ohlúpie, osprostie...“

Ráno od piatej až do tretej hodiny popoludní, po akej-takej noci, pochodovali ďalej na 
pozície. Brodili sa poľnými cestami v piesku vyše členkov. Prešli asi 35 km a noc sa im 
podarilo stráviť opäť po čase na slame. Dostali sa celkom vyčerpaní až za mesto Opatov. Tam 
si Maťašovský sadol na nejaké podstenie a hneď dostal veľkú zimnicu, od čoho mu pomohol 
6 O podobných zážitkoch je viacero spomienok a denníkov priamych účastníkov tých udalostí. Napríklad od  
Slovákov Janka Jesenského, Jozefa Macha, Ondreja Šikuru, Ela Šándora a ďalších vojakov rakúsko-uhorskej 
armády, ktorí narukovali tiež do Trenčína.
7 Doslovné citáty a  úryvky z Maťašovského spomienok sú uvedené v kurzíve.
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čaj podaný gazdinou. Niekde rakúsko-uhorskí vojaci narazili na štedrých obyvateľov, ale na 
mnohých miestach už im ani nič predať nechceli, lebo o všetko ich pobrali Rusi a to málo, 
čo im zostalo, potrebovali sami pre seba, aby prežili najhoršie časy.

Maťašovský si všíma aj spôsob života bežného obyvateľstva a jeho postoj k náboženstvu. 
Pozoruhodný je jeho postreh  o tom, že „národ tunajší v ohľade náboženstva je nielen 
nábožný, ale až bigotný. Keď niečo ukradne od spolublížneho, ukradnutý predmet alebo 
živočícha donesie pred kostol alebo pod kríž, tam ho obtrie a skrze to vraj, dľa jeho 
zmýšľania, nemá viac hriechu, a tým sa mu odpúšťa.“

Keď došli do väčšej dediny alebo mestečka, napriek zúfalým hygienickým pomerom 
a mesiace trvajúcej vojne si mohli kúpiť chlieb. V okolí Lublina si mohli kúpiť mäso – 
pečené aj surové, slaninu, klobásy, cukor, cigarety. Niekedy nedostali chlieb aj osem dní... 
omrvinky by vraj ani mikroskopom nenašiel a len si priťahoval remeň o ďalšiu dierku. 
Najhoršie však bolo kopať si zákop v zlej pôde. Bola to tvrdá práca, ktorú by v civile nebol 
ani za drahé peniaze robil. Pôda bola žltá hlina a štrk. Vŕtať a dlabať v zemi sa musel 
ako najusilovnejší baník a pritom okolo svišťali nepriateľské  guľky... lopatky len tak 
odskakovali, fŕkali „v tej prekliatej hnusnej zemi“.

Vojna odhaľovala skutočné povahy ľudí. Niektorí, ktorí mali mäkké srdce, sa so svojimi 
spolubojovníkmi podelili aj o to posledné, iní zatvrdení skupáni a neprajníci sa s druhými 
o nič nechceli podeliť. Často sa pochodovalo bez stravy dlhé hodiny až do noci. „...pohli sme 
sa ďalej až do desiatej večer. V tejto túre som už úplne z vlády vyšiel, bol som ochromený, 
bezmocným a neužitočným. To bolo veľké šťastie, že som mal útrpných Waffenbruderov, 
moji farníci nechcejúc ma zanechať, ponášali mi pušku a mňa ale dvaja popod pazuchy 
šikovali ani opitého až po samú dedinu, kde sme prenocovali.“ 

O pomeroch v rakúsko-uhorskom vojsku svedčí aj príhoda z fasovania chleba kdesi 
v oblasti Sandomierza. „Chlieb bol nepodarený a suchý natoľko, že sa nedal nožom krájať, 
lepšie ho bolo lámať. Dostalo sa každému po štvrtine a omrvín ako v Starom zákone. Pri 
tomto lámaní chleba, poneváč z mojej dediny čatár mne o pár omrvín viac udelil, opitý 
rotiak začal ma po mantli obšívať. To bolo moje šťastie, že som ho mal cez plecia prehodený, 
na základe čoho nič horšieho sa mi neprihodilo. Nerobil som z toho škandál, ale to predsa 
v tajnosti neostalo. Deliteľ chleba to predniesol veliteľovi stotiny, nadporučíkovi, ktorý ho 
naskutku ešte opitého bral na výsluch. Nadporučík mu vážne povedal, že [za]tento jeho 
skutok by mu guľka prichodila, ale ohľadom na vtedajšiu situáciu bude len degenerovaný 
[t. j. degradovaný]. Musel oznove teľa8 na chrbte vláčiť a šabličku, na ktorú bol tak hrdý, 
odpásať...“ 

Po necelých troch mesiacoch na fronte bol Maťašovský už v takom zúfalom zdravotnom 
stave, že lekár, ktorý ho začiatkom októbra 1914 prehliadal,  sa sám zdesil nad jeho úbohou 
postavou: „Líca ako sušená bosniacka slivka, brucho ako bubon pred sebou...“ Odoslali 
ho preto na lekársku prehliadku a potom do nemocnice. Tým sa jeho účinkovanie na 
východnom fronte skončilo. Po niekoľkotýždňovej rekonvalescencii sa začiatkom decembra 
dostal napokon do Žiliny a odtiaľ na niekoľko týždňov domov. Dovolenka sa mu skončila  
1. januára 1915 a musel sa zase vrátiť do Trenčína k armáde.

Účasť v rôznych kurzoch, v Sedmohradsku a na rumunskom fronte

Po dovolenke a krátkom pobyte v nemocnici absolvoval Maťašovský ešte niekoľkotýždňovú 
kúpeľnú liečbu v Trenčianskych Tepliciach. Potom ho však už čakal zase front – tentoraz 
taliansky. Cestou cez Rakúsko mu však ešte zverili partiu ruských zajatcov, s ktorými mal 
dať do poriadku zanedbanú záhradu barónky zo zámku v Seiseneggu. V septembri 1916 ho 
8 T. j. tlmok, na vrchu ktorého bola teľacia koža.
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čakal v poradí už tretí odvod, ktorý bol podľa neho najhorší. Z nedostatku iných vhodných 
nových regrútov odviedli už všetkých a odoslali na taliansky front.9 Ale po krátkom pobyte 
opäť v nemocnici sa Maťašovský ešte dostal v novembri na niekoľkodňovú dovolenku práve 
v dňoch, keď cisár František Jozef I. zomrel.10

V tomto čase ho zastihla aj dobrá správa, že s ohľadom na jeho učiteľský diplom dostal pri 
vojsku štatút dobrovoľníka. Niekoľko dní pred Vianocami roku 1916 prišli do tábora  
v Amstettene noví odvedenci, ktorých Maťašovský charakterizuje takto: „Boli to všetko 
42- 50 roční. Boli to bez výnimky: kaliky, čvargy, škuty, zelené húsenice. Strach bolo na nich 
len pozrieť... nevedeli zhola nič. Nemali ani dunstu o vojenskej regule. Museli sme ich niečo 
podučiť a tak od 19. decembra do 30 januára sa nám odtiahol termín. Preto sme aj vianočné 
sviatky aj nový rok tu strávili. Vojna z človeka  vydusí šľachetné city, dobrú náladu, bázeň 
božiu a umiestni doň niečo takého ako nejaký tvor, ktorý by cítil a nesmie, radoval sa, nemá 
sa čomu, plakal by, nepýtajú sa ho prečo. Ostane stupený, ohlúpený a srdce skamenie. Nič 
ho nepohne.“

Od začiatku roka 1917 začalo pre Maťašovského dlhšie obdobie, v ktorom jednak cvičil 
nových povolancov a jednak sa zúčastnil niekoľkých kurzov.  Na výcvik bývalých vojakov, 
ktorých už prepustili zo služby, si autor, ktorý ich nazýva „obšitošmi“, nespomína v dobrom. 
Hoci už boli vojakmi, neradi si znova zvykali na vojenskú disciplínu, napríklad nechceli 
rešpektovať, že ak sú v službe, nesmú odpočívať vyzlečení, na stráži bežne fajčili. Podľa 
Maťašovského už bolo mnohým jasné, že starými vyslúžilcami István Tisza „pyšné Uhorsko 
veru od záhuby neubráni“.

Z Maťašovského spomienok už jasne vidieť vyčerpanosť monarchie v treťom roku vojny. 
Baraky boli biedne, obité len jedným radom dosák, medzi ktorými tak fučalo, že keby si to 
neboli „vyfutrovali“ , tak by nielen omrzli, ale aj pomrzli. Na deň bolo k dispozícii iba 25 kg 
uhlia, čo nepostačovalo, aby sa barak kachľami typu Alfa vykúril, najmä keď zo Štajerských 
Álp začal fúkať studený vietor. Autor venoval pozornosť aj miestnemu obyvateľstvu, jeho 
spôsobu života a aj opisu prírodných krás v okolí mesta ležiacom na rieke Ybs.

Začiatkom roka 1917 prevelili Maťašovského z Amstettenu k náhradnému práporu 
v Trenčíne. Cestovanie v treskúcej zime bez teplého oblečenia bolo podľa autora veľkým 
utrpením. Na ceste z Rakúska na Slovensko už bolo všade vidieť a cítiť nedostatok všetkého. 
Maťašovský požiadal o zaradenie do dôstojníckej školy, ale pre chybu sluchu ho odročili 
a poslali na preskúmanie zdravotného stavu najprv v Trenčíne a potom do posádkovej 
nemocnice v Bratislave. Po uznaní za schopného Maťašovského poslali spolu s niekoľkými 
ďalšími vojakmi nazad do Trenčína. Uvoľnenie disciplíny dokumentuje aj to, že sa ešte na 
železničnej stanici v Bratislave všetci dohodli, že na päť dní odídu všetci domov a v posádke 
sa prihlásia až potom. Dúfali, že v tých zmätkoch nikomu veľmi chýbať nebudú a nikto ich 
hľadať nebude. Po piatich dňoch sa všetci zase stretli a spoločne sa prihlásili v kancelárii, 
kde nikto tomu, že chýbali päť dní, nevenoval pozornosť.

Koncom apríla 1917 odoslali Maťašovského do trojmesačného dôstojníckeho kurzu pri 
Budapešti. S nádejou na lepšie postavenie a pohodlnejšiu budúcnosť dobre znášal aj tvrdý 
výcvik. Ako sklamane zistil, teóriu sa nebolo treba veľmi učiť, lebo zloženie skúšok sa 
dalo kúpiť alebo peniazmi alebo naturáliami – vrecom múky, debnou masti alebo košom 
vajec. Boli to podľa neho všetko „peštianski všiváci, hladoši, niktoši“. To však bolo pre 
Maťašovského neprijateľné a nedôstojné, ako učiteľ sa chcel presadiť svojimi vedomosťami 
a podobne aj niektorí jeho druhovia, tiež učitelia. Ani jeden z nich sa takýmto spôsobom 
9  Taliansko, bývalý spojenec Centrálnych mocností, prešlo na stranu Dohody a za prísľub územných ziskov  
23. mája 1915 vypovedalo Rakúsko-Uhorsku vojnu. Hlavným frontom bolo údolie rieky Soča, ale bojovalo 
sa aj na severe v Alpách.
10 Cisár František Jozef I. panoval od roku 1848 a zomrel 26. novembra 1916.
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nechcel dostať k hodnosti práporčíka, len svojimi znalosťami a vedou. Hoci sa svedomito 
učil a mal aj znalosti, po skúškach si vypočul verdikt, že nezodpovedal. Iní, bez vedomostí 
a aj s telesnými poškodeniami za dobré peniaze skúšku „zložili“ a stali sa práporčíkmi. Po 
skončení kurzu sa Maťašovský vrátil do Trenčína a čakal na nové nasadenie na front. 24. 
augusta 1914 ho zadelili do druhej stotiny XXXII. pochodového práporu. „Pri kádri nič nie 
je také isté ako prv  či neskôr do poľa, ako v otčenáši Ámeń “...  Spoločnosť, do ktorej sa 
dostal, sa mu pošťastila. Všetci boli už dávnejšie známi. „Pri odchode na front je hlavné, 
aby jestvovala úprimná láska a vzájomné priateľstvo.“ Dňa 27. augusta deväť stotín, okolo 
tisíc mužov, časť odoslali na taliansky front a časť do Sedmohradska.

V tom čase už bolo zriedkavosťou, aby sa na front odchádzalo s nadšením a s hudbou. 
A predsa to Maťašovský znova zažil, lebo akýsi čatár za svoje peniaze priviedol na 
kasárenský dvor akýchsi pozbieraných muzikantov, ktorí vyhrávali slovenské pesničky. 
Cestou na železničnú stanicu ich odprevádzal dav –  trenčianske krásavice, tlsté kuchárky, 
šumné chyžné, starší páni, notári, sudcovia, železničiari, žobráci... „Priali nám šťastlivý 
návrat a nakoniec nás flegmaticky opustili...“,  opísal svoje dojmy z nového odchodu 
z Trenčína Maťašovský.

Maťašovský takto opísal vagónovanie mužstva na železničnej stanici: „Nemyslite si, že je 
to nejaká ľahká úloha pre tých funkcionárov; je tu kliatby, ktorá prší ako krupobitie, škaredé 
hrešenie, až uši idú ohluchnúť, preklínanie...nespokojných výrazov, len Bohu nič dobrého, 
ako keby im On bol na príčine, že ho volá vlasť. Kto je tým poverený, nesmie byť zdvorilý ako 
na plese, usmievavý, ako keď sa s milenkou dištrahuje,11 háklivý, ako keď sa s mladuchou 
jedná, dobrosrdečný, ako by jemu svoj[m]u obľúbenému nejaký minister výhodného miesta 
zaopatril. Pri týchto úkonoch by zhola nič nevykonal, ba možno by sa mu ešte niečo okolo 
krku zviezlo. Musí byť smelý ako Jánošík, drzý ako hajdúch, silný ako Goliáš... 0 11-ej pripäli 
rušeň k vzácnemu transportu, ktorý mal z bahna vytiahnuť a oslobodiť ´Maďarkiráľšáǵ  od 
večnej záhuby a o pár minút sme sa už kolísali z mesta na juh.“

Prvý obed mal transport v Párkán – Náni12  „neďaleko sídelného mesta uhorského 
primáša,13 veľkňaza, ktorého nielen ja, ale státisíce horlivých kresťanov, preklialo za to, že 
nesúhlasil s rímskym sv. Otcom s Benediktom,14 sa dal naviesť krvožíznivým bohaprázdnym 
ministrom,15 zvony zrekvirovať z kostolných veží, aby svoju úlohu zamenili a miesto do 
kostola na služby božie pietny (nábožný) ľud zvolávali s ich voľakedy slávnostne posväteným 
telom a teraz sú oni mimovoľné stroje ku dopomáhaniu mŕtvych počtu zväčšenia. Veže 
následkom rekvirovaných zvonov ostali ako prázdne magazíny, zo zvonov robili granáty. To 
Pánu Bohu ani vo sne nenapadlo, tým menej pánu arcikniežaťu Černochovi.16

Ďalšia cesta transportu viedla cez Budapešť, Cegléd, Szolnok až do Aradu. Túto časť 
bývalého Uhorska síce Maťašovský uznáva ako veľkú potravinovú zásobáreň, ale krajina 
sa mu nepáčila a na tejto rovine by nevedel žiť: „Žiadna romantika sa tam v mojich očiach 
nenachádza... Ja radšej budem na horniakoch na čistom ozónovom vzduchu,  [v] peknej 
murovanici, s dobrou hruškou, broskyňou, slivkou v ústach, pri dlhej zime v blízkosti 

11 Zastaraný výraz z latinčiny –  zabávať.
12 Dnes Štúrovo, miestna časť Nána, v skutočnosti išlo o železničnú stanicu v dnešnom Štúrove.
13 Správne prímasa, arcibiskupa v Ostrihome.
14 Pápež Benedikt XV. (1854 – 1922, pontifikát 1914 – 1922).
15 Ide o uhorského premiéra Isztvána Tiszu (1861 – 1918). CHORVÁT, Peter. Za Veľkej vojny rekvirovali kože,  
zvony, vane i kľúče. In Teraz.sk online P. Chorvát. Za Veľkej vojny rekvirovali kože, zvony, vane i kľúče (teraz.
sk), stiahnuté 1. mája 2021.
16 Uhorský prímas, arcibiskup  ThDr. Ján Černoch, kardinál (1852 – 1927), pôvodom zo Skalice sa odnárodnil  
a stal sa z neho horlivý maďarizátor.
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dobre vykúrenej peci s milovanou ženičkou a vydarenými deťmi čas života tráviť ako pri 
bielom koláči...“

Ďalej pokračovali do Parajdu a Šófalu17, kde sa ich cesta železnicou skončila. Cestovanie 
z Trenčína až do dnešného Rumunska dalo Maťašovskému príležitosť porovnať cestovanie 
v roku 1914 na východný front s touto cestou v roku 1917. „V tom čase som šiel medzi sýtymi, 
zdravím kypiacimi mužmi: Teraz sotva som mal seberoveň, všetko regrúti, nováčikovia, 
chlapci, ba úprimne rečeno nezrelé deti... Vtedy, na každej železničnej stanici, kade sme 
šli, nás so zvedavosťou, s plnými rukami húfy sveta očakávali, moc ˇšťastia na fronte prialo, 
teraz sotva koho sme videli po nádražiach. Teraz, kade sme šli a kde zastávali... pýtali od 
nás predsa bielizeň, chlieb a fajčenie.... Vtedy tak vojsko, áno i doma ostatní všetci v dobrej 
farbe, veselej nálade sviežo poskakovali, kade sa len hýbali, teraz bezmála každý sotva 
nohy vláči za sebou. Tváre vycivené, bledé, oči vpadnuté... Preto ešte raz vyrečiem ten 
svoj úsudok: Civilizácia sa vyvrcholila  [v] najzúfalejšom výbuchu všetkého toho, čo kedysi 
človek vytvoril, aby zneuctil dejiny ľudského pokroku – delá, granáty, tanky, guľomety, 
bomby, jedovaté plyny, vrhače plameňov, míny – všetko, čo si kto mohol vymyslieť za účelom 
vraždenia ľudstva skazy jeho diela a zničenie krásy prírody – vojna.“

Krajina niesla stopy nedávnych bojov s Rumunmi.18 Obyvateľstvo po návrate do svojich 
domovov, ktoré pred rumunskou inváziou opustili, bolo zbedačené a vyhladované, polia 
neobrobené, mnoho domov až do základov vypálených alebo zrúcaných. Ale podľa 
Maťašovského príroda je tam pekná a v diaľke vidieť aj zasnežené vrcholky Fogarašských 
a Brašovských Karpát. Veľkým prírodným bohatstvom sú tu rozsiahle ložiská jedlej soli.

Najviac sa tu pestuje kukurica, z ktorej si obyvateľstvo pripravuje tzv. pulisku – tá im 
nahrádza varené jedlo i chlieb.19 Keďže bol Maťašovský vzdelaný, zadelili ho na pisárske 
práce, pri ktorých vydržal šesť mesiacov s prestávkou, keď ho odoslali na vyšetrenie, lebo 
mu tak ruky opuchli, že už ani pero nemohol udržať. Po vyliečení v nemocnici v Parajde, 
kde si sťažoval na mizernú stravu sa vrátil k svojej jednotke, znovu ako pisár. Dalo mu 
to takú výhodu, že nemusel chodiť na cvičisko. V októbri 1917 k nim do Sedmohradska 
prevelili na doplnenie dve stotiny a ďalšie stovky vojakov zo Stoličného Belehradu 
a z Päťkostolia. Okrem iného to malo ten následok, že sa už aj tak biedna strava ešte zhoršila, 

„...mináž na toľko bola zredukovaná, že krem kuchárov a pahltných rotiakov sa nik chlúbiť 
nemohol. Chatrné zupy sa vodou nahrádzali. V tom kritickom čase i tu za frontom prišla 
do úžitku tá  prekliata kvasená repa, alebo burgundia, ktorú sme ináč drôtovou prekážkou 
volali... Normálni ľudia v jedení, ani si šálky nedali pošpiniť s takou gebuzinou. Smrdela už 
zďaleka ako mor. Ona bola nielen na chuť odpornou kyselinou zapáchajúca, ale už i na oko 
odpudzujúca... Dostanúc dva razy na večeru nebeskej kukuričianky, to už bola delikátna 
večera, keď nám len na ukážku dali... Koľko raz jediac zo šálky, vždy som zbledol, že je tak 
prázdna moja šálka, ako moja duša. Oh, ohromné to boli časy, len si na to pomyslieť, že ráno 
lačný, na obed nenajedený a večer bezmála na chuti toho dňa, zajtra podobne, pozajtra kto 
vie ako bude...“ Aj keď to bola nesmierna bieda „... smelší junáci nevzbúrili sa, nereptali, 
lebo znajúc vojenské regule, čo by ich očakávalo a hlavne stanným právom, nič iného ako 
tých Kragujeváckych slovenských povstalcov, nič nepovedali, za dve noci šestnásťtoria 
nočnými hodinami uprchli. Doma si naberúc potraviny, koľko len uniesť vládali a nazad sa 
pri najväčšom pokoji vrátili. Nič sa im nestalo pre prečin, vysvetliac svoju biedu na žalúdku, 
dopodrobna ich vysluchli s prísnou tvárou... a bolo odbité. Naša vrchnosť to ďalej ani len 
17 Dnes Ocna de Sus, v Rumunsku.
18 Rumunsko vstúpilo do vojny na strane Dohody 27. augusta 1916  s cieľom získať Sedmohradsko v súvislosti 
s úspešným začiatkom Brusilovovej ofenzívy na východnom fronte. Rumunsko však bolo rýchlo porazené 
a muselo uzavrieť s Ústrednými mocnosťami mier.
19 Puliska je tradičné sedmohradské jedlo; pripravuje sa z kukuričnej múky, ovčieho syra a slaniny.
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zavoňať nedala svojmu veliteľstvu... nasledujúcim to už tak nevypálilo, priam v Parajde 
na železničnej stanici ich pekne krásne dolapili. Celé hladujúce vojsko len o tom medzi 
sebou pojednávalo. Hlad je veľký pán!...Hlad nezradného človeka i ku krádeži popudí. Ku 
koncu tohto zúfalého stavu i také pády sa stali, že v noci jeden druhému baganče ukradli 
a dali ich za pulisku gazdom... Niektorí lepšie alebo novo novučičké baganče dali gazdom 
za roztrhané a za doplatok dostali zas len hlad uspokojujúcu pulisku. Nestačili zo skladiska 
dávať a márnotratné mužstvo predsa bosé chodilo.“ 

Začiatkom roka 1918 sa Maťašovský dostal domov na krátku dovolenku. Vo februári 
v práporovej kantíne zastupoval správcu kantíny, ktorý odišiel na dovolenku. Dňa 10. 
februára dal ich kapitán zvolať vojsko pred práporovú kanceláriu a oznámil im, že v Breste 
Litovsku „bol uzavretý mier s Ukrajinou“.20

Začiatkom marca začali Maťašovského jednotku pripravovať na odchod na front. Najprv 
všetkých poslali vyspovedať sa do Korondu, vystrojili ich novými uniformami, ktoré však 
neboli veľmi odlišné od ich starých a opotrebovaných, poslali na kúpanie a dezinfikovanie 
do Parajdu. V tejto časti Sedmohradska, obývaného Sikulmi, strávila Maťašovského 
jednotka čas od 2. septembra 1917 do 22. marca 1918, keď ju (vyše 300 mužov pod velením 
nadporučíka Jozefa Miháľfiho, učiteľa z Hornej Štubne) prevelili do Rumunska.21 Cestovali 
tri dni z Parajdu cez Kükülőszö22 a Šegešváru23 do Brašova a ďalej do Berecka24 a do v tom 
čase pohraničnej obce  medzi Uhorskom a Rumunskom Ojtoz/Oitoz.

Tam boli všade stopy po nedávnych bojoch, mnoho domov bolo zničených a zostali tam 
aj nejaké zákopy. Mužstvo malo za úlohu dať si do poriadku pušky a náboje, odopínať 
telefónne drôty a zvíjať ich do klbka. Maťašovského známy, veliteľ nadporučík Miháľfi,  
ho určil ako spoľahlivého, čítať, písať a rátať príslušníka desiatej stotiny za praktikanta do 
proviantúry tretieho práporu: „Tá rozkoš sa nedá opísať, ktorú som pocítil. Pôsobilo [to] na 
mňa ako životný nektár... Tento deň (7. apríla 1918) v mojom kalendári bude podtiahnutý 
červenou ceruzou. Bol som opitý od radosti...“  

To, aká bola morálka niektorých dôstojníkov, dokladá Maťašovský na príklade veliteľa 
prápornej proviantúry,  majora [Andora Varjaša], ktorý denne 10 – 15 raz pri vyprázdňovaní 
trojdecového pohára rumu zakaždým hovorieval: „́ Dolu s alkoholom, aby sa budúce 
pokolenie od záhuby zachránilo!´ Teraz práve sa mu demion rumu minul [a] v tom domnení, 
že proviantúra s rumom manipuluje, nariadil nás bližšie k svojmu bydlisku, aby takto jeho 
pohár zachránil od suchej nemoci. My sme sa síce toho večera presídlili na určené miesto, 
lenže major Andor Varjaš sa preukrutne ošialil v jeho počítaní, lebo u nás s liehom sa 
nemanipulovalo. Ako šarkan vrútil sa do ešte neukľudnenej izbietky, sršali mu oči bleskom... 
búril, zúril, trieskal rukou po stoloch a dával najavo svoju rozhorčenosť. Žily mu navreli na 
spánkoch a na väzoch ako hrubé motúzy. Pri každom slove hore-dolu behal [mu] gágor. Išlo 
ho zadusiť od hnevu a rozčúlenia. Tak sa vrhol na vedúceho Róbertka, ako Michal archaniel 
s ohnivým mečom, s tým rozdielom, že miesto meča litrovou fľašou.“

20 Dňa 3. marca 1918 nebol v Breste-Litovsku uzavretý mier s Ukrajinou, ale medzi Sovietskym Ruskom 
a Centrálnymi mocnosťami.
21 Rumunské vojsko po vstupe do vojny v auguste 1916 na strane Dohody postúpilo hlboko do Sedmohradska, 

ale nemecké vojská pod velením generála Augusta von Mackensena ho odtiaľ rýchlo vytlačili a obsadili dokonca 
aj Bukurešť. Vysilení Rumuni podpísali 7. mája 1918 mier s Nemeckom, pretože Rumunsko nebolo schopné 
pokračovať vo vojne (bez podpory Ruska), ale po vyradení Bulharska z boja sa Rumunsko 10. októbra 1918 
opäť vstúpilo do konfliktu na strane Dohody.                                                                                                                                                  
22 Dnes obec Blaj v Rumunsku.                                                                                                                           
23 Sighişoara, rum.
24 Brețcu rum.
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Dňa 30. apríla odoslali Maťašovského na účtovnícky kurz do Šóšmező.25 „Od celej divízie 
deväť nás poslali. Len traja sme boli Slováci, z ktorých dvaja Oravci a ja tretí Trenčan; 
ostatní maďarskí financi... Správca školy bol kapitán Július Krišto... Po 30-dňovom usilovaní 
s výborným prospechom bol som prepustený ako kandidát účtovnícky poddôstojník.“

Pôsobenie pri proviantúre, pobyt na Dolnej zemi,  v Alsasku, koniec vojny 
a návrat domov

Po absolvovaní kurzu sa Maťašovský vrátil k svojej stotine, ale už 26. júna odoslali 
dvanásť stotín (1 230 mužov)  cez Bereck,26 Brašov, Arad a Segedín do Oroslámošu27 
v Torontálskej župe.  Tam mali vypomáhať pri žatve: „Tu už všetky starosti veliteľovi, 
nadporučíkovi, na pleciach väzili. Poprvé išiel vyhľadať to panstvo, ku ktorému sme boli 
dišpunovaní. Na konci osady bol jeden ku panstvu patriaci majer, na ktorom kasnár28 mu 
hovoril, že dľa jeho vedomia na tento čas panstvu vojenská sila je naskrze nie potrebná, 
lebo dve stotiny sú už v práci a okrem toho vyše 700 civilov... V notárskej kancelárii po 
krátkej debate na tom sme sa uzniesli, že jestli nebudeme potrební tuná, musí sa telegrafične 
oznámiť veliteľstvu armády, aby nás niekde inde dalo k žatve... Ja som mu tú radu dal, 
že... aby sa s ústrednou kanceláriou panstva telefonične vážne dohovoril o našej budúcej 
situácii... po pár minútovom meškaní... mi hovorí, že nás zo 60-ich prijme a o 40-ich sa ale 
pán notár postará.“

Maťašovského služobné zamestnanie trvalo v týždni tri dni: v sobotu, nedeľu a v pondelok. 
K jeho povinnostiam centu patrilo podľa dní mužstvom vymlátené obilie spísať a od 
každého metrického  centa pracujúcemu mužstvu rozdeliť dve koruny a to potom v nedeľu 
na papieri predložiť účtovníkovi. Takisto 1., 10. a 20. dňa po nedeli vyplatiť žold. Mal na 
starosti aj dennú poštu. Mužstvo bolo spokojné, lebo za týždeň aj 50 – 60 korún zarobilo. 
Peniaze posielali domov a tak Maťašovský každý týždeň niesol na poštu v Oroslámoši 
aj 2 000 korún. Ani na druhú polovicu mužstva, ktoré pracovalo v Kübekháze,29 sa 
nezabudlo. Vyplácal im žold a na stravu 3 koruny. Ich denná pláca vyšla aj na 10 korún. 
Dňa 10. augusta dostala Maťašovského jednotka rozkaz, aby sa vrátili do Berecka. Tam 
býval Maťašovský s akýmsi rafinovaným Pešťanom, ktorý, keď odchádzal skôr ako on, 
ukradol mu nové baganče aj spodnú bielizeň. To potom vraj odpoly zadarmo rozpredal 
civilom. Potom jeho stotinu viedla cesta cez Brašov, Segešvár a Koložvár až do Parkanu 
a Nových Zámkov. Maťašovský písal domov manželke, aby ho v Nových Zámkoch čakala, 
ale nestretol sa s ňou, lebo ako sa neskôr dozvedel, ležala vtedy doma chorá so španielskou 
chrípkou. Ďalej transport pokračoval cez Viedeň, Maidling a Amstetten do Regensburgu 
a ďalej do Barru, kde bola vtedy sústredená 37. divízia. Bolo to už na hraniciach medzi 
Nemeckom a Alsaskom, v predhorí pohoria Vogézy. Bolo to asi 30 km od frontu a tak do 
mesta zaznievali zvuky delostreľby a guľometov. Počas cestovania boli dobre zásobení 
nemeckými klobásami a držkami, takže sa na hlad nemuseli sťažovať. Maťašovský 
bol stále pri proviantúre a kraj sa mu pre množstvo hradov a hradných ruín, ale aj pre 
hojnosť vína páčil. Maťašovský si všímal aj obyvateľstvo, jeho spôsob života, oblečenie 
i kroje: „Muži v nedeľu, na sviatky a pohreby všetci nosili lakované topánky, na hlave 
cylindre, rukavice a zo zadného vrecka bezmála každému trčala krátka fajka, ako u nás 
25 Poiana Sărată, rum.
26 Brețcu, rum.
27 Banatsko Aranđelovo je obec nachádzajúca sa v  severobanátskom okrese Srbska.
28 Hospodársky správca, úradník  na veľkostatku, zastar.
29 Obec v Maďarsku, okres Segedín, Čongrádska župa.
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valachovi za klobúkom zapekačka. V pracovný deň okrúhla čiapka, kvastlov (?), plátenky 
so zásterou a drevené papuče. Noviny spoza zápony30 nesmeli chýbať. Z toho sa dá súdiť, 
že každý Nemec je dočítaný... nie tak ako u nás bohužiaľ Slovač... Ženské pohlavie pestrým 
krojom, v poltopánkach bez pančúch a zvlášť zlými zubami vyniká. Kuchyňa je francúzska, 
cukrovinky a medové jedlá zo stola chýbať nesmú ani na najchudobnejšom stole. Mravnosť 
je tiež francúzska... Raz pri lacnom dobrom pive s kamarátmi som sa po deviatej večer 
náhodou v hostinci pozabudol. Vyjdúc na ulicu ťahajúc sa s intímnym priateľom, zbadal 
som tmavé podoby s červenými lampášikmi sa prechádzať ako nočné sovy. Zo začiatku 
som si myslel, že sú to tamojší policajti, alebo nemecká patrola takto označená. Pre lepšiu 
istotu sa pýtam svojho sprievodcu,  v hodnosti poručíka, v civile kolegu, ktorý bol riadnym 
nočným tulákom – čože sú to za podoby? Načo mi s úsmevom odvetí, že je to francúzska 
mravnosť.. Trebárs mužstvo... slova nevedelo ani mimiku nerozumelo tej nemčine, predsa 
tamojšie slečinky s radosťou, či na ulici, či v domoch ich k sebe privinuli. Mali čo mali na 
rozdeľovanie s ochotou sa s nimi rozdelili. Ohromne štedré boli voči nám.“

Dňa 10. októbra 1918 po dlhom pôsobení v hodnosti desiatnik, povýšili Maťašovského 
na čatára a vyznamenali aj bronzovou medailou „za hrdinskosť“. Tesne pred koncom vojny 
jeho prápor prevelili do neďalekej obce Mittelbergheim. Autor spomienok zaznamenal 
zaujímavým spôsobom vtedajšie nálady vo vojsku: „Keď už vojna chystá sa ku koncu, 
ovzdušie je preplnené takým zvláštnym napätím a nespokojnosťou ako i u nás. Vyvieralo 
to zväčša z nemeckých cenzurovaných novín. Každý, čo len pár slov porozumel nemčine 
slabikoval jeden druhému... Vzbura deň po dni zo stupňa na stupeň vzrastala a subordinácia 
mizla. Celá zem je plná protivenstva, úkladov a intríg! K cvičeniu nemal nikto ani najmenej 
chuti. Okolo 5. novembra, dočítajúc sa o páde Rakúsko-uhorskej dŕžavy31 a zrodení 
Československej republiky, nebolo už ani s tými tichými baránkami ani rady, pretvorili sa na 
zúrivých baranov, ktorí každému do cesty príducemu sa postavia. Mužstvo sťa divé najprv 
rozety z čiapok o zem hádzalo, ktoré ako májový dážď naspäť padal. S opovržením ešte i na 
rovnošatu hľadeli. Každému jednému tá istá otázka z úst odznievala: ´kedy ideme domov 
a akým spôsobom?´ V Barre kde ešte štáb pluku a dva prápory sídlili, utvorili vojenskú radu. 
Teraz už dôstojníci vôbec nevelili mužstvu. Ak niečo chceli oznámiť, alebo upotrebiť, museli 
to tlmočiť členmi tejto rady. Keby naše vojsko ešte raz tak ďaleko bolo umiestnené, sotva 
by mohol zdržať mužstvo od uprchnutia. Sveta skúsené vojsko a zvlášť mladíci probovali 
všelijako a hlavu si lámali, akým spôsobom by sa prv na hranicu našej novopečenej krajiny 
dostať. Aeroplány, automobily nemajú, každý teda s netrpezlivosťou, s neochvejnou túžbou 
očakával nastávajúci deň odchodu. To sme určite nevedeli a presvedčení sme boli, že je 
[to] len otázka pár možno najblaženejších vítaných dní, lebo Nemci sa už z frontu rozpŕchli 
a Francúzi nám boli v pätách. Aby nás však nejako neinternovali, nebolo moc času na 
uvažovanie.

Nebola to Ľahká hádka jednu celú divíziu, ktorá z 20 000 mužov a 2 500 kusov rôzneho 
statku, na neistú  cestu pešo vystrojiť... Najviac zaneprázdnenia sme mali s rozdávaním 
vrchného a spodného prádla a odevu. V ostatnom čase toľko šatstva prišlo pre jeden prápor, 
ako predošlými časmi na celý pluk.

Dňa 9. novembra 1918 musel nemecký cisár Viliam II. v dôsledku porážky v prvej 
svetovej vojne abdikovať. Maťašovský to zaznamenal nasledovne: „Ostatnú nedeľu po 
obede včaššie sme išli na to obľúbené praiské pivko, aby sme čím neskoršie prišli späť 
a tým lepšie zasvätili ostatnú najvýznamnejšiu a spolu najvzácnejšiu nedeľu. Bola ozaj 
skutočne v našom behu života najvýznamnejšou nedeľou v Alsasku. Práve v ten čas sme 
30 Spona, brošňa na zástere, ktorou sa zapínala.
31 Rakúsko-Uhorsko podpísalo s Talianskom prímerie 3. novembra 1918 vo Ville Giusti v Padove s tým, že  
pokoj zbraní nastane 4. novembra o 15. hodine.
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natrafili, keď domorodci detronizovali najambicióznejšieho Vilhelma... Detronizácia nielen 
v tomto zájazdnom hostinci ale vôbec v celom kraji pozostávala z toho, že jeho Veličenstvo 
zo zaskleného rámu opatrne vybrali, nie síce aby jeho podobizni sa neublížilo, ale aby sklo 
nerozbili a naskutku erb Francúzskej krajiny mohli osadiť. Oslobodeného cisára na zem 
švacli a francúzsku hymnu začali s oduševnením z hlbín srdca spievať... Ich neochvejnú 
radosť i to zväčšovalo, že sa blížili ich vydobytelia – Francúzi. Marseilla celé poobedie sa 
z plných hrdiel ozývala. Nám zas na blúzu a na čapicu francúzsku trikolóru prišpendľovali. 
Na vďak toho, v tom domnení, že oni i tak tomu nerozumejú, sme im socialistický pochod tiež 
zanôtili. Revanšovanie bolo to, že nám celý cech do haliera vyrovnali a môžem sa priznať, 
že nebol malicherný... To som nevedel, ba ani by som sa nebol opovážil o tom premýšľať, 
že Alsasania tak ľnú k Francúzom a k Nemcovi ani tú najmenšiu náchylnosť nepreukazujú, 
ba tak rečeno, za nepriateľa si ho považujú. Boli dľa ich zmýšľania takí ujarmení, ako my 
Slováci pri Maďaroch. Nemec môže koľkokoľvek bojovať a mohol by i do súdneho dňa krv 
prelievať, aby Alsasania k nemu priľnuli. Toho sa nikdy nedožije...“

Keď sa vrátili na miesto svojho ubytovania, už sa všetko chystalo na odchod. Veci boli 
z miestností povynášané a zostalo im len batožinu naložiť. Zostávala im len dlhá cesta, 
raz pešo, raz na voze alebo na vlaku spotení, premrznutí s boľavými nohami, strnutými 
údmi, vo dne – v noci, v prachu, v blate alebo v snehu putovali domov „k zasľúbenej zemi“. 
Maťašovského len to trápilo, že svojim milým domov nič nenesie. Zlato, striebro nemal 
a pušku a náboje nepotrebujú. „Vpred teda domov, do toho nášho čarokrásneho novo 
vydobytého Slovenska, ktorého mi je nič nie v stave vynahradiť... Oh Považie naše, ty rajská 
dolina! Kto ťa len raz videl, večne ťa spomína.“

Dňa 11. novembra sa z Alsaska konečne vydali na cestu, ktorá im do Barru pätnásť 
dní trvala. Tam sa celý 15. pluk zhromažďoval a potom vydal na cestu: „No dnes nebolo 
krivého, na bruch a žalúdok chorého, na zuby skučiaceho, ba ani čemer nemal nik, každý 
vtipkoval... Prvým dňom, poneváč sme nášmu inteligentnému nepriateľovi Francúzovi 
v jeho šľachetnom podmaňovaní v ceste stáť nechceli, veľkú, dlhú cestu sme museli prekonať. 
Alsaská provincia, ktorá po rieku Rýn, ktorej vlniace sa vlny čo nie veľkolepo, ale zato 
veľmi poeticky sa valia, s pasiou sme prekonali. Po obede, ktorý sme pod holým nebom 
užili, o troch hodinách ostatné rameno cez pontónový most Rýnu sme konečne prekročili... 
V dedine Friesenheim sme nocovali.“

Ďalšia cesta viedla pluk cez mesto Lehr, Haslach, Hohenzollern, Rottenburg,  Urach 
a Ulm. Tam sa navagónovali a ďalej pokračovali vlakom cez Salzburg a Bratislavu do 
Komárna a ďalej cez Nové Zámky, Vrútky do Žiliny a Turčianskeho Sv. Martina. Po krátkej 
návšteve u svokry v Priekope navštívil aj rodičov v Ružomberku a potom zase cestoval do 
Žiliny. Premávka medzi Žilinou a Považskou Bystricou bola prerušená, tak Maťašovský 
pokračoval do Rajca. Odtiaľ to mal do Považskej Bystrice „už len na skok“ a napokon dňa 
4. decembra zastal pred svojím domom. Na zvítanie s manželkou si takto spomína: „Som si 
myslela, že sa mi už ani nevrátiš, ako si mi posledný raz písal... Myslela som, že ťa zabili... 
Ako sa máš? Ukáž sa mi v tomto šere, nech sa ti do tých vpadnutých očí podívam. Veľmi si 
mi zbledol! Ach srdce moja! Ach holúbok môj utrápený! Ach najmilší! Vrátil si sa mi, vrátil.“

Svoje vojnové skúsenosti v závere svojich spomienok zhrnul Maťašovský do týchto bodov:
1. Európu nepovznesú kanóny, ale ľudská práca, duch a myšlienka.
2. Vojna viac ľudí pokazila ako zabila.
3. Každá vojna v Európe je občianskou vojnou.
4. Vojna je sloboda istým barbarom, preto nie div, že ju tak milujú.
5. V Európe zaniklo ľudské právo: už len o tom je reč, ako by mohol jeden druhého zabiť.
6. Všetko v mene spravodlivosti sa požaduje, ale v mene sily sa to prevádza.
7. Nikdy nebola nijaká vojna dobrá, alebo nejaký mier zlý.



VOJENSKÁ HISTÓRIA

87

8. Horúčka zbrojenia je neobratne nákazlivá, lebo len čo niektorý štát rozmnoží svoje  
    vojsko, nasledujú druhé štáty tento príklad, takže sa tým nedosiahne iné, len všeobecná 
    skaza.
9. Každý dobrý vojak potrebuje tri vlastnosti: smelosť, obetavosť, vernosť.
10. Ľútosť je neznámy hosť vo vojenskom srdci.
11. Vojakovi je neslušné filozofovať.
12. Česť dáme uniforme a nie jej majiteľovi.
13. Počas pokoja toľko stojí vojak, ako v lete vykúrená pec.
14. Čo sú dôstojníci bez vojska?
15. Vojak potrebuje ku šťastiu: dobré jedlo a pokoj.

 Vtáčí spev vo svetovej vojne.

Počas svetovej vojny na všetkých bojiskách bolo pozorované, že hlas streľby, ani 
delostrelectva neodradil spevavé vtáctvo, ba často ho ani len neprerušil v spievaní. Sú 
zaznamenané celé spústy prípadov, že vtáci spievali i v dobe najdivších bitiek, kde právom 
možno povedať, že sa otriasalo nebo i zem. Tak istý dôstojník vo svojom denníku zaznamenal, 
že 15. mája 1916 počul spievať v lese, v ktorom bolo ukryté strieľajúce delostrelectvo, lesný 
druh slávika. Tiež kukučka nerušene kričala, trebárs, že v blízkosti hučal ťažký kanón. 
To, že po skončení bitiek celé bojisko bolo naraz zaplnené vtáctvom bolo pozorované 
veľmi často. Je to iste zvláštny zjav, že hluk, ktorý pôsobí strašným spôsobom na človeka, 
nevyruší spevavé vtáctvo z jeho spevu. Toto isté i ja s mojimi spolubojovníkmi neohrozene 
potvrdzujeme.“
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 Začiatok spomienok F. Maťašovského

Maťašovský v uniforme

Záverečná ilustrácia s chybným dátumom
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Trenčín v roku 1914

Maťašovský v civile
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SLOVÁCI VO VELITEĽSKOM ZBORE ČS. BRANNEJ MOCI 
V ROKOCH 1918 – 1939 NA STRÁNKACH SLOVENSKEJ 
DOBOVEJ PERIODICKEJ TLAČE

ALEX MASKALÍK

MASKALÍK, A.: Slovak Participation in the Officer Corps of the Czechoslovak Armed Forces 
in 1918-1939 according to the Slovak Periodical Press. Vojenská história, 4, 25, 2021, pp 90-118, 
Bratislava.
The role and status of Slovaks in the officer corps of the Czechoslovak Armed Forces in 
1918-1939 was a sensitive political issue throughout its existence. Since their representation 
had never corresponded to the demographic indicators of the country‘s population and their 
proportion was only increasing very slowly, it was regularly the subject of controversy between 
the liberally oriented Czechoslovak Slovaks on the one hand and the nationally oriented 
representatives of the Hlinka Slovak People‘s Party and the Slovak National Party on the other 
hand. This was despite the fact that the Slovak question was perceived by everyone only as an 
aspect of Slovakia‘s alignment with the Czech territories in the cultural, political, economic 
and social areas, and the military question was only partially represented until the end of the 
1930s. The press campaigns, despite their abruptness, point to the core ov the problem.
Keywords: Slovaks in the officer corps of the Czechoslovak Armed Forces, 1918 – 1939, Slovak 
periodical press of the time.

Problematika zastúpenia Slovákov vo veliteľskom zbore brannej moci 1. Českosloven-
skej republiky predstavovala po celú jej existenciu veľmi citlivú politickú otázku.1 Histo-
rické predpoklady, tradičný konzervativizmus slovenskej dediny, nízka úroveň národného 
presvedčenia a vzdelania (ktorej progres v 30. rokoch sa tu výrazne prejaviť nemohol), to 
všetko hendikepovalo Slovákov a spôsobovalo, že o vojenské povolanie medzi tamojšou 
mládežou (obzvlášť vzdelanou) záujem nebol. Preto ich pomer medzi dôstojníkmi a rotmaj-
strami ani do rozpadu republiky neprekona 5 %-nú hranicu a ani zďaleka neodpovedal de-
mografickým ukazovateľom podielu Slovákov na národnostnej štruktúre jeho obyvateľstva 
(ktorý v predmetnom období vzrástol z cca 15 % na cca 20 %). To samo o sebe vplývalo aj 
na profiláciu slovenského prvku medzi dôstojníkmi vyššieho hodnostného rangu, ktorá bola 
veľmi skromná. Väčšina slúžila vo veliteľských funkciách na stupni rota – čata, zanedba-
teľné bolo ich zastúpenie tak medzi absolventmi Vysokej školy válečnej, ako i veliteľským 
a profesorským zborom vojenských škôl. Otázka sa tak stala zdrojom sústavných konflik-
tov, a to nielen medzi českou a slovenskou stranou všeobecne, ale aj medzi stúpencami 
nacionálne orientovaných politických strán na Slovensku (sústredených okolo Hlinkovej 
slovenskej ľudovej strany) a slovenskými čechoslovakistickými liberálnymi intelektuálmi 
v Prahe. Mimo parlament sa hlavnou „zápasníckou“ arénou stali noviny, ktoré im umož-
ňovali verejnosti sprostredkovávať ich konkrétne názorové stanoviská. Práve rešerš najza-
ujímavejších výstupov slovenskej dobovej periodickej tlače k pertraktovanej problematike 

1Predmetom záujmu čs. historiografie sa stala až po roku 1989. Až na výnimky bola v kontexte novej sloven- 
skej štátnosti interpretovaná značne proslovensky (podobne ako po celé obdobie predmníchovskej republiky). 
Z profilových sa jednalo o tieto vedecké a vedecko-populárne práce: ANGER, J. Národnostná štruktúra dôs-
tojníckeho zboru čs. armády v rokoch 1918 – 1938. In Historický časopis, roč. 41, 1993, č. 5-6, s. 624-625; 
CHYTKA, S. Niektoré snahy o budovanie národnej armády Slovenska v rokoch 1938 – 1939. In Historický 
časopis, roč. 42, 1994, č. 2, s. 333-340; HRONSKY, M. – KRIVÁ, A. – ČAPLOVIČ, M. Vojenské dejiny Slo-
venska 1914 – 1939. IV. zv. Bratislava 1996, s. 75 a 60; ŠTEFANSKÝ, V. K niektorým problémom postavenia 
Slovákov v čs. armáde (1918 – 1939). In Vojenská história, roč. 1, 1997, č. 2, s. 3-17; ČAPLOVIČ, M. Čes-
ko-Slovenské vzťahy v armáde 1918 – 1939. In Česko-slovenská historická ročenka, 2009, s. 43-61.
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je i predmetom tejto materiálovej štúdie. Vzájomná konfrontácia názorových postojov zú-
častnených strán (aj napriek nárazovitosti tlačových kampaní) plasticky poukáže, v čom 
spočíval kameň úrazu.

Z periodík dominujú Slovenský denník slovenskej časti agrárnej Republikánské 
strany zemědělského a malorolnického lidu, najsilnejšieho politického zoskupenia 
predmníchovského Československa (vychádzajúci v rokoch 1918 – 1938) a profilový denník 
najsilnejšej slovenskej politickej strany na Slovensku, Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, 
Slovák (vychádzajúci v rokoch 1919 – 1939). Obe prezentovali diametrálne odlišné názorové 
hľadiská na danú problematiku a to tak pokiaľ šlo o prístupy pri definovaní príčinných 
súvislostí ako aj formulovaní vlastných postojov. Ich názorovú platformu rozvíjajú aj ich 

„dcérske“ periodiká, či už agrárnická Slovenská politika (vychádzajúca v rokoch 1921 – 
1939), Slovenský východ a čiastočne i Slovenská domovina tzv. Organizácie slovenských 
roľníckych robotníkov, domkárov, maloroľníkov a živnostníkov (vychádzajúca v rokoch 
1919 – 1938) na jednej strane, alebo ľudácky dvojtýždenník mladej ľudáckej generácie 
Nástup (vychádzajúci v rokoch 1933 – 1939) na strane druhej. Články z produkcie uvedených 
periodík tvoria dohromady ¾ zo všetkých zaradených. Na dokreslenie názorového spektra 
nechýbajú Ľudová politika Československej strany ľudovej (vychádzajúca v rokoch 1925 – 
1938) a Národnie noviny Slovenskej národnej strany (vychádzajúce v rokoch 1919 – 1939). 
Zvyšné periodiká mapujú problematiku len okrajovo skrz rôzne krátke informačné správy.

Obsahové zameranie vybranej tlače ako i samotný priestor venovaný problematike 
proporcionálneho zastúpenia, pôsobenia a postavenia Slovákov vo veliteľskom zbore čs. 
brannej moci potvrdilo, že slovenskú otázku vnímali slovenskí politickí predstavitelia 
hlavne ako aspekt vyrovnania Slovenska s českými krajinami v kultúrnej, politickej, 
hospodárskej i sociálnej rovine a že ten vojenský bol v nej zastúpený len parciálne. Žiadna 
zo slovenských politických strán ucelený vojenský program nemala a ani HSĽS so SNS 
po dohode z 30. rokov o koordinovanom postupe otázky vojenskej politiky koncepčne 
neprepracovali.2 Do pozornosti domácej tlače na Slovensku sa téma pritom dostala až 
v roku 1926, potom čo Slovenský denník sprostredkoval článok jedného zo slovenských 
dôstojníkov publikovaný v periodiku Čs. zväzu dôstojníctva, v ktorom vyzýval svojich 

„súkmeňovcov“ v dôstojníckom zbore (napriek nízkemu zastúpeniu) k väčšej aktivite, 
„uvedomujúc si svoju zodpovednosť“.3 Polemika, ktorá na stránkach jednotlivých denníkov 
následne odznela, vyvrcholila koncom 20. rokov až do tzv. Tukovej aféry, po ktorej HSĽS 
Pánsku koalíciu tretej vlády Antonína Švehlu na protest proti jeho odsúdeniu v októbri 1929 
i opustila. Tieto články sú najobsiahlejšie a ilustrujú hlavnú argumentačnú bázu oboch 
strán, ktorá sa v nasledujúcich článkoch prakticky už len variuje, hoci i napriek tomu vie 
prekvapiť. Opätovnej pozornosti sa tešila až po vymenovaní Slováka plk. Rudolfa Viesta 
za prvého čs. generála v roku 1933, aby po nástupe agrárnika Milana Hodžu, ako prvého 
Slováka za čs. premiéra v roku 1935, a deklarácii snahy o definitívne riešenie slovenského 
problému (navyše v kontexte celkovo sa zhoršujúcej medzinárodnej vojensko-politickej 
situácie) jej intenzita znovu postupne odznievala. Rôzne narážky vystriedali ultimatívne 
požiadavky vznášané už v politickej rovine, pričom v samotných článkoch sa problematika 
zohľadňovala už len veľmi útržkovite.4

Pre ľudákov slúžila téma (v kontexte silnejúceho postavenia na slovenskej politickej 
scéne) ako prostriedok na „vytrieskanie politického kapitálu“, poskytujúc tak ďalší 
pôsobivý argument pre dokazovanie nespravodlivosti vládnej centralistickej politiky voči 

2 LIPTÁK, Ľ. Politické strany na Slovensku 1860 – 1989. Bratislava 1992, s. 105-150.
3 Dokument č. 1.
4 Dokument č. 29.
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Slovákom. Ich kampane mali konfrontačný ráz, ktoré sa nezaoberali podstatou vecí ani 
relevantnými návrhmi na riešenie. V kontexte protičechoslovakistickej propagandy sa 
útočilo na všetko, bez zohľadnenia širšieho kontextu, v rámci ktorého predmníchovská 
branná moc fungovala (vzdelanostný profil uchádzačov o štúdium na Vojenskej akadémii, 
striktne stanovený spôsob zaraďovania gážistov na základe tzv. systemizácie služobných 
miest, každoročne schvaľovanej vládou), existujúcich možností (absolútny nezáujem nielen 
vzdelaných Slovákov slúžiť v armáde, resp. mimo Slovenska) a eventuálnych východísk. 
V rétorike dominoval kritický pohľad na riešenie problematiky, pričom zastúpenie Slovákov 
z hľadiska ich celkového počtu, hodnostného profilu a obsadenia funkcií sa považovalo 
za krajne nespravodlivé.5 Nekvalifikované výpady pritom obsahovali lži či polopravdy, 
interpretované v duchu, že „slovenské národné povedomie nie je rado videné pri vojsku“6 
a že slovenský element je prehliadaný.7 To sa malo odraziť aj v komplikovanom prístupe 
Slovákov k preferovaným druhom vojsk a vyššiemu vojenskému vzdelaniu, ktoré mali zasa 
dopad na ich funkčné zaradenie a hodnostný postup.8 Opatrenia, prijímané na zabezpečenie 
spoľahlivosti gážistov, boli taktiež interpretované diskriminačne. Poukazovalo sa na 
nutnosť Slovákov slúžiť mimo materské územie, povinné jazykové skúšky z českého 
jazyka či ignorovanie všetkého slovenského vrátane jazyka.9 Podsúvala sa konštrukcia, že 
sám fakt, že Slovensko bolo (rovnako ako Sudety) považované za politicky „nevyhovujúce“ 
prostredie, malo vyvolávať voči slovenským adeptom predsudky vedúce k zdržanlivosti 
a opatrnosti.10 Kládli sa provokatívne otázky, či sa v súvislosti s ich ustanovovaním 
do exponovaných funkcií a v centrálnych orgánoch v Prahe urobilo maximum a ani 
vyhlásenia v tlači o tom, že „zostávajú v armáde pozadu," neboli zriedkavé.11 To všetko 
malo byť v konečnom dôsledku i hlavnou príčinou nezáujmu Slovákov o profesionálnu 
službu v armáde, a teda aj ich nízkeho zastúpenia v nej. Akýkoľvek posun v otázke bol 
negovaný ironickými poznámkami.12 Hoci sa „točili“ rovnaké témy (prehliadaní dôstojníci, 
nemožnosť slúžiť doma na Slovensku, ignorovaná slovenčina, málo slovenských kníh 
a časopisov v knižniciach útvarov), vynaliezavosť pri formulovaní nových pohľadov bola 
zarážajúca.13 Pritom malo stačiť len „trošku dobrej vôle“.14

Čechoslovakisticky ladené periodiká zväčša reagovali a hoci všetky „sťažnosti“ 
s prehľadom vyvracali uvádzaním veci na pravú mieru, negatívnym dopadom pri propagácii 
brannosti a vojenského povolania na Slovensku nezabránili. Ich konštruktívny prístup pri 
hľadaní príčin nezáujmu slovenskej mládeže, sústavné výzvy a všetky prejavy ústretovosti 
pri posudzovaní jej kvalifikačných požiadaviek (tak pri prijímaní do čs. brannej moci, ako 
aj pri pôsobení v nej) tak fakticky nemohli mať hlbšiu odozvu.15

5 Dokumenty č. 12, 17, 25, 27, 28, 29, 31.
6 Dokument č. 10.
7 Dokumenty č. 3, 11, 18, 30, 31.
8 Dokument č. 11.
9 Dokumenty č. 2, 12, 13.
10 Dokument č. 25.
11 Dokument č. 18, 31.
12 Dokumenty č. 16, 17.
13 Zaujímavosťou je fakt, že podobné kverulantstvo bolo pre národne orientované politické strany na Sloven- 
sku symptomatické i v ďalších historických etapách, či sa už jednalo o roky 1945 – 1947, alebo 1991 – 1992.
14 Dokumenty č. 2, 3, 7.
15 Dokumenty č. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 20, 22, 23, 24, 26.
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Články publikujeme v pôvodnom znení, bez akýchkoľvek jazykových a gramatických 
úprav, aby sme čo najviac zachovali ich pôvodnú výpovednú hodnotu. Tá poukazuje na 
dobový spôsob uvažovania anonymných autorov (možno aj z radov samotných dôstojníkov) 
aj ich úroveň vzdelania. Ostáva na samotných čitateľoch, aký si o problematike zastúpenia, 
postavenia či pôsobenia Slovákov vo veliteľskom (predovšetkým dôstojníckom) zbore 
brannej moci predmníchovskej Československej republiky spravia názor.16 Historická 
analýza problematiky bude obsahom niektorej z nasledujúcich štúdií autora.

Dokument č. 1
Slovenský denník upriamuje pozornosť na článok dôstojníka slovenskej národnosti vo 
vojenskom periodiku Dôstojnícke Listy, vyzývajúci Slovákov v čs. armáde k väčšej 
aktivite.

Pod týmto titulom v „Dôstojníckych Listoch“ slovenský nadp. Ž. Kirinovič obracia 
sa k svojim druhom Slovákom, ktorým vytýka flegmatičnosť a netečnosť v armáde.17 
Kirinovič zdôrazňuje význam Slovákov v armáde a preto žiada, aby si plne uvedomili svoju 
odpovednosť a aby aspoň držali krok so svojimi českými druhmi v tomto smere. Nebojím sa 
tiež tvrdenia, hovorí Kirinovič, že práve vzhľadom k nášmu malému počtu v armáde, mala by 
nám pripadnúť povinnosť intenzívnejšej práce, než u našich českých kolegov.18 Je dostatok 
sociálnych problémov v armáde, ktoré k ich vhodnému riešeniu vyžadujú nielen pomocnú 
ruku, ba celých Slovákov. Otázka brannej reformy, predvojenskej výchovy: kto z nás shrnul 
nejaké zkusenosti, alebo návrhy v tomto oboru so stanoviska špeciálne slovenského. Keď na 
Slovensku sú a ešte dlhý čas budú predsa len iné pomery, ako v Čechách a na Morave. A kto 
zná lepšie tieto, Čech alebo Slovák ? Až sa niečo uskutoční a na Slovensku objavia sa isté 
nedostatky, vyplývajúce z nedostatočnej znalosti pomerov na Slovensku, pýtam sa, máme 
právo obviňovať Čechov, že sa nerozumejú do našich pomerov ? Týka sa to predbežne 
len otázky brannej reformy a predvojenskej výchovy. Správne riešenie týchto dvoch úzko 
súvisiacich problémov, vyžaduje tu rozhodne i našu spoluúčasť na prípravných prácach.

Výcvik a výchova vojakov maďarskej národnosti spočíva skoro výhradne v našich rukách. 
Je v záujme pohotovosti armády, aby sa výcvik a výchova stále zdokonaľovala. Či nemajú 
menšiu cenu naše zkušenosti, získané pri výcviku a výchove, keď si ich necháme iba pre 
seba a nesdelíme ich tiež naším kolegom pomocou písaného slova ?

Tu je generálny štáb. Koľko Slovákov sa hlási do válečnej školy ? Ako silne sa pociťuje 
naprostý nedostatok diplomovaných Slovákov v generálnom štábe, najlepšie dokazuje, že 
i sám generál Mittelhauser pred svojim odchodom do Francie vyzdvihol túto okolnosť.19 
A predsa, čo vidíme ? Hladina mimoslužobného života slovenských dôstojníkov nie je 
rozbrázdená sebemenším vetríkom nejakej činnosti. Cítime to, musíme to cítiť, že niečo nie 
je v poriadku u nás Slovákov – dôstojníkov.

Slovenský denník, 11. apríl 1926, článok Slovo k Slovákom dôstojníkom

16 Napriek oficiálnemu názvu Čs. branná moc tlač používala všeobecné označenie čs. armáda. Tento úzus  
rešpektujem aj v perexoch k nim.
17 Důstojnické listy č. 14/1926, 1. apríl 1926 („Slovo k Slovákom dôstojníkom“, autor npor. pech. Dezider  

„Želibor“ Kirinovič).
18 Dezider „Želibor“ Kirinovič (1899), slovenský dôstojník čs. brannej moci v rokoch 1923 – 1937 (por. v z. 
1922, npor. 1925, kpt. 1930).
19 Eugène Desiré Antoine Mittelhausser (poľný podmaršal, v čs. brannej moci s prepožičanou hodnosťou  
generála IV. hodnostnej triedy), v rokoch 1921 – 1926 náčelník Hlavného štábu čs. brannej moci a súčasne 
veliteľ francúzskej vojenskej misie v Československej republike.
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Dokument č. 2
Denník Slovák reaguje na článok dôstojníka slovenskej národnosti vo vojenskom periodi-
ku Dôstojnícke Listy, v ktorom vysvetľuje príčiny „flegmatičnosti a netečnosti“ Slovákov 
v čs. armáde.

Pane Nadporučíku !
Vašim článkom obviňujete dôstojníkov a rotmajstrov Slovákov z akejsi vlažnosti 

a nevšímavosti. Nadviazujete vaš článok na fejeton p. redaktora Dlouhana „Z Valašska na 
Tatry“, ktorý bol pred pár mesiacmi uverejnený vo „Večerníku Práva Lidu“, a v ktorom 
menovaný redaktor – spomínajúc návštevu v Ružomberku – vyjadruje sa o Slovákoch spôsobom, 
ktorý vylučuje akékoľvek dorozumenie. V tom, čo napísal o Čechoch, mal úplnú pravdu, že 
totiž: ... co je urváno pro nás (rozumej Čechov), je práci tamějších Čechů ... nebo Slováci jsou 
lidé úžasně flegmatičtí“. No, to by ti ružomberčania boli za blázni, aby pre druhého urvali ! 
Vaše tušenie je správne, p. nadporučík, že niektorí Slováci si to budú považovať za národnú 
urážku. Nielen že niektorí, ale všetci tí musia to za takúto urážku považovať, ktorí sa považujú 
za dobrých a roduverných Slovákov. To môžete p. nadpor. uviesť tisíce a tisíce takých 
tendenčných a proti-slovenských článkov, ktoré sú vo veľkom výbore v dnešnej neslovenskej 
žurnalistike. Takéto niečo na dobrého Slováka dnes nepôsobí v tom smysle, v akom si to vy 
predstavujete. To je národná urážka, a pisateľ je nepriateľom Slovákov.

My vám pane nadporučíku, len preto odpovedáme, aby sme vašu neinformovanosť koľ-
ko-toľko zmenšili. Vy sa pozeráte na Slovákov – dôstojníkov a na ich flegmatičnosť cez veľmi 
tmavé sklo, cez ktoré nevidíte bacille, ktoré sú hlavnou príčinou tejto flegmatičnosti a vlažnosti.

Musíme vam uznať, že ste správne vystihnul to, že dôstojník a rotmajster Slovák koná 
svoje povinnosti poctive a svedomite až potiaľ, pokiaľ mu to služobné predpisy stanovia. 
Ale pripomíname, aby ste pod týmto nemysleli na 8 hodinovú prácu, ale na prácu, ktorú 
vykonávajú naši Slováci každodenne u po úradných hodinách, ba mnohokrát i v noci 
(Do tejto kategórie patria i práce, ktoré vykonáva Slovák subaltérny, namiesto svojho 
predstaveného). – Ale povedzte mi, kto dostáva za túto prácu odmeny ? Napríklad: 
Koľko Slovákov dôstojníkov bolo už mimoriadne povýšených od prevratu za neúmornú 
a svedomitú prácu ?! Ano, odmena bola len tá, že dôstojníkovi Slovákovi bol snížený jeho 
kvalifikačný popis, bez akejkoľvek príčiny. Sú nato i kompromitujúce faktá a ak bude toho 
treba, dokážeme to. – No a potom, ktože by sa odvážil dokázať, že snahou voj. vedenia je 
zkúsených Slovákov – dôstojníkov ponechať na vedúcich miestach ?! Faktum je, že ich 
bolo mnoho priamo odstránených, a použitých na miestach podriadených. Koľko len majú 
Slováci takých predstavených – tej istej hodnosti – ktorí hovoria o vojnových zkúsenostiach 
len z kníh ?! Slovák subaltérny musí mlčať, ináč zlý popis . – Koľko máme z pomedzi 109 
generálov, generálov – Slovákov ?! Že by sa Slováci snáď nehodili na hodnosť generálsku ? 
Len trošku dobrej vôle, a hneď by sme ich mohli mať 5 – 6. Je to ozaj ironické, že Slováka – 
generála ešte vôbec nemáme.

No, poďme o krok ďalej. Kladiete otázku, že v čom sa asi skrýva u slovenských dôstojníkov 
príčina nevšímavosti týkajúcej sa zvlášť mimoslúžobnej práce vojensko-vedeckej 
a stavovskej. Príčine politickej nechcete veriť, a o materiálnych starostiach hovoríte, že sú 
tak Slovákom ako i Čechom spoločné. Máte pravdu, z našej stránky ani jedno ani druhé nie 
je príčinou, ale na stránke českých dôstojníkov a vojenských úradov nie je tomu celkom tak. 
Škoda, že je vám neznáma tá turč.-sv-martinská vianočná aféra z roku 1921, keď preháňali 
spoľahlivých Slovákov – dôstojníkov (i americký legionári boli medzi nimi) len preto, že sa 
opovážili usniesť na tom, že sa korporatívne zúčastnia matičných slávností v roku 1922 a na 
tom, že sa budú snažiť pracovať i na poli kultúrnom, aby nezaostali za kolegami Čechmi. Tu 
iste vidíte, p. nadporučíku, že vaša terajšia myšlienka je už veľmi starého dáta, a nedostali 
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by ste na ňu patent. Pravdaže, dáki špiclovia, ktorí sa menujú bratmi – kolegami našich 
slovenských dôstojníkov, učinili u horeuvedeného počínania to vami spomínané politikum, 
podali hlásenie úplne lživé a nesprávne (usnášali sa vraj slov. dôst. v Národnom dome 
v Turč. Sv. Martine na slovensko-politickej-stavovskej organizácii slov. dôstojníkov (!?); 
báli sa iste toho, že budú premôžení na poli org. stavovskej (?) a voj. úrady im sadli na lep. 
Začala sa protokolárna perzekúcia, ale bez výsledku. Lživé udanie musely úrady uznať, 
ale písomnej satisfakcie (úradne vyrozumenie ohľadne protokolárneho výsledku) dodnes 
darmo čakajú zainteresovaní dôstojníci. Udavači, ktorých si menovaní dôstojníci žiadali od 
voj. úradov menovať, podnes sú neznámi, a odplata sa iste javí u týchto pánov v nejakom 
hodnotnom privilegium.20

Tak teda povedzte nám, na ktorej strane je tu politikum ? Myslíme, že by ste to ľahko 
uhádli. Ale pošepneme Vám ešte niečo. Z tých dôstojníkov už ani jeden nemá tú česť, byť 
doma na Slovensku, a rozmýšľajú niekde po Čechách nad svojim osudom. Títo sú potom 
i materielne v nevýhodách oproti svojim bratom kolegom, ktorí sú ešte i dnes na Slovensku, 
a používajú slovenskú výhodu (Je to 450 – 50 Kčs diferencie).21

Slovák, 18. apríl 1926, Odpoveď na článok „Slovo k dôstojníkov Slovákom“, napísaný 
nadporučíkom Kirinovičom do „Dôstojníckych Listov“, č. 14 z 1. apr. 1926

Dokument č. 3
Denník Slovák poukazuje na krivdy páchané na slovenských gážistoch v čs. armáde a vy-
zýva k vytvoreniu vhodnejších podmienok pre ich uplatnenie.

Nebude nám azda nikto zazlievať, keď povieme i na tomto mieste niekoľko slov našej slo-
venskej verejnosti o Slovákoch v česko-slovenskej armáde.

Vývojom slovenských politických udalostí, smerujúcich aspoň k minimálnemu uplatneniu 
slovenského živlu v štátnych úkonoch, musí nastať i v tomto oboru štátneho organizmu 

20 Schôdzka dôstojníkov slovenskej národnosti (škpt. F. Čatloš, kpt. L. Bodický, A. Malár a J. Turanec, npor. J.  
M. Kristín a E. Krivoš, resp. por. Š. Čáni) sa uskutočnila 27. decembra 1922 v Národnom dome v Turčianskom 
Sv. Martine. Malo sa na nej rokovať o: 1) účasti aktívne slúžiacich dôstojníkov slovenskej národnosti na 
augustových matičných slávnostiach, 2) postupe smerujúcom k upevneniu pomeru medzi dôstojníkmi Čechmi 
a Slovákmi, 3) slovenskom dôstojníckom doraste, 4) historickom spracovaní účastí Slovákov v zahraničnom 
odboji a v bojoch na Slovensku, 5) súpise všetkých slovenských dôstojníkov v čs. armáde a 6) rozdiele pôžitkov 
na Slovensku a  v  Čechách. „Některé výpovědi vyslechnutých důstojníků vyvolávají podezření, že na schůzi ... 
měly býti vydány směrnice pro propagaci separatistických snah slovenských důstojníků v  souhlase se známými 
požadavky slovenských autonomistů“. VÚA – VHA Praha, f. MNO / Presidium 1923, karton 337, inv.č. 5715, 
č.j. 934. Rozhodnutie MNO z 28. apríla 1923: „MNO byl oznámen případ, že svolal důstojník důvěrnou schůzku 
důstojníků určité národnosti, jedné oblasti republiky. Program schůzky nebyl přesně vymezen, jednalo se o věcech 
společenských, měly býti však i projednány věci, jimž nelze upříti jednak povahy politické /:projednání poměru 
k některým politickým stranám:/, jednak služební /požitky atd/. Měla býti smluvena další oficiélní schůzka, která 
měla býti jakousi manifestací důstojníků výše uvedené národnosti. MNO pohlíží na tento pokus stavovské separace 
na podkladě národnostně-teritoriálním jako na mladistvou nerozvážnost několika důstojníků, kteří nedomyslili 
význam svého počínání s ohledem na poslání důstojnictva, tvořiti smyšlením a přesvédčením jednotný celek. MNO 
zdůrazňuje, že nebude trpěti proudy v důstojnickém sboru ohrožující jednotnost důstojnického sboru a zakročí 
se vší přísností proti pokusům o společenské neb národnostní separace některých složek. VHA Bratislava, f. ZVV 
Bratislava 1923, karton 88, inv.č. 349, č.j. 6736.
21 Tzv. „slovenská výhoda“, resp. „zvláštny slovenský drahotný prídavok“, bol v prvej polovici 20. rokov  
akousi odmenou gážistov za službu na Slovensku (potiažme na Podkarpatskej Rusi) a prepočítavala sa aj do 
dôchodkového zabezpečenia. Dôvod jej udelenia bol: „Sloužiti v historických zemích nebo na maďarských 
hranicích jest velký rozdíl. Důstojník a celá jeho rodina může léta ztrávena zde na hranicích klidně škrtnouti 
ze života, neboť zde není žádného divadla, koncertů, přednášek, neb nějakého duševního rozptýlení vůbec.“ 
Důstojnické listy č. 32/1926, s. 5. Po jej zrušení boli Slovensko a Podkarpatská Rus gážistami vnímané  ako 

„trestanecká kolónia“, kam sa preraďovalo za trest.
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zmena kurzu. Vieme, že sa dotýkame všeobecne známeho, „chúlostivého rezortu“, to nás 
však neodstraší, aby sme nezdôraznili potrebnú nápravu.

Nápravá táto bola by žiadúca dľa nášho názoru ako z hľadiska vecného, tak i osobného. 
Je-li našou zákonitou povinnosťou vojenčiť a platiť má-li náš slovenský národ pritom aj 
politickú zodpovednosť niesť ako rovnocenná vládna složka na vývoji osudu tejto spoločnej 
dŕžavy, – nech nám je teda dané i toho málo práva: uplatniť sa slovenskému národu 
v národnej obrane.

Hovorí-li sa dnes všeobecne o systemizácii, radi by sme povedali i my, čo nás nespokojuje 
z hľadiska osobného pri tejto úprave.

Vieme, že v armáde je systemizované 111 miest pre veľmi vysokých pánov a asi 1300 miest 
pre tiež vysoko postavených hodnostárov.

Čo je však v celej veci najsmutnejšie, že medzi tými 111 niet ani len jedného Slováka 
a medzi tými 1300 nanajviac ak je Slovákov 10 – 15. Prakticky a ľudove to zneje, že v celej 
armáde niet ani len jedného generála – Slováka, a medzi tými 1300 štáb. dôstojníkmi je 
celkom asi 10 – 15 plukovníkov a majorov.

Tieto cifry hovoria až nápadne jasne a dodáme-li k tomu ešte cifry od četníctva, štátnej 
polície a pohraničnej finančnej stráže, kde sú pomery ešte mizernejšie pre Slovákov, môžeme si 
utvoriť taký obraz, ktorý každého poctivého Slováka priamo zarazí, ba čo viac, do krve urazí!

Pre túto krivdu niet nijakej omluvy ! Čo vieme, postačí, aby sme vývodili pre budúcnosť 
dôsledky z takéhoto pokračovania a to práve v záujme toho štátu, za ktorý sme riskovali všetko. 

– Stokrát sme to už zdôraznili a zdôrazňujeme to ešte znovu na tomto mieste, že u nás v republike 
je každý doma, každý cudzinec sa tu výborne cíti, len nie tí, ktorých osudom je žiť a mrieť za 
túto zem. Pravda, že tí, ktorí sa tu stále obchádzajú a bagatelizujú, to sme my Slováci.

Derieme sa od prevratu takmer za milodar, súc tu akoby z milosti trpení !
Povedzme si len úprimne: koľko Slovákov, hodných a národnej uvedomelých bolo 

neprijatých, ba vyhodených z česko-slovenskej armády ? Koľko sa ich túla svetom za 
skyvou chleba, zlorečiac na chvíľu, kedy si uvedomili svoj slovenský pôvod a dali sa do 
služieb domnele suverénného národa ! Niet azda ani len jedného úradníka, alebo dôstojníka 

– Slováka, ktorý by nebol býval denuncovaný a povláčený a to v 99 procentoch nevinne.
Na inej strane zas do našej armády sa prihlásili ľudia, ktorí ešte i v r. 1920 špekulovali vo 

Viedni a inde, či majú sa dať vydržiavať !
Pokiaľ na jednej strane robili sa až závratné kariéry, na druhej strane vládlo šikanovanie. 

Taký Lifka, Štubňa, Roikovič zostanú nášmu človekovi naveky mementom, jako sa nemá 
s ľuďmi zachádzať.22 A tá bezohľadnosť, to upodozrievanie, podceňovanie Slovákov, – to 
všetko ešte nevymizlo, – cítiť to musí každý Slovák, kto má len troška povedomej hrdosti. 
Toto ignorantstvo slovenského národa, toto bagatelizovanie, môže sa jedenkrát neslýchane 
pomstiť !  Slovenskému človekovi sa u nás miesto lásky, vštepuje jed a miesto oddanosti 
vzdor !

Bývalý K. u K. režim by snáď mal nejaký vzor pre vľúdnosť a takt u armády, našly by sa 
v tých starých „metódach“ aj spôsoby, ako sa má „jednotlivec oceňovať i bez paragrafu“ 
! Armáda neni mašina – sú to tiež ľudia, sú to Slováci. Ale preto, že sú Slováci, nemali by 
sa ani pri armáde česko-slovenskej obchádzať, šikanovať, bagatelizovať. Slovák vie byť 
vojakom najvernejším, najoddanejším – keď vidí, že pre túto svoju vernosť a oddanosť 
nachádza pochopenie. Avšak práve toto pochopenie schádza dnes u našej česko-slovenskej 
armády ! Chceli by sme sa dočkať nápravy !

Dý.
Slovák, 23. august 1927, článok Slováci v armáde

22 Z uvedených dôstojníkov bol hodnostne najvyššie postaveným Eduard Lifka (1882), dôstojník rakúsko-uhor- 
skej brannej moci, dôstojník čs. brannej moci v rokoch 1919 – 1928 (kpt. 1914, mjr. 1923, pplk. 1928).
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Dokument č. 4
Slovenský denník reagujúc na predchádzajúci článok v denníku Slovák poukazuje na 
príčiny nedostatočného zastúpenia Slovákov medzi vojakmi z povolania čs. armády i na 
možné spôsoby jeho riešenia.

Orgán ľudovej strany pozastavil sa nad tým, že v celej našej armáde niet ani len jedného 
generála - Slováka, a medzi 1300 štábnymi dôstojníkmi že je celkom asi 10 – 15 plukovníkov 
a majorov. „Slovák“ vidí v tom ovšem do krvi urážajúcu krivdu a bagatelizovanie slovenského 
národa. Áno, nemôže byť lichotivým vedomie, že v generalite našej a v sbore štábnych 
dôstojníkov našich národnosť slovenská nie je zastúpená ani len jedným percentom; ale – 
ruku na srdce ! – na ktorej strane je vina a na ktorej strane sú v tomto smere povinnosti ? Či 
môže naša armádna správa za to, že v légiách okrem generála Štefánika nebolo Slovákov vo 
vyššej hodnosti, že z býv. rak.-uh. generálov neprihlásil sa do čs. armády žiaden a z bývalých 
rak.-uh. štábnych dôstojníkov sa prihlásil len jeden Slovák, a že Slováci majú o našu 
vojenskú akadémiu, ktorá má vychovávať nášmu štátu dorast do budúcnosti, napriek stálym 
výzvam vojenskej správy tak malý záujem, že spomedzi asi 240 frekventantov a absolventov 
tejto školy je ich stále iba 7 – 8 slovenskej národnosti ? Na nedostatočnom počte národne 
uvedomelých vysokých dôstojníkov slovenských z režimu pred prevratom majú zaiste 
vinu zpravidla pomery a nebolo by spravodlivé viniť tú či druhú stranu; ale prečo radšej 
nehľadať nápravu v smere do budúcnosti a nepozastavovať sa nad nedostatkom záujmu 
o vojenskú kariéru u tých mladých, u tých skutočne už suverénnych synov poprevratovej 
slovenskej generácie ? Práve tu, v tomto zanedbávaní slovenských záujmov vo vojenskej 
akadémii so strany Slovákov samých tkvie nebezpečenstvo stabilizovania nepriaznivých 
číselných pomerov vo vyššom dôstojníctve v neprospech Slovákov pre dlhú budúcnosť. Tu 
je treba útočiť, budiť a upozorňovať, a nie s veliteľským gestom požadovať nápravu od 
armádnej správy, ktorá predsa odľahčila podmienky prijatia pre Slovákov na minimum, 
hraničiace s privilegiom a ktorá robí všetko možné, aby získala väčší počet Slovákov pre 
vyššiu dôstojnícku dráhu. Ale v istých našich kruhoch miesto hlbšieho skúmania príčin 
a spytovania vlastného svedomia vždy ešte radšej pohodlne paušalizujú a hundrú tak, ako 
známe toho tisícoraké prípady už pri úradníckej otázke, a potom sa ako obvykle ukáže, že 
miesta sú vypísané, ale nik súci sa o ne zo Slovákov nehlási, takže na koniec musia prísť 
vypomôcť tí nenávidení Česi, aby medzera bola vyplnená a státny stroj aby nezastal. Je 
trpké a trápne sa vracať k tomuto zjavu, ale potreba pravdy a objektívneho hodnotenia to 
vyžaduje.

rk z Prahy
Slovenský denník, 25. august 1927, Slováci v armáde

Dokument č. 5
Slovenský denník uverejňuje list náčelníka HŠ gen. Syrového o úlohe slovenských 
dôstojníkov v čs. armáde a neúspešnej snahe vojenskej správy o zvýšenie počtu Slovákov 
vo Vojenskej akadémii v Hraniciach.

Požiadali sme náčelníka hlav. štábu gen. Syrového o príspevok pre novoročné číslo.23 Pán 
generál bol tak láskavý a poslal nám nasledujúci dopis:

Vážený pán redaktor !
Žiadate má o príspevok pre novoročné číslo. Myslím, že bude najlepšie, keď poviem nie-

koľko slov o veci, ktorá znovu a znovu zaujíma vojenskú správu i státne cítiacu slovenskú 
verejnosť: O úkole slovenských dôstojníkov v našej armáde.
23 Generál Jan Syrový, náčelník Hlavného štábu čs. brannej moci v rokoch 1926 – 1933.
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Slovenská verejnosť bola v poslednej dobe právom pobúrená nerozmyslenou poznámkou 
pražského legionárskeho denníka, že je chúlostivé sverovať slovenské mužstvo na vojne 
slovenským dôstojníkom. Mám snáď právo, aby som podobnú domnienku s celou rozhod-
nosťou odmietol. Slovenskí dôstojníci, ktorých značný počet bojoval s nami v zahraničnej 
armáde, zastávajú i v miere najrôznejšie miesta v armáde s plným porozumením pre po-
trebu republiky i armády. Majú pred sebou veľký vzor prvého opravdového Čechoslováka, 
ktorý spojil vo svojej osobe a vo svojom životnom diele túžby oboch vetví nášho národa, 
generála M. R. Štefánika. Znajú obete, ktorými bola vybojovaná naša sloboda a veria, že 
Česi a Slováci musia byť v prvom rade pripravení k novým obetiam pre ňu. Venujú preto 
rovnakú pečlivosť a porozumenie vojenskej príprave dorostu českého a slovenského. Vedia, 
že armáda, ktorou prejde toľko tisíc mladých ľudí, je najlepšou školou poznania, jednoty 
a štátneho vlastenectva pre český i slovenský národ.

Rovnako ako iné radosti a bolesti sdieľajú s nami títo dôstojníci tiež bolesť, že naša ar-
máda má stále ešte pomerne málo slovenských dôstojníkov. Vedia, že je to nie zavinené 
praxou vojenských veliteľstiev a úradov, pretože v nich sami sedia. Na pr. toho roku boli do 
vojenskej akadémie hranickej v záujme úrovne dôstojníckeho sboru prijímaní len aspiranti, 
ktorí boli už rok v činnej službe. Žiadateľov takých bolo 201, z nich bolo Slovákov len 7. 
Prijaté bolo v celku 60 žiadateľov, z nich 4 Slováci. Zo Slovákov bolo ich teda prijaté vyše 
polovica, zo žiadateľov inej národnosti menej než tretina. Do vojenskej školy hlásili sa tohto 
roku dvaja slovenskí dôstojníci a boli prijatí oba. Ako je z toho patrné, snažíme sa počet 
slovenských dôstojníkov rozmnožiť a berieme pri nich merítka najmiernejšie. Robíme to 
v záujme výchovy slovenského mužstva, v záujme jednoty našej armády i nášho štátu. Celá 
vlastenecká verejnosť slovenská mala by nás v tomto podporovať a usilovať o to, aby sa 
slovenská mládež hlásila k dôstojníckemu povolaniu čo najviac.

Slovenský denník, 1. január 1928, článok Slovenskí dôstojníci v našej armáde

Dokument č. 6
Slovenský denník hľadá príčiny nedostatočného záujmu slovenskej mládeže o vojenské 
povolanie.

Minister národnej obrany Udržal sťažoval si v tieto dni slovenskému politikovi, že zo 
Slovenska ide málo dorastu do našich dôstojníckych škôl.24 Posledne hlásili sa len štyria 
mladí Slováci a z tých bolo možno prijať len dvoch. Dvaja zdravotne nevyhoveli. To je 
rozhodne málo na ten význam, aký Slováci majú v státe a aký majú na spoločnej národnej 
veci. Poneváč všetko na svete má svoje príčiny, pokúsim sa podať i tuná príčiny toho, prečo 
sa málo Slovákov hlási na dôstojnícku školu v našom státe.

Jedná z príčin i tá, že my Slováci nie sme takzvaný vojenský národ. Po tejto stránke 
môžeme sa vykázať len veľmi slabou tradíciou, to len z dôb poslednej svetovej vojny, keď 
sa predsa našlo niekoľko tisíc Slovákov už oblečených do rakúsko-uhorskej uniformy, 
ktorí v zajatí, teda ako by už zbavení povinnosti válčiť, predsa len do vojny šli znovu, 
teraz už ovšem za oslobodenie národa. Stálo to však mnoho práce. Politický osnovatelia 
a propagátori tohoto pohybu sú živými svedkami toho, ako neúnavne bolo treba pracovať 
a k akým nemilým incidentom došlo často medzi našimi ľuďmi, kým sa ujalo v širších 
masách slovenských zajatcov všeobecné presvedčenie, že za oslobodenie národa bude treba 
i válčiť. Demonštrovať boli veľmi mnohí hotoví ísť do boja s puškou v ruke, k tomu vo 
veľmi mnohých prípadoch bolo treba neúnavnej propagandy. Toto všetko bolo preto, lebo 
my Slováci nie sme vojenským národom, ako na príklad Srbi, hoc zase na druhej strane je 
zaujímavé, že svetová vojna vyniesla na povrch v osobe generála Štefánika organizátora 
24 František Udržal, minister národnej obrany v rokoch 1921 – 1925 a 1926 – 1929.
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nášho vojska a dávno pred vojnou ako by v starej hurbanovskej válečno-revolučnej tradícií 
syn básnika Hurbana ide do vojska ruského.25

Za druhú príčinu, prečo mladíci slovenskí neuchádzajú sa o službu vojenskú, vidím v tej 
bezuzdnej agitácii, ktorá pod titulom boja proti antimilitarizmu prevádza sa vlastne proti 
jestvovaniu našej armády. Sú na Slovensku politické smery, ktoré ostudia našu armádu, 
našich vojakov a menovite našich dôstojníkov tak, akoby to boli poslední ľudia na tomto svete. 
Nedivíme sa komunistom, poneváč vieme o nich, že proti nášmu vojsku ísť svojou bezuzdnou 
agitáciou, to znamená pre nich podrývať štát v základoch, čo je vlastne ich politickým 
programom. Všimnite si však, koľko pochválnych slov uznania majú pre prácu dôstojníkom 
ostatné stavy socialistické. Skoro žiadneho. Socialistov zaujímajú dôstojníci len po tej 
stránke, či sa stravujú spolu s mužstvom, či sa príliš nevyvyšujú príliš nad mužstvom, alebo 
či ich šable nedráždia príliš tie masy robotnícke, ktoré nenávidia každého, kto sa lepšie 
nosí. Pre socialisticky vychovaného robotníka je každý darmošľapom a lenivým trúdom, 
kto nepracuje v továrni, alebo kto aspoň nehlasuje na socialistov. Tak sú socialistickí 
robotníci vychovávaní. Dôstojník prirodzene nepatrí svojou prácou do továrne, ba často na 
oko sa zdá, že dôstojník koná prácu neproduktívnu, preto socialistická propaganda pracuje 
v tom smere, že dôstojníka buď všade ohovára, alebo aspoň zdržuje sa agitácie v tom smere, 
aby nahovárala robotníckych alebo úradníckych, aby svojich inteligentných synkov dávali 
k vojsku. Tento socialistický odpor proti dôstojníckemu stavu zostal zo starej monarchie, 
keď snáď oprávnená bola výtka, že dôstojník slúži cisárovi proti záujmom ľudu. Dnes však 
by mal prestať, lebo dôstojník náš slúži ľudu, s ktorého vôle pochádza náš stát.

Propaganda antimilitaristická pracuje však i v tom smere, že ľudu sa vykladá o rôznych 
mierových a medzištátnych zmluvách v tom zmysle, ako by v dohľadnej dobe ony absolútne 
zamedzili všetky vojny a keď niet vojny, teda je zbytočné i vojsko a menovite sú zbytoční 
dôstojníci. Takto zmýšľať o rôznych paktoch je najväčšia utópia. Iste každá snaha, ktorá chce 
vylúčiť vojnu medzinárodnú je pekná a treba ju podporovať. So všeobecným odzbrojením 
neslobodno však rátať dotiaľ, kým sa nezmení úplne povaha ľudí a tým i povaha národa. 
Ani svätý z neba by dnes nedokázal žiadnymi paktami a žiadnymi výkladmi o škodlivosti 
váliek našim južným susedom, že válčiť je hriechom. Oni si jednoducho vzali do hlavy, 
že musia zmeniť chod vecí v strednej Európe, že musia dostať Slovensko naspäť, aby na 
Slovákov znovu mohli pustiť svoj maďarizačný násilný aparát. Mierová smluva vzala im 
možnosť udržiavať toľko riadneho vojska, ktorým by mohli úspešne udrieť na nás, Rumunov 
a Juhoslovanov. Vypomáhajú si teda tým že Maďari teraz vychovávajú celý svoj národ od 
kolísky až po starcov v militarizme. Zakázali im vyrábať verejne vojenské prostriedky, 
vyrábajú ich teda tajne a čo nemôžu vyrobiť doma, to si dávajú tajne dopraviť z cudziny. 
Takýchto ľudí nemožno presvedčiť žiadnymi argumentami, takýchto ľudí možno presvedčiť 
argumentami, jasnými a pádnymi: dobre organizovanými armádami státov malej dohody, 
pred ktorým budú mať skôr rešpekt, než pred notami zahraničných ministerstiev, alebo pred 
paktami. A dobrá organizácia vojska predpokladá dobrých dôstojníkov. Máme ich chvála 
válečným tradíciám českým v miere hojne, vadí predsa že medzi našim dôstojníctvom je 
málo Slovákov, ktorí by s bratmi Čechmi už v kadetkách svorne učili sa práci, ako v čase 
potreby obrániť stát a jeho obyvateľov pred nepriateľom.

Vadí príchodu slovenských mladíkov do československých dôstojníckych škôl možno i tá 
okolnosť, že medzi Slovákmi niet tradície dôstojníckej. Pred prevratom medzi slovenskými 

25 Vladimír Svetozár Hurban, na Sibíri prispieval do denníka Slovenské hlasy, ktorý výraznou mierou pri  
pozdvihovaní slovenského a čs. ducha v radoch slovenských zajatcov v Rusku. V rokoch 1918 – 1921 následne 
repatriačný komisár a zástupca sibírskych légií vo Washingtone (neoficiálny čs. vojenský atašé), v rokoch 1922 

– 1923 styčný dôstojník HŠ na Ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska (plk. 1918). Následne prešiel 
do čs. diplomatických služieb (postupne čs. vyslanec v Káhire, Štokholme a veľvyslanec vo Washingtone).
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rodinami boli zakorenené tradície kňazské, učiteľské, takzvaných lepších lebo zámožnejších 
rodinách tradície pravotárske a lekárske. Synovia dedili zamestnania od svojich otcov, 
v katolíckych rodinách za strýkom farárom alebo pod protektorátom vlivnejšieho kanonika 
z rodiny celé húfy slovenských mladíkov šli na teologické štúdium. Nikdy sme však nepočuli, 
aby medzi Slovákmi bola tak zvaná tradícia dôstojnícka z povolania. Dnes sa len málo 
zmenil tento stav – vieme na príklad o jednom otcovi Slovákovi, že dal dvoch svojich synov 
za vojakov z povolania.26 Vidíme zo sťažností ministra národnej obrany že dvoma Slovákmi 
nováčkami v dôstojníckej škole sa nová vojenská tradícia ťažko vydupáva. Je to veľká škola, 
a treba sa vynasnažiť všemožným spôsobom, aby sa čím viac zdravých, inteligentných 
a vlasteneckých mladíkov Slovákov hlásilo medzi dôstojníkov československej armády. 
Vojenské zamestnanie je práve tak poctivým zamestnaním, ako ktorékoľvek iné zamestnanie, 
ktoré ma za cieľ spravovanie a obranu státu, aby sa obyvateľstvo v ňom dobre a bezpečne 
cítilo.

Ako vidíme, bude treba mnoho ťažkostí prekonať, kým sa docielia húfnejšie prihlášky 
Slovákov do našich dôstojníckych škôl. Ale prekonať ich bude treba, lebo i štát ale i my 
Slováci máme veľmi zreteľný záujem na tom, aby v československej armáde bolo čím viac 
Slovákov dôstojníkov z povolania.

ek
Slovenský denník, 29. august 1928, Hľadajú sa slovenskí dôstojníci

Dokument č. 7
Slovenská politika vyzýva slovenskú mládež na vstup do aktívnych služieb armády 
a vojenskú správu k istej blahosklonnosti pri posudzovaní kvalifikačných požiadaviek 
Slovákov.

Pod týmto titulom v slovenských časopisoch bola uverejnená krátka výzva na slov. mlá-
dež, aby využila budúcich priaznivejších podmienok a hlásila sa väčším počtom do aktívnej 
služby v armáde. Celkové táto výzva urobila na mňa dojem dosť nepriaznivý. Bola podaná 
tak, že sa človek nad niektorými výrazmi musí trochu pozastaviť. Skoro drasticky odhaľuje 
pravý stav vecí v armáde, bližšie však nič neudáva. K tomu, aby sme privábili väčší počet 
mladíkov do armády, bude treba iným spôsobom zahájiť akciu medzi slov. mládežou.

Veľmi správne poukazuje táto výzva na abnormálny nedostatok slov. dôstojníkov v ar-
máde. Nie je ich vcelku ani 200, čo pri počte skoro 10,000 dôstojníkov je až povážlivé malé 
číslo. Niet však ani žiadneho prírastku a ten nepatrný čo bol scvrkol sa v poslednej dobe 
na 2 – 4 akademikov ročne. Myslím však, že sa slovenské časopisy mýlia, keď uvádzajú, že 
ich bolo v roku 1924 na tridsať. Takéhoto vysokého počtu slov. akademikov, podľa mojich 
správnych informácií, na akadémii nikdy nebolo. Bolo ich dľa mne podaných zpráv 1923 – 
16, 1924 – 14, 1925 – 14, 1926 – 6, 1927 – 4 a 1928 – 2. Sú to číslice zdrcujúce a netreba sa 
o nich rozpisovať, samy najvýmluvnejšie hovoria.

Nechcem hľadať a uvádzať príčiny, toľko je však isté, žeby slov. mládíci prichádzajúci 
v úvahu lepšie si mali uvážiť, či by nebolo záhodno venovať sa väčším počtom i tomuto 
povolaniu. Voj. služba nie je špatná, má ona iba špatné meno u nás a toto sa datuje ešte 
z dôb našej poroby. Voj. služba viac ako každá iná umožňuje snaživému mladíkovi, aby sa 
jak po stránke duševnej tak po stránke fyzickej vyšvihnúť na ten najvyšší stupeň dokonalosti. 
Pravda, je ona iného charakteru, ako iné civilné zamestnanie. Poriadok, dochvíľnosť, 
húževnatosť atď. sú vo zvýšenej miere jej neúprosnými požiadavkami a zdá sa mi, že toto 
práve je ten háček, ktorý zastrašuje našich slov. mládencov od vojenskej služby. A neprávom. 

26 Boli nimi dvojčatá Veselovci, Milan a Mirko. V roku 1933 k nim dokonca pribudol aj Miloš (Milan a Miloš  
dosiahli v čs. armáde po 2. svetovej vojne hodnosť plukovníka, Mirko dokonca hodnosť brigádneho generála).

100 101



VOJENSKÁ HISTÓRIA

Kto len troška si osvojí vojenskú kázeň, zamiluje si vojenskú službu, stáva sa z neho dobrý 
vojak. Slováci ako vojaci majú dobré meno, že sa nájdu i výnimky je samozrejmé.

Rozhodne však nepáčia sa mi narážky, akoby pre Slovákov boly dajaké špeciálne výhody 
a uľahčenia pri prijímaní do voj. akadémie. To sú prázdne reči, s ktorých sa len hovorí 
a ktoré slov. elementu vo vojsku len škodia. Ostatne podobné niečo musí nám zakazovať 
naša národná hrdosť, lebo ináč by sa len potvrdzovala domnienka niektorých, že sme menej 
schopní. Slov. mládež musí a musela by odmietnuť všetky výhody týkajúce sa nižšej dušev-
nej úrovne. Musí chcieť, aby za tých samých podmienok zúčastňovala sa súťaže s tou vý-
hradou však, aby pri rovnakom výsledku Slováci mali prvenstvo. Tedy žiadne vzdelanostné 
uľahčenia, žiadne umiernejšie podmienky, ale pri tých samých výsledkoch prednosť !

Tým nechcem krivdiť českej mládeži. Petenti tejto sú neprirovnateľne početnejší a slov. 
dôstojníkov ako i dorastu skoro niet, je teda jaksi samozrejmé, že ak záleží voj. správe – 
a iste, že by chcela, aby mala väčší počet slov. dôstojníkov aktívne v sbore, musí eventuelne 
prijať všetkých potentov Slovákov a nielen určité procento trebárs na oko vysoké. Slov. 
mládež žiaľbohu nikdy nebude sa toľko hlásiť o prijatie do voj. akadémie, aby svojim 
počtom vytískla českú mládež.

Dúfajme, že pri novoohlasovaných umiernejších podmienkach prijímacích bude i počet 
slov. uchádzačov väčší. Je však záhodno, aby slov. verejnosť preukazovala väčší záujem 
o toto odvetvie štátne služby a nabádala slov. mládež ku vstupu do akt. služieb armády. 
Musia už raz prestať tie tak začasto trebárs snáď len žartom myslené poznámky o vojsku 
a každý musí si uvedomiť, že bez armády, tohoto najvyššieho znaku to suverenity, trvanie 
našej samostatnosti bolo by problematické.

Slovenská politika, 27. január 1929, článok Slováci, hláste sa do armády

Dokument č. 8
Slovenský denník poukazuje na to, že normálnym spôsobom zabezpečiť zastúpenie Slová-
kov v dôstojníckom zbore čs. armády nebude možné.

Rôzne z úradného miesta inspirované články v denných časopisoch nabádajú slovenskú 
studujúcu mládež k návšteve vojenských škôl a k vstupu na dôstojnícku dráhu v našej 
armáde. Je to správne a veľmi dôležité usilovanie o to, aby mladá armáda československá, 
vystrojená modernými potrebami, bola precitená spoločnou silou Slovákov a Čechov za 
úhájenie nášho národného státu, aby ona bola našou, nositeľkou na vzájomnej dôvere 
a národom sebavedomí vybudovanej solidarity.

Akí sú velitelia, také je i vojsko. Mravnú silu, ducha armády tvorí jej dôstojníctvo, spojené 
dôverou a láskou medzi sebou a podriadenými vojakmi. To vyžaduje svojskosť, porozumenie 
a istotu, že i v dobách najťažších za spoločným cieľom jak dôstojník tak i vojak sa spolu 
žertvuje a obetuje. Preto nevyhnutne potrebuje čs. armáda i dôstojníkov Slovákov, verných, 
oddaných a obetavých. V dôsledku toho je nabádanie našej slovenskej mládeže k vstupu 
do vojenských škôl veľadôležité. Sama výzva konstatuje, že Slováci dosiaľ prispievajú 
nepatrným zlomkom pri doplňovaní dôstojníckeho sboru. Treba hľadať teda príčiny, keď 
dnes už máme dosť studujúceho dorastu. Je to snáď pocit cudzoty voči býv. rak – uh. armáde, 
kde Slovák bol nemožným z príčin národných a tiež z materiálnych a stráni sa preto i dnes 
vojenského života ? Alebo sú tiež iné príčiny, prekážky, ktoré odstrašujú alebo zamedzujú 
slovenskej mládeži vstup do vojenských škôl ?

Slovákov v čs. armáde je ⅓ t.j. aspoň 3000 dôstojníkov Slovákov by sa malo uplatňovať. 
Vieme, že ich je sotva 300, z toho štábnych dôstojníkov najviac 10 – slovom desať. – Je tu ako 
vidieť široké pole k uplatneniu sa a veľká medzera k zaplneniu. Tu máme veľkú rezervu pre 
našu inteligenciu, ju vyplniť bude záujmom nielen Slovákov, ale i vojenskej správy. Avšak, 
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aby sa tak stalo, musí byť braný zreteľ práve na vyšeuvedený nepomer Slovákov dôstojníkov 
v armáde. Ich postup musí byť zaistený v takej miere, aby nekrívali len preto, že dosiaľ 
iní zaujímajú miesta prislúchajúce Slovákom. Keď možno docieliť urýchlené povyšovanie 
pri oddieloch technických len preto, že inžinierov atď. treba zaistiť pre armádu, tak práve 
i u Slovákov pre tú istú príčinu je potrebný mimoriadny ohľad a mimoriadny postup v našej 
armáde. Ak budú naši súci a ambiciózni Slováci v armáde postupovať a zaplňovať hodnosti, 
ktoré by už dávno mali mať, bude to len prispievať k tomu, že naša mládež presvedčená 
skutočnostiami o existujúcich možnostiach vo vojsku, bude sa hlásiť na vojenské školy 
v dôsledku čoho bude i dosť výberu. Dokiaľ sa však tým niekoľkým dôstojníkom – Slovákom 
meria dľa poradia, niet výhľadu, aby dosiahli dôležitejšie hodnosti – aspoň terajšia 
generácia – a to nijako nepovzbudzuje našu mládež. Šablonovitosťou, pridržiavaním sa 
predpisov a poradia docieli vojenská správa len to, že Slovákov dôstojníkov bude v armáde 
vždy málo. Tým sa ohrožujú vysoké štátne záujmy, ktorým má naša armáda slúžiť.

Okrem uvedenej existenčnej otázky dôstojníkov – Slovákov, prichodí v úvahu i pomer 
nažívania Slovákov a Čechov dôstojníkov, a ich vzájomné vzťahy, ktoré majú vliv na prihla-
sovanie sa slovenského dorastu do vojenských škôl. Nedôvera voči Slovákom dôstojníkom 
v býv. rak-uh. armáde nás armáda úplne odcudzila. V našej čsl. armáde Slovák musí byť 
v jeho národnom – slovenskom presvedčení povzbudzovaný, lebo len tak bude v stave s odu-
ševnením konať dôležitú úlohu obhájcu vlasti. Nazieranie na Slováka jako na separatistu, 
menejcenného, alebo výchova k jeho odnárodneniu, je zrada našej spoločnej veci v armáde, 
je poškodzovaním mravnej a národnej istoty nášho vojska.

Záujmom nás Slovákov, je aby sme brali plný podiel v čsl. vojsku. V dôsledku toho je 
potrebné čím skôr zaplniť 3000 dôstojníckych miest v armáde Slovákmi, aby sme sa mohli 
k nej hrdo priznávať. Je to tiež záujmom státnym, nám Slovákom a Čechom spoločným, mať 
v skutočnosti v každej složke našu spoločnú armádu, ktorej celý náš národ bude venovať 
plnú dôveru a ku ktorej sa budú s láskou a vernosťou obracať v hojnom počte najlepší syno-
via, aby slúžili zdatne a čestne v dobe pokoja a nebezpečia.

Slovenský denník, 9. február 1929, článok Slováci dôstojníci v čs. armáde

Dokument č. 9
Slovenská politika sa zamýšľa nad dôvodmi nízkeho zastúpenia Slovákov v dôstojníckom 
zbore čs. armády a vyzýva slovenskú verejnosť k väčšiemu záujmu o dianie v nej.

Snáď niet iného poľa štát. aparátu, kde by naša slov. verejnosť prejavovala tak málo 
záujmu a kde by sa vyskytovaly také medzery neinformovanosti, ako práve u nášho vojska. 
Možno tvrdiť, že v žiadnej vrstve nášho národa niet hlbšieho záujmu o našu armádu a naša 
verejnosť zaujíma ľahostajné stanovisko voči tejto tak dôležitej složke dákeho aparátu. Čo 
je toho príčinou, prečo tak málo interesu voči armáde u nás, ktorí sme predsa mali povesť 
dobrých vojakov i u našich nepriateľov ? Rád by som, aby sa tejto otázky dotkla sama široká 
verejnosť a tak prípadne objasnilo sa jedno – druhé. Chcem dnes uviesť niekoľko prípadov, 
aby som potvrdil slová vyššie odzneté.

Dnes sa všeobecne šomre na vojnu. Kdekto hľadá všetky možné možnosti aby sa vyhnul 
tejto občianskej povinnosti. A viem dobre, že za bývalých krúšnych dôb politickej a národnej 
poroby z ďaleka nedávalo sa toľko na vojnu ako dnes, keď slúžime vlastnému štátu. Pamätám 
sa, že i synkovia našich četných rodín radi honosili sa rovnošatou našich nepriateľov 
a pospolitý ľud sám videl vo vojakovi – ako ešte i dnes – čosi lepšieho a veru nie jeden rodič, 
keď i po narukovaní oplakával synka, predsa len bol hrdý na to, že má v ňom fešného vojaka.

A dnes ? Žiaľbohu je tomu skoro opačne.  Dalo by sa očakávať, že každý, keď i nie s rados-
ťou, ale s určitým porozumením bude robiť zadosť tejto najťažšej, ale zároveň aj najvzneše-
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nejšej občianskej povinnosti a bude si vedomý dôvery, ktorú vložil národ doňho tým, že mu 
dal do ruky zbraň, aby stal sa činným ochráncom toho, čo sme ťažko získali po dlhej porobe 
t.j. národnej slobody. Je až bôľno počúvať žehrať na vojnu tých, ktorí práve najviac ťažia 
s našej samostatnosti. Členovia vrstiev, ktoré by mali byť príkladom ľudu, najviac vyhýbajú 
sa tejto povinnosti alebo snažia sa ju skrátiť na najmenšiu mieru. Na záložných voj. školách 
málokedy potkať mladíka z týchto obč. radov.

Pri dnešnom materialistickom chápaní všetkého niet skoro porozumenia pre túto obeť 
na oltár národnej povinnosti a napriek tomu, že v uvedomelých vrstvách opodstatnenosť 
armády je jasná a sami eventuelne horlive zdôrazňujú jej nutnosť, tejto povinnosti sa 
vyhýbajú najviacej.

Táto ľahostajnosť, nepochopenie odráža sa i po inej stránke, čo sa týka slov. živlu v armáde. 
Zakiaľ v armáde slov. mužstva je 18 – 20 percentov, v 10. roku jestvovania republiky počet 
aktívnych dôstojníkov, rotmajstrov a poddôstojníkov ešte ani teraz nedosiahol 2 proc. Je to 
tragické a z nár. stanoviska zrovna osudné, že keď stá mužov, ktorí pri prevrate dobrovoľne 
sa hlásili do šíkov, mohlo nájsť stále umiestnenie v armáde, volilo z nepochopiteľných príčin 
radšej odchod a dnes túlajú sa svetom: v Argentíne, Kanade, na Kube, vo Francii a Boh 
vie kde ešte. Pre národ sú ztratení a možno tvrdiť, že je s nimi ztratená práve časť veľmi 
dobrého jadra ľudu.

Z tejto nevšímavosti vplýva ďalej, že slovenská verejnosť nemá ani zdania o tom aký ná-
stroj hrá táto nepatrná hŕstka slov. aktívneho sboru v armáde ? Panuje mienka, že Slovák 
aktívny vojak má všetky podmienky – pravda ak je schopný a osvedčil sa – kariéry, slovom 
má lepšie vyhliadky ako jeho kamarád Čech. Skutočnosť však je iná – práve ich malý počet 
v prvej rade zapríčiňuje, že v tej miznú naše úplne a že okrem dvoch – troch hrajú v celom 
aparáte úplne nepatrnú úlohu.

Nakoľko je nevšímavá naša verejnosť voči vojsku, charakterizujú to prípady, že človek 
i dnes stretá sa s ľuďmi i vysokého spoločenského postavenia, ktorým sú rébusom rozdiele 
v hodnosti. Myslím, vie si každý predstaviteľ ako to pôsobí na dotyčného, keď ho titulujú 
o tri hodnosti nižšie alebo vyššie.

Podobných výčitok mohol by uviesť ešte celý rad. Nejdem však pokračovať, lebo myslím, že 
to, čo som uviedol stačí, aby ako kameň hodený do kľudnej hladiny slovenskou verejnosťou 
zaburcovalo a zatriaslo jej nevšímavosťou a ľahostajnosťou, aby i pri svojom všednom či 
už politickom, triednom alebo hospodárskom zápase všimla si i tejto složky národa, ktorá 
najvážnejšie vyzdvihuje suverenitu štátu. Nech si dá otázky, či behom 10 rokov republiky bolo 
urobené zadosť tejto povinnosti alebo či nebola zanedbaná práve týmto shonom rôznych bojov !

Vojsko nepatrí strane, patrí celému národu. Milovať svoju armádu, všímať si ju, zaujímať 
sa o ňu, byť na ňu hrdým, neznamená ešte militarizmus, ale len to, že sme porozumeli 
myšlienku svrchovanosti národa, že sme si uvedomili naše ťažké postavenie bytia či nebytia 
v koncerte národov. Láskou k našej armáde šíri sa i idea štátu !

Slovenská politika, 12. február 1929, článok Slovenská verejnosť a naše vojsko

Dokument č. 10
Národnie noviny o tom, že „slovenské národné povedomie nie je rado videné pri vojsku“

V štátnom živote je viac práce i zodpovednosti svobodného národa, ako v živote národa 
niekomu podriadeného. Je tu celý komplex otázok, vyžadujúcich obetavých jednotlivcov 
i máss ľudu, aby celý štátny ústroj riadne pracoval.

Jedna z mnohých otázok je i otázka brannej moci štátu. Branná moc je zárukou 
bezpečnosti každého štátu, teda i nášho. Bohužiaľ, my Slováci – až na niekoľko málo 
ohlasov – nevenovali sme dostatočnú pozornosť tejto veci. Až posledne zburcovaní sme boli 
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hlasom tých niekoľkých dôstojníkov – Slovákov, ktorí sa vojenskému povolaniu venovali 
a tým aspoň trochu vyplnili ohromnú medzeru, ktorá sa nám javí malým počtom slovenských 
dôstojníkov pri československom vojsku. Oni volajú: zle je, chopte sa práce, občania, ozvite 
sa ! My sme umlčovaní a odstrkovaní. To je smysel tých niekoľkých článkov, uverejnených 
v Důstojníckych Listoch, Národných Novinách a Slovenskom Denníku. Fakt je, že kto má 
moc, tej je pán. A kto je bezmocný, ten je otrok, ten musí mlčať a tancovať ako mu hudú.

Všimnite si túto vec z bezprostrednej blízkosti. Prečo nás Maďari utláčali až hanba ? 
Lebo sme boli bezmocní, nič neznamenajúce masa. A dnes, prečo slovenčina neozýva sa po 
všetkých ustanovizniach, úradoch a teda i pri vojsku ? Lebo všade sú iní, len – česť výnim-
kám – nie Slováci. A čo i niekde najde sa, nevie byť dosť slovenské.

Pravda je, že nemáme v tom našom štáte ešte na ružiach ustlané. Keď avšak sami 
nepriložíme ruky k dielu, veru ani tak skoro nedožijeme sa lepších čias. Ukazujme na 
každom kroku svojho počínania, a  to od najmenšieho sluhu až po ministra, že sme celí 
chlapi, že vieme zastať seba pri práci, práve i zodpovednosti a ľudskej dôstojnosti.

I to je pravda, že slovenské národné povedomie nie je rado videné pri vojsku. Veď len ten 
je dobrým, kto už len česky hovorí, pričom uplatňuje sa i akási záujmová česká politika, 
ktorú niektorí páni až veľmi okate pestujú. Na príklad: väčšinu Slovákov preložili do Čiech. 
Na Slovensko prekladali Čechov a Nemcov ... Títo zosmiešňujú slovenčinu a myslia si, že 
sú hodnotnejší ako Slováci, hoci by títo i legionármi boli ... Na Slovensku vyplácané boli 
diety ako v krajine so zvláštnymi pomerami a aj preto, že tu žili bratia „ďaleko od svojho 
domova“, naproti tomu našim dôstojníkom v Česku nedali nijakých diet, lebo tí boli „blízko 
domova“. Keď to tak počítame, javí sa nám pri jednotlivcoch rozdiel ročne Kčs 5 – 7000.

Pravda, tí niekoľkí dôstojníci – Slováci, nemohli potom do neba chváliť systém, aký je, čo 
malo prirodzený ohlas v rodinách a vliv na prihlášky do vojenskej akadémie v Hraniciach. 
Ale nemusia to byť ani dôstojníci, čo by tieto veci vyniesli na verejnosť. Každoročne prichá-
dzajú nám celé tisícky vyslúžilcov, ktorí nám pekne – rúče porozprávajú, ako je to pri vojsku 
s tou našou slovenčinou, aké sú morálne a hmotné výhody a do ktorej kasárne pripustená je 
slovenská kniha, slovenský časopis.

Svorad Vlársky
Národnie noviny, 10. marec 1929, článok Branná moc a Slováci

Dokument č. 11
Denník Slovák poukazuje na to, že ignorácia slovenčiny v čs. armáde je hlavnou príčinou 
nezáujmu Slovákov o službu v nej.

Nedeľnajšie Narodnie noviny v úvodnom článku prinášajú zprávu o tom, ako sú naši Slo-
váci pri vojsku odstrkovaní, že slovenské národné povedomie nie je rado pri vojsku videné 
a na koniec je článok zakľúčený so želaním, že musia nastať časy a pomery, aby slovenskí 
rodičia, ktorí majú 2 – 3 synov, dali vždy jednoho s radosťou do vojenskej akademie.

Toto by veru nebolo zlé želanie, ale ono sa pravdepodobne neuskutoční a nesplní nikdy. 
Už aj preto, že by týchto našich všetkých chlapcov tam asi sotva prijali, lebo tam prijímajú 
obzvlášť k delostrelectvu, jazdectvu a letectvu len protekčné deti a keď aj príjmu niektorého 
Slováka, tak ho zaradia obyčajne k pechote.

Keď by sa i splnilo, že by sme našich synov mohli posielať do tejto vojenskej školy, zas by 
sme tým ničoho nedocielili, poněváč náš chlapec, ktorý bol prijatý do vojenskej akademie, 
je po dvojročnom pobyte na tejto škole úplne počeštený a keď by snáď mal predsa z domu 
takú výchovu, že by sa behom tejto doby predsa nepočeštil, tak sa mu po celú dobu jeho 
vojenskej služby zle vodí.  Už zo školy nesie si obyčajne zlý popis a u pluku je potom len ako-
tak trpený a nejakých úspechov nedopracuje sa nikdy.
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Nikde slovenčina nie je tak ubíjaná, ako práve v armáde. Naši synkovia, ktorí sa 
vracajú z vojny, vedia o tom najlepšie rozprávať. Tam boly zbytočné všetky nariadenia. 
Tam slovenčinu vôbec nepoznajú. Rozkazy sa vydávajú len v češtine (bohužiaľ i u takých 
plukov, kde veliteľom je Slovák).27 Staly sa i také prípady, že hlásenie, predložené písomne 
v slovenskej reči na veliteľstvo, bolo vrátene s poznámkou, že úradnou rečou je čeština.

A dôstojníci. Tvoria obyčajne v každom meste našej krajiny uzavretú spoločnosť.
Samozrejme, že slovenský dôstojník sa v takejto spoločnosti dobre nemôže cítiť a hľadí 

sa čímskorej vytratiť. Nejaké sblíženie medzi dôstojníkmi českými a slovenskými je na 
nepatrné výnimky vylúčené. Sú to dve tak veľmi rôzne povahy. Slovák dôstojník musí si stále 
domýšľať, že je len ako trpený a už to ho rozhorčuje a obyčajne hľadí sa dostať čímskorej 
do penzie. V tom prípade zas, keď príde medzi dôstojnícky sbor Slovák trochu schopnejší, 
ktorý by prevyšoval nadaním a vedomosťami, toho hneď začnú nenávidieť, až ho úplne 
spravia nemožným.

Tedy naše želanie na tomto poli sa pravdepodobne nesplní asi nikdy. Zachrániť by sa dalo 
niečo jedine tým spôsobom, keď by naši poslanci a senátori spojenými silami vymôhli, aby 
dôstojníci, pôsobiaci na území Slovenska, behom určitého času složili zkúšky zo slovenčiny 
a aby vo styku s mužstvom slovenským používali len reči slovenskej. – Dôstojníci, ktorí 
by nesložili takúto zkúšku, mali by byť bez okolkov poslaní za Moravu a vymenení tými 
Slovákmi, ktorí v Čechách konajú službu.

Súčasne by naši poslanci a senátori mali vymáhať, aby na vojenskej akadémii bol 
i patričný počet Slovákov – učiteľov. V tom prípade, keď by sa nám to všetko podarilo 
docieliť (a podarilo by sa, len treba pracovať spojenými silami) a keď by sme na tieto všetky 
veci potom prísne dozerali, docielili by sme snáď aspoň toho, že by naši mladí slovenskí 
junáci vstupovali do služieb armády a aj na tomto poli dokázali, že vedia svoju povinnosť 
voči našej republike a voči tým, čo z dedín dochodia odbavovať svoju prezenčnú službu.

Dôstojník Slovák
Slovák, 15. marec 1929, článok Slovenčina v našej armáde. Naši poslanci mali by za-

kročiť

Dokument č. 12
Denník Slovák o „krivdách“ páchaných na slovenských dôstojníkoch v čs. armáde a o jej 

„neslovenskom“ pomere k všetkému, čo je slovenské.

Rok, čo rok sa história opätuje. Raz sa prihlási päť Slovákov, inokedy traja, ale viac ťažko. 
Rok, čo rok strhne sa krik v českej tlači: hľa Slováci sa nehlásia do našej armády. Jeden z toho 
vyvodzuje ďalekosiahle dôsledky. Jeden hovorí, že je to následkom materialistických náklonností 
Slovákov a pod. Darmo by v českej tlači hľadal človek kus pravdy a aspoň odrobinku z tých 
skutočných príčin, od ktorých sa slovenská mládež odráža, ako prúd vody od skaly.

Zostáva však faktom, že máme málo slovenských dôstojníkov a budeme ich mať ešte menej, 
lebo prírastok je veľmi nepatrný.

Prečo ?
Je mnoho príčin, ktoré odrádzajú mládež od vojenského stavu. Za prvé, je to už nám Slo-

vákom vrodený odpor proti vojenčeniu. – V tomto si stojíme s Čechmi priamo v protive. Už 
i Kukučín bol napísal: „Čech ľúbi vojsko i rád oblieka uniformu; už či je hasičská, vojen-
ská, veteránska, spolková alebo úradnícka“. Ale, čo viac odháňa Slovákov, to je ten pomer  
armády k všetkému tomu, čo je slovenské. Pomer k slovenským dôstojníkom, k slovenskej 
kultúre, k slovenskej reči.

27 Jednalo sa o peší pluk 41 (veliteľ plk. Emil Geryk) a delostrelecký pluk 9 (veliteľ plk. Alexander Čunderlík)  
v Žiline.
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Tak zrejme protislovensky sa neúraduje nikde ako v armáde.
Starý dôstojníci nemôžu postúpiť. Medzi vyššími dôstojníkmi niet Slovákov. – Len 

v armáde bolo možno trestať vojakov za slovenské hlásenie tu. A zase len v armáde mohol 
nastať prípad odohravší sa pred niekoľkými rokmi, keď bolo radikálne zakročované proti 
slovenským dôstojníkom, ktorí sa chceli zúčastniť augustových slávností.28

Najlepšie to azda bolo vidieť v číslach o slovenskej knihe, ktoré boly tieto dni v „Slováku“ 
uverejnené.

Toto sú veci – tvoriace hlbokú hrádz medzi mladou slovenskou inteligenciou a armádou.
Je to predsa zrejmé, čo by nasledovalo, keby sa niektorý mladý slovenský dôstojník po-

stavil proti a chcel reformovať v týchto veciach aspoň v okruhu svojej pôsobnosti. Bol by 
znemožnený.

Zdá sa, že páni niekde prekročujú hranice právomoci a i slušnosti. V minulých dňoch 
videl som razítko vojenského útvaru s nadpisom Píšťany. Taká obec predsa nejestvuje. My 
poznáme Piešťany a niekto na svete nemá práva toto meno pozmeniť. A sám som dostal 
pozvánku na cvičenie. Blanketa je slovenská vyplnená česky. razítko: Doplňovací okresní 
velitelství v Trnavě; náhr.rotě atď podpis mjr. Doud.

Bol čas, že niektoré razítka boly slovenské – nevieme ako sa stalo, či rozkazom vyšších 
pánov, či opovážlivosťou nižších, na ich miesta prišly razítka české s počeštenými menami 
slovenských miest.

Ťažko je nájsť vhodný výraz na pomenovanie takéhoto skutku.
Zbytočne sa dovolávame po celé roky nápravy. Z toho vidieť, že nie je to azda náhoda, 

alebo ojedinelé výčiny – ale je to úradne uznaný smer. Dokiaľ tento bude trvať, dotiaľ ani 
mladá slovenská inteligencia – vychovaná českými profesormi – nepriblíži sa k armáde. 
dotiaľ bude ministerstvo zbytočne pred očami slovenskej inteligencie šermovať s dákymi 
výhodami pre Slovákov. Tie výhody sú primalé oproti tendencii vojenských kruhov.

Konečne by sme i my Slováci chceli povedať o armáde to slovko: naša. Mohlo by to byť, len 
bolo by treba zmeniť tam hore panujúci smer. Mal by sa vydať rozkaz, aby sa na Slovensku 
úradovalo slovensky. Pozmeňte protislovenský smer a bude dosť slovenských akademikov, 
ktorí sa prihlásia k vojenskej službe.

- en
Slovák, 23. jún 1929, článok Len päť akademikov. Prečo Slováci nechcú vojančiť – 

Treba by bolo najskôr pozmeniť protislovenský režim v armáde

Dokument č. 13
Denník Slovák poukazuje na to, že povinnosť slovenských dôstojníkov slúžiť mimo ma-
terské územie Slovenska je hlavnou príčinou „nechuti Slovákov k vojenskej dráhe“.

V jednom poslednom vecnom vestníku M.N.O. vypísaný je súbeh pre prijímanie do 
vojenskej akademie. Z tejto príležitosti objavujú sa v novinách články, nabádajúce 
slovenských stredoškolákov k prihláseniu sa do akademie.

Hľadajú sa príčiny nechuti Slovákov k vojenskej dráhe. Poukážem na jednu príčinu, 
o ktorej sa ešte nepísalo. V každom inom povolaní s radosťou pracuje Slovák v svojom 
prostredí, ktoré má rád, zúčastní sa vzdelávacej, kultúrnej a umeleckej činnosti dľa svojich 
schopností, čo je vlastné, životnou podmienkou kultúrneho človeka. Tohoto nie je však 
dožičené sloven. dôstojníkom. Koľko idealizmu každý z nich priniesol si na vojnu, s akou 
energiou každý chcel sa venovať výchove slovenského vojaka, ktorý je bez tradície ! No, 

28 Šlo už o vyššie spomínanú schôdzku dôstojníkov slovenskej národnosti z 27. decembra 1922 v Národnom  
dome v Turčianskom Sv. Martine. Účasť na augustových slávnostiach pri príležitosti založenia Matice 
Slovenskej bola jedným z jej prejednávaných bodov.
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po akademii príde hneď sklamanie. Vo väčšine prípadov slovenský dôstojník pridelený 
je do českých posádok – ako inštruktor vojakov maďarskej národnosti, čo sa dá pravda 
ľahko odôvodniť služobnými dôvodmi, niekedy však koná službu v českej posádke pri 
jednotke čisto českej, čo sa už však nedá odôvodniť ničím. Veď prečo sa hreší na nedostatok 
slovenského dôstojníctva, keď ani ten malý počet dôstojníkov nie je použitý tam, kde je jeho 
miesto, t.j. na Slovensku. Slovenský dôstojník v Čechách žije v českom prostredí, hovorí vo 
službe maďarsky alebo česky, po službe česky. Bratský spoločenský život je mu cudzí, keď 
i nie národnosťou, aspoň povahou. Slovenský súčasný život sleduje len v článkoch českých 
denníkov, slovenské nemajú preň ceny, lebo ich dostane o 2 – 3 dni neskôr, alebo nedostane 
ich vôbec.

Mohol by niekto azda hovoriť o rovnakom osude českého dôstojníka na Slovensku, tu však 
treba poznamenať, že v skoro v každej posádke slovenskej je české prostredie a to hodne silné.

Bolo by zaujímavé sostrojiť štatistiku, kde a akú službu vykonávajú slovenskí dôstojníci, 
vyšlí z akademie.

Že vojenská správa nemá v úmysle zmeniť tento režim dokazuje prípad, že istý slovenský 
dôstojník v Čechách zadal si dve žiadosti o preloženie na Slovensko, tieto boly mu však bez 
udania dôvodov zamietnuté. Slovenskí dôstojníci v Čechách, povedzte, kto z Vás by nekonal 
službu radšej na Slovensku ?!

Odporúčam túto vec do pozornosti slovenských parlamentných činiteľov a členov bran-
ného výboru.

Dôstojník Slovák
Slovák, 3. marec 1930, článok Slovenský dôstojník v armáde

Dokument č. 14
Slovenský východ uverejňuje rozhovor s ministrom národnej obrany Karlem Viškovským 
o Slovákoch v čs. armáde.

Pražský zpravodajca „Slovenského východu“ mal rozhovor s ministrom národnej obrany 
dr. Karolom Viškovským o Slovákoch v našej armáde.29 Minister dr. Viškovský vyjadril sa 
o tejto veci takto:

Akí boli Slováci ako vojaci počas svetovej vojny v našich čs. légiách, je dostatočne známe. 
Ani nemohli mať skvelejšieho reprezentanta, ako bol sám generál M. R. Štefánik. Slovenskí 
legionári mali ostrú konkurenciu v svojich českých bratoch. Ak si však slovenskí vojaci 
vydobyli u svojich českých bratov veľkú úctu a povesť vynikajúcich vojakov, svedčí to 
o vysokých vojenských hodnotách slovenského národa. Húževnatosť, vytrvalosť, hrdinnosť 
až šialená – to boly vlastnosti, ktoré slovenský vojak v legiách prejavoval.

A čo terajší slovenskí vojaci, ktorí prichádzajú do československých kasární, aby 
vykonali svoju najčestnejšiu občiansku povinnosť ? Zaslúžia si nie menšej chvály. Ich 
pomer k vojenskej službe je prirodzený, neskreslený, prichádzajú len s jedinou myšlienkou: 
riadne splniť svoju povinnosť. Šrúbu nezbytnej vojenskej kázne znášajú slovenskí vojaci 
mužne, napriek mäkkosti svojej povahy. Velitelia majú v slovenských vojakoch oddaných 
podriadených, ktorí si vedia vážiť vľúdneho slova a otcovského zaobchádzania.  V službe sú 
slovenskí vojaci presní, spoľahliví a trpezliví.

Ak vojenská služba je skutočne tou pokračovacou školou, ktoré heslá razil o nej sám prezi-
dent republiky Masaryk, má pre slovenských chlapcov dvojnásobný význam: z ostýchavých, 
zarazených a skromných chlapcov stávajú sa sebavedomí občania, pyšní na svoj štát, zem 
a reč. občania s živelnou túžbou vyrovnať sa čo najskôr svojim spoluobčanom, ktorí žili 
v priaznivejších pomeroch, než aké boly ich pomery predošlé, v Uhorsku.
29 Karel Viškovský, minister národnej obrany v rokoch 1929 – 1932.
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Vliv novej československej školy v našej armáde a najmä u slovenských vojakov je stále 
zrejmejší. Počet negramotných slovenských nováčkov stále klesá; procento negramotných 
sa približuje len desiatim procentám oproti predošlým 30 – 40 procentám. Slovenskí vojaci 
môžu dnes s úspechom vydržať v súťaži o získanie poddôstojníckej hodnosti. Žiaľbohu ale, 
že dosiaľ je málo slovenských uchádzačov o službu aktívneho dôstojníka v našej armáde, 
a že ani tí všetci nebývajú prijatí, pretože z uchádzačov prijímajú sa len tí, ktorí vyhovia 
všetkým požiadavkom, kladeným na dôstojníka z povolania.

...
Slovenský východ, 28. október 1932, článok Slováci na vojne

Dokument č. 15
Slovenský denník o situácii v prijímaní Slovákov do Vojenskej akadémie v Hraniciach

Ako sa dozvedáme, došlo tohoto roku 42 žiadostí o prijatie do vojenskej akadémie 
v Hraniciach od žiadateľov slovenskej národnosti. Komisia, ktorá mala previesť z podaných 
žiadosti výber pre ministra národnej obrany, navrhuje prijať z nich 22, t.j. viac ako 50 procent. 
Návrh tento bude nepochybne ministrom národnej obrany Bradáčom schválený.30 Čechov 
bude tohoto roku prijaté do vojenskej akadémie asi 33 procent zo všetkých žiadateľov českej 
národnosti. Z toho je zrejmé, že vojenská správa bere tentokrát na slovenských žiadateľov 
osobitný zreteľ. Lanského roku bolo slovenských žiadateľov 40 a prijaté z nich 15, t.j. viac 
ako 33 procent.

rk z Praha
Slovenský denník, 22. júl 1933, článok Slováci na vojenskú akadémiu

Dokument č. 16
Denník Slovák polemizuje o tom, či M. R. Štefánik nebol prvým slovenským generálom.

Už sme písali o tom, že po tieto dni bol za generála vymenovaný Rudolf Viest. Napísali 
sme, že je to prvý slovenský generál v Česko-slovenskej republike. Tejto veci sme venovali 
dokopy vari 4, či 5 riadkov. Jednako niektoré české a či „československé“ časopisy, ktoré 
samé musia považovať fakt, že medzi vyše 100 generálmi dosiaľ nebol ani jeden Slovák, za 
krajne nespravodlivý, boly nepríjemne dotknuté tými štyrmi riadkami. I ponáhľaly sa poučiť 
nás a našu zprávu opraviť. Česko-socialistický „Slovenský večerník“ na pr. napísal, že to 
nie je pravda. Viest nie je vraj prvým slovenským generálom a nie je jediným slovenským 
generálom v Česko-slovenskej republike. Pravdou je to len potiaľ, že je jediným žijúcim 
slovenským generálom.

Obrovské !
Tých 100 – 200 českých a nemeckých generálov, ktorý tu máme, vari sú mŕtvi ?
Ďalej „Slovenský večerník“ mudruje, že Slováci už mali jedného generála. Bol to Milan 

Rastislav Štefánik. Hej ! Ale Milan Rastislav Štefánik bol generálom francúzskym. Za generála 
ho nevymenovali Češi alebo páni v Česko-slovenskej republike ! Štefánik sa stal generálom 
francúzskym a vo Francúzsku ! Je teda zúfalou naivitou chcieť niekoho presvedčovať o tom, 
že tu nie je reč o krivde, lebo i Štefánika ráčili láskave uznať českí páni za generála.

Ďakujeme pekne !
Ale nezabúdajte, milí panáci, že bez Štefánika nemali by ste tu 120 českých žijúcich gene-

rálov, ale pravdepodobne ani jednoho.
Iba ak v rakúskych a iných službách ...
Slovák, 25. júl 1933, článok Poznámky

30 Bohumír Bradáč, minister národnej obrany v rokoch 1932 – 1935.
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Dokument č. 17
Národnie noviny o menovaní plk. R. Viesta za prvého slovenského generála a obchádzaní 

Slovákov pri povyšovaní

Vymenovali nám konečne generála – Slováka. Radosť je všeobecná. Zvesť o tom priniesly 
všetky časopisy, hovorí sa o tom temer v každej spoločnosti. Akoby aj nie ! Veď nový generál 
Rudolf Viest je prvým generálom – Slovákom, ktorý bol v našej republike vymenovaný, 
keďže tragicky zahynuvší gen. Štefánik bol generálom francúzskej armády.

Tak je tomu už, bohužiaľ, u nás na Slovensku, že keď nám povýšia, alebo vymenujú 
niektorého úradníka, je to pre nás udalosť nie malého významu. Je to u nás vzácne, lebo je 
to veľmi zriedkavý prípad. Najmä keď ide o vyššie postaveného nášho človeka. Píše sa o tom 
viacej v našich novinách a rozťahujú to i časopisy Slovákom nie priateľské, z poznámok 
ktorých možno medzi riadkami vyčítať: „Ajhľa, vidíte Slováci, ako sa Vám v republike praje. 
Opäť vám vymenovali toho a toho atď.!“.

Svojho času písalo sa mnoho o postavení Slovákov v našej armáde. Máme málo 
slovenských dôstojníkov preto, lebo, ako je všeobecne známe, Slovákom – dôstojníkom 
nevodí sa dobre. Sú zaznávaní, krivdí sa im, zabúda sa na nich. Dokladom toho je aj toto 
menovanie prvého slovenského generála. Za 15 rokov povýšili veľmi mnohých na generálov, 
a to i takých, ktorí si toho tak veľmi nezaslúžili, ba nemali ani dostatočnej kvalifikácie. 
Len na Slovákov zabúdali. Máme niekoľko znamenitých slovenských vyšších dôstojníkov 
gen. štábu, ktorí sú pri povyšovaní obyčajne obchádzaní, hoci majú i kvalifikáciu, služobné 
roky a zaslúžili sa i v légiách. O nespoľahlivosti Slovákov nemožno hovoriť, keďže Slováci 
sú najlepšími vojakmi v našej armáde. A slovenskí dôstojníci, i keď sú trochu utiahnutí 
a skromní, patria k najsvedomitejším dôstojníkom našej armády a sú najlepšou oporou 
republiky. Zato pri povyšovaní radi ich obchádzajú.

Tak je tomu, bohužiaľ, i v iných oboroch štátnych zamestnancov. Vidieť to v úradoch škol-
ských, finančných, administratívnych atď. Keď raz za čas povýšia, vymenujú Slováka, tak je 
to pre nás vzácne, ako všetko, čo je zriedkavé.

A tak vzácnym je pre nás i menovanie prvého slovenského generála za republiky. Muselo 
prejsť temer 15 rokov, kým ho ráčili vymenovať, „aby se konečně neřeklo“. Lebo to už až 
priveľmi kričalo, že československá armáda je bez generála – Slováka. Generál Viest mal byť 
už dávno generálom, tak ako mali byť už dávno povýšení i ostatní slovenskí dôstojníci. No i tak 
sa tomu tešíme ako prvej lastovičke a, p. generálovi Viestovi srdečne blahoželajúc, prajeme si, 
aby sa nezabúdalo pri budúcich povýšeniach i na ostatných našich slovenských dôstojníkov.

asp
Národnie noviny, 26. júl 1933, článok Vzácne povýšenie

Dokument č. 18
Nástup o menovaní plk. R. Viesta za prvého slovenského generála a problémoch Slovákov 
pri robení vojenskej kariéry v čs. armáde
 
Veru nemysleli sme si, že to bude tak dlho trvať, než sa stane prvý Slovák generálom. 

Nebyť slovenskej nespokojnosti, kriku slovenskej autonomistickej tlače, a žalôb, že pred 
Slovákmi sa i v našej armáde dáva prednosť Čechom a Nemcom, nebol by plukovník R. Viest 
ani dnes generálom. Niektoré časopisy napísaly, že nie je pravdou, akoby Viest bol prvým 
Slovákom v hodnosti československého generála, lebo prvým česko-slovenským generálom 
vraj bol Štefánik. Nie je to pravda ! Štefánik nebol vôbec česko-slovenským generálom. 
Štefánik bol francúzskym štátnym občanom a francúzskym generálom. Ale trvalo to dlho, 
než to prvý Slovák dotiahol na generála. Vo vojenskom šematizme sme videli, že ho nie 
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prvý raz preskočili o veľa mladší dôstojníci. Viest, keď prišiel z Ruska, prišiel už v hodnosti 
majora a mal i to, čo nemali mnohí z našich dôstojníkov, stredoškolské vzdelanie. A predsa 
ťažko sa hýbal ku predu, hoci sa tvrdilo, že slovenských dôstojníkov je veľmi málo. Práve to, 
že slovenská mládež videla, ako slovenskí dôstojníci zostávajú v armáde pozadu, preto sa 
vyhýbala dôstojníckej kariére. Ťažko bolo urobiť karieru Viestovi, ktorý bol stopercentný 
Čechoslovák, ktorý úradoval viacej po česky než po slovensky, v spoločnosti i v službe 
bolo ho viacej počuť rozprávať po česky než po slovensky. Predstavme si, jak ťažko urobí 
v armáde kariéru Slovák, ktorý sa postaví na čisto slovenskú podstať, ktorý bude len a len 
Slovákom. Bude to vôbec možné, alebo azda len tomuto bude možné ?

Čechoslováci majú zaiste radosť, že máme konečne i Slováka generála. Budú môcť 
vykázať, že počet slovenských generálov v šestnástom roku republiky zvýšil sa s jedného 
dňa na druhý o 100 proc. A budú mať pravdu, lebo 100 percent slovenských generálov 
reprezentuje jediný jeden Slovák – rešpektíve Čechoslovák.

Nástup, 1. august 1933, článok Prvý Slovák generálom

Dokument č. 19
Slovenský denník o situácii v prijímaní Slovákov do Vojenskej akadémie v Hraniciach

Dozvedáme sa, že bolo práve rozhodnuté o prijatí uchádzačov do vojenskej akadémie 
v Hraniciach pre budúci školský rok a že z prihlásených 53 Slovákov bolo ich prijaté 14, 
ktorí vykonali s prospechom prijímaciu skúšku. Z týchto 14 bolo prijatých 9 k pechote, 2 
k  delostrelectvu, 1 k letectvu, 1 k jazde a 1 k ženijnému vojsku. Vlani žiadalo zo Sloven-
ska 41 uchádzačov a bolo ich prijatých 17. Príčinou tohoročného menšieho počtu prijatých 
je, že teraz bolo príliš mnoho tých, ktorí nevyhovovali zásadným podmienkam. 29 žiada-
teľov, teda vyše polovica, bolo fyzicky nespôsobilých, ďalší žiadatelia nemali predpísané 
stredoškolské vzdelanie, takže kvalifikovaných žiadateľov, ktorí boli pripustení k prijímacej 
skúške, zostalo len 21.

rk z Praha
Slovenský denník, 12. august 1934, článok Slováci a vojenská akadémia

Dokument č. 20
Ľudová politika o tom, aby sa pri obsadzovaní veliteľských miest pamätalo aj na Slovákov

Dnes, keď otázke brannosti je venovaná zvýšená pozornosť, nebude iste odveci upozorniť 
kompetentné vojenské kruhy, aby pri obsadzovaní veliteľských miest u vojska pamätaly 
tiež na Slovákov. tieto dni menovaný bol celý rad nových veliteľov, ale Slováka medzi 
nimi niet. Uznávame, že v armáde musia rozhodovať pri obsadzovaní veliteľských miest 
výlučne schopnosti, ale nemožno popierať pri posudzovaní brannosti armády, významu ani 
psychologickým prvkom, obzvlášť v časoch vážnych.

I ten vojak sa lepšie oduševní, s väčšou chuťou plní svoju ťažkú povinnosť, keď ho vedie 
človek jemu povahove a rečové bližší. A keďže máme značný počet obyčajných vojakov 
Slovákov, nebude nijako na ujmu brannosti našej armády, keď bude mať aj primeraný 
počet veliteľov Slovákov. Dúfajme, že čo bolo dosiaľ zameškané, bude v budúcnosti 
napravené.

ič.
Ľudová politika, 21. december 1934, článok Nezabúdajte na Slovákov
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Dokument č. 21
Ľudová politika o vysokom zastúpení Slovákov v duchovnej službe čs. armády

Vo štvrtok složili v Prahe III., v ubikáciách duchovnej služby ministerstva národnej 
obrany v Nerudovej ulici služobnú prísahu noví vojenskí duchovní. Z nich – počtom šiesti – 
boli pritom prijatí na Hrade v arcibiskupskom paláci J. E. arcibiskupom Dr. Kašparom a to, 
ako sme počuli od jedného z účastníkov audiencie, veľmi slávnostne. Z nových vojenských 
rímsko katolíckych duchovných sú dvaja Slováci: nadporučík Anton Lednický a nadporučík 
Dezider Kiš. Prvý z nich dľa informácie danej nám v ministerstve národnej obrany bol 
pridelený ihneď k 12. pešiemu pluku v Komárne. – Vdp. Dezider Kiš bude konať službu 
u Zemského vojenského veliteľstva v Prahe.

Československá armáda má celkom 31 vojenských duchovných rím. katolíkov, z toho 6 
Slovákov, jedného Rusína. Slováci sú v duchovnej vojenskej službe teda veľmi dobre zastúpení. 
Z ďalších Slovákov rím. katolíkov vojenských duchovných je jedon prednostom duchovnej 
služby v Košiciach, jeden je pridelený Zemskému vojenskému veliteľstvu v Bratislave, tretí 
koná službu u tretej divízie v Litomericiach, štvrtý u šiestej divízie v Brne.31

Šéfom rím. katolíckej duchovnej služby v armáde stal sa po penzionovaní generála Me-
deka podplukovník Kubáň, rodom z Moravy od slovenských hraníc a je tiež známy dobre 
na Slovensku: okrem iného pôsobil osem rokov v Žiline. V rím. katolíckej duchovnej službe 
v armáde tvoria Slováci dvacať percentov. Inakšie len jednu štvrtinu percenta v dôstojníc-
kom sbore. Rady by sme videli, aby dvacaťpercentový pomer zovšeobecnel. Slováci musia 
byť v armáde dostatočne zastúpení už i z dôvodov štátnych.

Ľudová politika, 17. február 1935, článok Slováci v duchovnej službe v armáde

Dokument č. 22
Ľudová politika informuje o podmienkach a výhodách vstupu do školy na dôstojníkov 
letectva v zálohe.

Obdobne jako vlani príjme vojenská správa aj tohoto roku určitý počet 18 – 20 ročných 
absolventov strednej alebo jej na roveň postavenej školy do školy na dôstojníkov letectva 
v zálohe. Uchádzači, ktorí sa chcete stať dôstojníkmi letectva z povolania, podajte si 
najpozdejšie do konca júla 1935 žiadosti o dobrovoľný vstup do československej brannej 
moci a adresujte ju niektorému z leteckých plukov 1 – 6. K žiadosti treba priložiť tieto 
doklady: 1. vstupný list, vydaný domovským politickým úradom I. stolice (okresný úrad); 
2. svolenie otcovo (poručníkovo), overené obecným (mestským) úradom alebo notárom; 
3. opis vysvedčenia dospelosti alebo potvrdenie riaditeľstva príslušnej školy, že žiadateľ 
dokončuje stredoškolské štúdium; 4. vysvedčenie zachovalosti. Branci, ktorým bude podľa 
výsledku dobrovoľného odvodu povolený vstup do čsl. brannej moci, nastúpia do prezenčnej 
služby spoločne s ostatnými brancami priamo do školy na dôstojníkov letectva v zálohe pri 
vojenskom leteckom učilišti v Prostějove. Tu sa podrobia špeciálnej lekárskej prehliadke, 
pri nej bude zistená ich schopnosť k výkonnej službe leteckej. Brancom k výkonnej službe 
leteckej neschopným bude buď povolený odklad nastúpenia do prezenčnej služby, buď 
budú premiestení k inej zbrani (pechote, delostrelectvu, jazdectvu) a zaradení do školy na 
dôstojníkov v zálohe tejto zbrane. Pri tom bude dbané žiadosti jednotlivcov, u ktorej zbrane 
chcú slúžiť. Dobrovoľne odvedený branec nech si vyžiada u školy na dôstojníkov letectva 

31 Uvedenými osobami sú postupne pplk. duch. Henrich Hajdin (prednosta duchovnej služby katolíckej ZVV  
Košice), mjr. duch. František Kovalčík (pridelený dôstojník duchovnej služby katolíckej ZVV Bratislava) 
a škpt. duch. Albin Krásna (duchovný správca 3. divízie), resp. Valentin Vilkovský (duchovný správca 6. di-
vízie).
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v zálohe v Prostějove informačný leták, ktorý ho poučí o všetkom, čo treba vykonať pred 
nastúpením do školy. K dotazu pripojte 1 Kčs známku na odpoveď. Branci – dobrovoľníci, 
prijatí do školy na dôstojníkov letectva v zálohe, majú prednosť pred ostatnými pri výberu 
uchádzačov do vojenskej akadémie pre kategóriu dôstojníkov letectva z povolania.

Ľudová politika, 6. marec 1935, článok Naša mladá inteligencia k letectvu

Dokument č. 23
Ľudová politika o potrebe väčšieho uplatnenia sa Slovákov v čs. armáde

Niekoľkokrát písali sme už v poslednom čase o potrebe väčšieho uplatnenia sa Slovákov 
v armáde, v dôstojníckom sbore a tlmočili sme prejavy aj vynikajúcich reprezentantov, 
žiadajúcich si vstup Slovákov do dôstojníckeho sboru (na príklad generála letectva 
Fajfra, nebohého už ministra Národnej obrany Viškovského atď.).32 Naše volanie najmä 
ku mladej slovenskej generácii, ako vidíme zo zápisu prevedeného na vojenskej akadémii 
v Hraniciach, doznalo už pekného ohlasu. Slovákov prihlásil sa rekordný počet – 102 
žiadateľov. Záverečné skúšky urobilo 37. Slováci tvoria desať percent nováčkov v akadémii. 
Slovákom bola daná prednosť aj pred Čechmi lepšie kvalifikovanými. Záujem Slovákov 
o dôstojnícku službu v tomto roku ukazuje sa najmä zo srovnania s minulými rokmi: v roku 
1934 bolo prijaté do vojenskej akadémie 12 Slovákov, v roku 1933 jeden, v roku 1932 žiaden, 
v roku 1931 traja, v roku 1930 jeden, v roku 1929 traja, v roku 1928 päť, v roku 1927 dvanásť, 
v roku 1926 štrnásť, v roku 1925 devätnásť, v roku 1924 osem, v roku 1923 desať, v roku 1922 
dvaja. Prítomný rok rovná sa počet prijatých Slovákov počtu Slovákov nováčkov v akadémii 
za osem minulých rokov.

Je to akiste radostný zjav. Len aby bol už všeobecný ! Bude to len k prospechu brannosti 
republiky.

Ľudová politika, 14. september 1935, článok Slováci do armády !

Dokument č. 24
Slovenský denník prináša rozhovor s prvým slovenským generálom v čs. armáde R. 
Viestom, ktorý odmieta fakt, že za nízke zastúpenie Slovákov v čs. armáde môže vojen-
ská správa.

Požiadali sme nového veliteľa pražskej divízie a posádkového veliteľa hlavného mesta, 
gen. Rudolfa Viesta, Slováka – legionára, rodom z Revúcej, aby poskytol „Slovenskému 
denníku“ k výročiu republiky interview na otázky, aký bol vývoj armády v poslednom roku 
a čo ešte armáda potrebuje.

Vysoký, urastený, prostých vojenských spôsobov, prijal ma generál Viest veľmi srdečne 
s dal mi na naše otázky túto odpoveď:

– Môžem vás uistiť, že armáda dobre využila možností, ktoré jej v uplynulom roku boly 
dané a urobila značný krok napred. Spomeniem len zavedenie dvojročnej prezenčnej služby 
a prevedenie záverečných cvičení.

– Dvojročná prezenčná služba umožňuje dôkladný výcvik všetkých složiek armády, zvyšuje 
jej pohotovosť, veľké záverečné cvičenia poskytly možnosť obzvlášte vyšším veliteľom 
a štábom, aby si pocvičily vo vedení veľkých jednotiek za pomerov, ktoré sa čo najviac 
približujú skutočnosti.

– Chcel by som ukázať ešte na jeden potešiteľný zjav. Ukazuje sa, že naša verejnosť 
konečne začína chápať otázku brannosti. Uvedomuje si obzvlášťe v terajších nekľudných 
časoch, že len spojením všetkých síl národa budeme môcť obhájiť svoju slobodu. Bude treba, 
32 Generál Jaroslav Fajfr, v rokoch 1927 – 1939 prednosta Leteckého odboru MNO.

112 113



VOJENSKÁ HISTÓRIA

aby v započatom diele sa intenzívnejšie pokračovalo. Mám dojem, že zvlášte na Slovensku 
v tomto smere treba ešte veľmi mnoho vykonať, a myslím, že práve slovenskej žurnalistike 
naskytá sa vďačná úloha prispieť k propagácii brannosti a zdatnosti hlavne našej mládeže.

– Často počuť sťažnosti, že Slováci nie sú dostatočne zastúpení v armáde. Nakoľko tieto 
výtky smerujú proti vojenskej správe, sú rozhodne nespravodlivé. Je to následok pomerov 
v prvých rokoch poprevratových, kedy bol tak veľký nedostatok inteligencie slovenskej, že 
táto nestačila ani k obsadeniu miest v štátnej administratíve a v súkromnom podnikaní. 
Ďalej je to chyba nás Slovákov samých, že aj v pozdejších rokoch pomerne nepatrný počet 
Slovákov si volil vojenské povolanie. V posledných rokoch sa tento pomer zlepšuje, ale 
ešte vždy neuspokojuje úplne.  Že si najvyššie velenie armády zvýšenie počtu Slovákov – 
dôstojníkov praje, dalo mnohokrát najavo.

rk z Praha
Slovenský denník, 27. október 1935, článok Rozhovor s generálom – Slovákom

Dokument č. 25
Denník Slovák prináša vystúpenie senátora Ľudovíta Labaja v rozpočtovom výbore se-
nátu Národného zhromaždenia, v ktorom okrem iného vyzýva k väčšej dôvere voči dôs-
tojníkom Slovákom.
...
Keď som už pri vojsku a četníctve, nech mi je v záujme Slovenska dovolené požiadať 

kompetentné kruhy, aby sa viac Slovákov bralo k četníctvu a k vojenskému dôstojníckemu 
sboru. České vládne kruhy radi sa odvolávajú na to, že sa Slováci nechcú hlásiť k armáde 
! Treba skutočne zistiť, či a prečo sa neradi hlásia a tieto treba odstrániť ! Vysoké 
vojenské kruhy hneď žiadajú od Slováka, aby česky úradoval a ak neovláda českú reč, 
už je nespoľahlivým a samozrejme jeho postup je už týmto zarazený. Viac dôvery majte 
k slovenským dôstojníkom a nezazlievajte im, že slovensky úradujú, píšu a hovoria. Veď 
je slovenská reč dľa zákona rovnoprávnou s českou rečou a nechovajte sa preto oproti 
Slovákom nedôverčive, menovite neupodozrievajte ich z nespoľahlivosti.

...
Slovák, 19. december 1935, článok Majte viac dôvery k slovenským dôstojníkom. Z reči 

sen. Dr. Labaja v rozpočtovom výbore senátu33

Dokument č. 26
Národnie noviny informujú o zriadení Štátneho vojenského reformného reálneho gymná-
zia a apelujú na slovenských rodičov, aby sem prihlásili svojich synov a pomohli zvýšiť 
zastúpenie Slovákov v dôstojníckom zbore čs. armády.

Začiatkom školského roku 1935 – 1936 zriadené bolo v Moravskej Třebovej štátne 
vojenské reformné reálne gymnázium a ministerstvo Národnej obrany k tomuto cieľu 
vydalo služobnú knihu Š-V-9, ktorou upravuje organizáciu, prijímanie žiakov, školenie atď. 
v ústave tohoto vojenského gymnázia. Predpis bol rozoslaný všetkým vojenským útvarom 
a ústavom, kde si ho prípadní interesanti môžu prezrieť ...

Do štátneho voj. ref. reál. gymnázia môžu byť prijatí jedine štátni príslušníci ČSR, a to 
predovšetkým: 1. a) synovia vojenských gážistov v činnej službe a v. v., b) synovia civilných 
zamestnancov vojenskej správy, c) synovia zamestnancov štát. ver. ref. reál. gymnázia; 2) a) 
synovia četnických gážistov v činnej službe a vo výslužbe, b) synovia príslušníkov finančnej 
stráže a sborov uniformovanej stráže bezpečnosti v čin. službe a vo výsl., c) synovia legioná-
rov, válečných invalidov a siroty po osobách padlých vo vojne, d) synovia obyvateľov mesta, 
33 Ľudovít Labaj, popredný predstaviteľ HSĽS, senátor v rokoch 1935 – 1937.
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kde je tento ústav, e) synovia iných uchádzačov, ak nebude dostatočný počet žiadateľov hore 
menovaných sborov (prednosť majú potom synkovia gážistov v zálohe). V každej skupine 
majú prednosť žiadatelia, v sídle ktorých nie je strednej školy. V mesiaci januári každého 
roku oznamuje MNO (dennou tlačou a rozhlasom), koľko chovancov bude prijatých v bu-
dúcom školskom roku.

Vyučovanie deje sa v reči čsl. (českej).
...
Apelujeme na našich ľudí, ako i na Slovákov vôbec, aby ti rodičia, ktorí majú viac synkov, 

aspoň jedného dali do tejto vojenskej strednej školy, ktorí, pravda, po úspešnom ukončení, 
budú mať prednosť k prijatiu do vojenskej akadémie v Hraniciach. A my Slováci opravdu 
len takto vyjádrime svoj úprimný vzťah ku svojmu česko-slovenskému vojsku, keď budeme 
ochotne plniť i svoje povinnosti oproti štátu a takto i oproti sebe samým a oproti svojej 
národnej a štátnej budúcnosti.

Svorad Vlársky
Národnie noviny, 23. – 25. február 1936, článok Štátne vojenské reformné reálne 

gymnázium

Dokument č. 27
Slovenská domovina o neodôvodnených výčitkách „ľudákov“ voči poškodzovaniu Slová-
kov vojenskými orgánmi vo všetkých odvetviach čs. vojenskej správy

Čas od času ľudácki poslanci, aby sa ukázali pred verejnosťou, podajú v parlamente 
nejakú interpeláciu, ktorú si hneď otlačia v „Slováku“. Takéto dotazy na ministrov 
v ľudáckych novinách čítame, ale odpovede na ne už nie, lebo spravidla zavracajú to, čo 
v dotaze je ako veľká krivda alebo senzácia uvedené.

Takýto dotaz podal na ministra národnej obrany ľudácky poslanec Haššík, ktorý sa po-
nosoval na neprijímanie Slovákov – učňov do Brnenskej zbrojovky.34

Minister národnej obrany vyhlásil v odpovedi na tento dotaz, že armádna správa 
nie je zaujatá voči slovenskému živlu. V dotaze spomínaní žiadatelia neboli prijatí len 
z toho dôvodu, že poslanec Haššík predložil ich žiadosti o jeden a pol mesiaca neskoršie 
po stanovenej lehote, keď už celý počet učňov bol prijatý. O tom, že sa slovenský živel 
nezanedbáva, svedčí okolnosť, že v podnikoch československej zbrojovky v Brne, Bratislave 
a v Považskej Bystrici, je teraz zamestnané 3386 slovenských robotníkov, 67 slovenských 
úradníkov a 47 slovenských učňov. Rovnako bezdôvodné sú aj ďalšie výtky dotazu, že 
vojenské orgány sústavne poškodzujú Slovákov vo všetkých odvetviach vojenskej správy. 
Pravý opak toho sa deje: pri prijímaní do škôl, kurzov, do akadémie, do válečnej školy 
atď.; dáva sa prednosť Slovákom. Pretože pre nedostatok uchádzačov bolo všade pomerne 
málo Slovákov, nariadil minister prednostný postup v ich prospech. Minister žiada, aby 
sa mu sdelili prípadné krivdy, keby sa snáď napriek jeho pevnej vôli vyskytli a sľubuje 
urobiť nápravu. Rozhodne minister odmieta domnienku, akoby ktokoľvek v armáde alebo 
pri styku s armádou trpel preto, že je Slovák. Podobné jednanie by minister považoval za 
protištátne.

Slovenská domovina, 14. február 1937, článok Min. nár. obrany o Slovákoch v armáde

34 Štefan Haššík, bývalý dôstojník z povolania (1923 npor.), od r. 1935 poslanec HSĽS, na prelome rokov  
1938 – 1939 vládny delegát slovenskej autonómnej vlády pri MNO, po vypuknutí SNP v rokoch 1944 – 1945 
minister obrany Slovenskej republiky.
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Dokument č. 28
Denník Slovák prináša vystúpenie člena branného výboru Národného zhromaždenia Šte-
fana Haššíka, v ktorom okrem iného poukázal na nespravodlivý prístup pri prijímaní 
civilných zamestnancov vojenskej správy a ďalejslúžiacich dôstojníkov Slovákov do štát-
nych služieb po odchode z čs. armády.
...
Po tomto vyhlásení ministra započala sa znovu prerušená rozprava o expozé ministra 

národnej obrany. Po heinleinovcovi dr. Eichlerovi prehovoril posl. Št. Haššík.35 Ministrovo 
expozé podrobil veľmi ostrej a dôkladnej kritike menovite vo veciach slovenských.

Posl. Haššík nadväzuje na slová ministrove, že bezpečnosť štátu musí ležať na srdci nie len 
vojenskej správe, ale aj všetkým občanom štátu, vyhlásil, že na Slovensku sa tak stať môže 
z príčin politických a psychologických dokonale len vtedy, keď budú Slováci uspokojení 
a keď bude vyriešený slovenský problém ! Kde niet pravého vlastenectva a obetavosti, tam 
je daromné čo aj najdokonalejšie technické vyzbrojenie. Je eminentným záujmom štátu, aby 
národ slovenský bol v celej celistvosti rešpektovaný. Ďalej prehovoril i o mimoriadnom 
vojenskom význame brannej výchovy občianstva, ktorý problém je už vo veľmi mnohých 
štátoch prakticky vyriešený – pýta sa ministra Machníka, či Slovensko a Slováci boli zastúpení 
v Spoločnom výbore pre zvýšenie brannosti ľudu, lebo pre odlišné pomery na Slovensku 
bolo vy veľkou chybou, keby sa tento problém riešil bez účasti Slovákov a ich spolkov.36 
Posl. Haššík sa zmienil i o niektorých špeciálnych vojenských organizačných veciach, pri 
ktorých vytýkal vojenskej správe polovičaté riešenie. U civilných zamestnancov vojenskej 
správy bolo konštatované, že do tejto kategórie štát. zamestnancov sa Slovák nemôže skoro 
vôbec dostať, a ktorých aj prijali, prežívajú hovotú kalváriu. Podobne priklincovaný bol aj ten 
fakt, že Slováci – ďalejslúžiaci, hoci ich počet je veľmi skromný, nemôžu dostať existenciu 
v ostatných štátnych službách ani po dlhoročnom čakaní, kým ich českí kolegovia majú 
všade otvorené dvere. Posl. Haššík pýta sa ministra Machníka, koľko je z celkového počtu 
1474 prijatých ďalejslúžiacich pre civilné štátne služby v r. 1936 Slovákov.

...
Slovák, 29. apríl 1937, článok Zo scény na zasadnutí branného výboru poslaneckej 

snemovne. Rozprava o expozé ministra národnej obrany

Dokument č. 29
Denník Slovák prináša vystúpenie poslanca Štefana Haššíka v Národnom zhromaždení, 
v ktorom okrem iného požadoval slovenské pluky, slovenské velenie, slovenskú vojenskú 
akadémiu a poukazoval na prenasledovanie Slovákov v čs. armáde.

Poslanecká snemovňa mala včera na programe návrh zákona o ďalejslúžiacich. V debate 
o tomto zákone prehovoril za Hlinkovu slovenskú ľudovú stranu posl. Štefan Haššík. Z jeho 
reči vynímame:

Slávna snemovňa ! Keď sme skúmali zbežne štruktúru tohto vládneho návrhu, zistili sme, 
že o ďalejslúžiacich je dnes už dosť slušne postarané. Nás, Slovákov, zaujíma pravda najviac, 
ako som to už tlmočil aj v brannom výbore, aké je percento ďalejslúžiacich Slovákov. Bohužiaľ, 
toto sa nijakým spôsobom nemôžeme dozvedieť, hoci je to celkom logická požiadavka. 
Keď v armáde slúži určité percento slovenského mužstva, chceme vedieť, aké percento je 
ďalejslúžiacich, rotmajstrov a dôstojníkov – Slovákov. Žiadame si preto kategoricky, aby 
sa pri ministerstve národnej obrany sriadil personálny kataster, ktorý by konečne ukázal 
35 Josef Eichler, predstaviteľ pronacistickej Sudetonemeckej strany Konrada Henleina (počas vojny majiteľ  
textilky vo Varnsdorfe).
36 František Machník, minister národnej obrany v rokoch 1935 – 1938.
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Slovákom, ako sme zastúpení v brannej moci republiky. Žiadal som vysvetlenie aj o tom, 
koľko ďalejslúžiacich – Slovákov umiestili v štátnych službách. Ani na toto som však doteraz 
nedostal z ministerstva národnej obrany odpovedi. Aj v tomto smere sme prinútení znovu 
žiadať presnú evidenciu, aby sa vedelo, koľkým slovenským ďalejslúžiacim bola poskytnutá 
v štátnych úradoch existencia. Prítomný zákon dáva ministerstvu národnej obrany 
ohromnú možnosť uplatniť ďalejslúžiacich. Vo vojenskej správe môže ich umiestňovať 
štyrmi pätinami, pri finančnej stráži, četníctve, pri väzenskej stráži dvoma tretinami a pri 
štátnej polícii a iných úradoch polovicu. A tu je to práve nebezpečenstvo.

Pri nedostatočnom počte ďalejslúžiacich – Slovákov budú sa tieto miesta na Slovensku 
– ako sa to už aj doteraz robí ! – obsadzovať ďalejslúžiacimi Čechmi. My s tohto miesta upo-
zorňujeme vládu, aby pri obsadzovaní nižších miest štátnej a verejnej služby dbala špeciál-
nych slovenských záujmov a miesta na Slovensku obsadzovala výlučne uchádzačmi Slovákmi.

SLOVENSKĚ PLUKY A SLOVENSKÉ VELENIE.
V našej armáde sa praktikujú, že ďalejslúžiacich používajú často ako náhradu za subal-

térnych dôstojníkov. Toto musí prestať. My vieme, že je nedostatok subaltérnych dôstojníkov 
a tento nedostatok vyriešil sa svojho času tak, že do aktívnej služby povolali takzv. ďalej-
slúžiacich podporučíkov. Slávna snemovňa ! Aj toto je neprípustná nahrážka, na ktorú sme 
boli zvyknutí počas vojny. Za pokojových pomerov takéto provizória by nemaly existovať. 
Miesta, ktoré môžu zastávať len absolventi vojenských akadémií, nemôžeme ponechávať 
ďalejslúžiacim poddôstojníkom, ale ani ďalejslúžiacim podporučíkom. Trvalý nedostatok 
subalterného dôstojníctva poukazuje na to, že vojenská správa zanedbala tu niečo, čo zane-
dbať nemala. Práve preto domáhame sa vybudovania novej vojenskej akadémie na Sloven-
sku, ako nám to Slovákom na Slovensku patrí.

Žiadame ďalej, aby sa vytvorily slovenské pluky a aby sa na Slovensku zaviedlo sloven-
ské velenie ! Keď to mohli mať Horvati v bývalom Rakúsko-Uhorsku, niet príčiny, aby sa 
toto nepriznalo aj Slovákom.

PRENASLEDOVANIE SLOVÁKOV V ARMÁDE.
Slávna snemovňa ! Máme v evidencii aj prenasledovanie Slovákov v armáde. mám zistený 

prípad, že ďalejslúžiaci poddôstojník – Slovák bol zo sväzku armády prepustený a existenč-
ne zničený bez udania akejkoľvek príčiny. Dodatočne sa zistilo, že tohto ďalejslúžiaceho 
poddôstojníka prepustili jedine preto, lebo jeho brata odsúdili ako ľudáka podľa zákona na 
ochranu republiky. Stačilo teda, že jeho brat bol ľudákom, aby mu zničili existenciu. Aj 
v zbrojovkách štátnych podnikov robí sa stranícka politika. Videl som na vlastné oči dekrét 
Františka Ďuricu, ktorého po veľkých intervenciách prijali do štátnej zbrojovky v Považskej 
Bystrici. Tohto Fr. Ďuricu bez udania príčiny odrazu zo zbrojovky vyhodili. Stalo sa to na zá-
klade jednoduchého četníckeho oznámenia, ktoré dnes má, tuším, väčšiu cenu, než pochvalný 
dekrét veliteľa pluku. Veliteľ pluku vydal tomuto vojakovi dekrét za jeho vzorné chovanie pri 
vojsku, vojak dostal existenciu a tu príde denunciantské oznámenie četníka, dekrét plukovní-
ka scvrkne sa na nulu a platí denuncianstvo. Takto sa ničia slovenské existencie.

Pochvalné dekréty nám ešte vydávajú, lebo to nič nestojí, ale slušnú existenciu a kúsok 
chleba nám už nedožičia. V týchto dňoch odbavovali sme Štefánikove oslavy. Právom sme 
očakávali, že tieto oslavy vyznejú ako spontánna manifestácia celej našej armády. Ale čo 
sme videli ? Štefánika oslávili iba letci, kým ostatné zbrane nespravily ani len to, aby na 
kasárňach vyvesily vo výročitý deň Štefánikovej smrti zástavu. Slovensko trvá na tom, aby 
celá armáda Štefánikovu pamiatku oslavovala a my sa hanbíme, že vedeniu armády toho 
vôbec musíme pripomínať.

...
Slovák, 14. máj 1938, článok Žiadame slovenské velenie pri vojsku! Prečo niet na Slo-

vensku vojenská akadémia? Reč posl. Štefana Haššíka v poslaneckej snemovni
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Dokument č. 30
Slovenský denník prináša nekrológ pplk. gšt. Ľudovíta Šimka, v ktorom konštatuje ne-
spravodlivé prehliadanie schopných dôstojníkov Slovákov niekdajšej rakúsko-uhorskej 
armády.

30. novembra zomrel v Olomouci, kde slúžil ako vojak svojej vlasti, podplukovník gen. štá-
bu a veliteľ delostreleckého pluku 8 Ľudovít Šimko. Dokončil svoj pomerne mladý život v 49. 
roku, podľahnúc dlhej ťažkej chorobe. S Lajom Šimkom odchádza jeden z tých iba niekoľ-
kých vyšších dôstojníkov našej armády, ktorí sú národnosti slovenskej. Okrem neho máme 
ich dosiaľ čo by na prstoch jednej ruky spočítal. Preto tým väčší žiaľ nad touto stratou. Lajo 
Šimko od strednej školy už dal sa na dráhu vojenskú. Pred vojnou ešte študoval na Vojenskej 
akadémii v Hraniciach, skončil potom vysokú vojenskú školu vo Viedenskom Novom Meste 
a ako kapitán zúčastnil sa svetovej vojny. Bol aktívnym dôstojníkom rakúsko-uhorskej ar-
mády a to bolo aj príčinou, že v novej oslobodenej vlasti, ktorej hneď venoval svoje služby 
a vedomosti pri organizácii pluku Slobody, jeho odborné schopnosti boli ignorované. Je 
všeobecne známe, že príliš vynášané legionárstvo, v mnohých prípadoch pochybnej ceny, 
zatlačovalo u nás mnohé schopné sily. U Slovákov okrem toho nápadné podozieranie ešte 
viac kazilo postup schopným dôstojníkom. Tak i Lajo Šimko bol srážaný a zatlačovaný, kým 
iní, takmer vojenskí analfabeti, robili generálske kariéry. Zomiera 48-ročný podplukovník 
slovenský, od svojho 11. roku vojak, Slovák z najlepšieho slovenského rodu, ukrivdený, re-
signovaný. Zomiera na prahu novej slobody slovenskej, ktorá iste by bola blahoprajnejšia 
k nadanému synovi Slovenskej krajiny. Nech mu je jej zem ľahká.

Slovenský denník, 2. december 1938, Nekrológ pplk. gšt. Ľudovíta Šimka

Dokument č. 31
Denník Slovák o tom, ako sa slovenským dôstojníkom v čs. armáde krivdilo

So slovenskými dôstojníkmi v našej armáde za uplynulých dvadsať rokov zaobchádzalo sa 
všelijako, len vari dobre nie. Príčin bolo tu veľa a hlavne vari tá, že slovenský dôstojník bol 
Slovákom. Láska k slovenskému dôstojníkovi najmä po prevrate bola vypukle nepriaznivá. 
Uvedieme tu dva prípady, ktoré jasne charakterizujú lásku starého vojenského režimu 
k Slovákom.

Hneď po prevrate 1918 vyzvalo MNO v Prahe dôstojníkov rakúsko-uhorskej armády, 
aby sa nechali aktivovať. Výzva č.-sl. armády bola doplnená sľubom, že každý aktivovaný 
dostane poradie o pol roka lepšie a bude súčasne povýšený o jednu hodnosť. (Ak sa vracal 

– z rak.-uh. armády nadporučík, mal byť po prijatí kapitánom). Pritom MNO bolo vtipné. 
Pri prevzatí neuznalo vestník povýšenie dôstojníkov bývalej rak.-uh. armády, takže každý 
prijatý klesol o jednu hodnosť nižšie. Teda nie hore na kapitána, ale na poručíka. Závažná 
a nespravodlivá tendencia MNO prejavila sa i v preberaní. Český dôstojník bývalej rak.-uh. 
armády bol hneď prevzatý a povýšený – slovenský musel na vybavenie žiadostí čakať aj 
dva roky, pritom ale musel vykonávať normálne službu. A výsledok po dvadsiatich rokoch 
je veľmi jasný:

slovenský dôstojník s rovnakým vzdelaním a hodnosťou z prevratových čias s českým je 
dnes o dva, niekde i otri hodnostné intervaly pozadu. Takto i platove.

Roku 1923 – 24 vydalo MNO rozkaz, že všetci dôstojníci, ktorí nemajú štyri triedy mešt., 
alebo nižšej strednej školy, musia sa podrobiť jazykovej skúške – českej, alebo slovenskej. 
Jazykovú skúšku museli robiť všetci Slováci dôstojníci, lebo veď na Slovensku stredne 
a meštianske školy pred vojnou neboly. A to bolo dôležité pre MNO. Aspoň mohlo väčší 
počet prepadnúť. Podľa výsledku pri skúške sa nevyhovovalo okrúhle 90 perc. Slovákov. 
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Zaujímavá spravodlivosť. MNO dosiahlo svojho cieľa, 90 perc. slov. dôst. bolo zatlačených 
do pozadia. A ako je to zblízka po dvadsiatich rokoch: Slov. dôstojník z roku 1923 – 24 
v rovnakej hodnosti s českým je dnes o 16 rokov pozadu hodnosťou a čiastočne i platove. 
Na potvrdenie tejto skutočnosti stačí porovnať schematizmus brannej moci ročník 1921 – 
22 a ročník 1938. Slovenský dôstojník z rak.-uh. armády na pr. maturant z maďarského 
gymnázia musel robiť jazykovú skúšku, hoci už tri – štyri roky vykonával službu v č.-sl. 
armáde a inštruoval českých dôstojníkov – legionárov nematurantov, ktorí ho potom v poradí 
predbehli a on na skúške prepadol. Bolo by dobré pozrieť sa na popisy s poprevratových 
čias. Na pr. slov. dôst. dostal vetu: neovláda jazyk: 2 (dvojka) a už z toho bola ročná strata. 
A všetci, čo boli za ním, dostali sa pred neho.

To sú len dva prípady. A koľko by sa ich všelijakých ešte našlo, keby sa všetci slovenskí 
dôstojníci ozvali. Koľko krivdy visí na každom Slovákovi – dôstojníkovi, koľko odstrkovania 
museli mnohí a mnohí prežiť. Bolo by iste vhodné urobiť na tomto poli nápravu.

Slovák, 25. január 1939, článok Ako sa krivdilo slovenským dôstojníkom
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STÁŽ ABSOLVENTOV ODDELENIA „B“ INTENDANCIE 
VYSOKEJ VOJENNEJ ŠKOLY V NEMECKU  
A NA VÝCHODNOM FRONTE V LETE 1942

JAROSLAV  KOZOLKA

KOZOLKA, J.: Internship of Graduates of the „B“ Department of the Commissary of the Mi-
litary College in Germany and on the Eastern Front in the summer of 1942. Vojenská história, 
4, 25, 2021, pp 119-139, Bratislava.
The published material provides information about the almost five-month internship of the gra-
duates of the 1st course of the „B“ Department of the commissary officers of the Military Colle-
ge (MC) in Bratislava in the summer of 1942, in particular Infantry Capt. Štefan Žiška, Infantry 
Capt. Jozef Zajaček and Infantry Capt. Jozef Dvornák in Germany, at military commissary 
schools, at commissary units and the German Army facilities and commissary bodies of the 
German Field Army on the Eastern Front in the summer of 1942. They completed their intern-
ship at the Military Commissary College in Munich and at the Academy for Higher Commis-
sary Service in Berlin, becoming familiar with the activities of the various commissary units 
and offices of the German Army, as well as with the organisation of the German commissary. 
Subsequently, they were sent to the divisional commissary and to the commissary of the army 
headquarters in the field on the eastern front. The reason for completing part of the internship 
at military schools in Germany was to acquaint Slovak officers with the organisation and ac-
tivities of the German commissary, its education and training. By completing another part of 
the internship at the commissary of higher headquarters in the field, they gained important 
experience regarding the activities of the German commissary in the field. After completing 
their internships, the Slovak officers were entrusted with high-level commissary positions and 
at the same time were teaching at the MC as professors. 
Keywords: Slovak Army, World War 2, Military College graduates in Germany, on the Eas-
tern front, 1942.

Od vzniku Slovenského štátu, 14. marca 1939, sa slovenská branná moc začala oriento-
vať na nemeckú armádu, čo bolo podmienené politickou, ako aj postupne sa prehlbujúcou  
hospodárskou závislosťou Slovenska od nacistického Nemecka. Slovenské MNO na čele 
s ministrom NO gen. I. tr. Ferdinandom Čatlošom sa v priebehu rokov 1939 až 1942 sna-
žilo prevziať do slovenskej armády čo najviac prvkov z organizácie, činnosti a výcviku 
nemeckej armády, ktorú v uvedenej dobe  vnímali všetky krajiny Osi ako najmodernejšiu 
a najprogresívnejšiu, s dosiahnutými výnimočnými výsledkami bojovej činnosti. Nemec-
ká strana mohla poskytnúť skúsenosti, svoje poznatky z bojovej činnosti, ale aj z činnosti 
nemeckej armády ako takej. Nemecká strana svojím prístupom, okrem iného, sledovala aj 
postupné prispôsobovanie slovenskej armády jej vlastným potrebám.  Medzi oboma stra-
nami existovala mimoriadne čulá spolupráca, nemeckou stranou realizovaná predovšetkým 
prostredníctvom Nemeckej vojenskej misie v Bratislave a množstva nemeckých vojenských 
poradcov, ktorí boli pridelení k slovenským vojenským útvarom a vyšším veliteľstvám, ale 
aj k vojenským školám a niektorým úradom.1  

Pre slovenskú brannú moc mala význam nemecká pomoc v podobe poskytovania veliteľ-
ského, technického a iného špeciálneho výcviku a stáži slovenským dôstojníkom,   obdobne 
rotmajstrom, poddôstojníkom a mužstvu v nemeckých vojenských školách a výcvikových  

1 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska - V. zväzok 1939-1945. Bratislava : MAGNET PRESS,  
Slovakia a VHÚ Bratislava, 2008, s. 24-25.     
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strediskách.2  Poskytovaný špeciálny výcvik a stáže boli diferencované ich náplňou, dĺžkou 
a cieľovou skupinou. Výcvikom (školením) a stážami prešlo viacero slovenských dôstoj-
níkov, rotmajstrov a poddôstojníkov zbraní a časti služieb (hlavne technických) všetkých 
hodnostných stupňov a druhov zbraní, ako aj niektorých služieb (hlavne technických).

Veliteľské kvalifikačné kurzy boli zamerané predovšetkým na taktický výcvik na stup-
ni pluk, prápor (delostrelecký oddiel, peruť) a rota (delostrelecká batéria, letka) všetkých 
druhov zbraní. Špeciálne odborné technické a ďalšie kurzy boli zamerané predovšetkým 
na ovládnutie  novej nemeckej výzbroje a techniky, jej používanie a pod. Špeciálny výcvik 
a stáže nemecká strana prioritne organizovala pre dôstojníkov zbraní, technických zbraní 
a technických špecialistov služieb.

Aj keď intendancia mala v organizácii slovenskej armády osobitné a nenahraditeľné 
miesto, už od vzniku slovenskej brannej moci trpela nedostatkom predovšetkým odborné-
ho dôstojníckeho personálu.3 Riadenie a činnosť intendančnej služby bola na pleciach iba 
niekoľkých dôstojníkov intendancie, z nich len jeden bol Slovák a ostatní českej a nemeckej 
(pochádzajúci z Čiech) národnosti.4 Slovenská intendancia bola v prvom období existencie 
slovenskej brannej moci akoby v pozadí, nemecká strana nevyjadrovala žiadne vážnejšie 
námietky k činnosti slovenskej intendancie, nakoľko tá jej poskytovala náležitú súčinnosť 
a pomoc, napr. pri preprave nemeckých vojsk, pri výstavbe dopravnej infraštruktúry pre 
potreby nemeckej armády a pod. Preto z nemeckej strany neboli ponúkané slovenskej strane 
nejaké osobitné stáže, resp. výcvik pre slovenských dôstojníkov intendancie, hospodárskej 
služby v jej školách a výcvikových strediskách.  

K určitému posunu v názore na potrebu odbornej stáže pre dôstojníkov intendancie došlo  
v dôsledku študijnej cesty frekventantov VVŠ5 po Nemecku, okupovanom Belgicku a v se-
vernom Francúzsku, ktorá sa konala od 21. augusta do 6. septembra 1940. Okrem frekven-
tantov VVŠ, vojenských akademikov a ich profesorov sa jej zúčastnili aj minister NO gen. 
I. tr. F. Čatloš, veliteľ VVŠ plk. gšt. Augustín Malár, plk. del. Jozef Turanec a ďalší vysokí 
dôstojníci.6 Účastníci počas študijnej cesty okrem iného absolvovali aj návštevu viacerých 
nemeckých armádnych škôl a zariadení,  prehliadku činnosti vojenskej kuchyne a vojen-
ských zariadení v posádke Postdam, odevného a zbrojného úradu a pod. Ministra NO zaujali 
informácie o činnosti a organizácii nemeckej intendancie, ukážky z činnosti intendančných 
útvarov a zariadení, ako aj prezentované  zapojenie vedy do riešenia problematiky zásobo-
vania vojsk stravou, výstrojom a výzbrojou. Dojmy účastníkov študijnej cesty na základe 
získaných informácií boli vo vzťahu k nemeckej armáde obdivné.7                      

2 Tamže, s. 29-31.
3 KOZOLKA, J. Slovenská Vysoká intendančná škola 1939/1940. In Vojenská história, roč. 17, č. 4, 2013, s. 98- 
100. VHÚ-VHA Bratislava, f. HVV dôverné, 1939, šk. 3. MNO – Správny odbor z 30. 3. 1939. Vec: Dôstojníci 
intendantstva – doplnenie počtu.
4 VHÚ-VHA Bratislava, f. MNO-HVV dôv. 1939, šk. 10. MNO-HVV č. j. 79 Dôv./1.org.1939 z 5. 5. 1939. Vec:  
Pridelenie dôstojníkov a rotmajstrov k útvarom a ústavom.; VHÚ-VHA Bratislava, f. HVV dôverné, 1939, šk. 3. 
MNO – Správny odbor z 30. 3. 1939. Vec: Dôstojníci intendantstva – doplnenie počtu.
5 VVŠ bola zriadená dňa 15. 2. 1940, členila sa na oddelenie „A“ dôstojníkov generálneho štábu a oddelenie  

„B“ dôstojníkov intendancie, pričom v apríli 1940 absorbovala aj šesť frekventantov Vysokej intendantskej školy. 
In  VHÚ-VHA Bratislava, f. VVŠ doplnky, šk. 11. MNO, č. j. 151.442 Dôv./3.vycv.1940 z  31. 1. 1940. Vec: 
Vysoká vojenná škola – zriadenie;  VHÚ-VHA Bratislava, f. VVŠ 1940, šk. 2. MNO č. j. 30.772/dôv.int.1940 z 13. 
3. 1940. Vec: Frekventanti VIŠ, povolanie do VIŠ.    
6 VHÚ-VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, kar. 2. Vec: Program študijnej cesty slovenských dôstojníkov po Nemecku  
od 21. 8. 1940 do 6. 9. 1940.
7 Účastník študijnej cesty, veliteľ VVŠ plk. gšt. A. Malár s neskrývaným obdivom k nemeckej armáde konštatoval,  
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Po návrate na Slovensko minister NO pre zásadný nedostatok dôstojníkov intendancie 
a ich nadmerné vyťaženie nemohol požiadať nemeckú stranu o zabezpečenie stáží v Ne-
mecku pre slovenských intendantov. Prvá vhodná príležitosť na odoslanie slovenských 
intendantov na odbornú stáž do Nemecka sa naskytla pri ukončení štúdia frekventantov  
I. kurzu VVŠ vo februári 1942. Už pred ukončením štúdia I. kurzu VVŠ slovenské MNO 
intenzívne rokovalo o odoslaní dvanástich najlepších absolventov oddelenia „A“ dôstoj-
níkov generálneho štábu VVŠ na stáž k štábom nem. útvarov a divízií a k štábu nem. 
veliteľstva skupiny armád „Juh“ na východný front.8 Slovenské  MNO nemeckú stranu 
tiež požiadalo o zabezpečenie stáže aj pre troch absolventov oddelenia „B“ dôstojníkov 
intendancie VVŠ. Na rozdiel od absolventov oddelenia „A“ VVŠ, ktorí mali vykonávať 
stáž iba pri štáboch vyšších veliteľstiev, mali budúci dôstojníci intendancie absolvovať 
stáže predovšetkým v nemeckých intendančných školách, intendančných útvaroch a úra-
doch a až na záver mali absolvovať pomerne krátku stáž na intendancii veliteľstva divízie 
a pri veliteľstve skupiny armád „Juh“ na východnom fronte. Slovenská strana totiž po-
žiadala o poskytnutie komplexnejšej a dlhodobej stáže, v rámci ktorej sa mali absolventi 
VVŠ oboznámiť so systémom intendančnej služby v nemeckej armáde, s činnosťou inten-
dančných útvarov a zariadení v zázemí, so systémom vojenských škôl nemeckej armády, 
zameraných na výchovu budúcich dôstojníkov intendančnej služby. MNO totiž plánovalo, 
že  absolventi VVŠ, ktorí budú odoslaní na stáž, po jej absolvovaní  budú tiež vykonávať 
pedagogickú činnosť na VVŠ, kde budú vyučovať intendančné predmety.    

Minister NO gen. I. tr. F. Čatloš po porade s vedením VVŠ a prednostom intendancie 
MNO plk. int. Filipom Cramerom vybral spomedzi absolventov I. kurzu oddelenia „B“ 
VVŠ stot. pech. Jozefa Zajačeka,9 premianta kurzu, prvého v celkovom hodnotení, npor. 
pech. Jozefa Dvornáka,10 tretieho v celkovom hodnotení, a stot. pech. Štefana Žišku,11 

že „prvý ročník bol ukončený zájazdom k nemeckej armáde, odkiaľ sme si všetci priniesli hlboké presvedčenie 
o dokonalosti nemeckého vojenstva a o nepremožiteľnosti nemeckých zbraní“. In VHÚ-VHA Bratislava, f. VVŠ, 
1941, šk. 5.  Príhovor veliteľa VVŠ plk. gšt. A. Malára pri slávnostnom otvorení 2. ročníka I. kurzu VVŠ 
v priestoroch VVŠ v Bratislave.   
8 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1942, šk. 7. MNO, č. j. 93.172 Dôv./1-1942 z 3. 3. 1942. Vec: Odchod dôst., absolventov  
VVŠ do poľa – nariadenie.
9 ZAJAČEK, Jozef, nar. 16. 2. 1912 vo Svinnej. Po absolvovaní obchodnej akadémie od r. 1932 vykonával voj.  
prez. službu, absolvent ŠDZ. V r. 1933 prijatý na VA v Hraniciach, voj. akademik, VA ukončil v r. 1935, por. 
pech. Premiestnený k p. pl. 40, neskôr k hran. pr. 5. Po vzniku Slovenského štátu zaradený k p. pl. 17 v Trenčíne, 
následne premiestnený k p. pl. 5 v Nitre. Od 17. 5. 1939 npor. pech, od 16. 8. 1939 frekventant VIŠ. Účastník 
ťaženia proti Poľsku v septembri 1939. Od 1. 4. 1940 frekventant VVŠ oddel. „B“ (int.), od 1. 1. 1941 stot. pech. 
V r. 1942 absolvoval VVŠ, odoslaný na stáž do Nemecka a na východný front. Od júna 1942 premiestnený 
k  intendancii MNO – Voj. správe, od 1. 1. 1943 mjr. int., okrem iných funkcií aj profesor VVŠ. V  r. 1941, 
následne v r. 1942, sa zúčastnil ťaženia proti ZSSR. Po 2. sv. vojne prijatý do čs. armády, zaradený na MNO, 
neskôr k  intendancii vel. VO 4 v  Bratislave, od r. 1947 pplk. int. Po reorganizácii čs. armády premiestnený 
k V2VO v Trenčíne, následne profesor vo VA KG v Prahe. V r. 1955 prepustený do zálohy.
10 DVORNÁK Jozef, nar. 18. 9. 1913 v Lučenci. Po absolvovaní reformného gymnázia nastúpil v r. 1933 na voj.  
prez. službu, absolvent ŠDZ, následne voj. akademik, v r. 1936 absolvoval VA v r. 1936, por. pech., zaradený k hran. 
pr. 6, od novembra 1938 v p. pl. 20. Od 14. 3. 1939 dôstojník slov. armády, zúčastnil sa obranných bojov na východe 
Slovenska v marci r. 1939. Od 16. 8. 1939 frekventant VIŠ, od 1. 9. 1939 npor. pech., od 1. 4. 1940 frekventant I. 
kurzu oddel. „B“  (int.)  VVŠ. V r. 1941 sa krátko zúčastnil ťaženia na východnom fronte. Po ukončení VVŠ v r. 
1942 absolvoval stáž v Nemecku a pri nem. intendancii na východnom fronte. Od 1. 1. 1942 stot. pech., od 30. 6. 
1942  premiestnený k intendancii MNO – VS. Od 1. 1. 1943 dôstojník intendancie, profesor  VVŠ. Po 2. sv. vojne 
príslušník čs. armády, zaradený na MNO, od r. 1946 škpt. int., od r. 1947 mjr. int. V r. 1947 bol premiestnený k VŠV 
ako profesor, od 1. 5. 1948 odoslaný na dovolenku s čakaním a od 1. 11. 1948 preložený do výslužby. V r. 1950 mu 
bola odňatá hodnosť, ďalej len voj. v zál. V r. 1991 bol rehabilitovaný, bola mu vrátená hodnosť.
11 ŽIŠKA Štefan, nar. 14. 8. 1902 v Bratislave. Po ukončení učiteľského ústavu vykonával v r. 1924 – 1926 voj.  
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ktorý však bol v celkovom hodnotení absolventov VVŠ posledný.12 Predstavoval veko-
vo staršieho, pôvodne záložného dôstojníka, ktorý však mal z civilného života bohaté 
odborné znalosti, vedomosti a praktické skúsenosti. Pre svoje osobné kvality, odbornosť 
a skúsenosti sa výborne hodil za profesora VVŠ. Výber dôstojníkov preto nebol náhod-
ný. Išlo o pomerne skúsených dôstojníkov, ktorí boli prijatí na v auguste 1939 zriadenú 
Vysokú intendantskú školu.13 V šk. roku 1939/1940 absolvovali stáže pri intendanciách 
vyšších veliteľstiev,14 kde pôsobili aj počas ťaženia slovenskej brannej moci proti Poľsku 
v septembri 1939. Po zriadení VVŠ boli v apríli 1940 včlenení do oddelenia „B“ dôstoj-
níkov intendantstva.15 Počas štúdia na VVŠ boli s ďalšími frekventantmi I. kurzu VVŠ 
a profesormi VVŠ dňa 27. júna 1941 odoslaní na východný front, kde boli zaradení k in-
tendanciám veliteľstva Armádnej skupiny a intendanciám veliteľstiev divízií, kde zotrvali 
počas dvoch mesiacov.      

Na základe nemeckou stranou vypracovaného a chváleného plánu stáže boli slovenskí 
dôstojníci Zajaček, Žiška a Dvornák odoslaní do Nemecka.16 Na stáži zotrvali v období od 
15. februára do 4. júla 1942.17 Počas stáže sa zúčastnili vyučovacieho procesu a výcviku 
v Škole vojenskej správy v Mníchove (Die Heeresverwaltungsschule in München), kde sa 
venovali teoretickej výučbe účtovníctva, ubytovacej službe, stravovacej službe, vrátane 
úloh poľnej správy uvedených služieb. Následne v Mníchove absolvovali prehliadky rôz-
nych zariadení zásobovacej služby nemeckej armády a oboznámili sa so systémom záso-
bovacej služby v nemeckej armáde.18 Absolvovali tiež prehliadku v Akadémii pre vyššiu 
službu intendančnú v Berlíne (Der Akademie f. d. höh. Int. –  Diest und das Abschied

prez. službu, absolvent ŠDZ, záložný dôstojník. Z civilného života mal bohaté právne, logistické a technické 
skúsenosti. V r. 1926 bol advokátskym solicitátorom v Košiciach, následne v r. 1926 – 1939 technický úradník 
na Okresnom úrade v Košiciach. Do slov. armády nastúpil dobrovoľne dňa 27. 3. 1939, zaradený k vel. V. zboru 
v Trenčíne, sprav. dôstojník. Od 15. 5. 1939 premiestnený k p. pl. 4 v Bratislave, veliteľ stotiny a  práporu. Od 
16. 8. 1939 frekventant VIŠ, na stáži pri intendancii VV 1 v Trenčíne, účastník ťaženia proti Poľsku v septembri 
1939. Od 1. 4. 1940 frekventant VVŠ oddel. „B“ (int.), ktorú úspešne ukončil v r. 1942. Ako frekventant  VVŠ 
sa zúčastnil nakrátko v r. 1941 ťaženia proti ZSSR. Po absolvovaní VVŠ na stáži v Nemecku a na východnom 
fronte. Od 1. 8. 1940 stot. pech, od 30. 6. 1942 premiestnený k  intendancii MNO – Voj. správe. Dňa 30. 4. 
1943 premiestnený k ZPSk, od 30. 11. 1943 premiestnený k intendancii MNO, od 1943 mjr. int. Po 2. sv. vojne 
príslušník čs. armády pri intendancii VO 4, od r. 1946 intendant  9. div. v Nitre, od r. 1948 pri intendancii 
VO 4 v Bratislave, od r. 1949 pri intendancii VO 1 v Prahe. Neskôr vyučoval na voj. katedre Vysokej školy 
poľnohospodárskej v Nitre, ako plk. bol v r. 1957 prepustený do zálohy.
12 VHÚ-VHA Bratislava, f. VVŠ, 1941, šk. 5. VVŠ – oddelenie B. Hlavný protokol o  prospechu.;  
VHA Bratislava, f. VVŠ, šk. 5. MNO č. j. 162.733/dôv.int.1942 zo 7. 2. 1942. Vec: Poradná listina VVŠ – oddel. 
intendantstva v školskom roku 1940 – 1942. 
13 KOZOLKA, Jaroslav. Slovenská Vysoká intendantská škola 1939/1940. In Vojenská história, roč. 17,  
č. 4, 2013, s. 102-106. 
14 VHÚ–VHA Bratislava, f. MNO dôverné I, 1940, šk. 52. MNO – správny odbor, č. j. 290.926/dôv.s.o.1939  
z 9. 8. 1939. Vec: Prvý ročník VIŠ – povolanie a pridelenie frekventantov.
15 KOZOLKA, Jaroslav. Slovenská Vysoká vojenná škola (1940/1945) I. časť. In Vojenská história, 2015, roč. 19,  
č. 3, s. 97, 104. 
16 KOZOLKA, Jaroslav. Slovenská Vysoká vojenná škola (1940/1945) II. časť. In Vojenská história, 2015, roč.  
19, č. 4, s. 82.
17 VHA Bratislava, f. MNO dôverné, 1942, šk. 263. MNO, č. j. 93.440.Dôv./1-1942 z 7. 3. 1942. Vec: Slovenskí  
dôstojníci do Nemecka na kurz.
18 VHA Bratislava, f. MNO dôverné, 1942, šk. 263. OKH Az 3 a/n at. Skup. (IV), č. j. Gen. St. d. H. Nr. 3748/42  
g z 27. 2. 1942. Vec: odvelenie slovenských dôstojníkov intendantstva. Príloha č. 1. Rozvrh času pre výcvik 
slovenských dôstojníkov intendantstva.
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sessen in Berlin), ktorá mala obdobný charakter ako oddelenie „B“ (int.) VVŠ v Brati-
slave, resp. ako čs. Vysoká intendantská škola v Prahe.19 Neskôr absolvovali prehliadky 
vojenských podnikov v Berlíne a jeho okolí. Od 7. do 20. júna 1942 boli premiestnení 
k intendancii veliteľstva nemeckej pešej divízie na východnom fronte, od 22. júna do 4. 
júla 1942 absolvovali stáž pri intendancii veliteľstva armády v poli.20  Na Slovensko sa 
vrátili dňa 20. júla 1942.21 

Absolventi stáže sa po návrate na Slovensko zapojili ako riadni profesori VVŠ do už 
rozbehnutého vyučovacieho procesu v rámci II. kurzu v oddelení „B“ (int.) VVŠ, ktorý sa 
začal 8. apríla 1942.22 Na VVŠ prednášali vojenské odborné intendančné predmety, ako 
odborná činnosť proviantná, intendančná služba v poli a intendančné útvary.23  

Uvedená stáž bola pre slovenskú intendanciu a pre vyučovací proces na VVŠ prínosná, 
nakoľko priniesla nové podnetné informácie o činnosti intendančnej služby v nemeckej 
armáde a jej útvaroch a zariadeniach, ale aj o systéme vojenského odborného vzdelávania 
budúcich intendančných dôstojníkov nemeckej armády vo vojenských školách, ktoré boli 
aspoň čiastkovo zužitkované v slovenských pomeroch. Zároveň mala slovenská strana 
možnosť do detailov sa oboznámiť so systémom intendančného zabezpečenia nemeckej 
armády v poli.       

* * *

Dokumenty sú predložené v takej podobe, aby sa čo najviac zachovala ich pôvodná 
výpovedná hodnota. Predložené dokumenty nemeckej proveniencie sú uvedené v nem-
čine, a slovenské MNO zabezpečilo slovenský preklad každej listiny, ktorý je uvedený 
doslovne, pričom chýbajú niektoré údaje prekladaných listín, vyhotovených v nemčine. 
Texty z dôvodu snahy publikovať ich v autentickej podobe neboli jazykovo upravené, aj 
napriek tomu, že ich písomné vyjadrenie už nezodpovedá pravidlám dnešnej slovenskej 
gramatiky. Vo vysvetlivkách, ktoré nie sú súčasťou originálneho textu, je vysvetlený 
predovšetkým význam niektorých skratiek používaných v texte. Samotné dokumenty sú 
uložené vo Vojenskom historickom archíve Bratislava, vo fonde Ministerstvo národnej 
obrany, dôverné 1942, škatuli 263. 

19 FIDLER, Jiří – SLUKA, Václav. Encyklopedie branné moci Republiky Československé 1920-1938. Praha : Libri,  
2006, s. 717. ISBN 80-7277-256-2.
20 VHA Bratislava, f. MNO dôverné, 1942, šk. 263. Vec: Časový program pre odvelenie slovenských  
intendantských dôstojníkov.;  VHA Bratislava, f. MNO dôverné, 1942, šk. 263. OKH Az 3 a/n at. Skup. (IV), č. j. 
Gen. St. d. H. Nr. 3748/42 g z 27. 2. 1942. Vec: odvelenie slovenských dôstojníkov intendantstva. 
21 VHA Bratislava, f. Domáce rozkazy a dôverné domáce rozkazy Ministerstva národnej obrany 1939 – 1945, šk.  
2. Dôverný domáci rozkaz MNO  č. 29 z 24. 7. 1942, čl. 2 „Dôst. int. – školenie v Nemecku".
22 VHA Bratislava, f. VVŠ 1942, šk. 7. MNO, č. j. 94.101/Dôv.II/3.-1942 z 20. 3. 1942. Vec: Prípravný kurz pre  
dôst. gšt. a int. – zriadenie.
23 KOZOLKA, Jaroslav. Slovenská Vysoká vojenná škola (1940/1945) III. časť. In Vojenská história, 2017, roč.  
21, č. 3, s. 36, 43-44, 48. ISSN 1335-3314.
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Dokument č. 1.
                                                                                                                                 
DEUTSCHE HEERESMISSION   PRESSBURG, DEN        3. Februar 1942
IN DER SLOWAKEI              FRANZ ERKELGASSE 5
Abt.Z.     Nr. 39/42 geh.   TEL. NR. 5908  
---------------------------------------

An das                                                 Geheim
Ministerium für nationale Verteidigung

z.Hd. Herrn Oberstleutnant i.G.  T a t a r k o
B r a t i s l a v a

-----------------------
Es war beantragt worden, 12 Offiziere des jetzt beendeten slowakischen Lehrgangs der 

Hohen Kriegsschule zu deutschen Kommandostellen und 3 Intendanzoffiziere des jetzt zu 
Ende gehenden Generalstabslehrganges zu deutschen höheren Stäben zu kommandieren.

Soeben teilt Oberkommendo des Heeres24 (Attaché-Abteilung) mit, dass die Kommandie-
rung wie beantragt, erfolgen wird. 

Die Deutsche Heeresmission bitten um umgehende Mitteilung der Namen und Waffengat-
tungen der zu kommandierenden Offiziere. 
       I.A.    
       vlastnoručný podpis
       mjr. gšt. Kraya
       M a j o r.        
Preklad
                                                                               
Nemecká vojenská misia   Bratislava, dňa    3. februára 1942
na Slovensku    Alej Františka Erkela 5                                    
Abt.Z.     č. 39/42 geh.              Tel. č. 5908  
--------------------------------------

                                                                                                              Tajné
Ministerstvo národnej obrany 

do rúk pána podplukovníka gšt. T a t a r k a  
               

B r a t i s l a v a 
---------------------

Bola podaná žiadosť o pridelenie 12 dôstojníkov teraz skončeného slovenského kurzu 
Vysokej vojenskej školy na nemecké veliteľské stanovištia a 3 intendančných dôstojníkov 
teraz končiaceho kurzu generálneho štábu do nemeckých vyšších štábov.          

Vrchné velenie armády (atašé) práve oznámilo, že stáž sa uskutoční podľa požiadaviek.
Nemecká vojenská armády žiada o okamžité oznámenie mien a pobočiek dôstojníkov, 

ktorí budú odvelení.
       I.A.
       M a j o r.                         

24 Oberkommando des Heeres (OKH) bolo najvyšším velením nemeckej armády v čase nacistického Nemecka. 
Vzniklo v  roku 1935 ako súčasť Hitlerovej remilitarizácie Nemecka. Od roku 1938 bolo OKH spolu s OKL 
(Oberkommando der Luftwaffe, vrchné veliteľstvo letectva) a  OKM (Oberkommando der Marine, vrchné 
veliteľstvo námorníctva) formálne podriadené OKW (Oberkommando der Wehrmacht – vrchné veliteľstvo 
ozbrojených síl), s  výnimkou Waffen-SS. Počas vojny malo OKH zodpovednosť za strategické plánovanie 
armád a skupín armád, zatiaľ čo generálny štáb OKH mal na starosti operačné záležitosti.
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Dokument č. 2.
A b s c h r i f t 

Gen St d H                                                                                                            Berlin, dňa 3.2.42
Az.3 a/n 59 Att.Abt.(IV) 
--------------------------------------
Nr. 3748/41 g.

An das                                                 Geheim
Deutsche Heeresmission

P r e s s b u r g           
-----------------------

Betr.:     Slowakische Führergehilfen.
Bezug:   Dort.Schrb.Nr.270/41g – 1.Ang.v.29.10.41 –
                                                 – 2.Ang.v.20.  1.42 –   

Zu den mit obigen Bezugsschreiben beantragten Kommandos hat der Chef Genstab wie 
folgt Stellung genommen: 

1.)   12 der besten Offiziere des jetzt beendeten Lehrgangs der hohen Kriegsschule 
       (Kriegsakademie)..... vom 1.3. – 1.5. zu deutschen Truppenteilen und Stäben der 
       Heeresgruppe Süd25 kommandiert, und zwar 4 Wochen zu einem Truppenteil der  
       Waffengattung, der die Offiziere entstammen, und 4 Wochen zu einem höhern Stabe 
       innerhalb der Heeresgruppe Süd.
       Es wird gebeten, die Namen der 12 zu kommandierenden Offiziere baldmöglichst 
       aufzugeben mit Bezeichnung ihrer Waffengattung, damit Heeresgruppe Süd die 
       Verteilung auf die entsprechenden Truppenteile rechtzeitig vorbereiten kann. 
2.)   5 – 6 slowakische Offiziere werden ab Herbst 1942 zur Führergehilfenausbildung26   
       auf dann vorgesehenen Lehrgänge kommandiert.
3.)  3 Intendanturoffiziere27 werden zu einem mit dem Heeresverwaltungsamt28 zu 
      vereinbarenden Termin  kommandiert, und zwar beginnend bei Heeresverwaltung   
      samt, dann zur Wehrkreisverwaltung und anschliessend 14 Tage zu einem Armeestab.
      Es wird gebeten, baldmöglichst die Namen dieser Intendanturoffiziere hergeben zu 
      wollen, gleichzeitig unter Angabe des Zeitpunktes, von wann an die Kommandierung 
      verwünscht ist.
     
d.R.d.A.:                                                                                                      I.A.
                                                                                                           gez. v.Mellenthin.
                                                                              
       vlastnoručný podpis
       mjr. gšt. Kraya
       Major.
25 Skupina armád Juh.    
26 Výcvik štábnych dôstojníkov (dôstojníkov generálneho štábu).
27 V dokumentácii nemeckej proveniencie sú absolventi I. kurzu (šk. roky 1940/1942) oddelenia „B“ intendancie 
Vysokej vojennej školy nazývaní ako intendanční dôstojníci, čo nebolo správne, od školenia VVŠ až do 1. 12. 
1943 absolventi VVŠ  naďalej zostali v  pôvodnej skupine dôstojníkov zbraní, maximálne sa zamenila ich 
príslušnosť k zbrani, označovaná za skratkou hodnosti za „abs. VVŠ“.       
28 Armádny administratívny (správny) úrad.
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Preklad
K ó p i a

Generálny štáb síl
Az.3 a/n 59 Att.Abt (IV)                                                                   Berlín, den. 3.2.1942 
č. 3748/41 g.

--------------------------------------    Tajné
 Pre Nemeckú vojenskú misiu                                                             

B r a t i s l a v a
-----------------------

Vec.:     Slovenskí štábny dôstojníci.29

Odkaz:   K listu. čís.270/41g   – 1.Ang.v.29.10.41 –
                                                 – 2.Ang.v.20.  1.42 –   

   Šéf generálneho štábu zaujal k odveleniu, o čo bolo žiadané uvedeným prípisom toto 
stanovisko: 
1.)   12 najlepší dôstojníci teraz uskutočneného ročníku vyššej vojenskej školy (Vysokej 
        vojennej školy) budú odvelení v čase od 1.3. – 1.5. k nemeckým vojskovým oddielom 
        a štábom Skupiny armád Juh a síce 4 týždne k oddielu zbrane, akej dôstojníci patria, a 4 
        týždne k vyššiemu štábu (pozn. autora: v rámci) Skupiny armád Juh.  
        Prosí sa o oznámenie mien 12 dôstojníkov, ktorých majú byť odvelení a ich zbraňové 
         telesá, aby Skupiny armád Juh včas mohla pripraviť ich rozdelenie na príslušné vojskové 
        oddiely.
2.)   5 – 6 slovenských dôstojníkov budú od jesene 1942 odvelení k výcviku štábnych     
        dôstojníkov do ročníkov, v ktorých sa má zriadiť.30   
3.)   3 intendanční dôstojníci31 budú odvelení k termínu, o ktorom treba sa s vojenskou    
        správou dojednať, a síce začnúc u Armádneho administratívneho úradu, potom     
        u Vojenskej obvodovej správy a nato 14 dní k armádnemu štábu.
       Prosí sa o oznámenie mien týchto intendančných dôstojníkov pri súčasnom navrhova   
       nom termíne, kedy ich odvelenie sa žiada.

d.R.d.A.:      I.A.
      gez. v.Mellenthin.                                                                           
      vlastnoručný podpis
      mjr. gšt. Kraya
      Major.

29 Pod pojmom „führergehilfen“ sa rozumejú štábni dôstojníci, t. j. dôstojníci štábu veliteľstva, ktorí sú  
pomocníkmi veliteľa.    
30 Išlo o frekventantov  oddelenia „A“ (gšt.) II. kurzu VVŠ v šk. rokoch 1942/1944, ktorí mali začať štúdium 
na VVŠ od apríla 1942. Všetci mali najprv absolvovať na Slovensku stáže v  rámci skráteného I. ročníka, 
a  to teoretickú prípravu a  štúdium nemčiny. Na jeseň 1942 mala byť odoslaná do Nemecka prvá polovica 
frekventantov oddelenia „A“ VVŠ, ktorí mali absolvovať trojmesačný kurz v  rámci štandardného kurzu pre 
nemeckých štábnych dôstojníkov, organizovanom na Vojnovej akadémii v Berlíne. Následne mala absolvovať 
v Nemecku totožný kurz aj druhá časť frekventantov VVŠ, ale v ďalšom trojmesačnom kurze.  In  KOZOLKA, 
Jaroslav. Slovenská Vysoká vojenná škola (1940/1945) III. časť. In Vojenská história, 2017, roč. 21, č. 3, s. 34-35, 
41-42. 
31 Išlo o absolventov I. kurzu (1940/1942) oddelenia „B“ (int.) VVŠ, ktorí mali byť vyslaní na stáž do Nemecka 
a východný front, ktorým sú venované tieto riadky.  
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Dokument č. 3.
                                                                                                    
DEUTSCHE  HEERESMISSION  PRESSBURG, DEN  27. Februar 1942
IN DER SLOWAKEI    FRANZ ERKELGASSE 5
Nr. 270/41 geh.     TEL. NR. 5908  

-------------------------------------- 
Bezug: dort.Schreiben Nr. 91.755-II/3-1942 g.6.2.1942
Betr.: Slowakische Fürergehilfen.
                                                                                                       Geheim

An das                                  
Ministerium für nationale Verteidigung

z.Hd. Herrn Oberstleutnant i.G.  T a t a r k o

B r a t i s l a v a
-----------------------

        Oberkomando des Heeres, Generalstab des Heeres, Att.Abt. bittet darum, dass die 
slowakischen Fürergehilfen32 am 9.3. von hier abfahren und sich bei der Heeresgruppen Süd 
in Poltawa melden.
        Ferner wird gebeten, di Intendanzoffiziere33 so in Marsch zu setzen, dass sie am 15.3. 
bei der Heeresverwaltungsschule München34 eintreffen. Die Zeiteinteilung des Kommandos 
der Intendanz-Offiziere ergibt die Anlage.
        Eine Längere Kommandierung ist jetzt nicht möglich. Die Attaché-Abteilung hat jedoch 
darauf hingeweisen, daß eine weitere Ausbildung der Intendanz-Offiziere nach dem Kriege 
überlegt würde.
      I.A.
      vlastnoručný podpis
      mjr. gšt. Kraya
      Major.
1 Anlage.
Zajaček
Dvornák
Žiška
                                                                                  Anlage zu DHM Abt.Z.  Nr.270/41 geh. 
                                                                                                        

Zaiteeinteilung für das Kommando der slowakischen
Intendanz – Offiziere

---------------------------
                                                                                                       Geheim

16.3.42           Kommando zur Heeresverwaltungsschule München:
bis                  Unterricht durch Lehrer der Schule über Zahlmeister, Unterkunfts – und 

32 Pod pojmom „Slowakischen Fürergehilfen“ sa rozumeli slovenskí štábni dôstojníci, absolventi I. kurzu 

oddelenia „A“ generálneho štábu VVŠ v Bratislave. 
33  Pod pojmom „Intendanzoffiziere“ sa rozumeli absolventi I. kurzu oddelenia „B“ intendancie VVŠ v Bratislave,  
ktorí boli určení na stáž, a to stot. pech Zajaček, stot. pech. Žiška a stot. pech. Dvornák. 
34 Škola vojenskej správy v Mníchove.
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22.5.42           Verpflegungsdienst, Besichtigung von Heeresvrwaltungseinrichtungen und 
                       Sehenswürdigkeiten der Stadt München.
26.5.42           Kommando zur Wehrkreisverwaltung III, Berlin35:
bis                  Einweisung in die Aufgaben einer Wehrkreisverwaltung, Besichtigung von
6.6.42             Standortanlagen in Groß-Berlin und Umgebung.
                       In diesem Zeitraum stehen die slowakischen Intendanz-Offiziere 3 Tage dem 
                       Verwaltungsmat36 zur Einweisung in die Aufgaben der obersten 
                       Heeresverwaltungsbehörde zur Verfügung.                     
7.6.42             Kommando zur Dienststelle eines Divisions-Intendanten 
bis                  des Feldheeres und vom
20.6.42
22.6.42         zu einem Armeeintendanten des Feldheeres;
bis                hier Ausbildung nach nährer Weisung des Heeres-intendanten
4.7.42            beim Gen.Qu.,37 dessen Einverständnis von Verwaltungsamt38 noch eingeholt        
                     wird.    
  
Preklad.

Nemecká vojenská  misia                                                              Bratislava, dňa 27. februára 1942           
na Slovensku                                                                  Alej Františka Erkela 5
č. 270/41 geh.         Tel. č. 5908  

-------------------------------------- 
Odkaz: k listu č. 91.755-II/3-1942 z 6.2.1942
Vec.: Slovenskí štábni dôstojníci.
                                                                                                Tajné

Pre                
Ministerstvo národnej obrany 

do rúk pána podplukovníka gšt. T a t a r k a  
B r a t i s l a v a 

---------------------
Hlavné veliteľstvo nemeckej armády, generálny štáb  nemeckej armády  - oddelenia atašé, 

prosí, aby slovenskí štábny dôstojníci39 dňa 9.3. odcestovali a hlásili sa u Armádnej skupiny 
Juh v Poltave.

Mimo toho prosí, aby intendanční dôstojníci boli odoslaní tak, aby 15.3. sa hlásili v Škole 
vojenskej správy v Mníchove. Časový program ich odvelenia je uvedený v prílohe.

Dlhšie odvelenie je nateraz nemožné. Oddelenie vojenských atašé poukázalo na to, že 
ďalšie školenie intendančných dôstojníkov bude až po vojne pokračovať.
      I.A.
      vlastnoručný podpis
      mjr. gšt. Kraya
      Major.

35 Správa veliteľstva vojenského okruhu III. Berlín.
36 Úrad správy armády.
37 Gen.Qu. – generálny ubytovateľ.
38 Správny úrad.
39 Nemecká strana tým myslela absolventov oddelenia „A“ generálneho štábu Vysokej vojennej školy v Bratislave. 
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1. príloha
Zajaček
Dvornák
Žiška

 Príloha k DMH40 Abt.Z.  č.270/41 geh.
Časový program pre odvelenie slovenských intendančných dôstojníkov  

                                                                                                               Tajné

16.2.4 -  Odvelenie do Školy vojenskej správy v Mníchove:       
   až Vyučovanie profesormi školy o hospodárskej službe – ubytovacej a zásobovacej  
 službe, 
22.5.42 prehliadka rôznych zariadení, zásobovacej služby nemeckej armády a prehliadka  
 mesta Mníchov.
26.5.42  Odvelenie k správe veliteľstva vojenského okruhu III. Berlín:
   až Zapracovanie so správy veliteľstva vojenského okruhu –
6.6.42 prehliadka vojenských podnikov veľkého Berlína a okolia.
 V toto období budú slovenskí intendanční dôstojníci pridelení na 3 dni k správne 
 mu úradu na zapracovanie pre úlohy hlavných zásobovacích úradov.
7.6.42 Odvelenie k intendancii jednej divízie na fronte.
   až
20.6.42
22.6.42 Odvelenie k intendancii armády v poli.
   až Bližšie pokyny od nemeckej intendancie u generálneho zásobovateľa budú 
4.7.42 vydané.

Dokument č. 4.
A b s c h r i f t

Oberkommando des Heeres                                                                Berlin, den 27.2.42
Az.3a/n 59 Att.Abt.IV GenStdH 
--------------------------------------  
Nr. 3748/42 g.
             Geheim

Betr.:  Kommando slowakischer Intendanzoffiziere.
1.)   Auf Antrag des slowakischen Verteidigungsministers werden gemäss Vorschlag des 
       V.A. folgende Intendanzoffiziere zu Einrichtungen des deutschen Heeres auf 4 Monate 
        kommandiert: 
        Hauptmann d. Inf.   Josef   Z a j a č e k
                  „             „      Josef   D v o r n á k
                  „             „      Stefan Ž i š k a.
2.)   Zweck des Kommandos ist die Ausbildung der slowakischen Offiziere in allen 
       Verwaltungsfragen zur Vorbereitung ihrer späteren Verwendung in hӧheren 
       Intendanzstellen. 

40 DHM – skratka pre Deutsche  Heeresmission in der Slowakei (Nemecká vojenská misia na Slovensku).
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3.)   Zeiteinteilung:
15.3.                      Eintreffen der slow. Offiziere in München
16.3. - 23.5.:          Kdo. zur Heeresverwaltungsschule    „
25.5. -   5.6.:             „      „  Wehrkreisverwaltg. III Berlin
7.6. - 20.6.:             „      „  Dienststelle eines Div. Intendanten des Feldheeres
22.6. -   4.7.           Kdo. zu einen Armee-Intendanten des Feldheeres.
Einzelheiten werden vom V.A. festgelegt.

4.)   Die slowakischen Offiziere sind, soweit Truppenkommandos in Frage kommen, unt 
         erzubringen und zu verpflegen. 
      I.A.
      gez. v.Mellenthin.
                                                                              

Preklad
    K ó p i a
                                                                                                                                    
Nemecká vojenská  misia                                                 Berlin,  dňa 27.2.42   
Az.3a/n 59 Att.Abt.IV. GenStdH                                      č. 3748(48 g.
                                                                                          Tajné

Vec: Odvelenie slovenských intendančných dôstojníkov  

1.)   Na žiadosť slovenského ministra národnej obrany SR vychádzajúc z návrhu V.A.   
       nasledujúcich intendančných dôstojníkov prikazujem do inštitúcií nemeckej 
       armády na 4 mesiace:
       stotníka pech. Jozefa    Z a j a č e k a
                          „          „     Jozefa    D v o r n á k a
                          „          „     Štefana   Ž i š k u.

2.)   Účelom odvelenia je vyškoliť všetkých slovenských dôstojníkov v administratívnych 
        otázkach pri príprave na ich neskoršie použitie u vyšších intendančných správ.

3.)     Časový plán:
         15.3.                     Príchod  slovenských  dôstojníkov  do  Mníchova
         16.3. - 23.5.:        Odvelenie do Školy vojenskej správy       „
         25.5. -   5.6.:               „          k správe veliteľstva vojenského okruhu III. Berlín              
           7.6. - 20.6.:               „          k intendancii jednej divízie na fronte                               
          22.6. -  4.7.:         Odvelenie k intendancii armády v poli.  
          Podrobnosti budú určené V.A. 

4.)      Slovenským dôstojníkom, čo sa týka velenia, prichádza do úvahy poskytnutie 
          ubytovania a stravy. 
   
      I.A.
      gez. v.Mellenthin.
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Dokument č. 5.
                                                                                                      
DEUTSCHE HEERESMISSION  PRESSBURG, DEN    3. März 1942
IN DER SLOWAKEI   FRANZ ERKELGASSE 5
Abt.Z Nr. 63/42 geh. – 2.Ang.  TEL. NR. 5908  
--------------------------------------  

An                                                                         Geheim
Das Ministerium für nationale Verteidigung
z.Hd. Herrn Oberstleutnant i.G.  T a t a r k o

B r a t i s l a v a
-----------------------

In der Anlage werden 2 Abschriften der Verfügungendes Oberkommandos des Heeres betr.

1.)   Kommando slowakischer Fürergehilfen,
2.)   Kommando slowakischer Intendanzoffizere mitder Bitte um Kenntnisnahme übersandts.
Zu 1.)   wird gebeten, dass der Transportfährer den slowakishen Offiziere mit der 
            DHM Fühlung nimmt, zwecks Ausstellung einer Dringlichkeitsbescheinigung 
             /auf das Schreiben Nr. 63/42 geh. Vom 23.2.42 der Deutschen Heeresmission 
            wird Bezug genommen/.
Zu 2.)   wird gebeten, die nӧtigen Passformalitäten von dort aus zu erledigen.

                                                                                                                      vlastnoručný podpis
                                                                                                                       mjr. gšt. Kraya
        2 Anlagen.                                                                                                  M a j o r.  

-------------------------------------- 
Slov. dôst. do Nemecka na kurz.   
                               Voj. at. RS v Berlíne upovedomený prípisom 

MNO č. 270.352 Dôv./5.42
12/III/42          npor. Sýkora

  

Preklad

Nemecká vojenská  misia    Bratislava, dňa 3. marca 1942           
na Slovensku     Františkova Erkelova  alej 5
Abt.Z. č. 63/42 geh. – Ang    Tel. č. 5908  
--------------------------------------   
                                                                                         Tajné

Pre                
Ministerstvo národnej obrany 

do rúk pána podplukovníka gšt. T a t a r k a  
B r a t i s l a v a 

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

V prílohe predkladám 2 kópie rozkazov vrchného veliteľstva armády vo veci
1.)  Odvelenia slovenských štábnych dôstojníkov,
2.)  Odvelenia slovenských intendančných dôstojníkov zaslaná so žiadosťou o informácie.
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K   1.) požaduje sa, aby sa dopravný veliteľ za účelom zabezpečenia dopravy slovenských   
 dôstojníkov sa spojil s DHM za účelom naliehavého vydaniapovolenia na cestu  
 /odkazujem na list č. 63/42 geh. z 23.2.42 Nemeckej vojenskej misie/.
K   2.) u ktorej je potrebné zistiť pasové formality.
       I.A.
       vlastnoručný podpis
       mjr. gšt. Kraya
       Major.
2. prílohy.
Slov. dôst. do Nemecka na kurz.   

Voj. at. RS v Berlíne upovedomený prípisom 
MNO č. 270.352 Dôv./5.42

12/III/42          npor. Sýkora

Dokument č. 6
A b s c h r i f t .

Oberkommando des Heeres                                                           Berlin, den 6. März 1942
(Chef H Rüst u BdE)

3  f  17  G  VA/Ag  V  I/Ausb.I,2
--------------------------------------    
Nr. 2751/42 geh. 
       Geheim   

G e h e i m !
 An
 Heeresverw. schule München mit  3 Anl.  =    1
 W.V. VII41                       „  „      1      „       =    1
 W.V. III, Berlin42                            „      1      „       =    1 
 W.Kdo.VII, München                      „      1      „       =    1
 W.Kdo. III, Berlin                           „      1      „       =    1
 Ag. V III                                           „      1      „       =    1

  Nach r.:
 VA                                                     „      1      „       =    1
 V 1, Ref.II                                          „      1      „       =    1
 Heeresint. B. Gen. Qu.                      „      1      „       =    1
 Att.Abt.(IV) u. Vers. 2x                     je     1      „       =    2
 Akademie f. d. höh. Int. Dienst43      mit  1      „       =    1
 H Bekl.Amt M München44               „      1      „       =    1
 Vorrat               =    2
                                                                           -----------------------
                                                                                                    =  15            

41 W.V. VII je skratka pre Wehrkreisverwaltung VII.  München – správu veliteľstva vojenského okruhu VII. Mníchov.
42 W.V. III je skratka pre Wehrkreisverwaltung  III. Berlin – správu veliteľstva vojenského okruhu III. Berlín.
43 Akadémia pre vyššiu intendančnú službu (mala charakter Vojenskej intendančnej školy).
44 H. Bekl. Amt München – Armádny odevný úrad Mníchov.
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Betr.:     Kommandierung slowakischer Int.-Offiziere.
Bezug:   OKH Az 3 a/n Att.Abt. (IV)
              Gen.St.d.H.Nr.3748/42 g v.27.2.42. (nur an W.KdoIII u. VII).     

1.)   Auf Antrag des slowakischen Verteidigungsministers werden folgende slowakische   
      Intendanzoffiziere zu Einrichtungen des deutschen Heeresverwaltung kommandiert: 
      Hauptmann d. Inf.   Josef   Z a j a č e k
                „             „       Josef   D v o r n á k
                „             „       Stefan Ž i š k a.

2.)    Zeiteinteilung: 15.3.1942 Eintreffen der slowakischen Offiziere in München,
        16.3. – 25.5. Konnando zur Heeresverw.Schule München,
        25.5. – 6.6. Kommando zur W.V.III, Berlin,
        ab 7.6. stehen die slow. Offiziere den Heeressintendanten bis 4.7.,
         beim Gen. Qu. Zu Ausbildung bei Divisions – und Armeeintendanten des Feldheeres  
        zur Verfügung.

3.)   Zweck des Konnandos ist die Ausbildung der slowakischen Offiziere in allen 
        Verwaltungsangelegenheiten des deutschen Heeres zur Vorbereitung ihrer späteren 
        Verwenndung in höheren Intendanzstellen. 
        Das in der Anlage 1 beigefügte Ausbildungsprogramm dient dabei als Anhalt.   
        Darüber  
       hinaus bleibt es den Kommandostellen überlassen, weitere Ausbildungsmassnahemen 
       zu treffen, die geeignet sind, die Schulung der slowakischen Offiziere wirksam zu 
       fördern.

4.)   Die slowakischen Offiziere  bringen sich während ihres Aufenthaltes in München und    
       Berlin selbst ubter und sind Selbstverpflegen. Heeresverw.Schule München beschafft 
       unter Hinweis auf  diese Verfügnung die Lebensmittelkarten möglichchst für die 
       gesamte Kommandodauer beim Ersatzheer (15.3.-6.6.1942) von Ernährungsamt 
       München. Die wirtschaftliche Betreuung (sicherstellung der Unterkunft und Beratung 
       in Verpflegungs-fragen) übernehmen Heeresverw.-Schule und W.V.III.
       Während ihres Aufenthaltes beim Feldheer werden die slowakischen Offiziere frei 
       untergebracht und verpflegt.
       Kosten Trägt Kap.VIII E 230.

5.)  W.Kdo.III ubd VII geben den örtlichen Polizeibehörden in Berlin bzw. München 
       Nachtricht von Anwesenheit der slowakischen Offiziere. 

6.)  Bezüglich der Bereitstellung je eines Pkw.folgt Sonderverfügnungan die W.Kdos.III 
       und VII. Heeresverw.-Schule und W.V.III setzen sich dieserhalb mit ihren zuständigen 
       W.Kdos. in Verbindung. Die Kraftfahrzeuge sind nur bei Besichtigungen und nur  
       dann in Anspruch zu nehmen, wenn die Besichtigungsobjekte nich oder nur sehr 
       schwierig mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden können.   

7.)   Riese von München nach Berlin am 23.5.1942. Reisebegleiter stellt Heeresverw. 
       Schule. Bezüglich der Unterbringung in Berlin treffen W.V.III und Heeresverw.-Schule   
       rechtzeitig unmittalbare Vereinbarung. 
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8.)   Reise zum Feldheer am 7.6.1942. Reisebegleiter stellt Gr.Aus.Ort und Zeit der   
       Meldung bei der Dienststelle eines Armeeintendanten des Feldheeres sind beim 
       Heeresintendanten rechtzeitig zu erfragen. 
9.)   Heeresverw.-Schule München legt zum 30.5.1942 und W.V.III zum 15.6.1942 einen   
       Bericht in vierfacher Fertigung über den Verlauf des Kommandos nebst Beurteilung 
       der slowakischen Offiziere an OKH/VA vor.

Im Auftrage:
gez. Wandersleben

Ausgefertigt:
gez. Blechschmidt

Oberstabszahlmeister.
  Abschrift.                                          
                                                                                                 Anlage 1.

 G e h e i m !

zu OKH (Ch H Rüst u. Bde)
3 f. 17 g VA Ag V I/Ausb.IV, 1

Nr.2751/42 geh. 
Zeiteinteilung 

Für die Ausbildung der slowakischen
Intendanturoffiziere.

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

16.3.42:       Meldung beim Chef der H.Verw.Schule München  
                         ,,         bei W.Kdo. und W.V.VII.
                    Begrüssungsessen bei H.Verw.Schule.

17.3.42:       Ausbildung bei der H.Verw.Schule:
                    Etwa 4 Wochen Zahlmeisterschaft 
    bis           (Kassen-, Rechnungswesen,
22.5.42:      Bekleidungs- und Truppenküchenwirtschaft),
                    ,,    3 Wochen Unterkunftsdienst,
                    ,,    3 Wochen Verpflegengsdienst,
                    einschl. der Feldverwaltungsaufgaben dieser 3 Fachgebiete (asl Anhalt dienen die
                    mit Vfg.OKH 3 f 17 geh.Nr. 1963/41 v.5.3.41 – Anlage 2 bis 5 – der    
                    H.Verw.Schule übersandten Lehrpläne der Amtsgruppen und Abt.des VA.45  
    
                    Besichtigungen in München.
                    Zahlmeisterei eines Truppenteils,46                       
                    Ersatzverpflegungmagazin München,             
                    Heeresstandortverwaltung München - einschl. Geräte und 
      Verbrauchsmittellager          
                    -, Schiesstände und Standortübungsplatz, Kasernenanlagen in München, 

45 VA – skratka pre Verwaltungsmat  – správny úrad.
46 Učtáreň vojenského telesa.                       
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Heeres-
                    Bekleidungsamt München, Verw.Truppeners.Abt.2, München, Standortlazarett  
                    und Wehrkreissanitätspark VII, Bekleidungsfabrik Lodenfrey, München, 
Gross- 
                    kläranlage Grosslappen und Elektrizitätswerk Finsing, soziales 
Landesmuseum 
                    (Unfallschutz);
                    Ferner werden zur Besichtigung empfohlen:  
                    Deutsches Museum, Haus der Deutschen Kunst,
                    Alte und Neue Pinakothak,
                    Grossbrauerei;
                    Vorausgesetzt, dass stellv.Gen.Kdo.VII einen Pkw. zur Verfügung stellen kann, 
                    sind noch zu besichtigen:
                    Gebirgsjägerkaserne in Mittenwald   )     Fahrt über Garmisch-      
                    desgl. in Oberammergau                    )      Partenkirchen
                       -  mit gleichzeitiger Führung durch das Festspielhaus in Oberammergau und 
                    durch Schloss Linderhof. -  

23.              Reise nach Berlin
5.42            Reisebegleiter stelltH.Verw.Schule -
24. –
25.5.42:     Pfingestfest.

Ausbildung bei der W.V.III. Berlin:  
26.5.42     Einweisung in die Aufgaben einer Wehrkreisverwaltung, Besichtingung von       
6.6.42:       Standortanlagen in Gross-Berlin und vorausgesetzt, dass stellv.Gen.Kdo.III einen
                 Pkw. zur Verfügung stellen kann – auch in der Umgebung Berlins.- Den Plan für 
                 die Unterweisung während des Berliner Aufenthaltes stellt W.V.III auf. 
                 Am 4. und 5.6.42 stehen die slowakischen Int.-Offz. der Ag V III zur Verfügung.    
                  Vorträge und gegebenenfalls auch die Verführung des Verpfl.-Lehrfilmes ordnet 
                 Ag V III. an.
                 Am 6.6.42 finden die Besichtigung der Akademie f.d.höh. Int.-Dienst und das 
                 Abschiedsessen  - veranstaltet durch VA – statt. 

Ausbildung bei Verwaltungsdienststellen des Feldheeres:

7.6.            Ausbildung bei der Dienststelle eines Div.-Int. des Feldheeres und vom  
bis
20.6.42:
22.6           bei einem Armeeint. Des Feldheeres
bis             nach näherer Weisung des Heeresintendanten beim Gan. Qu.Reisebegleiter für die 
4.7.42:       Hinreise stellt VA Ag V I/Gr.Ausb.

                                                                                                      Im Auftrage
                                                                                                      gez. Wandersleben    
nečitateľný podpis
f.d.R.d.A.
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Preklad
K ó p i a.

Najvyššie armádne veliteľstvo                                                                  Berlín, dňa 6. marca 1942
(Šéf H Rüst u BdE)
3  f  17  G  VA/Ag  V  I/Ausb.I,2

--------------------------------------  
č. 2751/42 geh.                                                      Tajné                                                      
                                                      

T a j n é !
An
        Škola vojenskej správy v Mníchove           s  3 prílohami =    1
        správa veliteľstva voj. okruhu VII              „  1      „  =    1
        správa veliteľstva voj. okruhu III, Berlín  „  1      „  =    1
        veliteľstvo voj. okruhu VII, Mníchov     „  1      „  =    1
        veliteľstvo voj. okruhu III, Berlín      „  1      „  =    1
        Ag. V III     „  1      „  =    1

  Nach r.:
        VA      „  1      „  =    1
        V 1, Ref. I    „  1      „  =    1
        Voj. int. u generálneho ubytovateľa „  1      „  =    1
        Skupina atašé (IV) a Vers. 2 x                   po 1     „  =    2
        Akad. pre vyšši intendančnú službu   s  1    „  =    1
        Armádny odevný úrad Mníchov                 „  1    „   =    1
        Záloha      =    2
                                                                       ---------------------------------
                                                              =  15            

Vec:      odvelenie slovenských dôstojníkov intendantstva.
K veci:  OKH Az 3 a/n at. Skup. (IV)  Bezug:   OKH Az 3 a/n Att.Abt. (IV)
              Gen.St.d.H.Nr.3748/42 g v.27.2.42. (len na veliteľstvo voj. okruhu III a VII).     

1.)    Na návrh slovenského ministerstva národnej obrany odvelení boli k zariadeniam 
        nemeckej vojenskej správy: 
        stot. pech. Jozef   Z a j a č e k
                         Jozef    D v o r n á k
                         Štefan  Ž i š k a.

2.)    Rozvrh času: 15.3.1942 príchod slovenských dôstojníkov do Mníchova,
        16.3.-25.5.    odvelenie do Školy vojenskej správy v Mníchove.
        25.5.-6.6.      odvelenie k správe veliteľstva vojenského okruhu III, Berlín,
        od 7.6.          sú slovenskí dôstojníci  k dispozícii voj. intendancii u generálneho 
                             ubytovateľa k výcviku
        do 4.7.          u divíznych a armádnych hospodárov poľného vojska.

3.)    Účel odvelenia je výcvik slovenských dôstojníkov vo všetkých správnych záležitos- 
        tiach nemeckej armády na ich prípravu k ich neskoršiemu prideleniu do vyšších inten-        
       dančných miest.
        Výcvikový program, pripojený za prílohu 1 slúži len ako vodítko. Odhliadnuc od toho
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        je v kompetencii jednotlivých veliteľstiev, ďalšími opatreniami školenie slovenských 
        dôstojníkov účelne podporovať. 

4.)    Slovenskí dôstojníci počas ich pobytu v Mníchove a Berlíne sami sa ubytujú a stravujú.    
Škola vojenskej správy Mníchov zaobstará, poukazujúc na toto nariadenie, stravné 
lístky pokiaľ možno na dobu celého odvelenia u náhradného vojska (15.3.- 6.6.1942) 
od Úradu pre distribúciu potravín, Mníchov. Hospodársku opateru (zaistenie prístrešia 
a poradu v stravných záležitostiach) prevezme Škola vojenskej správy a správa veliteľ-
stva vojenského okruhu III.
Počas ich pobytu v poli slovenskí dôstojníci ubytovaní budú a o stravovanie bude  
postarané vonku. 

5.)     Veliteľstvá vojenských okruhov III a VII dajú miestnym policajným úradom v Berlíne      
         prípadne v Mníchove oznámenie o pobyte slovenských dôstojníkov na vedomie.
6.)   Ohľadne uvoľnenia jedného osobného motorového vozidla vyjde zvláštne nariadenie    
      veliteľstvu vojenských okruhov III. a VII, škole vojenskej správy a okruhová správa    
         okruhového veliteľstva III vstúpia ohľadne toho s ich príslušnými veliteľstvami do styku.  
          Prepravných prostriedkov treba použiť len vtedy, keď objekty, ktorých sa má prehliadnuť,  
         nemôžu byť alebo len ťažko sa dajú stíhať verejnými dopravnými prostriedkami. 

7.)     Cesta z Mníchova do Berlína dňa 23.5.1942. Sprievodcu dá škola vojenskej správy 
         k dispozícii. Ohľadom ubytovania v Berlíne vstúpia správa veliteľstva vojenského 
         okruhu III a škola vojenskej správy do priameho styku. 

8.)     Cesta k poľným jednotkám dňa 7.6.1942. Sprievodcu dá Gr. Ausb. Na miesto a čas 
         hlásenia sa u služobne intendancie armádnej poľnej jednotky je potrebné sa spýtať   
         včas u vojenského intendanta. 

9.)     Škola vojenskej správy v Mníchove dá do 30.5.1942 a správa veliteľstva vojenského 
         okruhu III. do 15.6.1942 hlásenie v štyroch vyhotoveniach o školení ako aj o posúdení 
         slovenských dôstojníkov zo strany Vrchného veliteľstva síl/správneho úradu.

V mene veliteľa:
gez. Wandersleben

Spracoval:
gez. Blechschmidt

prednosta finančnej služby.

K ó p i a
                                                                                                                         Príloha č. 1.

Rozvrh času pre výcvik slovenských dôstojníkov intendantstva
---------------------------------------------------------------------------

16.3.42: Hlásenie u veliteľa Školy  vojenskej správy Mníchov  
 Hlásenie u veliteľstva vojenského okruhu a správy veliteľstva vojenského okruhu  
 VIII.
 Uvítacia hostina v škole vojenskej správy.
17.3.42:   Výcvik v škole vojenskej správy:
                asi 4 týždne v účtovníctve 
do            (peňažné prostriedky a účtovníctvo, odevy,
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22.5.42:   ekonomika výstroja a vojsk),  
                3 týždne ubytovacia služba
                3 týždne stravovacia služba
                vrátane úloh poľnej správy týchto 3 odborných činností (ako pomôcky slúžia nar. 
                OKH 3 f 17 taj. čís. 1963/41 z 5.3.41 – prílohy 2 až 5 – škola vojenskej  správy              
                poslala učebné osnovy služobniam a oddeleniam správneho úradu.  
                    
               Prehliadky v Mníchove.
               Učtáreň vojenského telesa                       
               Náhradný proviantný sklad v Mníchove
               Správa posádky Mníchov – vrátane materiálu a skladu potrieb – strelnica a cvičisko,
               kasárne v Mníchove, Vojenský odevný úrad Mníchov, Verw. Truppeners. 2 
               Mníchov, miestny lazaret a okruhový sanitárny park VII, továreň na odev Lodenfrey    
               Mníchov, veľká čistička odpadových vôd a elektráreň Finsing, zemské múzeum.

                Ďalej sa odporúča k prehliadnutiu:
                Nemecké múzeum, Dom nemeckého umenia, 
                stará a nová Pinakotheka, 
                veľký pivovar,                 
                keď ale zástupca veliteľa vojenského okruhu VII dá k dispozícii osobné motorové 
                vozidlo, možno ešte prehliadnuť:
                Kasárne horskej pechoty v Mittelwalde
                                                         v Ammergau    -  cesta prez Garmisch-Partenkirchen
                - súčasne prehliadka divadla v Oberammergau a zámku Linderhof                          
23.           Cesta do Berlína
5.42         Sprievodcu určí škola vojenskej správy
24. –
25.5.42:   sviatok Svätého ducha.47

Výcvik u správy veliteľstva vojenského okruhu III, Berlín: 
-------------------------------------------------------------------

                Zasvätenie do úloh správy vojenského obvodu
26.5.42    Prehliadnutie ubytovacích priestorov vo veľkom Berlíne a ak zástupca veliteľa dá
6.6.42      k dispozícii osobné motorové vozidlo – tiež v blízkosti Berlína.
                Plán pre stáž v priebehu berlínskeho pobytu vypracuje správu veliteľstva vojen-
                ského okruhu III.
                V dňoch 4. a 5.6.1942 budú slovenskí dôstojníci  k dispozícii Ag V III. 
                Prednášky a prípadne premietanie stravovacieho – poučného filmu nariadi Ag V III.
                  Dňa 6.6.42 sa vykoná prehliadka Akadémie pre vyššiu službu intendančnú a správ-
                ny úrad usporiada rozlúčkovú večeru.
                    
                Výcvik u správnych miest poľných jednotiek.
                --------------------------------------------------------
7.6.          Výcvik u služobne div. pešej poľnej jednotky do
20.6.42:
22.6 do   u armádnej jednotky poľnej jednotky.
4.7.42:     po bližších pokynov vojenského intendanta u generálneho ubytovateľa. Sprie-
               vodcu pre pricestovanie dá k dispozícii správny úrad Ag. V I/Gr. Ausb.

47 Išlo o deň sv. Ducha, ktorý bol cirkevným sviatkom. 
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Dokument č. 7.

VOJENSKÁ SPRÁVA 
--------------------------------------
Služobný lístok.
                                                                                      Dôverné
 
                                                                                    MNO.-II/5.oddel.,
                                                                                     Tu. 
                                                                                        

Žiadam o opatrenie cestovných dokladov pre stot. pech. Jozefa Dvornáka, Jozefa Zajáčka 
a Štefana Žišku, intendancie VS.

Menovaní majú byť dňa 14. marca 1942 odoslaní do Münchenu, Nemecko na študijnú 
cestu. Pobyt v Nemecku potrvá do konca júna 1942. 

Nariadenie odoslať menovaných bude vydané pod. č. 93.440/dôv.I-1942.     

7. III.1942

      Prednosta intendancie MNO :
      v zast. :
      pplk. intend. O. Kvapilík
      vlastnoručný podpis pplk. Kvapilíka
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VOJENSKÉ MÚZEJNÍCTVO
„TICHÉ“ MEMENTÁ BOJOV V KARPATOCH 1914 – 1915 
ZASTÚPENÉ V ZBIERKOVOM FONDE VOJENSKÉHO 
HISTORICKÉHO ÚSTAVU – MÚZEJNÉHO ODDELENIA 
SVIDNÍK VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO MÚZEA – 
PUŠKY A KARABÍNY POUŽÍVANÉ RUSKOU CÁRSKOU 
ARMÁDOU

PETER HOLÍK

HOLÍK, P.: The “silent” mementos of the Carpathian battles 1914-1915 represented in the col-
lections of the Institute of Military History - the Museum Department of the Military History 
Museum in Svidník - rifles and carbines used by the Russian Tsarist Army. Vojenská história, 
4, 25, 2021, pp 140-157, Bratislava.
The main aim of this study is to present the individual Russian single-shot or repeating rifles 
registered in the collection of the Institute of Military History Bratislava - Museum Depart-
ment Svidník of the Military Historical Museum Piešt’any, through capturing the general his-
torical development and subsequent detailed description. This is a a way of representation of 
one of the main parts of the armament of the soldiers of the Russian Tsarist Army fighting 
in the territory of today’s northeastern Slovakia against the Austro-Hungarian and German 
troops during the so-called Carpathian Offensive of the Russian troops taking place in the said 
territory at the turn of 1914-1915. This short, but significant section of the military history of 
Slovakia is also reflected in the Central Exposition of the Museum in Svidník through modern 
information panels and three-dimensional objects, the creation and development of which are 
discussed in the introduction of the study.
Keywords: Museum, Museum Collections, Carpathian offensive of Russian troops 1914 – 1915, 
Rifle Mosin model 1891, Rifle Berdan II model 1870.

Múzejné oddelenie Svidník, ktoré je momentálne súčasťou Vojenského historického 
múzea (VHM) Piešťany ako jednej zo základných organizačných zložiek Vojenského his-
torického ústavu (VHÚ) Bratislava, si v polovici kalendárneho roka 2021 pripomenie už  
56. výročie svojho vzniku. O založení múzea vo Svidníku sa vzhľadom na nadpriemerne vy-
sokú každoročnú návštevnosť pamätných miest duklianskych bojov (vyše 300 000 návštev-
níkov ročne), najmä v 50. rokoch minulého storočia, a z toho vychádzajúcu akútnu potrebu 
ucelene zdokumentovať historické bojové operácie v tomto regióne, začalo reálne uvažo-
vať už na začiatku 60. rokov 20. storočia. Tieto prvotné úvahy boli následne odobrené dňa  
23. novembra 1961, keď Plánovacia komisia Okresného národného výboru v Bardejove ofi-
ciálne schválila Plán výstavby múzea Karpatsko-duklianskej operácie (KDO) vo Svidníku. 
Až o štyri roky neskôr inžinier architekt František Jesenko, z vtedajšieho Stavprojektu 
Prešov, definitívne vypracoval a predstavil projekt budovy múzea, ktorý bol potom schvá-
lený dňa 29. januára 1965. Následne dňa 2. júna 1965 bolo na zasadnutí Rady Východo-
slovenského Krajského národného výboru (KNV) v Košiciach uznesením č. 177 oficiálne 
zriadené Dukelské múzeum. Dňa 6. októbra 1966 bol potom položený základný kameň 
budovy múzea, pričom sa postupne začalo s jeho výstavbou. Tá bola kompletne dokončená 
o necelé tri roky neskôr, a múzeum bolo dňa 4. októbra 1969 pri príležitosti osláv 25. výro-
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čia Karpatsko-duklianskej operácie, za prítomnosti vtedajšieho ministra národnej obrany 
generálplukovníka Ing. Martina Dzúra a ďalších vzácnych domácich a zahraničných hostí, 
sprístupnené pre verejnosť. Dukelské múzeum existovalo pod týmto názvom až do 31. de-
cembra 1990 a patrilo pod správu KNV Košice. Od 1. januára 1991 bolo transformované 
na Vojenské múzeum Svidník a bolo začlenené pod správu VHÚ Praha. V nej zotrvalo 
do 31. decembra 1992, pričom od 1. januára 1993 sa dostalo pod Hlavnú správu vzdelá-
vania, sociálnych a personálnych vecí veliteľstva Armády Slovenskej republiky Trenčín. 
Napokon dňa 5. mája 1994 sa múzeum dostalo do správy VHÚ Bratislava a bolo trans-
formované na Múzejné oddelenie Svidník a začlenené k vtedajšiemu Vojenskému múzeu 
Trenčín (v súčasnosti VHM Piešťany). Dukelské múzeum od svojho vzniku v roku 1965 
primárne zameralo svoju zbierkotvornú, vedecko-výskumnú, kultúrno-vzdelávaciu, doku-
mentačnú a prezentačnú činnosť na vojenskú históriu obdobia prvej polovice 20. storočia 
(1914 – 1945) týkajúcu sa oblasti východného Slovenska, pričom najväčší dôraz dlhodobo 
kládlo predovšetkým na KDO a obdobie druhej svetovej vojny. Tomuto zameraniu múzea 
zodpovedal aj scenár prvej stálej expozície, ktorá bola rozčlenená na jedenásť tematických 
blokov rozložených v dvoch expozičných miestnostiach, pričom každý z nich sa venoval 
výhradne problematike druhej svetovej vojny. Pritom zbierkové predmety nadväzujúce na 
obdobie prvej svetovej vojny a medzivojnového Československa, ktoré sa v rámci dlho-
dobej zbierkotvornej činnosti popri veľkom počte predmetov z obdobia druhej svetovej 
vojny podarilo múzeu získať rôznymi spôsobmi od množstva jednotlivcov a inštitúcií, boli 
uložené, a tým pádom aj ukryté pred zrakmi návštevníkov v jednotlivých depozitároch 
múzea. Čiastočná zmena tohto stavu nastala až v roku 1996, keď bol v rámci reinštalácie 
pozmenený scenár expozície, do ktorej už boli síce zaradené aj tematické bloky venu-
júce sa problematike prvej svetovej vojny a medzivojnového Československa, avšak ich 
zastúpenie v rámci celej expozície bolo iba okrajové, a tak sa do nej dostala iba malá časť 
zbierkových predmetov viažucich sa k týmto obdobiam. Až v rámci poslednej, ale najvý-
raznejšej a najkomplexnejšej reinštalácie a modernizácie expozície múzea, ktorá prebehla 
v rokoch 2010 – 2011 v réžii VHÚ Bratislava, v nej dostala pomerne široký priestor aj 
problematika prvej svetovej vojny a medzivojnového Československa, a to bez toho, aby 
bol nejako výrazne oslabený dôraz na KDO a druhú svetovú vojnu. Vďaka tomu bolo mož-
né verejnosti sprístupniť množstvo zaujímavých zbierkových predmetov, ktoré boli pred-
tým uložené v depozitároch. Táto nová Centrálna expozícia dostala názov Vojenské dejiny 
Slovenska 1914 – 1945 a svojim návštevníkom poskytuje prostredníctvom trojrozmerných 
zbierkových predmetov, dobových fotografií, písomností a 48 expozičných panelov s púta-
vým dvojjazyčným textom a grafickou úpravou, usporiadaných v rámci troch tematických 
blokov, množstvo informácií o priebehu bojov v Karpatoch v rokoch 1914 – 1915, o vzni-
ku medzivojnovej Československej republiky a výstavbe Československej brannej moci 
a nakoniec aj o priebehu KDO a oslobodzovania územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945. 
Tematike bojov v Karpatoch 1914 – 1915, vzniku medzivojnovej Československej repub-
liky a výstavbe Československej brannej moci je v novej expozícii vyhradená celá prvá 
expozičná miestnosť, v ktorej väčšia časť je venovaná práve bojom v Karpatoch. Tematike 
KDO a oslobodzovania územia Slovenska v rokoch 1944 – 1945 je potom venovaná celá 
druhá expozičná miestnosť.1 

   
1 TOMISKIN, Adrián. Reinštalácia expozície Vojenského historického múzea vo Svidníku. In Múzeum, 2012,  
roč. 58, č. 2, s. 24-26. 
MINDOŠ, Ivan. Sprievodca po expozícii Dukelského múzea a pamätných miestach dukelských bojov. Košice : 
Východoslovenské vydavateľstvo, 1976, s. 7-10. 
PURDEK, Imrich (ed.). 15 rokov Vojenského historického ústavu (1994 – 2009). Bratislava : Vojenský historický 
ústav, 2009, s. 119-120. 
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Zbierkový fond VHM Piešťany je momentálne v súlade so zákonom č. 206/2009 Z. z. 
o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty zo dňa 28. apríla 20092 
podrobnejšie diferencovaný na 22 múzejných zbierok. V rámci nich je zastúpená pomerne 
široká škála zbierkových predmetov od chladných zbraní, cez ručné palné a automatické 
zbrane, ťažkú bojovú techniku, výstrojný materiál, rady, medaily a vyznamenania, bojo-
vé zástavy a štandardy, až po rôzne druhy písomností a umeleckých predmetov. Prevažná 
väčšina zbierkových predmetov zastúpených v jednotlivých zbierkach v rámci Múzejného 
oddelenia Svidník sa z historického hľadiska bezprostredne viaže k obdobiu rokov 1914 – 
19453.V rámci 20. storočia sa toto obdobie nielen z hľadiska vojenskej histórie považovalo 
za periódu, v ktorej sa odohralo veľké množstvo významných udalostí. Tie zásadným spô-
sobom ovplyvnili celkové politické a hospodárske dianie a vývoj v Európe a vo svete, a tiež 
zasiahli do života miliónov ľudí. Vzhľadom na historickú nadväznosť jednotlivých zaevido-
vaných zbierkových predmetov v zbierkach Múzejného oddelenia Svidník na obdobie rokov 
1914 – 1945, je zrejmé, že  časť z nich svojím spôsobom viac-menej odkazuje na vojnové 
udalosti, ktoré sa odohrávali počas prvej svetovej vojny. Počas nej prebiehali na prelome 
rokov 1914 – 1915 v priestore karpatského úseku Východného frontu aj pomerne intenzívne 
bojové operácie. V týchto bojoch, ktoré začali naberať na intenzite koncom novembra 1914 
a v plnej sile následne prebiehali až takmer do konca prvej dekády mája 1915, stáli od za-
čiatku proti sebe na jednej strane frontu ruské, a na druhej strane rakúsko-uhorské vojská, 
posilnené koncom januára 1915 nemeckými vojenskými jednotkami.4 Pritom, ak by sa v sú-
časnosti široká verejnosť zaujímajúca sa práve o túto problematiku rozhodla pre štúdium 
dobových vojenských máp, ako jedného z relevantných zdrojov poznania zachytávajúcich 
istým spôsobom priebeh týchto udalostí, tak by na nich zväčša, podobne ako aj na iných 
štandardných vojenských mapách, uvidela množstvo grafických znázornení postavenia jed-
notlivých bojujúcich vojsk, línie ich obrán, smery ich útokov a ústupov, a, prirodzene, aj 
označenia názvov jednotlivých vojenských jednotiek v podobe rôznych, laickej verejnosti 
takmer nič nehovoriacich, legiend a skratiek. Avšak, ak by bolo technicky možné aplikovať 
na tieto jednotlivé dobové mapy funkciu postupného približovania (tzv. zoomu), tak by ve-
rejnosť mala neoceniteľnú možnosť vidieť, ako sa priamo úmerne s každou úrovňou priblí-
ženia, napr. názvy a označenia jednotlivých armád menia na stále väčší a väčší počet názvov 
a označení ich menších a menších jednotiek, až by napokon na jednej z posledných úrovní 
priblíženia dospela k zobrazeniu vojakov spolu s ich výstrojom a výzbrojou. Práve takto 
2 Zákon č. 206/2009 Z. z. z 28. apríla 2009 o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty 
a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. In: 
Zbierka zákonov 2009, Čiastka 76, Predpis 206/2009, s. 1482 – 1503. 
3 Vojenské historické múzeum (VHM) Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Múzejné oddelenie (Mo)  
Svidník č. VHM-9/2 za roky 1967 – 1977 
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-9/3 za roky 1977 – 2011.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-21 za rok 2012.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-22 za rok 2013.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-23 za rok 2014.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15-2/25 za rok 2015.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15-2/24 za rok 2016.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15-2/26 za rok 2017.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-27 za rok 2018.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-28 za rok 2019.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-29 za rok 2020.
4 DROBŇÁK, Martin – KORBA, Matúš – TURIK, Radoslav. Mementá prvej svetovej vojny. Diel III. Cintoríny  
v okresoch Bardejov a Svidník. Humenné : Jana Fedičová – REDOS, 2010, s. 5-34.  
SLEPCOV, Igor. Prvá svetová vojna na východnom Slovensku v rokoch 1914 – 1915. In Prvá svetová vojna. 
Pozabudnuté cintoríny. Miron Mikita (ed.). Svidník : Regionálna rozvojová agentúra, 2005, s. 14-40.    
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dopodrobna rozobratá vojenská mapa by dozaista odhalila, že takmer v každom bojujúcom, 
resp. záložnom útvare boli masovo rozšírenými, neoddeliteľnými a vo svojej podstate aj ne-
odmysliteľnými súčasťami každodenného života radových vojakov, a to nielen v Karpatoch, 
ale aj všeobecne na frontoch prvej svetovej vojny, buď jednoranové (jednovýstrelové), alebo 
z väčšej časti už opakovacie pušky. Práve tie v priebehu jednotlivých bojových operácií, 
odohrávajúcich sa aj na karpatskom úseku Východného frontu, veľakrát rozhodovali o živo-
te a smrti státisícov, ba až miliónov ľudí. Tisíce frontových vojakov totiž skoro každý deň 
a skoro každú minútu opreli pažbu pušky o pravé či ľavé plece, zalícili, prižmúrili oko, na-
mierili pušku tak, aby mali na muške svoj vybraný cieľ.  Niektorí možno na okamih zadržali 
dych a následne potiahli kohútikom spúšte, pričom buď v tomto okamihu ukončili životnú 
púť iného vojaka, ktorý ich možno v rovnakej pozícii pred pár dňami netrafil, alebo úplne 
minuli cieľ. A po každom takomto výstrele sa tí vojaci, čo mali šťastie v nešťastí, a boli 
vyzbrojení opakovacou puškou zasa raz podvedome chytili držadlá záveru, dokonale nacvi-
čeným rýchlym pohybom ho vysunuli, čím zároveň vyhodili prázdnu nábojnicu, a potom ho 
rovnako rýchlym a nacvičeným pohybom vrátili späť, a tým súčasne dopravili ďalší náboj 
do komory, a prestrelka mohla pokračovať. No, prirodzene, len do určitého počtu výstrelov. 
Tých mali vojaci väčšinou k dispozícii päť, a po ich absolvovaní museli, či chceli alebo 
nechceli, úplne vysunúť záver, v rýchlosti a v zmätku nájsť nábojový rámček, alebo pásik 
s vopred uloženými nábojmi, nacvičeným pohybom ich v okamihu dopraviť do nábojovej 
schránky, zasunúť záver späť do palebnej polohy a poohliadnuť sa po ďalšom potenciálnom 
cieli. A táto na pohľad jednoduchá automatika, pri ktorej si vojaci zakaždým dopomáhali si-
lou vlastnej ruky, sa v priebehu prvej svetovej vojny odohrala nespočetne veľakrát. Navyše 
tí vojaci, ktorí nemali ani to veľakrát spomínané šťastie v nešťastí, a pre nedostatok opako-
vacích pušiek boli nútení na fronte každodenne zápasiť nielen s protivníkom na druhej stra-
ne, ale aj s mechanizmom jednoranovej zadovky, museli ešte k tomu všetkému po každom 
jednom výstrele a otvorení záveru rýchlo nájsť a vložiť priamo do nábojovej komory stále 
nový a nový náboj, aby mohli ďalej pokračovať v boji. A tak sa na bojiskách prvej sveto-
vej vojny takmer neustále ozýval výstrel za výstrelom. Ich ozveny pochádzajúce z rôznych 
pušiek sa jedna cez druhú zlovestne šírili krajinou, pričom hlavne u civilného obyvateľstva 
vyvolávali strach, paniku, zdesenie a takto svojím spôsobom každý deň jasne a nahlas vy-
povedali o hrôzach odohrávajúcich sa na fronte. Našťastie v súčasnosti, po uplynutí viac 
ako sto rokov, už len niektoré z tohto veľkého množstva jednoranových a opakovacích pu-
šiek prezentovaných v expozíciách rôznych múzeí, a na rôznych výstavách, iba v tichosti 
návštevníkom pripomínajú hlavnú výzbroj väčšiny vojakov v bitkách prvej svetovej vojny, 
v ktorej sa aj prostredníctvom nich rozhodovalo predovšetkým o bytí či nebytí veľkého 
množstva ľudí, resp. o ich ďalšom osude. 

V zbierkach Múzejného oddelenia Svidník je v súčasnosti (stav k 31. 12. 2020) dovedna 
evidovaných 10 547 zbierkových predmetov. Z nich sa približne jedna desatina historicky 
spája s obdobím prvej svetovej vojny. Pritom v zbierke č. III, ktorá nesie názov Pušky a ka-
rabíny je (stav k 31. 12. 2020) spolu zaevidovaných 269 zbierkových predmetov. Z tohto 
počtu sa 41 kusov opakovacích, resp. jednoranových pušiek, krátkych pušiek a karabín vy-
stavených v Centrálnej expozícii vo Svidníku, alebo uložených v depozitných priestoroch 
viaže k obdobiu prvej svetovej vojny, pričom z nich 34 kusov istým spôsobom „odkazuje“ 
na pôsobenie ruských a rakúsko-uhorských vojsk v bojových operáciách v priestore Karpát 
odohrávajúcich sa na prelome rokov 1914 – 1915 (ich priama účasť v rámci týchto bojov 
nebola pri všetkých s určitosťou verifikovaná).5 

5 VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-9/2 za roky 1967 – 1977 
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-9/3 za roky 1977 – 2011.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-21 za rok 2012.
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Z kategórie pušiek bola štandardnou, najrozšírenejšou a najpoužívanejšou zbraňou rus-
kých pozemných jednotiek na frontoch prvej svetovej vojny, a teda aj v Karpatoch na prelo-
me rokov 1914 – 1915, 7,62-mm opakovacia puška Mosin model 1891. 

Začiatok jej vývoja bol úzko spojený s obdobím konca 19. storočia. To bolo z hľadiska 
zbrojárskeho priemyslu v jednotlivých krajinách Európy poznamenané obrovskou snahou 
o skonštruovanie modernej a spoľahlivej opakovacej pušky. V tomto úsilí neostávalo po-
zadu ani cárske Rusko, ktoré v tom čase nutne potrebovalo vo výzbroji armády nahradiť 
už vtedy zastarané jednoranové pušky Berdan II model 1870. Práve z tohto dôvodu bola 
z iniciatívy Hlavnej delostreleckej správy (GAU) v máji 1883 zriadená Zvláštna komisia 
pre skúšanie opakovačiek, ktorej zostavením a riadením bol poverený generál Vladimír 
Alexandrovič Čagin (15. 8. 1862 – 25. 12. 1936). Komisia sa mala pritom najskôr zaoberať 
výhradne problematikou skonštruovania spoľahlivej a odolnej opakovacej pušky. Táto jej 
hlavná úloha bola síce o mesiac neskôr pozmenená, keďže predstavitelia cárskej armády sa 
napokon rozhodli do jej výzbroje nezavádzať opakovaciu pušku (z dôvodu obavy z plytva-
nia strelivom), ale iba jednoranovú pušku menšieho kalibru, no aj napriek tomu komisia pri 
svojej činnosti postupne a podrobne preskúmala vyše 150 domácich a zahraničných návr-
hov na vyhotovenie opakovacej pušky s nábojovou schránkou.6 Za jej člena bol vymenovaný 
aj talentovaný vynálezca a konštruktér Sergej Ivanovič Mosin (14. 4. 1849 – 8. 2. 1902).7 Ten 
v tomto smere ukázal svoj talent a konštruktérske schopnosti, keď už v roku 1882 úspešne 
načrtol riešenie možnej transformácie jednoranovej zadovky na pušku s nábojovou schrán-
kou, pričom práve po vymenovaní za člena uvedenej komisie začal ešte intenzívnejšie pra-
covať na možnosti vyhotovenia vlastnej opakovacej pušky s nábojovou schránkou. Tú sa 
mu podarilo definitívne dokončiť v roku 1887, pričom jej model s konštrukčne pomerne 
neobvyklým (na pomery vtedajšieho cárskeho Ruska) umiestnením nábojovej schránky vo 
vnútri pažby následne predstavil ďalším členom komisie. Avšak následné skúšky tohto mo-
delu zbrane postupne ukázali jej výrazné nedostatky. Tie spočívali predovšetkým v tom, že 
pri streľbe sa postupným ubúdaním nábojov z nábojovej schránky významne menilo jej 
ťažisko, a taktiež umiestnenie samotnej nábojovej schránky vo vnútri pažby spôsobilo jej 

VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-22 za rok 2013.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-23 za rok 2014.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15-2/25 za rok 2015.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15-2/24 za rok 2016.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15-2/26 za rok 2017.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-27 za rok 2018.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-28 za rok 2019.
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-15/2-29 za rok 2020.
6 ŽUK, Alexandr Borisovič. Pušky a samopaly. Praha : Naše vojsko, 1992, s. 74-75.
7 Sergej Ivanovič Mosin sa narodil 14. apríla 1849 v meste Ramon, nachádzajúcom sa vo vtedajšej Voronežskej  
gubernii. Pochádzal z vojenskej rodiny. Práve táto skutočnosť sa v jeho živote výrazným spôsobom podpísala  
na jeho profesionálnom smerovaní. V roku 1869 bol prijatý do voronežského kadetského zboru, a následne aj 
do delostreleckého učilišťa, pričom už v nasledujúcom roku 1870 dosiahol hodnosť poručíka. Následne až do 
roku 1872 slúžil v armáde pri delostreleckých jednotkách. Po ukončení vojenskej služby nastúpil ako študent do 
Michailovskej delostreleckej akadémie, kde počas štúdia získal veľmi dobré teoretické vzdelanie. Po absolvovaní 
štúdia v roku 1875 bol ako zbrojný inžinier umiestnený do štátnej zbrojovky nachádzajúcej sa v meste Tula. Tam 
pôsobil najskôr ako pomocník vedúceho nástrojárne, pričom v roku 1878 získal pozíciu vedúceho nástrojárne, na 
ktorej zotrval až do roku 1894. Počas pôsobenia v tejto funkcii sa vzhľadom na vtedajšie pomery veľkou mierou 
zaslúžil o modernizáciu technologického vybavenia a zavedenie moderných metód do systému riadenia masovej 
výroby zbrojárskeho závodu v Tule. O jeho veľkom úspechu v tejto oblasti svedčí aj fakt, že s rovnakým poslaním 
modernizácie a skvalitnenia masovej výroby bol vyslaný do ďalšej ruskej zbrojovky, ktorá sa nachádzala v meste 
Sestroreck, kde od roku 1894 až do svojej smrti (8. februára 1902) pôsobil vo funkcii riaditeľa závodu. 
REHÁK, Petr. Mosin, Sergej Ivanovič. In Střelecká revue, 1990, roč. 21, č. 12, s. 18. 
ČUDNOV, Gavril Michailovič. Konstruktor S. I. Mosin. Tula : Priokskoje knižnoje izdateľstvo, 1990, 171 s.  
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výrazné oslabenie. Ďalšiu prepracovanú konštrukciu opakovačky z roku 1887 potom S. I.  
Mosin predložil v roku 1890. Avšak súťaže, resp. konkurzu o vytvorenie spoľahlivej a odol-
nej opakovacej pušky sa už v tom čase nezúčastňoval sám, keďže komisia mala k dispozícii 
aj niekoľko ďalších návrhov vytvorených zahraničnými firmami. Mosinova konštrukcia 
z roku 1890 však mala svoje nesporné výhody. Tie spočívali predovšetkým v masívnosti 
a spoľahlivosti opakovacieho mechanizmu, schopného vydržať aj to najtvrdšie zaobchádza-
nie. Do finálovej časti konkurzu, v ktorej sa počas skúšok malo definitívne rozhodnúť o naj-
vhodnejšej konštrukcii opakovacej pušky pre potreby ruskej cárskej armády sa tak dostala 
Mosinova konštrukcia z roku 1890, a taktiež aj konštrukcia belgického továrnika Léona Na-
ganta (1833 – 1900) z roku 1889.8 Pre potreby vykonania konečných rozhodujúcich skúšok 
komisia objednala 300 pušiek Mosinovej a 300 pušiek Nagantovej konštrukcie. Na základe 
predpisu vtedajšieho ruského ministerstva vojenstva bolo prijaté rozhodnutie o podrobení 
týchto dvoch konštrukcií skúškam, ktoré sa mali uskutočniť za najtvrdších podmienok. Ich 
scenár (uskutočnili sa na vojenskej strelnici v blízkosti Petrohradu) bol nasledujúci: skupina 
vojakov vybavená puškami oboch konštrukcií mala neorganizovane postupovať priestorom 
strelnice, pričom najskôr mali všetci vojaci postupne odhadzovať pušky na zem, následne 
ich dvíhať a opätovne odhodiť na zem. Pri vzájomných stretnutiach mali vojaci medzi se-
bou navzájom puškami šermovať, a to s maximálnou možnou intenzitou. Následne mali 
vojaci zapichávať pušky hlavňami do hliny, celé ich zasypávať pieskom, zahrabávať ich 
do bahna, a napokon upchať hlavne vazelínou. Napokon sa mala funkcia takto skúšaných 
pušiek po úmyselne nedbanlivom očistení overovať streľbou. Po ukončení skúšok komisia 
jednoznačne skonštatovala, že Nagantova konštrukcia opakovacej pušky ich nezvládla, na-
opak Mosinova konštrukcia odolala všetkým nástrahám, a preto aj bola komisiou označená 
za veľmi spoľahlivú a odolnú.9 Jej predstaviteľov však na Nagantovej puške zaujalo veľmi 
dobré konštrukčné riešenie nábojovej schránky. A tak sa ešte pred oficiálnym podaním 
žiadosti na zavedenie Mosinovej pušky do výzbroje armády rozhodla niektoré Nagantove 
prvky narýchlo využiť na zdokonalenie nábojovej schránky Mosinovej konštrukcie. Až po 
tomto kroku predložila komisia dňa 13. apríla 1891 cárovi Alexandrovi III. (10. 3. 1845 –  
1. 11. 1894) oficiálny návrh na zaradenie pušky S. I. Mosina, vylepšenej o prvky Nagantovej 
konštrukcie, do výzbroje armády pod názvom „Rossijska Trechlinejnaja Vintovka Obrazca 
1891 goda“. Cár napokon návrh odsúhlasil dňa 16. apríla 1891, ale oficiálny názov pušky 
skrátil na „Trechlinejnaja Vintovka Obrazca 1891 goda“,10 teda v preklade „Trojčiarková 
puška vzor 1891“. Výraz „Trojčiarková“ pritom označoval kaliber pušky určený na základe 
staroruskej dĺžkovej miery – čiarky, ktorá predstavovala 1/10 palca, teda 2,54 mm, a tak tri 
čiarky zodpovedali veľkosti (kalibru) 7,62-mm.11 Za konštrukciu tejto pušky bol S. I. Mosin 
vyznamenaný Michailovskou prémiou,12 a Léon Nagant bol za využitie svojich konštrukč-
ných prvkov na jej nábojovej schránke odmenený na vtedajšiu dobu pomerne štedrou sumou 
200 000 rubľov.13

8 REHÁK, P. Mosin, c. d., s. 18.
ŽUK, A. B. Pušky, c. d., s. 73-74. 
9  REHÁK, P. Mosin, c. d., s. 18.
10 WOJCIECHOWSKI, Ireneusz J. Karabin Mosin wz. 1891. Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa obrony 
narodowej, 1982, 16 s.
11 Internetový zdroj, Vojenský historický ústav Praha : Ruská puška Mosin vz. 1891, francouzská výroba. http:// 
www.vhu.cz/exhibit/ruska-puska-mosin-vz-1891-francouzska-vyroba/
12 REHÁK, P. Mosin, c. d., s. 18.
13 Internetový zdroj, Vojenský historický ústav Praha : Ruská puška Mosin vz. 1891, francouzská výroba. http:// 
www.vhu.cz/exhibit/ruska-puska-mosin-vz-1891-francouzska-vyroba/
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Trojčiarkové, resp. 7,62-mm ruské pechotné pušky Mosin model 1891, mali dĺžku 1 306 
mm a bez nasadeného bodáka vážili 4,2 kg (s nasadeným bodákom boli dlhé až 1 738 mm 
a vážili 4,6 kg). Samotná hlaveň bola dlhá 800 mm.14 Jej hlavnú časť tvoril vývrt so štyrmi 
pravotočivými drážkami (v ruskom jazyku „vint“), ktoré po každom výstrele zabezpečo-
vali rotačný pohyb strely. Záver pušky, ako jedna z jej najdôležitejších častí, predstavoval 
pomerne jednoduchú, ale zároveň masívnu, veľmi spoľahlivú a odolnú valcovitú otočno-po-
suvnú konštrukciu s dvoma symetrickými uzamykacími ozubeniami zabezpečujúcimi pev-
né spojenie hlavne a záveru v jeden celok, a tým pádom aj pevné uzavretie nábojovej komo-
ry počas výstrelu. Samotný záver sa skladal zo siedmich častí a jeho nesmiernou výhodou 
bolo, že sa dal ľahko a rýchlo rozobrať a zložiť bez použitia akýchkoľvek nástrojov.15 Jeho 
jadrom bolo telo, na ktorého strednej časti bola umiestnená pomerne krátka rukoväť s vý-
razným guľovitým zakončením. Pomocou nej strelec vykonaním rotujúco-posuvného pohy-
bu prostredníctvom sily vlastnej ruky uvádzal záver do pohybu. V prednej časti tela záveru 
bola pomocou spojovacej lišty upevnená jeho hlava s vyťahovačom prázdnych nábojníc 
umiestneným v jej vnútri. K zadnej časti tela bola potom upevnená poistná matica slúžiaca 
na zaistenie zbrane pred nechceným výstrelom. Tá ako základná časť záveru predstavovala 
vo svojej podstate jedinečný konštrukčný prvok všeobecne charakteristický pre tieto pušky. 
Jej vysunutím a miernym otočením doľava bolo totiž možné pušku rýchlo a jednoducho 
zaistiť a jej spätným pootočením opäť uviesť záver do palebnej polohy. Vo vnútri záveru 
sa ako ďalšie jeho základné časti nachádzali aj napínacia bicia pružina a úderník. Záver 
bol pritom uložený v puzdre pomocou systému vodiacich líšt a drážok, ktoré umožňovali 
strelcovi vykonávať jeho pohyb dopredu a dozadu. Špecifickým spôsobom sa pri týchto 
puškách záver vyberal z puzdra. Strelec ho musel totiž najskôr vysunúť do zadnej polohy 
a následne stlačením jazýčka spúšte smerom dozadu uvoľniť jeho zaistenie.16 Ďalším dô-
ležitým konštrukčným prvkom charakteristickým pre tieto pušky bola ich stredová, neod-
nímateľná a jednoradová nábojová schránka s typickým nepravidelným trojuholníkovým 
tvarom a kapacitou určenou pre štyri náboje. Plnila sa mechanicky pomocou nábojového 
pásika s odpruženými záchytmi, do ktorého si bolo možné vopred pripraviť päť nábojov. 
Pripravený pásik sa následne zasunul do drážok na puzdre záveru, náboje sa pod tlakom 
palca zasunuli do vnútra nábojovej schránky, a prázdny pásik sa potom vybral. Pri nabíjaní 
sa štyri spodné náboje zasúvali priamo do vnútra nábojovej schránky, kde stlačili pružinu 
podávacieho mechanizmu, pričom piaty vrchný náboj, ktorý, na rozdiel od ostatných sys-
témov opakovačiek, ostával vždy voľný, bol ihneď pripravený na zasunutie do nábojovej 
komory.17 V nábojovej schránke bol umiestnený špeciálny podávací mechanizmus (podá-
vač nábojov a zároveň aj vyhadzovať nábojníc) svojím tvarom pripomínajúci písmeno „Z“. 
Jeho hlavnou úlohou bolo vyhodenie prázdnej nábojnice a súčasne aj zabezpečenie toho, 
aby sa po výstrele, následnom pootočení a vysunutí záveru a vyhodení prázdnej nábojnice 
nedostal z nábojovej schránky do nábojovej komory viac ako jeden náboj. Podávací mecha-

14  DOLÍNEK, Vladimír. Opakovačky Mosin. In Střelecký magazín, 2001, roč. 6, č. 4, s. 26-27.   
15 WOJCIECHOWSKI, I. J. Karabin, c. d., 16 s. 
TORECKI, Stanislaw. Broń i amunicja strzelecka LWP. Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa obrony 
narodowej, 1985, 314 s. 
BISHOP, Chris. Velká encyklopedie. Zbraně druhé světové války. Praha : Svojtka & Co., 2004, s. 219.
16 ŽUK, Alexandr Borisovič. Encyklopedija strelkovoho oružja: revolveri, pistoleti, vintovki, pistoleti-pulemeti, 
avtomati. Moskva :  Izdateľstvo AST – Vojenizdat, 1992. s. 584-590. 
ŽUK, A. B. Pušky, c. d., s. 75. 
17 PONOMAREV, Jurij. Oružije pobedi. Trechlinejnaja vintovka Mosina. In Žurnal Kalašnikov, 2005, roč. 7, č.  
5, s. 16-22.
CHANT, Chris. Pěchotní zbraně. Více než 250 nejlepších pěchotních zbraní světa. Praha : Naše vojsko, 2005, s. 85.  
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nizmus bol zabudovaný na odklopnom dne nábojovej schránky, ktoré strelcovi umožňovalo 
v prípade potreby vybrať zo schránky naraz všetky náboje a dokonale ju vyčistiť. Nábojová 
schránka tvorila spolu s lúčikom spúšte jeden celok.18 Prvotné náboje, označované ako 7,62 
x 54 mm R, ktoré boli vyvinuté pre tieto pušky, mali kovovú, zväčša mosadznú, a neskôr aj 
oceľovú nábojnicu s okrajovým dnom a celoplášťovú strelu so zaguľateným hrotom s mož-
nosťou dosiahnutia úsťovej rýchlosti 620 m/s.19 Pušky boli vybavené mechanickými mie-
ridlami. Ich prednú časť tvorila pri ústi hlavne umiestnená muška trojuholníkovitého pro-
filu postupne sa znižujúceho smerom od strelca, a zadnú časť tvoril rámčekový stupňovitý 
cieľnik s pohyblivým jazdcom. Stupnica cieľnika bola ciachovaná v ruskej dĺžkovej miere 
s názvom aršín, a to v rozsahu od 400 do 3 200 aršínov, pričom 1 aršín zodpovedal dĺžke 71 
cm.20 Vzdialenosti od 400 do 1 200 aršínov boli vyznačené na ľavej strane základovej lišty 
cieľnika a od 1 300 do 3 200 aršínov potom na jeho rámčeku, s tým, že nepárne čísla boli 
uvádzané na ľavej strane cieľnika a párne na jeho pravej strane. Drevená pažba a predpažbie 
týchto pušiek sa vyrábali spolu ako jeden kus. Predpažbie bolo s hlavňou spojené pomocou 
dvoch delených objímok, ktoré sa sťahovali skrutkami.21 Na oboch stranách predpažbia sa 
približne pod nábojovou komorou nachádzali vyfrézované žliabky, ktorých hlavnou úlohou 
bolo zabezpečiť pevnejšie držanie pušky najmä počas výstrelov. Na takmer celej spodnej 
časti predpažbia sa navyše nachádzala drážka, v ktorej bol umiestnený tzv.  vyterák, ktorý 
slúžil na čistenie vývrtu hlavne. Pažba a predpažbie pušky boli na svojich koncoch chrá-
nené kovanými pätkami. Úchytky na nosný popruh sa nachádzali na prednej objímke a na 
nábojovej schránke.22 Na pušku bolo možné nasadiť štvorhranný bodák model 1891. Špička 
jeho čepele bola pritom navrhnutá tak, aby sa bodák dal zároveň využiť ako nástroj na ro-
zobratie pušky. Na hlaveň pušky sa nasadzoval prostredníctvom tuľajkovej objímky, pričom 
tuľajka starších bodákov mala priamy vnútorný prierez v tvare písmena I, a tuľajka novších 
bodákov mala zalomený vnútorný prierez v tvare písmena L. Priemer vnútorného prierezu 
bol 15 mm. Súčasťou bodáka bol aj špeciálny uzamykací prstenec, ktorý zabezpečoval jeho 
pevné spojenie s hlavňou. Pechota podľa predpisu bodák vždy nosila pripevnený na hlavni 
pušky, či už to bolo v bojovej polohe, alebo bol otočený obrátene, keďže tuľajková objímka 
umožňovala jeho nasadenie na hlaveň oboma smermi. Dragúnske vojská mohli v pochodo-
vej polohe nosiť bodák aj v špeciálnych úchytkách nachádzajúcich sa na puzdre pre šabľu 
(„šašku“) model 1881.23 

Okrem základných pechotných pušiek Mosin model 1891 boli do výzbroje ruskej cárskej 
armády pred prvou svetovou vojnou prijaté aj jej tri varianty, ktoré boli vytvorené v priebe-
hu rokov 1893 – 1907. V roku 1893 bola ako prvá z nich do výzbroje prijatá tzv. dragúnska 
puška. Tá sa od pôvodného pechotného modelu líšila celkovo kratšou dĺžkou, konkrétne 
merala 1 234 mm, a aj kratšou hlavňou, ktorej dĺžka bola 730 mm. Oproti pechotnému 
18  ŽUK, A. B. Pušky, c. d., s. 75.
WOJCIECHOWSKI, I. J. Karabin, c. d., 16 s.
BISHOP, Ch. Velká, c. d., s. 219.
19 HÝKEL Jindřich – MALIMÁNEK, Václav. Náboje do ručních palných zbraní. Praha : Naše vojsko, 2002, s.  
246-247. 
20 TORECKI, S. Broń, c. d., 314 s. 
DOLÍNEK, V. Opakovačky, c. d., s. 26-27. 
ŽUK, A. B. Encyklopedija, c. d., s. 584-590.
CHANT, Ch. Pěchotní, c. d., s. 85.
21 ŽUK, A. B. Pušky, c. d., s. 44-45, 76. 
22 ŽUK, A. B. Encyklopedija, c. d., s. 584-590.
WOJCIECHOWSKI, I. J. Karabin, c. d., 16 s. 
23 ŽUK, A. B. Pušky, c. d., s. 76, 225.
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modelu bola aj o niečo ľahšia, keďže bez upevneného bodáka vážila 3,88 kg, s bodákom to 
bolo 4,28 kg. Okrem toho mala aj odlišné objímky spájajúce predpažbie s hlavňou, ktoré už 
boli uzavreté a pridržiavané odpruženým záchytom. Navyše úchytky na popruh, umiestne-
né na prednej objímke a nábojovej schránke, boli nahradené otvormi v drevených častiach 
pažby a predpažbia, cez ktoré sa prevliekli kožené oká, do ktorých bol následne upevnený 
popruh. V roku 1894 bola do výzbroje prijatá aj tzv. kozácka puška. Tá bola úplne rovnaká 
ako dragúnska, len s tým rozdielom, že bola nastreľovaná bez bodáka. Napokon v roku 1907 
bola pre špeciálne druhy vojsk (ženisti, delostrelci) prijatá karabína model 1907, ktorá bola 
rovnako ako kozácka puška nastreľovaná bez bodáka. Karabína bola konštrukčne rovnaká 
ako predchádzajúce pušky, no bola výrazne kratšia, merala len 1 015 mm, pritom hlaveň 
mala dĺžku 510 mm, a na rozdiel od svojich predchodkýň bola už chránená vrchnou krytkou 
predpažbia. Váha karabíny bola 3,53 kg. Kadencia streľby pri všetkých variantoch tejto 
pušky bola 10 až 12 výstrelov za minútu.24 

Rok po zavedení karabíny model 1907 do výzbroje cárskej armády došlo k modernizácii 
náboja, ktorý sa dovtedy všeobecne používal pre pušky Mosinovej konštrukcie. Tá spočíva-
la v tom, že sa úplne zmenil tvar strely, ktorej hrot už nemal zaguľatený, ale zahrotený tvar. 
Nepatrne sa zmenil aj tvar nábojnice, ktorá sa naďalej vyrábala s okrajovým dnom. Nový 
náboj so strelou zahroteného tvaru dosahoval oproti staršiemu náboju vyššie balistické hod-
noty, čím sa napr. pri pechotných puškách zvýšila úsťová rýchlosť strely zo 620 m/s na 860 
m/s. Náboj bol aj naďalej označovaný ako 7,62 x 54 mm R.25 Táto modernizácia náboja si 
z dôvodu zmeny balistických vlastností jeho strely, keďže dráha letu zahrotenej strely bola 
odlišná ako dráha letu strely so zaguľateným hrotom, vynútila zmenu rámčeka cieľnika 
mieridiel. Ten skonštruoval V. P. Konovalov, pričom od starého sa líšil charakteristickým 
prehnutým tvarom. Tento rámček bol potom po úspešne zvládnutých skúškach oficiálne 
zavedený do výroby v roku 1910, pričom sa postupne začal inštalovať aj na všetky varianty 
Mosinových pušiek vyrobených pred týmto rokom. Od tohto roka sa navyše pechotné pušky 
začali vyrábať s otvormi pre popruh v pažbe a v predpažbí, a z dôvodu často sa opakujúcich 
situácií, keď sa vojaci pri neopatrnejšom narábaní s puškou po streľbe popálili o rozohriatú 
hlaveň, sa už všetky varianty pušiek vyrábali s vrchnou krytkou predpažbia. Tá sa napokon 
začala podľa potreby pridávať aj na viaceré pušky vyrobené pred týmto rokom.26 

Sériová výroba pušiek Mosinovej konštrukcie sa od polovice roku 1891 začala v Rusku 
pripravovať v štátnych zbrojovkách v Tule,  Iževsku a v Sestrorecku. Paralelne s touto prí-
pravou výroby, ktorá prirodzene trvala nevyhnutný čas, začali koncom roka 1891 prebiehať 
aj rokovania s francúzskou zbrojovkou Manufacture d‘Armes de Chatellerault. Ich výsled-
kom bolo uzatvorenie zmluvy na výrobu a následne dodanie 503 750 kusov pechotných 
pušiek v priebehu rokov 1892 – 1894, ktorá bola podpísaná dňa 19. decembra 1891. Následne 
sa pripravila a rozbehla výroba, pričom v roku 1892 francúzska zbrojovka dodala do Ruska 
približne 22 000 kusov. V roku 1893 bolo dodaných ďalších približne 128 000 kusov a o rok 
neskôr dokonca niečo vyše 330 000 kusov. Výroba sa vo Francúzsku napokon skončila 
až v roku 1895, keď zbrojovka vyrobila a dodala posledných zhruba 24 000 kusov. 27 Me-
24 UK, A. B. Pušky, c. d., s. 76-77, 95.
CHANT, Chris. Pěchotní, c. d., s. 85.
LÜDEKE, Alexander. Bojová technika druhej svetovej vojny. Bratislava : Slovart, 2009, s. 29.
TORECKI, S. Broń, c. d., 314 s. 
25 HÝKEL J. et al. Náboje, c. d., s. 246-247.
26 ŽUK, A. B. Pušky, c. d., s. 44-45, 76-77.
DOLÍNEK, V. Opakovačky, c. d., s. 26-27.
27 Internetový zdroj, Vojenský historický ústav Praha : Ruská puška Mosin vz. 1891, francouzská výroba. http:// 
www.vhu.cz/exhibit/ruska-puska-mosin-vz-1891-francouzska-vyroba/
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dzitým sa od roku 1893 po takmer dvojročnej príprave naplno rozbehla výroba v ruských 
štátnych zbrojovkách, ktoré v nasledujúcich troch rokoch dokázali najskôr vyprodukovať 
vyše 1 400 000 kusov, potom následne do roku 1903 dosiahla ich produkcia počet 2 964 484 
kusov, až napokon do začiatku prvej svetovej vojny prevzala cárska armáda do svojej vý-
zbroje od všetkých troch zbrojoviek dovedna viac ako 4 000 000 kusov týchto pušiek (vo 
všetkých verziách). Zaujímavosťou je, že keď v čase prebiehajúcej prvej svetovej vojny ne-
boli ruské štátne zbrojovky schopné dostatočným spôsobom pokrývať dopyt armády po 
nových puškách spôsobený ich vysokými stratami na fronte, tak na základe objednávky 
zadanej cárskou vládou sa ich výroba rozbehla aj v USA. Konkrétne to bolo v zbrojovke 
Remington nachádzajúcej sa v meste Bridgeport v štáte Connecticut (objednávka na výrobu 
1 500 000 kusov pechotných pušiek), a taktiež aj v zbrojovke New England Westinghouse 
sídliacej v meste Springfield v štáte Massachusetts (objednávka na výrobu 1 800 000 kusov 
pechotných pušiek). V období do 7. novembra 1917 sa následne v rámci zbrojovky Remin-
gton podarilo vyprodukovať približne 800 000, a v rámci zbrojovky New England Westin-
ghouse ďalších 700 000 kusov pušiek v pechotnej verzii. Z nich väčšina aj bola vyvezená do 
cárskeho Ruska, avšak po boľševickej revolúcii sa nielen ich ďalšia produkcia, ale aj vývoz 
už vyrobených objednaných kusov z USA zastavil. Zhruba 280 000 kusov tak bolo najskôr 
zabavených americkou armádou s tým, že následne boli použité pre výcvik jej záložníkov. 
Zaujímavosťou je, že tieto pušky patriace do tzv. zahraničnej produkcie boli na rozdiel od 
svojich francúzskych náprotivkov značené latinkou, a nie azbukou.28   

Pechotné pušky Mosin model 1891 a ich varianty sa mimoriadne dobre osvedčili aj v tých 
najnáročnejších bojových podmienkach prvej svetovej vojny. Medzi ich charakteristické 
vlastnosti totiž patrila veľmi jednoduchá konštrukcia záveru a celej pušky vôbec, z toho 
následne vyplývajúca časová a technická nenáročnosť na údržbu, ďalej to bola odolnosť aj 
pri veľmi tvrdom zaobchádzaní, mimoriadna presnosť streľby na vzdialenosť 400 – 500 
metrov, a celková vysoká výkonnosť a spoľahlivosť jej jednotlivých súčastí. Tieto pušky 
sa teda z konštrukčného hľadiska ukázali ako veľmi vydarené, kvalitné a úspešné zbra-
ne, ktoré v ďalších menších a finančne nenákladných modifikáciách vydržali ako základné 
pechotné pušky vo výzbroji ruskej, resp. sovietskej armády až do konca druhej svetovej 
vojny.29 Zaujímavosťou pritom je, že približne 45 000 kusov týchto pušiek ukoristených 
v priebehu prvej svetovej vojny rakúsko-uhorskou cisárskou a kráľovskou armádou bolo 
následne v podmienkach tamojších zbrojoviek (Österreichische Waffenfabrik Gesellschaft 
v Grazi, Artillerie Zeugs Fabrik vo Viedni a Josef Springer ś Erben vo Viedni) upravených 
na použitie náboja kalibru 8 x 50 mm R Mannlicher. Táto adaptácia spočívala predovšet-
kým vo zväčšení vývrtu hlavne, v presústružení nábojovej komory na rozmery zodpoveda-
júce vyššie uvedenému náboju, v úprave ciachovania základovej lišty mieridiel (na vzdia-
lenosť od 200 do 600 metrov) a v nahradení mušiek (pôvodná nízka muška bola nahradená 
7,5-mm vysokou muškou), pričom prerobené boli napokon aj úchytky pre nosný popruh tak, 
aby zodpovedali popruhom pôvodne určeným pre pušky Mannlicher. Po skončení vojny 
a následnom rozpade monarchie sa pušky Mosin, či už v pôvodnom kalibri alebo adaptova-
né pre rakúsko-uhorskú muníciu, ocitli vo výzbroji viacerých nástupníckych štátov, Česko 
slovensko nevynímajúc, keďže do evidencie jeho Ministerstva národnej obrany sa dostalo 
46 169 kusov týchto pušiek v pôvodnom kalibri spolu s ďalšími 12 324 upravenými kusmi. 
Časť z týchto pušiek (10 959 upravených kusov) bola potom koncom roka 1929 odpredaná 

28 Internetový zdroj, Valka.cz: Opakovacia puška Mosin 1891. https://www.valka.cz/RUS-Mosin-1891-t15568 
29 ŽUK, A. B. Pušky, c. d., 1992, s. 75.
PONOMAREV, J. Oružije, c. d., s. 16-22.
ŽUK, A. B. Encyklopedija, c. d., s. 584-590.
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(v cene 45 Kč,- za kus) do Fínska (tam na nich bolo následne vyrazené označenie „SA“).30 
Pechotné pušky Mosin model 1891 sa ešte napokon v rámci sovietskej Červenej armády 
dostali k slovu aj v priebehu druhej svetovej vojny, avšak v tom zmysle, že ich hlavne sa 
používali na výrobu samopalov PPŠ-41, pričom jedna hlaveň stačila pre dva samopaly.31          

V zbierke č. III s názvom Pušky a karabíny je v rámci VHÚ – Múzejného oddelenia 
Svidník VHM v súčasnosti (stav k 31. 12. 2020) evidovaných sedem kusov ruských 7,62-
mm pušiek Mosin model 1891. Z tohto počtu je jeden kus vystavený v Centrálnej expozícii 
a šesť kusov je uložených v Depozitári č. 1, nachádzajúcom sa na prízemí budovy múzea.32 

V rámci Centrálnej expozície je v prvej výstavnej miestnosti, konkrétne v celku doku-
mentujúcom udalosti týkajúce sa jednak príčin, priebehu a dôsledkov bojov v Karpatoch 
odohrávajúcich sa na 1914 – 1915, a taktiež aj pôsobenia československých legionárov 
v Rusku, Francúzsku a Taliansku v priebehu prvej svetovej vojny, pri figuríne predstavu-
júcej poddôstojníka (čatára) československého zahraničného vojska v Rusku vystavená pe-
chotná verzia pušky Mosin model 1891, spolu s nasadeným bodákom. V Depozitári č. 1 sú 
potom uložené štyri pechotné a dve dragúnske verzie. Z nich dve (jedna pechotná a jedna 
dragúnska verzia) boli ešte v čase pred prijatím do zbierok múzea rôznymi spôsobmi doda-
točne upravované, a preto sa od pôvodných základných modelov na prvý pohľad výraznejšie 
odlišujú. Okrem toho sú na všetkých puškách vyrobených pred rokom 1910 jednoznačne 
badateľné isté úpravy, ktorými prešli po všeobecnej modernizácii v rámci ruskej cárskej 
armády vo vyššie uvedenom roku 1910, pričom sa spätne dotkli aj pušiek vyrobených pred 
týmto rokom. Na každej z nich bol totiž prirodzene z dôvodu zavedenia nového náboja so 
zahrotenou strelou s odlišnými balistickými vlastnosťami nahradený pôvodný rámček cieľ-
nika rovného tvaru novým rámčekom cieľnika, skonštruovaným V. P. Konovalovom, ktorý 
mal prehnutý tvar. Popritom boli tri pušky taktiež dodatočne doplnené aj vrchnou krytkou 
predpažbia, pričom pri dvoch pechotných puškách (zo štyroch evidovaných kusov) boli pô-
vodné úchytky na popruh nahradené otvormi v pažbe a v predpažbí.

Do zbierok múzea bolo všetkých sedem kusov postupne získaných v období rokov 1967 
– 1994 buď darom alebo prevodom od štátnych inštitúcií. Prvé dva kusy pušiek (pechotná 
a dragúnska verzia) boli spolu s ďalšími 78 zbraňami nadobudnuté dňa 6. apríla 1967 vo 
forme daru od Krajskej správy Zboru národnej bezpečnosti (ďalej „KS ZNB“) Košice33, pri-
čom ich hodnota bola stanovená na 800,- Kčs za kus. Tretia z pušiek (pechotná verzia) bola 
potom spolu s ďalšími 22 zbraňami nadobudnutá dňa 2. septembra 1971 vo forme prevodu 
z KS ZNB Košice a jej hodnota bola určená na 830,- Kčs. O desať rokov neskôr bola do 
zbierok múzea spolu s ďalšími desiatkami zbraní získaná v poradí štvrtá z pušiek (pechotná 
verzia), a to dňa 9. apríla 1981 formou prevodu z KS ZNB Košice v hodnote stanovenej na 
800,- Kčs. Formou prevodu z KS ZNB Košice bola potom dňa 2. marca 1987 nadobudnutá 
piata puška (dragúnska verzia), pričom jej hodnota bola vyčíslená na 1 000 Kčs. Napokon 

30 Internetový zdroj, Vojenský historický ústav Praha : Mosin vz. 1891 – rakouská adaptace. http://www.vhu.cz/
exhibit/mosin-vz-1891-rakouska-adaptace/ 
31 HOLÍK, Peter. 7,62-mm sovietsky samopal PPŠ-41. In JURKOVÁ, Viera a kol. Zo zbierok Vojenského 
historického múzea Piešťany. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2020, s. 81.
32 VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-9/2 za roky 1967 – 1977 
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-9/3 za roky 1977 – 2011.
33 Zbrane pôvodne pochádzali z  ilegálnej držby a po ich preskúmaní boli odbornými pracovníkmi Krajskej  
správy Zboru národnej bezpečnosti Košice určené na zošrotovanie, no na žiadosť predstaviteľov vtedajšieho 
Dukelského múzea vo Svidníku boli tieto zbrane odovzdané do jeho správy formou daru za účelom ich ďalšieho 
muzeálneho využitia. Takáto situácia sa opakovala aj v priebehu ďalších rokov až do roku 1989, s tým rozdielom, 
že zbrane sa do správy múzea získavali už formou prevodu. Časť zbraní zbierky č. III. – Pušky a karabíny bola 
formou prevodu získaná aj z Krajskej správy Zboru národnej bezpečnosti v Banskej Bystrici.     
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posledné dva kusy týchto pušiek (obe v pechotnej verzii) boli do zbierok múzea získané 
formou prevodu z Vojenského múzea Historického ústavu Československej armády Praha. 
Prvá z nich, v hodnote 450,- Kčs, bola prevedená dňa 15. januára 1988, pričom k prevodu tej 
druhej, v hodnote 8000,- Kčs, došlo dňa 12. mája 1994.34

Všetky tieto vyššie uvedené pušky boli pritom vyrobené v rozpätí rokov 1894 – 1917 (päť 
kusov ešte koncom 19. storočia a dva kusy už v 20. storočí), pričom dve z nich (v pechotnej 
verzii) uzreli svetlo sveta v roku 1894, jedna (dragúnska verzia) v roku 1895, ďalšie dve 
(v pechotnej a dragúnskej verzii) v roku 1897, ďalšia (pechotná verzia) v roku 1901, a na-
pokon posledná (pechotná verzia) v roku 1917. Na ich výrobe sa pritom najviac podieľala 
ruská štátna zbrojovka v Tule, kde bolo vyprodukovaných päť kusov (tri pechotné a dve 
dragúnske verzie), pričom jeden kus (pechotná verzia) bol vyrobený aj v ruskej štátnej 
zbrojovke v Iževsku (1897) a napokon puška (pechotná verzia) umiestnená v Centrálnej 
expozícii bola v roku 1894 vyprodukovaná francúzskou zbrojovkou Manufacture d‘Armes 
de Chatellerault.35

Ako už bolo spomenuté vyššie, tak prvé dva (pechotná a dragúnska verzia) zo siedmich 
kusov týchto pušiek sa do zbierok múzea dostali už v roku 1967, teda krátko po jeho vzni-
ku, pričom tou staršou z nich je dragúnska verzia, ktorá opustila výrobnú linku zbrojovky 
v Tule (Imperatorskij Tulskij oružennyj zavod) pod číslom N 101 301 v roku 1895, teda dva 
roky po tom, čo bola táto verzia oficiálne zavedená do výzbroje cárskej armády. Na tejto 
zbrani boli už pred jej samotným prijatím do zbierok múzea viditeľne výraznejšie stopy 
po intenzívnejšom používaní, a taktiež aj po rôznych dodatočných úpravách, pričom nie-
koľko komponentov je na nej vďaka tomu výraznejšie poškodených, alebo úplne absentuje. 
V tomto smere treba ako prvé uviesť, že hlaveň pušky bola skrátená (aktuálna dĺžka hlavne 
pušky je 620 mm, čo znamená, že oproti štandardnému rozmeru hlavne dragúnskych pušiek 

– 730 mm, chýba 110 mm) takým spôsobom, že na nej úplne absentuje muška zo základňou. 
Nekompletný je taktiež záver, kde okrem jeho tela s rukoväťou a spojovacej lišty absentujú 
prakticky všetky súčiastky. Popritom absentuje aj vyterák. Okrem toho je výrazným spô-
sobom poškodená aj nábojová schránka, kde absentuje poistka jej odklopného dna, ktoré je 
tak voľne pohyblivé. Naopak, pažba a predpažbie obsahujúce otvory pre popruh (na pažbe 
je otvor bez obvodového kovania, a na predpažbí má otvor kovaním spevnenú iba spodnú 
časť) sú spolu s uzavretými objímkami pridržiavanými odpruženým záchytom a kovaniami 
kompletné, a takmer vôbec nepoškodené, keďže sú na nich viditeľné iba malé stopy nesú-
ce známky používania. Zbraň bola navyše dodatočne doplnená aj vrchnou krytkou pred-
pažbia.36 Mladšou z dvojice pušiek prijatých do zbierok múzea v roku 1967 je tým pádom 
pechotná verzia, ktorá je od tej dragúnskej o viac ako dve desaťročia mladšia, keďže jej 
vznik sa datuje až do roku 1917, keď bola v rovnakom závode v Tule vyrobená pod číslom 
N 330 356. Zaujímavosťou je však v tomto prípade jej samotné výrobné označenie, ktoré 
na rozdiel od staršej dragúnskej pušky nesie podobu: „Tulskij Imperatora Petra Velikogo 
34 VHM Piešťany, Doklady knihy prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-9/2 za roky 1967 – 1977.  
Fascikle č. 46 – 167/67, č. 1 – 179/71.  
VHM Piešťany, Doklady knihy prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-9/3 za roky 1977 – 2011. 
Fascikle č. 1 – 325/81 a č. 1 – 99/87, Fascikel Kópie Hospodárskych zmlúv s VM HÚ ČSA Praha – Hospodárska 
zmluva č. 1/88 a Hospodárska zmluva č. 68/91.  
35 VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-9/2 za roky 1967 – 1977 
VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-9/3 za roky 1977 – 2011.
VHM Piešťany – Mo Svidník, Zbierka č. III – Pušky a karabíny, PK 14 S, PK 19 S, PK 85 S, PK 158 S, PK 226 S, 
PK 239 S, PK 242 S  – 7,62-mm ruské (pechotné a dragúnske) pušky Mosin model 1891.
36 VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-9/2 za roky 1967 – 1977. 
VHM Piešťany – Mo Svidník, Zbierka č. III – Pušky a karabíny, PK 14 S  – 7,62-mm ruská dragúnska puška 
Mosin model 1891, druhostupňová evidenčná karta. 
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oružejnyj zavod“, pričom na zbraniach vyrobených v Tule sa začalo používať od roku 1912 
pri príležitosti 200. výročia založenia tohto závodu samotným cárom Petrom I. Veľkým. 
Samotná puška je až na absentujúci vyterák v kompletnom a zachovanom stave. Na jej kovo-
vých častiach nie sú viditeľné žiadne výrazné stopy po mechanickom poškodení a po koró-
zii. Pažba a predpažbie s vrchnou krytkou, obsahujúce otvory pre popruh (obidva otvory sú 
spevnené celoobvodovým kovaním), sú spolu s delenými objímkami spojenými pomocou 
skrutky a kovaniami kompletné, a takmer vôbec nepoškodené, keďže sú na nich viditeľné 
iba malé stopy nesúce známky používania.37 V poradí tretia puška Mosin model 1891 oboha-
tila zbierky múzea v roku 1971, pričom sa jednalo o pechotnú verziu vyprodukovanú v roku 
1897 pod číslom 204 942 v Iževsku (Iževskij oružennyj zavod). Táto zbraň bola pritom do 
zbierok prijatá už bez vyteráka a bez jednej z úchytiek na nosný popruh, nachádzajúcej sa 
na prednej delenej objímke. Celkovo je však v pomerne zachovalom stave, o čom nasvedču-
je aj tá skutočnosť, že na jej jednotlivých kovových častiach nie sú takmer žiadne výrazné 
stopy po mechanickom poškodení a po korózii. Viac stôp po mechanickom poškodení, spô-
sobenom pravdepodobne štandardným používaním zbrane, je, naopak, viditeľných na jej 
pažbe, resp. predpažbí, ktoré nebolo v minulosti doplnené vrchnou krytkou. Kovania pažby 
a predpažbia sú spolu so zadnou delenou objímkou kompletné a nepoškodené, pričom na 
prednej objímke absentuje spomínaná úchytka na nosný popruh, ktorá, naopak, na nábojo-
vej schránke nechýba.38 Ďalšia pechotná verzia tejto pušky sa potom do zbierok múzea do-
stala až o dekádu neskôr (1981), pričom sa podobne ako v jednom z predchádzajúcich prípa-
dov jednalo o kus, ktorý už pred samotným prijatím prešiel výraznou dodatočnou úpravou. 
Tá sa podpísala na úplnej absencii jeho celého pôvodného pažbenia spolu s príslušnými ko-
vaniami, objímkami a vyterákom, pričom pôvodná pažba bola nahradená novšou pažbou 
určenou pre odstreľovačskú verziu pušiek Mosin model 1891/30, s tým, že predpažbie nebo-
lo nahradené vôbec. Na druhej strane sú však pôvodné kovové časti tohto produktu (okrem 
pažby) zbrojovky v Tule, vyrobeného pod číslom N 128 359 v roku 1894, pomerne dobre 
zachovalé a okrem menších stôp po korózii, badateľných na tele nábojovej schránky, takmer 
vôbec nebolo poškodené. Nepôvodná pažba je taktiež veľmi dobre zachovalá a nenesie 
takmer vôbec žiadne stopy po poškodení.39 V roku 1987 potom rozšírila zastúpenie týchto 
pušiek v zbierkach múzea ďalšia dragúnska verzia. Tu však treba poznamenať, že už v čase 
jej prijatia sa jednalo v podstate o nálezový stav s viacerými absentujúcimi komponentmi. 
Puška navyše prešla aj dodatočnou úpravou spočívajúcou vo výraznom skrátení jej hlavne 
(aktuálna dĺžka hlavne pušky je 510 mm, čo znamená, že oproti štandardnému rozmeru 
hlavne dragúnskych pušiek – 730 mm, chýba 220 mm) a následným improvizovaným na-
hradením absentujúcej pôvodnej mušky. Okrem toho by sa na zbrani vyrobenej v roku 1897, 
pod číslom N 118 149, v Tule ťažko hľadal aj záver, rámček cieľnika mieridiel, väčšia časť 
predpažbia spolu s prednou uzavretou objímkou a jej odpruženým záchytom, kovanie pažby 
a logicky aj vyterák. Avšak vzhľadom na nálezový stav zbrane treba uviesť, že jej ostatné 
kovové komponenty sú v prekvapivo dobrom a zachovalom stave, pričom sú na nich síce 
viditeľné stopy po poškodení, najmä po korózii, no len menšieho rozsahu. Naopak, pažba 

37 VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-9/2 za roky 1967 – 1977. 
VHM Piešťany – Mo Svidník, Zbierka č. III – Pušky a karabíny, PK 19 S   – 7,62-mm ruská pechotná puška 
Mosin model 1891, druhostupňová evidenčná karta.
38 VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-9/2 za roky 1967 – 1977. 
VHM Piešťany – Mo Svidník, Zbierka č. III – Pušky a karabíny, PK 85 S   – 7,62-mm ruská pechotná puška 
Mosin model 1891, druhostupňová evidenčná karta.
39 VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-9/3 za roky 1977 – 2011. 
VHM Piešťany – Mo Svidník, Zbierka č. III – Pušky a karabíny, PK 158 S  – 7,62-mm ruská pechotná puška 
Mosin model 1891, druhostupňová evidenčná karta.
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(so zachovalým otvorom pre nosný popruh) je spolu s časťou predpažbia výrazne poškodená, 
pričom jej veľká časť je odštiepená, s tým, že na viacerých miestach je aj zdegradovaná 
perforáciami rôznej veľkosti.40 Následne v roku 1988 bola do zbierok múzea prijatá opäť 
pechotná verzia pušky spolu s nasadeným bodákom (výrobné číslo 89 331). Zaujímavosťou 
je, že sa v tomto prípade nejedná o domáci ruský produkt, keďže puška s výrobným číslom 
N 292 265 uzrela svetlo sveta v roku 1894 vo francúzskej zbrojovke Manufacture d‘Armes 
de Chatellerault (Oružennyj zavod Šatelro). Samotná zbraň (rovnako aj bodák) je až na ab-
sentujúci vyterák v kompletnom a mimoriadne zachovalom stave. Na jej kovových častiach 
nie sú žiadne výrazné stopy po mechanickom poškodení a po korózii. Pažba a predpažbie 
s vrchnou krytkou, obsahujúce otvory pre popruh (obidva otvory sú spevnené celoobvodo-
vým kovaním), sú spolu s delenými objímkami spojenými pomocou skrutky a kovaniami 
kompletné, a takmer vôbec nepoškodené. Pozoruhodné na tejto zbrani je, že pôvodná stup-
nica vyznačená na ľavej strane základovej lišty cieľnika v rozmedzí od 400 do 1 200 aršínov 
bola prerazená arabskými znakmi (namiesto čísla 4 – ٣٠, namiesto čísla 6 – ٤٠, namiesto 
čísla 8 – ٥٥, namiesto čísla 10 – ٧٠ a namiesto čísla 12 – ٨٥).41 Napokon v roku 1994 bola 
do zbierok múzea prijatá nateraz posledná z pušiek Mosin model 1891, pričom sa konkrét-
ne jedná o pechotnú verziu pochádzajúcu z dielne zbrojovky v Tule, kde bola pod číslom 
N 52 992 vyrobená v roku 1901. Táto zbraň bola pritom do zbierok prijatá iba bez jednej 
z úchytiek na nosný popruh, nachádzajúcej sa na prednej delenej objímke, a teda možno 
konštatovať, že je v takmer úplne kompletnom (aj s vyterákom), a taktiež aj v zachovalom 
stave, keďže na jej jednotlivých kovových častiach nie sú takmer žiadne výrazné stopy po 
mechanickom poškodení a po korózii. Viac menších stôp po mechanickom poškodení, spô-
sobenom pravdepodobne štandardným používaním zbrane, je naopak viditeľných najmä na 
jej predpažbí, ktoré bolo v minulosti dodatočne doplnené vrchnou krytkou. Kovania pažby 
a predpažbia sú spolu so zadnou delenou objímkou a úchytkou na nosný popruh, umiestne-
nou na nábojovej schránke, kompletné a nepoškodené.42  Všetky vyššie uvedené pušky boli 
ešte pred prijatím do zbierok múzea odborným spôsobom znefunkčnené.

Hlavným, a dá sa povedať, že aj jedným z najväčších problémov ruskej cárskej armády 
v priebehu prvej svetovej vojny bol nedostačujúci počet moderných opakovacích pušiek 
Mosin. Zbrojárske závody v Tule, v Iževsku a v Sestrorecku totiž jednak nedokázali svojimi 
výrobnými kapacitami dostatočne pokrývať neustále narastajúci dopyt armády po nových 
opakovacích puškách, a taktiež nemali ani dostatočné vybavenie potrebné na zavedenie 
moderných metód ich masovej produkcie, ktoré by ju pomohli urýchliť. Preto aj v čase prvej 
svetovej vojny sa ešte mnoho pušiek Mosinovej konštrukcie kompletne vyrábalo ručne, čiže 
dá sa povedať, že na kolene, čím sa čas ich produkcie výrazne predlžoval. To spôsobovalo 
ich čoraz väčší nedostatok nielen pri budovaní rezervných jednotiek, ale veľakrát aj pria-
mo v radoch bojujúcich vojsk. Tým pádom sa na scénu vrátili aj v tom čase už vyradené 
jednoranové pušky Berdan II model 1870, ktoré na frontoch prvej svetovej vojny, a teda 
aj v Karpatoch, dopĺňali chýbajúce opakovacie pušky Mosin.43 Jednalo sa pritom o kon-

40 VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-9/3 za roky 1977 – 2011. 
VHM Piešťany – Mo Svidník, Zbierka č. III – Pušky a karabíny, PK 226 S  – 7,62-mm ruská dragúnska puška 
Mosin model 1891, druhostupňová evidenčná karta.
41 VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-9/3 za roky 1977 – 2011. 
VHM Piešťany – Mo Svidník, Zbierka č. III – Pušky a karabíny, PK 239 S  – 7,62-mm ruská pechotná puška 
Mosin model 1891 s bodákom model 1891.
42 VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-9/3 za roky 1977 – 2011. 
VHM Piešťany – Mo Svidník, Zbierka č. III – Pušky a karabíny, PK 242 S  – 7,62-mm ruská pechotná puška 
Mosin model 1891.
43 CHANT, Ch. Pěchotní, c. d., s. 85.  
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štrukčné dielo amerického plukovníka Hirama Berdana (6. 9. 1824 – 31. 3. 1893), ktoré bolo 
do výzbroje armády cárskeho Ruska zavedené v septembri 1870 pod oficiálnym názvom 

„Pechotnaja vintovka sistemy Berdana obrazec 1870 goda“, pričom znamenalo adekvátnu 
náhradu o niečo málo staršej pušky Berdan I, ktorá bola do výzbroje narýchlo zavedená len 
dva roky predtým (1868), ale z dôvodu komplikovanej konštrukcie odklopného záveru sa 
vôbec neosvedčila. Z konštrukčného hľadiska predstavovala puška Berdan II zadom nabí-
janú jednoranovú pušku s valcovitým otočno-posuvným záverom. Ten bol špecifický v tom, 
že oproti ostatným záverom tohto typu nepotreboval žiadne klasické uzamykacie ozubenia, 
keďže bol skonštruovaný tak, že jeho telo samo o sebe pri výstrele zabezpečovalo uzavretie 
nábojovej komory. Táto vlastnosť záveru sa navonok prejavovala tým, že jeho držadlo nebo-
lo pri úplnom uzamknutí vo vodorovnej polohe, ale bolo o 45° vyklonené nahor. Tým pádom 
sa záver pri odomykaní otáčal len o 45°, a nie o 90°, tak ako to bolo bežné pri iných záveroch 
tohto typu. Hlaveň s dĺžkou 826 mm mala vývrt so šiestimi pravotočivými drážkami, ktoré 
po každom výstrele zabezpečovali rotačný pohyb strely.44 Tieto pušky mali nábojovú komo-
ru prispôsobenú na používanie nábojov kalibru 10,67 x 58 mm R. Tie mali olovenú strelu 
s papierovým lemom a zaguľateným hrotom umiestnenú na kovovej nábojnici fľaškovitého 
tvaru s okrajovým dnom a stredovým zápalom. Úsťová rýchlosť strely pri používaní týchto 
nábojov plnených čiernym prachom bola 427 m/s.45 Tieto pušky boli vybavené mechanic-
kými mieridlami. Ich prednú časť tvorila plátková muška a zadnú časť tvoril rámčekový 
stupňovitý cieľnik s pohyblivým jazdcom s metrickou stupnicou do 1 500 aršínov. Drevená 
pažba a predpažbie týchto pušiek sa vyrábali ako jeden kus. Predpažbie bolo s hlavňou 
spojené pomocou dvoch delených objímok, ktoré sa sťahovali skrutkami, a takmer na celej 
jeho spodnej časti sa nachádzala drážka, v ktorej bol umiestnený vyterák na čistenie vývrtu 
hlavne. Pažba a predpažbie pušky boli na svojich koncoch chránené kovaním. Úchytky na 
popruh sa nachádzali na prednej objímke a na lúčiku spúšte. Na pušku bolo možné pro-
stredníctvom tuľajkovej objímky nasadiť ihlový bodák s celkovou dĺžkou 580 mm. Popri 
základnom pechotnom variante, ktorý mal celkovú dĺžku 1 346 mm, boli do výzbroje ruskej 
armády prijaté aj ďalšie tri. Konkrétne to boli dragúnska a kozácka puška spolu s karabínou. 
Dragúnska puška bola v porovnaní s pechotnou o 116 mm kratšia, mala už uzavreté objímky 
pridržiavané odpruženým záchytom a namiesto úchytiek mala na upevnenie popruhu k dis-
pozícii otvory v pažbe, cez ktoré sa prevliekli kožené oká, do ktorých bol následne upevnený 
popruh. Kozácka puška mala na rozdiel od tej dragúnskej gombíkový typ spúšte, pričom na 
ňu nebolo možné nasadiť bodák. Karabíny boli konštrukčne rovnaké ako dragúnske pušky, 
ale boli podstatne kratšie a používali slabší náboj. Pušky Berdan II sa najskôr vyrábali 
v Birminghame (v rokoch 1870 – 1873 tu bolo vyrobených prvých 30 000 kusov), pričom po 
zakúpení príslušného strojárenského vybavenia sa od roku 1874 začali vyrábať v ruských 
štátnych zbrojovkách v Tule,  Iževsku a v Sestrorecku. Dovedna bolo vyrobených približne 
3,2 milióna kusov vo všetkých variantoch dohromady.46 Zaujímavosťou pritom je, že v roku 
1891, teda v čase, keď bola do výzbroje ruskej cárskej armády zavedená opakovacia puška 
Mosin, používajúca náboj kalibru 7,62 x 54 mm R, bol zo strany markíza de Faletana a bel-
gického továrnika Léona Naganta (1833 – 1900) ruskému GAU predložený návrh adaptácie 
pušiek Berdan II na tento nový náboj. Už v nasledujúcom roku ju aj na základe objednávky 
cárskej armády belgická zbrojovka Fabrique Nationale d‘Armes de Guerre v Herstale vy-
konala na 3 004 puškách, ktoré boli následne odoslané späť do Ruska na vojskové skúšky. 
44 ŽUK, A. B. Pušky, c. d., s. 32-34.
ŽUK, A. B. Encyklopedija, c. d., s. 587.
45  HÝKEL J. et al. Náboje, c. d., s. 296.
46 ŽUK, A. B. Pušky, c. d., s. 32-34. 
ŽUK, A. B. Encyklopedija, c. d., s. 587. 
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Tými však tieto adaptované pušky neprešli úspešne, a preto sa ani zamýšľaná objednávka 
na adaptáciu ďalších 400 000 kusov už nezrealizovala.47   

V zbierke č. III s názvom Pušky a karabíny je v rámci VHÚ – Múzejného oddelenia Svid-
ník VHM v súčasnosti (stav k 31. 12. 2020) evidovaný 1 kus 10,67-mm ruskej pušky Berdan 
II model 1870, ktorý je uložený v Depozitári č. 1. Jedná sa o pechotný model označený 
výrobným číslom N 12 855. Ten bol do zbierok múzea získaný dňa 12. mája 1994 formou 
prevodu z Vojenského múzea Historického ústavu Československej armády Praha, pričom 
jeho hodnota bola vyčíslená na 18 000,- Kčs.48 Táto puška bola pritom vyrobená v roku 1884 
v ruskej štátnej zbrojovke v Sestrorecku. Okrem, dá sa povedať, už štandardne chýbajúceho 
vyteráka  je zbraň v kompletnom a zachovalom stave. Na jej kovových častiach nie sú žiadne 
výrazné stopy po mechanickom poškodení a po korózii. Na pažbe sú badateľné iba malé 
stopy po otlčeniach spôsobených pravdepodobne štandardným používaním. Záver a cieľnik 
sú pohyblivé. Aj táto zbraň bola podobne ako vyššie uvedené pušky Mosin odborným spôso-
bom znefunkčnená. Zaujímavosťou je, že na vrchnej strane puzdra jej záveru bola dodatoč-
ne označená písmenami AZF v latinke (Artillerie Zeugs Fabrik), čo znamená, že v priebehu 
bojov v rámci prvej svetovej vojny bola ukoristená rakúsko-uhorskou cisárskou a kráľov-
skou armádou, a bez ďalších úprav (prispôsobenie na rakúsko-uhorskú muníciu kalibru 8 
x 50 mm R Mannlicher) bola zaradená do jej výzbroje (druhosledové a záložné jednotky).49

Pušky Mosin model 1891 a puška Berdan II model 1870, ktoré sú súčasťou zbierkové-
ho fondu VHÚ – Múzejného oddelenia Svidník VHM, pravdepodobne na bojové operácie 
v Karpatoch odohrávajúce sa na prelome rokov 1914 – 1915 iba poukazujú, keďže ich sku-
točné použitie sa v tomto ozbrojenom konflikte doposiaľ nepodarilo s určitosťou verifikovať. 
Tieto pušky však názorne pripomínajú základnú výzbroj ruských vojakov, ktorá sa v ich 
rukách na karpatskom bojisku pred vyše storočím s určitosťou objavila.

P. HOLÍK: „STILLE” MAHNRUFE – ERINNERUNGEN AN DIE 
KARPATENKÄMPFE 1914 – 1915 IN DEN SAMMLUNGSFONDS DES 
MILITÄRHISTORISCHEN INSTITUTS-MUSEUMSABTEILUNG SVIDNÍK DES 
MILITÄRHISTORISCHEN MUSEUMS – GEWEHRE UND KARABINER DER 
RUSSISCHEN ZARENARMEE  

Die Sammlungen des Militärhistorischen Museums in Piešťany, die als einer der organ-
isatorischen Bestandteile des Militärhistorischen Instituts in Bratislava aus zwei Abteilun-
gen – nämlich der Museumsabteilung Piešťany und der Museumsabteilung Svidník besteht, 
werden gegenwärtig laut Gesetz Nr. 206/2009 der Gesetzessammlung der Slowakischen 
Republik über Museen und Galerien und dem Schutz der Gegenstände kulturellen Charak-
ters vom 28. April 2009 in 22 Museumsammlungen gegliedert. In den Sammlungen ist eine 
breite Skala an Sammlungsgegenständen vertreten, die von den sog. Kalten Waffen, Hand-
feuerwaffen und automatischen Waffen über schwere Kampftechnik, Ausrüstung, Orden, 
Medaillen und Auszeichnungen, Kampffahnen und Standarden bis hin zu mehreren Arten 
von Schriftstücken und Kunstgegenständen reicht. Der Großteil der in den Kollektionen 

47 Internetový zdroj, Vojenský historický ústav Praha : Puška Berdan II v ráži 7,62 mm Mosin. http://www.vhu. 
cz/exhibit/puska-berdan-ii-v-razi-762-mm-mosin/  
48 VHM Piešťany, Kniha prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-9/3 za roky 1977 – 2011.
VHM Piešťany, Doklady knihy prírastkov VHM Piešťany – Mo Svidník č. VHM-9/3 za roky 1977 – 2011. 
Fascikel Kópie Hospodárskych zmlúv s VM HÚ ČSA Praha – Hospodárska zmluva č. 58/91.
49 VHM Piešťany – Mo Svidník, Zbierka č. III – Pušky a karabíny, PK 255 S  – 10,67-mm ruská pechotná puška  
Berdan II model 1870.
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Museumsabteilung Svidník vorhandenen Sammlungsgegenstände hat aus der historischen 
Hinsicht einen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Zeitalter von 1914 bis 1945. Ein Teil 
davon wird im Rahmen der Zentralausstellung unter dem Titel „Militärische Geschichte 
der Slowakei 1914 – 1945“ präsentiert, die den Museumsbesuchern Informationen zu un-
terschiedlichen Themen, u. a. dem Verlauf der Karpatenoffensive der russischen Truppen 
von 1914 – 1915, der Entstehung der Tschechoslowakischen Republik und dem Aufbau 
der Tschechoslowakischen Armee, und nicht zuletzt zum Verlauf der Karpaten-Duklaer 
Operation von 1944 und der Befreiung der Slowakei in den 1944 – 1945 übermittelt. Die 
Exposition besteht einerseits aus dreidimensionalen Sammlungsgegenständen, zeitgenös-
sischen Fotographien, Schriftstücken usw. und andererseits aus 48 Ausstellungsplatten 
mit zweisprachigen Texten und graphischen Teilen, die in drei thematischen Blöcke geg-
liedert sind. Die Museumsabteilung in Svidník verfügt gegenwärtig (Stand 31. 12. 2020) 
über 10 547 Sammlungsgegenstände. Ungefähr ein Zehntel davon stammt aus der Zeit des 
Ersten Weltkriegs. In der sog. Sammlung III. mit dem Titel „Gewehre und Karabiner“ sind 
gegenwärtig (Stand 31. 12. 2020) insgesamt 269 Sammlungsgegenstände gelistet. Davon 
sind 41 Gegenstände (Wiederholungsgewehre und Einschuss-Gewehre, Kurzgewehre und 
Karabiner in der Zentralausstellung in Svidník, bzw. im Depot des Museums) eng verbun-
den mit dem Ersten Weltkrieg und 34 davon weisen auf das Wirken des russischen und 
österreichisch-ungarischen Heeres während der Kampfhandlungen im Gebiet der Karpaten 
in den Jahren 1914 – 1915 hin. Von den russischen Gewehren aus dieser Zeit verfügt die 
Museumsabteilung in Svidník über 7 Stück des Scharfschützengewehrs Mosin Modell 1891 
(fünf Stück Infanteriegewehre und zwei Stk. M91 „Dragoner“), die von 1894 – 1917 in den 
russischen staatlichen Waffenfabriken in Tula (5 Stk.) und Izhevsk, bzw. vom französischen 
staatseigenen Waffenhersteller Manufacture d’Armes de Chatellerault hergestellt wurden. 
Unter den Sammlungsgegenständen befindet sich außerdem ein Infanteriegewehr Berdan 
II Modell 1870, hergestellt im Jahre 1884 in der russischen Waffenfabrik in Sestrorezk. Die 
genannten Gewehre dienen lediglich als Hinweis auf die Kampfhandlungen in den Kar-
paten in den Jahren 1914 – 1915, da ihre tatsächliche Anwendung im Kampf durch wis-
senschaftliche Expertisen nicht nachgewiesen werden konnte. Andererseits bieten sie eine 
anschauliche Erinnerung an die zeitgenössische Ausrüstung des Soldaten der russischen 
Zarenarmee.
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RECENZIE
LIŠKA, Vladimír. VZNIK ČESKOSLOVENSKA 1918. Fakta, mýty, legendy 
a konspirace. Praha : Nakladatelství XYZ, 2018, 204 s., fotografie v texte, 
prílohy, prehľad použitých prameňov a literatúry.

Aj keď už so značným časovým odstupom, stále ešte vychádzajú knihy k stému výročiu 
vzniku Československa, čo je pochopiteľné, pretože ide o jednu z najvýznamnejších udalostí 
v dejinách slovenského i českého národa. Publikácie, ktorých autormi sú jednak historici 
a politológovia, a jednak publicisti a príležitostní autori, ktorí sa týmto výročím inšpirovali, 
sú však veľmi nevyrovnanej kvality a často namiesto seriózneho priblíženia problematiky 
šíria ďalej rôzne dohady, ničím nepodložené hypotézy a konšpiratívne teórie. To sa týka aj 
recenzovanej publikácie nie historika, ale publicistu, spisovateľa a záhadológa Vladimíra 
Lišku. Tento autor publikoval už tridsať kníh a množstvo článkov v časopisoch Reflex, 
Koktejl, Regenerace, Ahoj na sobotu a v Zemědělských novinách. Ale ako vidieť, medzi 
uvedenými titulmi nie sú Český časopis historický, Historie a  vojenství, Vojenská história, 
Živá historie a  dokonca ani Legionářský směr, ani žiadny iný odborný časopis, čo svedčí 
o mnohom. Hoci na obálke knihy sa tvrdí, že autor nás stručne, ale pritom presne, zoznamuje 
s vývojom, ktorý vzniku Československa predchádzal a sprevádza nás charakteristickými 
problémami, ktoré politická elita novovzniknutého štátu musela riešiť a neobmedzuje sa 
len na osobnosť T. G. Masaryka, je to pri čítaní publikácie málo presvedčivé konštatovanie. 
Venuje dosť priestoru aj E. Benešovi a samostatnú – žiaľ, dosť popletenú kapitolu – tu má 
aj M. R. Štefánik a opis jeho vraj „rozporuplného“ vzťahu k prvému československému 
prezidentovi. Kniha vraj môže byť kvalitným zdrojom informácií aj pre študentov stredných 
škôl. Toto je dosť dôležitý ukazovateľ marketingovej reklamy z obálky knihy, lebo ako 
vidieť autor si už na vysokoškolských študentov a ani na odbornú verejnosť netrúfal. Na 
tomto mieste treba hneď konštatovať, že o kvalitné a presné informácie v tejto knihe naozaj 
nejde a čitateľ naozaj môže na vyššie uvedené reklamné slogany pokojne zabudnúť.

 Ale prečo sa potom treba zaoberať takouto publikáciou? Domnievam sa, že preto, 
aby sa vysvetlil mechanizmus šírenia rôznych konšpiračných teórií o zakladateľoch 
Československa a aj preto, aby sa vyvrátil názor, že ide o presné a neznáme informácie.

Hoci nebýva zvykom, aby som vo svojich recenziách upozorňoval aj na nedostatočnú 
znalosť predchádzajúcej literatúry a základných prameňov, predsa v tomto prípade 
urobím výnimku. Ako vidieť zo záverečnej časti posudzovanej publikácie „Přehled 
použitých pramenů a literatury“, jeho práca vo výbere literatúry je veľmi selektívna 
a pokiaľ ide o pramene úplne nedostatočná. Nenájdeme tam totiž nielen žiadne dôležité 
archívne fondy či už z Vojenského historického ústavu – Vojenského historického archivu 
v Prahe, Národného archívu ČR, Slovenského národného archívu atď., ale ani základnú 
literatúru, bez ktorej o takej závažnej problematike ako je vznik Československa, M. R. 
Štefánik a československé légie nemožno napísať serióznu knihu. Vo výpočte literatúry 
totiž chýbajú nielen také základné diela, ako pamäti T. G. Masaryka a E. Beneša a ďalších 
autorov, ktorí sa na vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov podieľali, ale aj dôležité 
analytické a syntetické práce celej plejády významných českých a slovenských historikov, 
napríklad Věry Olivovej, Jaroslava Opata, Stanislava Poláka, Jana Rychlíka, Antonína 
Klimeka, Jindřicha Dejmeka, Mariána Hronského, Miloslava Čaploviča, Romana Holeca, 
Dušana Kováča, atď. Pri takej nedostatočnej a veľmi povrchnej heuristike to ani nemohlo 
dopadnúť dobre. Ale pozrime sa už konkrétne na text publikácie Vladimíra Lišku.

Už na strane 11 autor mylne uvádza, že Rakúsko-Uhorsko vypovedalo vojnu Srbsku 
23. júla 1914. Napráva to síce na inom mieste (na strane 26 uvádza už správny dátum 
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vypovedania vojny Srbsku 28. júla 1914), ale z toho môže byť neinformovaný čitateľ už len 
popletený. Nie je presné ani konštatovanie na strane 13, že českí vojaci, transportovaní do 
prvých bojov, boli presvedčení, že „do švestek budou doma“. To sa im snažili natĺcť do hláv 
iba vojnychtiví politici a ešte viac rakúsko-uhorský a nemecký dôstojnícky zbor a generalita, 
so spresnením, že vojaci budú doma už na Vianoce. Taktiež Masaryk sa v polovici decembra 
1914 nerozhodol odísť natrvalo do emigrácie, ako to Liška tvrdí na strane 29. Do zahraničia 
vtedy odišiel, len aby oboznámil cez rôzne spojky predstaviteľov Dohody, že sa v Čechách 
formuje odboj a pre trvalú emigráciu a organizovanie odboja v zahraničí sa rozhodol až 
začiatkom roka 1915, keď dostal od Beneša varovanie, aby sa do Čiech nevracal, lebo ho tam 
čaká zatknutie a súd za velezradu

To sú však len malé chybičky v porovnaní s tým, čo autor uvádza v kapitolách, kde sa 
zaoberá vzťahmi Masaryka, Beneša a Štefánika (s. 37-46, 155-163). Naozaj nechápem, 
odkaľ vzal Liška údaj, že vraj Štefánik bol od samého začiatku za autonómiu Slovenska 
(s. 41) a celkom scestné a aj nepravdivé je tvrdenie, že Štefánik mal s Benešom nezhody. 
To je totiž otázka až prvých mesiacov roku 1919, keď sa Štefánik po návrate z inšpekčnej 
cesta k légiám na Sibíri vrátil do Paríža a tam sa s Benešom naozaj dostal do vážneho 
konfliktu. Až tak vážneho, že Beneš napísal Ivanovi Markovičovi do Bratislavy, že medzi 
ním a Štefánikom „je koniec“. Aj keď uvádza, že letecká havária 4. mája 1919 pri Ivanke pri 
Dunaji, ktorú generál, žiaľ, neprežil, bola spôsobená pravdepodobne technickou poruchou 
alebo chybou pilota, súčasne dodáva, že tento oficiálny záver vyšetrovania nevychádzal zo 
všetkých známych faktov, ktoré sú vraj dnes už známe (s. 42). Ani na Sibíri vraj Štefánik 
nebol úspešný, hoci opak je pravdou. Svojou reorganizáciou a pokynom na evakuáciu Ruskej 
légie z Vladivostoku domov, v podstate ruských legionárov pred rozkladom ich disciplíny 
a postupnou likvidáciu boľševikmi zachránil (s.132). To sa naozaj nedá označiť za neúspech, 
ale skôr opak je pravdou, aj keď sa Štefánikove opatrenia nepresadzovali ľahko a trvalo to 
približne tri mesiace, kým sa ich podarilo zrealizovať.

Veľmi problematická je aj kapitola o légiách („Světla a stíny legionářské anabáze“, 
s. 121-140). Autor, pokiaľ viem, predtým o československých légiách nič nepublikoval 
a nezúčastňuje sa ani na akciách usporadúvaných Československou obcou legionárskou 
a ani na medzinárodných vedeckých konferenciách, či už v Prahe alebo inde, zameraných 
na túto problematiku. To je na jeho texte aj vidieť, lebo veľmi citeľne tam chýbajú 
výsledky najnovšieho bádania a necituje ani z dokumentov, ktoré v posledných rokoch 
publikovala už aj ruská strana. Tak sa stalo, že opakuje mnohé, dnes už antikvované údaje 
a interpretácie o pôsobení československých légií v Rusku  (a v podstate až na stručné 
zmienky na stranách 124-125) zabúda na Francúzsku a Taliansku légiu). Legendárna bitka 
pri Bachmači nebola vo februári (s. 126), ale až v marci 1918, Simbirsk, podľa autora dnes 
Uľjanovsk, je už zase Simbirskom (s. 129) atď. Takéto pasáže publikácie svedčia o tom, 
že autor najnovšiu literatúru o légiách naozaj nezvládol spracovať. Ak píše o samovražde 
veliteľa 1. čs. divízie plukovníka Josefa Jiřího Šveca, naozaj by bolo potrebné tam uviesť, že 
vzburu a následnú Švecovu tragédiu tam v podstate vyvolala boľševická agitácia ľavicovo 
orientovaného legionára Jana Vodičku,  ktorý po februári 1948 zohral aj veľmi smutnú 
úlohu pri likvidácii legionárskej organizácie v Československu a aj pri krádeži jej majetku. 
V rozpore so svedectvami súčasníkov, Liška pochybuje, že sa Švec zastrelil len kvôli odporu 
legionárov, ktorí nechceli uposlúchnuť jeho rozkaz. Podľa neho k tragédii prispel neustály 
ústup, vzrastajúce obete na životoch a aj to, že sľubovaná pomoc stále neprichádzala. Autor 
dokonca tvrdí, že Švec svojim vojakom klamal, že pomoc dorazí do troch dní (s. 130). Cítil 
vraj, že ďalší boj v Rusku nemá zmysel a on kvôli vzbure svojich vojakov mal pocit, že ako 
veliteľ zlyhal. Autor, akoby zabudol, čo napísal o kúsok skôr, že Švec klamal, v ďalších 
riadkoch tvrdí, že išlo o čestného a priameho hrdinu, ktorého mužstvo považovalo za 
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uznávaného a obľúbeného veliteľa. Autor sa mýli aj v tom, ak tvrdí, že admirála Kolčaka dňa 
7. februára 1920 popravili v Irkutsku boľševici (s. 133). Tam vtedy o všetkom rozhodoval 
soviet, ktorý ovládali predovšetkým eseri, a Kolčakovi sa v podstate vypomstili prechmaty 
jeho jednotiek proti pokojnému obyvateľstvu, ktoré prekonali dokonca aj boľševický teror. 
Celkom sa čudujem, že sa autor nepriklonil aj k tvrdeniu, že legionári ukradli ruský poklad, 
len sa stručne zmieňuje o podnikaní légií na Sibíri, hoci základné dielo Daniely Brádlerovej 
o tejto problematike necituje a zrejme ho ani nepozná.

V kapitole o tragickom konci M. R. Štefánika („Kauza Štefánik“, s. 155-163), autor 
v podstate mnohé údaje zo skôr publikovaných, ničím nepodložených a dávno vyvrátených 
hypotéz a konšpiračných teórií, len opakuje a nič nové o tomto tragickom prípade neprináša. 
Hlavne mu uniká tiež fakt, že Štefánik bol predsa za čo najtesnejšiu spoluprácu a jednotu 
Čechov a Slovákov v spoločnom štáte a tak Česi nemohli mať ani najmenší záujem odstrániť 
ho a, naopak, jeho smrť tento vtedy najmä spočiatku mladý štát veľmi poškodila a poskytol 
aj argumenty pre jeho neprajníkov. Na viacerých miestach svojej práce autor tvrdí, že 
Štefánik presadzoval autonómiu Slovenska a je mi naozaj záhadou, o aké pramene sa v tejto 
veci opiera, lebo presný opak je pravdou – Štefánik bol rozhodným odporcom autonómie, 
ktorá by podľa neho jednotu mladého štátu oslabovala. Nemôže byť ani pravdivé tvrdenie, 
že Štefánik si postavenie Slovenska predstavoval v duchu Pittsburskej dohody ako 
autonómiu a to jednoducho preto, lebo tento pojem Pittsburská dohoda vôbec neobsahuje 
(s.  161). Ale Štefánik si celkom iste želal na Slovensku uplatňovanie slovenčiny a tiež to, 
aby Slovensko malo vlastnú administratívu a súdy. To však nie je plnohodnotná autonómia! 
Liška sa zmieňuje aj o tom, ako mal Beneš spreneveriť časť finančných prostriedkov 
v  kasíne v  Monte Carlo, ale to je naozaj iba veľmi bizarná a neuveriteľná teória (s. 160). Už 
to by bolo smiešne, predstaviť si tohto (nepochybne a bez urážky suchára, neholdujúceho 
žiadnym telesným pôžitkom a zaujímajúceho sa iba o politiku, ktorý nepil, nefajčil a ani 
ženy ho okrem vlastnej manželky,  nezaujímali), ako sedí pri rulete v kasíne, fajčí, popíja 
a súčasne prehráva krajanmi vyzbierané peniaze na odboj... Nie je presné ani tvrdenie, 
že Masaryk a Beneš disponovali značnými sumami peňazí a ich pôvod zostal známy len 
Masarykovi. Je známe, že americkí krajania v USA vyzbierali viac ako milión dolárov 
a takisto, že v Rusku sa zaviedla na odboj tzv. národná daň. Niečo – ale len ako pôžičku – 
poskytli aj spojenci. Ostatne, ako píše, to, že by mal Beneš súvis s leteckým nešťastím, pri 
ktorom zahynul Štefánik, je nemysliteľné (s. 161). Domnievam sa, že autor venuje príliš veľa 
miesta a aj dôvery svedkovi, iba trinásťročnému pastierovi Jozefovi Haroníkovi a akejsi 
epizóde o čiernom aute, čo iní svedkovia nepotvrdili. Ja však pravda, že Štefánikov brat 
Igor Branislav Štefánik vystúpil po rokoch s tvrdením o atentáte, ale Liška zrejme nepozná 
jeho motiváciu, lebo sa o nej nezmieňuje (s. 157). Štefánikov starší brat, hoci bol evanjelický 
farár, sa priklonil k ľudákom, ale hlavne bol nespokojný s majetkovým vyrovnaním, ktoré 
československý štát poskytol Štefánikovým pozostalým, hoci jeho pocit krivdy bol možno 
až prehnaný. Sám prezident sa osobne zaujímal napríklad o liečenie chorej Štefánikovej 
sestry a zasadil sa aj o zvýšenie dôchodku Štefánikovej matky.

 Liška sa však mýli, ak na strane 159 uvádza, že maďarská trikolóra sa zhodovala 
s talianskou. Zhodovali sa len farby – červená, biela a zelená, ale ich usporiadanie bolo 
odlišné a navyše, v čase Maďarskej republiky rád (21. marec – 1. august 1919) mali 
Maďari na lietadlách päťcípu červenú hviezdu, a nie trikolóru. Je to ďalšie, už dávnejšie 
vyvrátené tvrdenie niektorých nie úplne zorientovaných pisateľov o tejto, pre Slovákov a aj 
Československo, tragickej udalosti. V tom čase bol Štefánik skutočne nenahraditeľný a na 
jeho takto nešťastne uvoľnené miesto sa hneď nahrnuli ľudia, ktorí to s Československom 
nemysleli dobre. Niektoré autorove hypotézy sú naozaj na hrane neskutočných konšpirácií. 
Štefánik bol síce úspešný aj ako diplomat (vo Francúzsku, ale najmä v Taliansku) často 
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aj s väčšími úspechmi ako Beneš, ktorý na Štefánika v tomto smere pravdepodobne aj 
žiarlil, ale že by Štefánik chcel byť ministrom zahraničných vecí, nemožno oprieť o žiadne 
pramenné dôkazy. Naopak, Štefánik mal záujem – a u vojaka v jeho postavení je to aj 
prirodzené – predovšetkým (ale ja sa domnievam, že len dočasne, lebo preňho by úradovanie, 
vysedávanie v kancelárii a vybavovanie spisov nebola tá „správna parketa“). 

Záverom možno zhrnúť, aj keď to bude možno znieť veľmi tvrdo, že ide o ďalšiu zbytočnú 
publikáciu o závažných udalostiach v našich dejinách, ktorá môže popliesť mnohých menej 
informovaných čitateľov, ktorí by mohli tvrdenia a interpretácie zverejnené v Liškovej 
knihe vziať doslovne.

                                                                                                                       Ferdinand Vrábel

CONZE, Eckart.  VELKÁ ILUZE. VERSAILLES 1919 A NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ 
SVĚTA. Praha : Euromedia group, a. s., 2021, 464 s. ISBN 978-80-242-7016-6. 

Sté výročie uzatvorenia mierových zmlúv s porazenými štátmi Štvorspolku po 
ukončení prvej svetovej vojny rozšírilo záujem o výskum tohto globálneho konfliktu, 
pričom v podmienkach strednej Európy sa historická literatúra obohatila predovšetkým 
o monografie venované zmluve s Nemeckom z Versailles (1919) a zmluve s Maďarskom 
z Trianonu (1920). Prezentovaná publikácia nemeckého autora prof. Eckarta Conzeho 
čitateľom približuje pohľad na mierový „diktát“ zo strany historika krajiny, pre ktorú boli 
zmluvné ustanovenia dlhodobo označované za príkorie.

Samotnú knihu po Úvode tvoria tri časti chronologicky mapujúce obdobie od roku 1916 
až do roku 1939, presahujúc tak prvú svetovú vojnu aj Versailleskú mierovú konferenciu. 
Tieto časti sú ďalej rozdelené na 10 kapitol, ukončených na záver monografie Epilógom 
s príznačným názvom Po sto rokoch.

Úvod publikácie má názov Versailles 1919 – Dopyt po mieri, v ktorom autor poukazuje 
na symboliku zvolenia miesta mierovej konferencie s porazenou Nemeckou ríšou v roku 
1919, porovnávajúc ho s vyhlásením nemeckého cisárstva ako „druhej ríše“ v roku 1871 
práve v Zrkadlovej sieni zámku Versailles. Obdobne symbolicky bola mierová zmluva 
podpísaná nemeckými ministrami Hermannom Műllerom a Johannesom Bellom práve 
28. júna 1919, teda presne v deň 5. výročia vypuknutia Veľkej vojny. Autor však nepresne 
označuje víťazné mocnosti, vrátane pridružených, namiesto Dohody za Spojencov, čo je 
oficiálny názov protivníkov štátov Osi z druhej svetovej vojny. Nezabudol však zdôrazniť, 
že na privítanie nemeckej delegácie boli zámerne zvolení zmrzačení vojaci francúzskej 
armády. Prof. Eckert aj komparuje situáciu po podpise prímeria z 11. novembra 1918 so 
stavom v čase Viedenského kongresu ukončujúceho v roku 1815 revolučné a napoleonské 
vojny, keď sa práve porazené Francúzsko zúčastňovalo kongresových jednaní ako naďalej 
európska mocnosť. Toto vo Versailles z roku 1919 absentovalo a vina Nemecka na vojne 
i zodpovednosť za jej obete sa stali priamo súčasťou podpísanej zmluvy. 

Prvá časť Cesty z Veľkej vojny 1916 – 1918 sa začína prvou kapitolou Vojna ilúzií 
s podtitulom Vojnové ciele a mierové iniciatívy 1916/17. Práve uprostred prvej svetovej vojny 
sa v roku 1916  aj z dôvodu vyčerpania objavili prvé významné návrhy na mierové ukončenie 
konfliktu, a to zo strany Svätej stolice, Spojených štátov amerických i Ústredných mocností. 
Štáty Dohody však ponuke Nemecka a Rakúsko-Uhorska vytýkali jednanie z pozície sily, 
keď armády Štvorspolku okupovali Srbsko, Čiernu Horu, Luxembursko, väčšinu Belgicka 
a Rumunska, i značné časti Ruska, Francúzska, Albánska i Grécka. USA žiadali obe 
mocenské zoskupenia o definovanie vojnových cieľov, bojujúce štáty sa mali odpútať od 
snahy o víťazný mier (Siegfrieden), resp. úplné víťazstvo (victoire intégrale). Neúspešné 
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mierové iniciatívy so sebou priniesli zo strany Nemecka obnovenie neobmedzenej ponorkovej 
vojny vo februári 1917 a s tým spojený vstup USA do vojny na strane Dohody o dva mesiace 
neskôr so zásadným významom pre priebeh i ukončenie konfliktu. Labuťou piesňou sa 
pre Štvorspolok stal kolaps Ruska v tom istom roku a úspech Centrálnych mocností pri 
podpise Brestlitovského a Bukurešťského mieru v roku 1918. Kapitola Zabezpečený pre 
demokraciu? Woodrow Wilson a Štrnásť bodov už pojednáva o princípoch novej diplomacie 
presadzovanej zo strany USA, odlišnej od tej predchádzajúcej „tajnej“, príznačnej pre starú 
monarchistickú Európu. V roku 1917 totiž zverejnili ruskí boľševici po októbrovej revolúcii 
zmluvy uzatvorené cárskou ríšou s jej európskymi spojencami o delení „budúcej koristi“ 
vrátane parcelácie arabských území pro futuro porazenej Osmanskej ríše. Táto skutočnosť 
priniesla obrovský odpor najmä Arabov bojujúcich v radoch dohodových spojencov proti 
Osmanom, a prezident W. Wilson  presadzoval antagonistický princíp samourčenia národov 
v rámci svojich 14 bodov z 8. januára 1918. Pri vstupe USA do vojny však autor pripomenul aj 
pôžičky nimi poskytnuté Dohode vo výške 21 miliárd dolárov, oproti tomu úvery Štvorspolku 
tvorili iba 1 % tejto sumy. Z obsahu kapitoly Nemecký diktát. Brestlitovský mier je zrejmé, že 
keď dvaja robia to isté, nie je to vždy to isté s poukazom na porovnanie mierových jednaní 
s boľševickým Ruskom z marca 1918 a s porazeným Nemeckom o rok neskôr. Po uzatvorení 

„chlebového“ mieru s Ukrajinou z februára 1918 nasledovali vojenské útoky Ústredných 
mocností proti rozpadávajúcej sa ruskej armáde v rámci operácie „rana päsťou“. Prof. 
Conze poukazuje v podkapitole Nemecké  východné impérium na viacero satelitných štátov 
Štvorspolku vzniknutých na územiach bývalej cárskej ríše vrátane Poľského, Litovského či 
Fínskeho kráľovstva, Ukrajinského heitmanátu alebo Vojvodstva Kurónska a Zemgalska. 
Nemecké armády stáli len 80 km od Petrohradu, ktorý aj letecky bombardovali, preto sa 
boľševická vláda presunula do Moskvy. Napokon Rusko podpísalo tristný mier v Brest- 
Litovsku, pre jeho prísne podmienky je porovnávaný s Tylžským mierom z roku 1807, 
ktorý cisár Napoleon I. Bonaparte nanútil porazenému Prusku. Prvá časť knihy je uzavretá 
kapitolou Čierne dni. Nemecké zrútenie a prímerie 1918. Jej obsahom je vojenský kolaps 
Nemecka po neúspechu jarnej ofenzívy (Kaiserschlacht) z roku 1918 i „revolúcii zhora“, 
ktorá viedla k podpisu prímeria z 11. novembra 1918 v Compiégne pri Rethondes. 

Väčšina publikácie je sústredená do jej druhej časti nazvanej Uzavrieť mier 1919/20 a uvedenej 
kapitolou Vo vysnenej krajine doby prímeria. Nádej na mier pred začatím konferencie. Autor 
sa venuje pôsobeniu najvýznamnejších osobností Dohody ako francúzskemu premiérovi 
Benjaminovi Clemceauovi, nazývanému „Otec víťazstva“ či prezidentovi USA Woodrowovi 
Wilsonovi, ktorý už 13. decembra 1918 vstúpil na pôdu starého kontinentu. Zaujímavou je 
skutočnosť, že v americkej mierovej delegácii bol len jeden člen republikánskej strany, a to 
v osobe penzionovaného diplomata Henryho Whitea.  Práve s pôsobením W. Wilsona spájala 
nádeje na priaznivý mier väčšina Nemcov vrátane prvého ministra zahraničia novej nemeckej 
republiky Ulricha grófa Brockdorff-Rantzaua. Autor publikuje aj fakt, že sa v tom čase  na 
východnej hranici Poľska ešte stále nachádzalo 500-tisíc nemeckých vojakov oddeľujúc tak 
tento nový štát od boľševického Ruska. Za problematické sa označovali aj enormné vojnové 
dlhy v štátoch Dohody, francúzske záväzky predstavovali 28 miliárd dolárov a britské dlžoby 
dokonca 40 miliárd dolárov. Kapitola Paríž-hlavné mesto sveta. Mierová konferencia ako 
dejisko globálnej politiky sa venuje organizácii konferencie v metropole na Seine, kde proti 
sebe narážala koncepcia „starej“ európskej diplomacie s dominanciou veľmocí starého 
kontinentu a nového diplomatického úsilia USA s rovnakými právami všetkých účastníkov 
mierových jednaní. Samotná konferencia sa začala symbolicky 18. januára 1919, teda 
v deň výročia založenia druhej Nemeckej ríše z roku 1871. Jej predsedom bol vždy premiér 
Francúzska ako hostiteľskej krajiny, a to najskôr Benjamin Clemenceau a po ňom nová hlava 
vlády, Alexandre Millerand. Autor uvádza, že štáty Dohody uvažovali pôvodne o uzatvorení 
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preliminárneho mieru po ich vzájomnej zhode o podmienkach zmluvy, ktorý by takto 
nahradil prímerie z 11. novembra 1918. K tomu však nedošlo, no napriek tomu sa konferencia 
z Versailles nestala kongresom ako diplomatické vyjednania vo Viedni (1815), Paríži 
(1856) či Berlíne (1878), keď samotným mierovým zmluvám predchádzal predbežný mier 
s porazeným nepriateľom. Aj v rokovaniach na zámku kráľa Ľudovíta XIV. však dochádzalo 
k nadradenosti veľmocí, čo prof. Conte nazval dominanciou severu kvôli geografickému 
umiestneniu týchto mocností na severnej hemisfére našej planéty, Paríž sa však stal v tomto 
období skutočne globálnou metropolou celého sveta. Ďalšia kapitola Svet mieru? Spoločnosť 
národov a pokračovanie imperiálneho panstva pojednáva o Societé de nations, ktorej členmi 
bolo postupne až 58 krajín zo všetkých svetadielov. Autor rozoberá aj snahy o založenie 
medzinárodnej organizácie na udržanie svetového mieru v literárnych dielach autorov XVII. 

– XVIII. storočia, najmä z pera vojvodu de Sully, abbého de Saint-Pierre či Immanuela Kanta. 
Bez povšimnutia nezostala ani skutočnosť o založení dodnes existujúcej Medzinárodnej 
organizácie práce (Organisation internationale du Travail) na konferencii v apríli 1919 či 
fakt, že po mierových zmluvách sa napr. koloniálne panstvo Francúzska v Afrike i Ázii ešte 
viac rozšírilo. Najmä arabské obyvateľstvo Blízkeho východu bolo rozdelením jeho územia 
po rozpade Osmanskej ríše medzi Francúzsko a Britániu na základe Sykes-Picotovej zmluvy 
z roku1916 deprimované, počas účasti vo vojne na strane Dohody mali Arabi až 20 000 
padlých mužov a tisícky civilistov zmasakrovaných Turkami či Kurdmi. V kapitole Mier 
s Nemeckom? Parížske jednania a Versailleská zmluva sa možno oboznámiť s náhľadom 
na mierovú konferenciu i podpísanú zmluvu zo strany Nemecka, ktoré tento preň krutý 
mier označilo za „kartáginský“. Pritom francúzsky premiér navrhoval stanovenie hranice 
so svojím západným susedom nie podľa stavu po Viedenskom kongrese, ale z roku 1814, 
čiže so zahrnutím Sárska a južného Falcka do Francúzskej republiky, dokonca malo dôjsť 
k zriadeniu Rýnskeho štátu spojeného s Francúzskom colnou úniou. Aj keď Versailleská 
zmluva priznávala na konferencii nezastúpenému Rusku právo na odškodnenie a reparácie 
od Nemecka, oba tieto štáty sa akýchkoľvek vzájomných nárokov recipročne vzdali 
v zmluve uzatvorenej v Rapalle v roku 1922. Problémy vznikli i v súvislosti so štatútom 
mesta Fiume, dnes chorvátskej Rijeky, ktorého začlenenie do Kráľovstva Srbov, Chorvátov 
a Slovincov podporovali neúspešne aj USA, ktoré tento štát ako prvá z veľmocí vo februári 
1919 i uznali. Versailleskú zmluvu na protest proti odovzdaniu pôvodne nemeckého územia 
Ťiao-čou na Šantungskom polostrove Japonsku nepodpísala Čína, ale v septembri 1919 
signovala separátnu mierovú zmluvu s Nemeckom. Obdobne tak urobili v roku 1921 USA, 
ktoré síce Versailleský mier podpísali, no neratifikovali. Táto zmluva bola navyše „druhým 
versailleským mierom“, keďže po prvýkrát sa vo Versailles podpísala preliminárna mierová 
dohoda po prusko-francúzskej vojne vo februári 1871. Podpisom mieru z 28. júna 1919 stratilo 
Nemecko okrem kolónií 1/7 územia, 10 % obyvateľstva, 15 % poľnohospodárskej produkcie, 
1/3 uhoľných a ½ železorudných baní či 11 % hovädzieho dobytka. Predposlednou kapitolou 
druhej časti knihy s názvom Odpustiť či zabudnúť? Trestné ustanovenia mierových zmlúv 
čitateľov autor oboznamuje s otázkami viny a trestu i procesnými článkami versailleského 
mieru. Od režimu „zabudnutia a odpustenia“ stanoveného Vestfálskym mierom z roku 1648 
sa už v XX. storočí upustilo, Dohoda žiadala o postavenie pred vojenský súd v Nemecku až 
890 jeho občanov, vo Francúzsku a Belgicku 334, v Británii 97, v Poľsku 51, v Rumunsku 41, 
v Taliansku 29 a v Kráľovstve Srbov, Chorvátov a Slovincov 4. Na francúzskom zozname 
vojnových zločincov bolo uvedených dokonca viac než 2-tisíc osôb. Stíhaní mali byť aj 
občania Osmanskej ríše najmä za zločiny spáchané voči Arménom ako napr. veľkovezír 
Mehmed Talat paša či minister vojny vicegeneralissimus Ismail Enver paša. Súdení mali 
byť z Nemcov i napr. kancelár Th. von Bethmann-Hollweg, maršali P. von Hindenburg und 
Beneckendorff a A. von Mackensen, veľkoadmirál A. von Tirpitz či generál E. Ludendorff. 
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Napokon sa pred nemeckým Ríšskym súdom v Lipsku konalo v rokoch 1921 – 1922 len 
11 procesov proti 17 obžalovaným, z toho iba v 4 trestných konaniach došlo k odsúdeniu 
páchateľov, aj to len k miernym trestom odňatia slobody. Odsúdený nebol ani cisár Viliam 
II., proti ktorému mala byť v zmysle mierovej zmluvy podaná verejná obžaloba za najťažšie 
porušenie medzinárodnej morálky a posvätnosti zmlúv. Proti exponentom Osmanskej ríše 
sa uskutočnili Istanbulské procesy, v ktorých bolo uložených 18 trestov smrti, no len u 3 
odsúdených došlo v rokoch 1919 – 1920 k poprave. Záverečná kapitola Staré ríše a nové 
štáty. Rozpad Rakúsko-Uhorska a Osmanskej ríše približuje kreáciu nástupníckych krajín po 
zániku týchto štátov koncom svetovej vojny vrátane situácie v Česko-Slovensku či v Rakúsku. 
Až 40 % nemeckého jazyčného obyvateľstva bývalého Predlitavska sa po mierových 
zmluvách pritom ocitlo mimo novej Rakúskej republiky, u Maďarov zase 30 % maďarsky 
hovoriacej populácie Uhorska žilo mimo hraníc posttrianonského Maďarska. Z porazených 
štátov okrem Nemecka muselo splácať reparácie podľa mierovej zmluvy z Neuilly-sur-Seine 
aj Bulharské cárstvo, nazývané i „Prusko Balkánu“, a to vo výške 2 milióny 250-tisíc zlatých 
frankov. Rozparcelovaná bola na základe podpísanej, no neratifikovanej mierovej zmluvy zo 
Sévres aj Osmanská ríša, ktorej bola ponechaná armáda s 50-tisíc vojakmi. Po novej vojne 
s Gréckom však bola táto zmluva nahradená v roku 1923 mierom z Lausanne podpísaným 
už novou Tureckou republikou. 

Posledná tretia časť monografie Od Versailles k druhej svetovej vojne zaznamenáva 
dve decénia obdobia 1919 – 1939 vrátane pôsobenia revizionistickej politiky porazených 
i nespokojných krajín z doby mierových jednaní, ako aj uzmierovania agresorov v čase 
nárastu antidemokratických režimov v Európe tridsiatych rokov XX. storočia. Stať Epilóg. 
Po sto rokoch predstavuje bilanciu toho podstatného, čo sa v storočí od podpisu mierovej 
zmluvy vo Versailles z roku 1919 až do vypracovania knižnej publikácie (nielen) na starom 
kontinente odohralo.

Prof. Conze zhromaždil značné množstvo faktografických a doposiaľ nepublikovaných 
údajov, ktorými v čase stého výročia Versailleskej mierovej zmluvy obohatil knižný trh 
pre stále rastúce množstvo záujemcov o históriu vojnového konfliktu  rokov 1914 – 1918. 
Pregnantne, aj keď sčasti subjektívne, z „nemeckého pohľadu“, rozobral viacero atribútov 
prípravy, uzatvorenia i následných konzekvencií mieru, ktorý oddialil ďalšiu vojnovú 
kataklizmu na európskom svetadiele o 20 rokov.

                                      Rudolf Manik

ŠEPTÁK, Miroslav. MEZI DEMOKRACIÍ A AUTORITÁŘSTVÍM: RAKOUSKÁ 
VNITŘNÍ A ZAHRANIČNÍ POLITIKA V LETECH 1931 – 1934. Praha : Academia, 
2018, 524 s. ISBN 978-80-200-2806-8.

Recenzovaná monografia je pôvodným príspevkom k všeobecným dejinám. Na 
podklade precízneho archívneho výskumu prináša pohľad na vnútropolitické dianie 
a zahraničnopolitické súvislosti vývoja v Rakúsku od zverejnenia plánu rakúsko-nemeckej 
colnej únie (marec 1931) po zavraždenie kancelára Engelberta Dollfussa (júl 1934). 
Paralelne sleduje politické, hospodárske a sociálne problémy krajiny. V širšom kontexte si 
všíma problémy liberálnej demokracie, ktorá sa ocitla pod ťarchou vnútorných a vonkajších 
okolností a silnejúcim tlakom hlasov požadujúcich zjednodušenie a zefektívnenie 
politického systému. Monografia je uceleným textom o problematike, pri ktorej sú pôvodné 
práce výrazne prečíslené prekladovou literatúrou a populárno-náučnými textami.

Výskumné otázky monografie sú zamerané predovšetkým na analýzu rakúskej zahraničnej 
politiky a krokov čelných predstaviteľov krajiny. Kniha je kombináciou tradičného poňatia 
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politických dejín a tzv. nových politických dejín (s. 11). V oblasti výskumu všeobecných 
dejín neraz dochádza k situácii, keď je primárny archívny výskum zastúpený len okrajovo, 
prípadne nahradený publikovanými edíciami dokumentov jednotlivých štátov. Edície 
dokumentov, hoci podrobné, nemôžu plnohodnotne suplovať archívny výskum. Autor pri 
príprave monografie spracoval dokumenty inštitucionálnej povahy, vrátane straníckych 
archívov. Zastúpené sú pramene osobnej povahy a memoárová literatúra, ktoré umožňujú 
nazrieť za „oponu“ prijímania rozhodnutí a kreovania politických postojov. Dobová tlač 
a početné interdisciplinárne presahy spoluvytvárajú výsledný plastický obraz udalostí. 

Udalosti v Rakúsku v prvej polovici 30. rokov 20. storočia sú zasadené do širších kontextov 
vývoja po prvej svetovej vojne. Rakúske elity oscilovali medzi samostatnosťou a pripojením 
k Nemecku. Úvahy o spojení Nemecka a Rakúska sa rozvíjali vo viacerých projektoch, 
k čomu nepochybne prispela aj chýbajúca rakúska štátna a národná identita, náročné 
podmienky, za ktorých štát vznikal, nejasná hospodárska perspektíva a pragmatický 
pohľad na možné spojenie s Nemeckom. V prípade Rakúska bolo zjavné aj problematické 
uplatňovanie myšlienky práva národov na sebaurčenie (s. 61-62). Analýza sa vracia až ku 
koncu prvej svetovej vojny, kde autor identifikoval korene a zárodky viacerých problémov 

– ekonomických, sociálnych, ale aj politických. Celou publikáciou sa nesie línia sledujúca 
hľadanie príčin kolapsu modelu liberálnej demokracie v Rakúsku. Okrem iných príčin 
autor uvádza aj nezrelosť a slabé zakotvenie hodnôt liberálnej demokracie v kolektívnom 
povedomí Rakúska (s. 216). Rovnako dešifruje politické omyly, ktorých sa v krízových 
dňoch dopustila sociálna demokracia a jej predstavitelia (s. 317).

Problémy, ktoré bolo možné identifikovať už pri zrode Rakúskej republiky, mali vplyv 
na osciláciu rakúskej zahraničnej politiky medzi pronemeckou a protalianskou orientáciou. 
Bližšie analyzovaný je projekt rakúsko-nemeckej colnej únie, keď „išlo primárne o politiku 
a sekundárne o hospodársku stránku“ (s. 186). Bokom nezostali ani širšie kontexty 
stredoeurópskej politiky, vrátane postojov E. Beneša. Zrejmé sú závažné hospodárske 
problémy, s ktorými zápasili európske krajiny a polarizácia rakúskej politickej scény. 
Vzťah k Nemecku bol na jednej strane limitovaný Versailleskou a Saint-Germainskou 
mierovou zmluvou, na druhej strane zjavným záujmom oboch strán o úpravu vzájomného 
pomeru. Preukázalo sa to pri rokovaniach v Lausanne (1932). Dohoda o pôžičke, ktorá mala 
v prípade Rakúska odvrátiť hospodársky kolaps, bola spojená s dvadsaťročným zákazom 
anšlusu (s. 259). V tomto kontexte vstupuje do diskusie ochota revidovať mierovú zmluvu, 
ktorá pôvodne nepočítala s časovým obmedzením (článok 80 Versailleskej mierovej 
zmluvy a článok 88 Saint-Germainskej mierovej zmluvy). V sledovanom období sa menila 
aj zahranično-politická orientácia Rakúska a postupne silnel vplyv Talianska v regióne. Za 
katalyzátor „zásadného obratu rakúskej diplomacie“ smerom k protalianskej orientácii 
označuje autor tzv. hirtenberskú aféru (s. 301).

Najrozsiahlejší priestor je venovaný osobnosti E. Dollfussa a udalostiam, ktoré spadajú 
do obdobia vlády jeho kabinetu (kapitola 4 a nasledujúce). Dollfuss kumuloval viaceré 
funkcie. Bol kancelár, minister poľnohospodárstva aj minister zahraničných vecí. Dollfussov 
kabinet disponoval iba tesnou väčšinou, zápasil s ťažko predvídateľným konaním poslancov 
Heimatsbloku a kritikou poslancov, najmä z tábora sociálnych demokratov. Jeho vláda mala 
priviesť Rakúsko k voľbám. Význam takto formovanej exekutívy a jej zámery však boli 
ďalekosiahle. Autor konštatuje, že všeobecné formulácie o zmenách a vágne vyjadrenia 
o volebnej reforme ešte neznamenajú „dopredu pripravený plán k demontáži demokracie“ 
(s. 244). Po rokovaniach v Lausanne bolo zjavné, že rakúska demokracia je v kríze a silneli 
antidemokratické tendencie. Koncept liberálnej demokracie bol označovaný za slabý 
a neschopný prijímať riešenia. Vláda začala hľadať konkrétne právne možnosti vládnutia bez 
ohľadu na krehkú väčšinu v zákonodarnom zbore. Postup, ktorý sa začiatkom 30. rokov 20. 
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storočia uplatnil v Nemecku, mohol poslúžiť ako príklad. V Rakúsku na tento účel poslúžil 
zmocňovací zákon z roku 1917, ktorý vytvoril právnu oporu nedemokratickému spôsobu 
vládnutia. Tu je zjavná paralela s ďalšími krajinami, kde sa objavovali podobné snahy 
o zneužitie existujúcich právnych noriem, pôvodne zavádzaných ako dočasné, na zmeny 
v politickom systéme (napr. Ústava Weimarskej republiky, článok 48 ústavy o kompetenciách 
prezidenta). Ako konštatuje autor: „žiadny z relevantných politických subjektov (v Rakúsku 

– pozn. A. M.) neusiloval o úplné zničenie liberálnej demokracie, každý z nich ale žiadal 
jej podstatnú premenu“ (s. 107). Už počas vlády kancelára K. Burescha autor identifikoval 
postupné ohýbanie demokratických princípov, hoci „Buresch v neľahkej úlohe obstál, ale 
neexceloval“ (s. 230). Situácia gradovala v čase Dollfussových kabinetov.

Podrobný priestor je venovaný zasadnutiu Národnej rady na začiatku marca 1933. Za 
poslednú demokratickú schôdzu v Rakúsku v medzivojnovom období autor označuje 
schôdzu zo 4. marca 1933. V napätej atmosfére odstúpil Karl Renner z funkcie prvého 
predsedu Národnej rady (s. 306-307). Následne odstúpili, za nie úplne jasných okolností, aj 
ďalší dvaja predsedovia snemovne, bez toho, aby bolo rokovanie Národnej rady formálne 
ukončené a oznámené nové zasadanie so zámerom zvoliť nové predsedníctvo. V kontexte 
volania po autoritatívnom štáte a spochybňovania liberálnej demokracie, vznikla situácia, 
s ktorou nepočítala ústava. Platné zákony predpokladali iba možnosť, že zasadanie 
parlamentu mohol zvolať buď spolkový prezident alebo predseda Národnej rady, a to za 
predpokladu, že došlo predtým k jej riadnemu rozpusteniu (s. 309). Dollfuss, bez toho, aby 
mal vopred pripravený plán na likvidáciu demokracie, využil príležitosť ako vládnuť bez 
nutnosti naďalej sa spoliehať na neistú väčšinu v zákonodarnom zbore (s. 309). Autor si 
všíma podiel kresťanských socialistov na zavádzaní politických zmien. Nedemokratické 
zásahy sa diali so silným argumentom, že takto sa zabráni krajnej pravici dostať sa 
k moci a nedôjde k eskalácii situácie. Medzi prvé opatrenia patrili obmedzenie slobody 
tlače a zhromažďovania (s. 312). S obnovením parlamentu sa počítalo (bez konkrétnych 
dátumov) po prijatí zásadných ústavných zmien. Legitímna vláda, ktorá vzišla z volieb, po 
znefunkčnení parlamentu začala so zavádzaním nedemokratických princípov.

Autor jednoznačne predostiera argumenty, ktoré potvrdzujú tézu, že k zavádzaniu 
autoritatívnych prvkov dochádzalo pod vnútropolitickým tlakom. V krátkom čase 
bol z aktivity vyradený aj ústavný súd. Nasledovalo zjednodušenie politického života 
zmenšením počtu politických strán a založenie Vlasteneckého frontu. Zmeny vykonávala 
posledná legálne menovaná vláda, kresťansko-socialistická strana neuvažovala o návrate 

„k parlamentným pomerom a hodlala pristúpiť k zásadnej prestavbe vnútorného 
usporiadania republiky“ (s. 327). Latentne boli antidemokratické tendencie v jednotlivých 
rakúskych politických stranách prítomné už dlhšie, medzinárodná situácia vytvorila 
priaznivé podmienky (s. 331). 

Dollfuss musel riešiť niekoľko zásadných otázok na poli zahraničnej politiky. Na základe 
svojho výskumu sa autor domnieva, že „anšlus a priori neodmietal, ale prijímal ho iba za 
predpokladu rokovaní Berlína ako rovný s rovným“ (s. 319). Hitler sa opakovane zasadzoval 
za vypísanie volieb v Rakúsku, pretože veril, že by to mohlo posilniť pozíciu rakúskych 
nacistov. Narastajúci nemecký tlak autor hodnotí ako dôvod, prečo rakúsky kabinet opustil 
neutralistickú líniu zahraničnej politiky (s. 321) a garantom rakúskej suverenity sa malo 
stať Taliansko. Nemecká strana rôznymi spôsobmi zasahovala do diania v Rakúsku, či 
už to bola rozhlasová propaganda, nelegálne narušovanie rakúskeho vzdušného priestoru 
alebo vyvolávanie šarvátok nacistami. Situácia eskalovala zákazom činnosti rakúskej 
NSDAP v júni 1933. K posilňovaniu nedemokratických zmien v Rakúsku dochádzalo, ale 
bez účasti nacistov, nie v rozsahu a pod kontrolou Hitlera, ktorý preferoval akýsi vnútorný 
anšlus. Eskalácia a konfrontácia medzi Dollfussom a Hitlerom Dollfussovi zaistila priazeň 
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medzinárodnej verejnosti a politických elít, pričom vnútropolitickým zmenám v krajine, 
ktoré sa v týchto hektických mesiacoch odohrávali, nebola venovaná taká veľká pozornosť. 
Počas piatich mesiacov navštívil Dollfuss trikrát Taliansko. Snaha vzdorovať nemeckému 
vplyvu ho hnala do blízkeho spojenectva s Talianskom, pričom Mussolini mu ultimatívne 
opakovane dával „dobré rady“ (s. 365). Pri analýze politického systému autor zastáva názor, 
že Dollfuss „hľadal akúsi tretiu cestu medzi parlamentnou demokraciou a fašistickou 
diktatúrou,“ pričom išlo o kombináciu antidemokratizmu, antipluralizmu, antimarxizmu, 
stavovského usporiadania, katolíckej sociálnej náuky a pápežskej encykliky Quadragesimo 
Anno (s. 367). Ďalšie kroky smerom k likvidácii demokratických mechanizmov nasledovali 
po rekonštrukcii vlády v septembri 1933, čo znamenalo posilnenie Dollfussovej pozície, 
ktorý kumuloval až štyri kľúčové ministerstvá (s. 375-376) a naznačovali upustenie od 
odporu voči Mussoliniho zásahom. Kabinet bez problémov odsúhlasil aj nariadenie 
o zriadení koncentračných táborov (s. 377).

Záverečná kapitola (kapitola 6) je ohraničená dvoma pokusmi o atentát na rakúskeho 
kancelára. Prvý, neúspešný, pokus o atentát zvýšil kancelárovu popularitu doma aj 
v zahraničí. Autor sa kontinuálne usiluje interpretovať a zasadzovať do širších kontextov 
motívy a pohnútky rakúskeho kancelára, ktorý, najmä v zahraničnej politike, musel reagovať 
na silnejúce tlaky Talianska zasahovať do situácie a smerovania Rakúska a v širšom kontexte 
v strednej Európe. Za cenné považujem postrehy a konštatovania týkajúce sa bezradných 
reakcií na pôde Spoločnosti národov, ktorá sa nestala garantom pokojného riešenia sporov 
ako sa pôvodne zamýšľalo pri jej ustanovení (s. 388-391). Ukazuje rozkolísané stanoviská 
veľmocí oscilujúce medzi slabým záujmom o stredoeurópske záležitosti (Veľká Británia) 
k politickým deklaráciám bez výraznejšej odozvy (Francúzsko). Situácia v Rakúsku 
eskalovala 12. februára 1934, keď v krajine začala krátka občianska vojna obsadením sídla 
sociálnej demokracie v Linci. Predsedníctvo sociálnej demokracie reagovalo vyhlásením 
generálneho štrajku, avšak „vedenie strany situáciu vôbec nezvládlo“ (s. 395). Vláda vydala 
nariadenie o rozpustení a zákaze činnosti strany, vrátane spolkov a združení. Ozbrojené 
potýčky trvali 5 dní. Práve likvidáciu sociálnej demokracie označuje za „najtemnejšie 
rozhodnutie jeho (Dollfussovej – A. M.) politickej kariéry“ (s. 398). Postup, ktorý kancelár 
zvolil, znamenal zneistenie Veľkej Británie a Francúzska, ktoré mali (opodstatnené) obavy 
z použitých násilných metód. Situáciu bol naopak pripravený využiť Mussolini a vyústila do 
podpisu Rímskych protokolov 17. marca 1934. Ich uzatvorenie narušilo ako francúzske tak 
aj nemecké plány v strednej Európe. Taliansko, aj formálne, získalo v Rakúsku a Maďarsku 
blízkych spojencov. Reálny dopad Rímskych protokolov autor hodnotí ako obmedzený (s. 
403). Monografia rozsiahlu pozornosť venuje aj terminologickým otázkam. Po dôslednej 
analýze rakúskeho politického systému a májovej ústavy z roku 1934 dospel autor k názoru, 
že režim sa „oveľa viac blížil k autoritatívnemu než totalitnému režimu“ (s. 411) a pre 
rakúsky režim 1933/1934 – 1938 navrhol pomenovanie „konzervatívne autoritatívny 
režim,“ aj vzhľadom na početné špecifiká a kompetencie jednotlivých inštitúcií (nedôsledné 
aplikovanie stavovského modelu, rozsah kompetencií a právomocí kancelára atď.)

Posledná analyzovaná udalosť je pokus rakúskych nacistov o prevrat, ktorý sa zásadným 
spôsobom podpísal aj na obraze Dollfussa. Odohral sa krátko po tzv. noci dlhých nožov 
v Nemecku. O zámeroch rakúskych nacistov bol Hitler informovaný (s. 424). Pokus o puč 
prebehol 24. júla 1934 a kancelár Dollfuss bol počas neho zranený. Zraneniam krátko nato 
podľahol. V nasledujúcich dňoch si boje vyžiadali okolo 260 obetí a stovky zranených. Autor sa 
na základe štúdia prameňov domnieva, že „Hitler rozhodne nebol z akcie rakúskych nacistov 
prekvapený a nesie tak morálnu ako aj faktickú zodpovednosť za zavraždenie Dollfussa“ 
(s. 439). Ide o názor, ktorý je argumentačne podložený, hoci chýbajú jednoznačné dôkazy 
a historiografia je v tomto prípade názorovo rôznorodá. Správa o Dollfussovej smrti vyvolala 
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šok a podieľala sa na neskoršom obraze Dollfussa ako bojovníka proti nacizmu, pričom 
neboli vždy zvažované ďalšie okolnosti jeho pôsobenia. Autor politické zmeny v Rakúsku 
jednoznačne pripisuje „tamojšej politicko-ideovej klíme než vplyvu zahraničia“ (s. 432).

Ako jedno z kľúčových (podľa autora chybných) rozhodnutí rakúskych kancelárov na 
začiatku 30. rokov 20. storočia identifikuje, že nedokázali preklenúť stranícke záujmy 
a neuzatvorili veľkú koalíciu so sociálnou demokraciou (s. 440). Je však v rovine špekulácií, 
aký efekt by takýto krok mal. Pri hodnotení Dollfussa možno súhlasiť s tým, že „nesie 
spoluzodpovednosť za koniec demokracie a zavedenie konzervatívne autoritatívneho 
režimu vlády“ v krajine (s. 442). 

Pohľad historika „zvonku“ nezaťažený domácimi diskurzmi (vrátane historiografických) 
môže byť veľmi nápomocný pri hodnotení udalostí a aktérov. V prípade Rakúska 
v medzivojnovom období vyvoláva protichodné závery predovšetkým postava kancelára 
Dollfussa. Je možné identifikovať tendencie glorifikovať jeho osobu a predostierať obraz 
hrdinu („Heldenkanzler“) až po označenie vrah robotníkov („Arbeirtermörder“). Na druhú 
stranu sa zabúda/zľahčuje jeho podiel na likvidácii pluralitného systému a represie voči 
oponentom, ku ktorým pristúpil. Je potrebné oceniť snahu o vyvážený prístup autora 
pri hodnotení jeho úlohy. Náročný aspekt výskumného zámeru monografie predstavuje 
priblíženie genézy likvidácie pluralitného systému, ktorá začala ešte pred nástupom Hitlera 
na post nemeckého kancelára a výrazného zasahovania NSDAP do vnútorných záležitostí 
v Rakúsku. Postupná demontáž pluralitného systému mala okrem zahraničnopolitických 
aj silné domáce dôvody. Ako kľúčové sa teda ukazuje odlíšiť snahy o zmeny v politickom 
režime, ktoré mali korene v domácich pomeroch, od vzdorovania nemeckému tlaku a tlaku 
rakúskych nacistov. Autor sa opiera o viaceré kľúčové práce venované politickým systémom 
a nepochybne zúročil aj politologické vzdelanie a skutočnosť, že sa pravidelne vyjadruje 
k aktuálnej politickej situácii v Rakúsku. Monografia je dôležitým príspevkom k politickým 
dejinám Rakúska na začiatku 30. rokov 20. storočia a zároveň predstavuje cenný materiál 
k možnej komparácii problémov a ich riešení v stredoeurópskom a európskom kontexte 
v procese tzv. krízy európskych demokracií medzivojnového obdobia. Monografia v roku 
2021 vyšla vo vydavateľstve Academia aj v nemeckom preklade. 

                                                                                                               Alena Mikulášová

BARIČ, Ondrej. UTVÁRANIE A FORMOVANIE IDENTITY EURÓPSKEJ 
ÚNIE. Bratislava : Občianske združenie NCEGŠ - Národné centrum európskych 
a globálnych štúdií, Bratislava 2021, 155 s. ISBN 978-80-972508-4-3.

Odbornoteoretickú monografiu tohto typu a obsahu na Slovensku v danom rozsahu zatiaľ 
nemáme. Existuje množstvo príspevkov k uvedenej téme, ale ich obsahom sú skôr čiastkové 
pohľady na identitu Európskej únie. Pojem identita Európskej únie patrí ku konceptom, 
ktorých vyčerpávajúca definícia je predmetom tvorivých sporov. Nová odborná monografia 
autora predsedu OZ NCEGŠ Ing. Ondreja Bariča, PhD., sa snaží byť prínosom v jej definovaní 
tým, že sa svojou podstatou  zameriava na príklady politík, s ktorými sa občania EÚ najviac 
stretávajú, a tak sa s ňou do určitej miery identifikujú. V ich vedomí sa tak vytvára obraz 
spolupatričnosti v rámci EÚ. Identita Európskej únie sa začala utvárať a vývojom formovať 
v súvislosti s európskou integráciou, ktorá vyústila do vzniku Európskej únie. V dnešnej 
globalizovanej spoločnosti je potrebné chápať, že proces tvorenia európskej identity, nie je 
procesom vytvárania európskeho supernároda a superštátu. Kultivácia európskej identity je 
dôležitým faktorom európskeho projektu a európskej integrácie.
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Monografiu tvoria z hľadiska štruktúry predslov, tri kapitoly a zhrnutie. V Predslove 
(s.  4-6) recenzovanej publikácie sa poukazuje, že: Dejiny Európy boli formované rôznymi 
národmi, takže Európsku úniu možno do určitej miery vnímať ako rozšírenie identity 
vlastných národov a štátov. Európska únia sa snaží udržať hodnoty a ciele vo svojich 
politikách, ktoré vychádzajú z historických tradícií a udalostí a urobili z Európy to, čím 
je dnes.  Okrem lojality a empatie si koncept životaschopnej identifikácie s Európskou 
úniou vyžaduje aj komponent zameraný na výhody, ktorý sa prejavuje materiálne. 
Najhmatateľnejšia pre štáty EÚ a jej občanov je hospodárska stránka. Dôležitým nástrojom 
ekonomického a sociálneho rozvoja, ktorý patrí zároveň k pilierom Európskej únie je 
politika súdržnosti. Zameriava sa na všetky regióny a mestá v EÚ s cieľom podporovať 
tvorbu pracovných miest, konkurencieschopnosť podnikov, hospodársky rast, trvalo 
udržateľný rozvoj a zlepšovať kvalitu života občanov. Energetika má v hospodárstve 
každej členskej krajiny EÚ nenahraditeľné miesto, keďže od jej fungovania závisia skoro 
všetky súčasti ekonomiky štátu. Navyše je napojená na významnú infraštruktúru, ktorá 
predstavuje veľkú investíciu pre štát, resp. súkromné energetické spoločnosti. Patrí tiež 
k najväčším znečisťovateľom, a preto zasahuje aj do oblasti ochrany životného prostredia. 
Spoločná mena euro, napriek pretrvávajúcim diskusiám, ako jeden zo symbolov procesu 
zjednocovania Európy priniesla ako organický doplnok jednotného trhu nové možnosti pre 
bankové a finančné inštitúcie. Zhodne možno konštatovať, že  rovnako aj pre obchodné 
a priemyselné spoločnosti. Všeobecne platí, že mena je aj jeden z faktorov identity. 

Hneď po Predslove nasleduje prvá kapitola odbornej monografie Národná identita a identita 
Európskej únie (s. 10-36). V nej autor rozoberá utváranie národnej identity. Konštatuje, že 
prijatie prvkov národnej identity formuje našu osobnú identitu v systémoch viery a hodnôt, 
ktoré zase formujú naše sebavedomie a náš vzťah k svetu mimo našich vlastných národov 
a štátov. Historicky tento pocit príslušnosti k národu viedol k vlastenectvu a pocitu povinnosti 
voči národu. Európska identita nie je ničím novým. Rovnako ako národná identita je založená 
na pilieroch, ako sú peniaze, politika a spoločné hodnoty alebo, na symbolickejšej úrovni, na 
európskej vlajke a európskej hymne. Celoeurópsku identitu však necítime tak priamo ako 
národnú, pretože členské štáty Európskej únie zatiaľ nezdieľajú žiadny jazyk ani tradície, 
ktoré používame každý deň a často celkom nevedome. Autor sa zmieňuje ďalej o formovaní 
slovenského národa a jeho identity. Značný význam pre šírenie a upevňovanie národného 
povedomia mala významnú úlohu škola a národná literatúra a kultúra. Potrebu národnej 
kultúry pociťovali hlavne predstavitelia národného obrodenia, ktorí v nej videli výraz 
a doklad národnej svojbytnosti. Práve v tomto období sa Slováci z etnického spoločenstva 
a kultúrneho národa sformovali v moderný, politický národ, ktorého predstavitelia boli 
schopní klásť politické požiadavky ohľadom národnej rovnoprávnosti, vlastnej národnej 
samosprávy a mobilizovať za ne široké vrstvy slovenského ľudu. Výraznú úlohu v tomto 
procese okrem Antona Bernoláka zohral práve Ľudovít Štúr, ktorý vypracoval ideu 
a ideológiu moderného slovenského politického národa, založenú na princípoch jazykovej 
a kultúrnej osobitosti Slovákov v rodine slovanských národov.

V druhej kapitole Euro ako spôsob vyjadrenia európskej identity (s. 36-59) sa autor 
zameral na spoločnú menu v podobe  eura, jej prínosy, ale aj názory, ktoré túto skutočnosť 
celkom nezdieľajú. Okrem hmatateľných výhod je euro aj významným symbolom európskej 
jednoty a identity. Zavedenie eura bolo viac než len ekonomické rozhodnutie – bolo to aj 
politické rozhodnutie, ktoré posilnilo proces európskej integrácie. Hospodárska a menová 
únia a silné a stabilné euro sú základom rastovo orientovaného hospodárskeho prostredia 
v EÚ. Úsilie európskych politikov o zavedenie jednotnej meny sa datuje už od 50. rokov 
minulého storočia, a v roku 1991 sa stalo oficiálnou politikou EÚ. V tejto kapitole je preto 
zachytený vývoj v jednotlivých etapách vedúcich k zavedeniu eura ako spoločnej meny EÚ. 
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Z tohto aspektu je opísaná aj chronológia Slovenska, ktoré prijalo euro od roku 2009. Na 
tejto ceste muselo splniť kritériá, stanovené EÚ, ktoré sú predpokladom pre všetky krajiny 
EÚ, ktoré môžu využívať spoločnú menu euro. Spoločná mena má však aj svojich oponentov, 
potvrdzuje to fakt, že nie všetky krajiny EÚ sa rozhodli prijať spoločnú menu euro, aj keď sa 
k tomu zaviazali, ako napr. Česká republika. Úlohu tu zohráva nielen hospodárska situácia 
krajiny, ale sú to aj politické pohľady.

Tretia kapitola Politiky Európskej únie, príklady utvárania európskej identity (s. 59-
133) je nosnou kapitolou celej odbornej monografie. Európska únia je veľmi rôznorodá, 
a dynamicky sa vyvíja, preto na vytváranie a formovanie jej identity treba nazerať v širších 
a špecifických súvislostiach. Rozhodujúcu úlohu zohrávajú jej politiky. Hlavne ide o tie, ktoré 
sú hodnotové a hospodársky rozsiahle a bezprostredne sa dotýkajú prakticky každodenného 
života občanov EÚ. K týmto politikám nepochybne patrí kohézna politika a  energetická 
politika, do ktorej sa implementujú environmentálne  princípy a ciele a ktorá sa integruje 
s politikou zmeny klímy, ktoré sú potom kostrou Energetickej únie EÚ. Tato skutočnosť 
vytvára do budúcnosti oveľa väčší pocit jednoty medzi jednotlivcami a národmi Európskej 
únie a viacej sa identifikujú s ňou. Prvá časť kapitoly je určená kohéznej politike, nazývanej 
aj politika súdržnosti. V súčasnosti možno povedať, že je najdôležitejšou investičnou 
politikou Európskej únie. Základom realizácie politiky súdržnosti sú finančné nástroje, 
eurofondy. Investičná politika EÚ je založená v rámci politiky súdržnosti  na využívaní 
prostriedkov z rozpočtu únie formou, predovšetkým štrukturálnych fondov, ktoré dostávajú 
prijímatelia, ako je napr. aj Slovensko. Z tejto časti vyplýva, že sa zatiaľ nepodarilo 
úplne odstrániť regionálne disparity na Slovensku, resp. v niektorých prípadoch sa ešte 
prehĺbili. Poukazuje sa aj na zložitý proces implementácie fondov EÚ. Ich využívanie je 
nerovnomerné, a niekedy zostanú aj nevyužité, k čomu je poskytnutá podrobná finančná 
analýza vo forme grafov a tabuliek za uplynulých 15 rokov. Vývoj plánovaného čerpania 
štrukturálnych fondov z EÚ zahrnutých ako prostriedkov do ročných plánov štátneho 
rozpočtu oproti skutočnému čerpaniu jasne ukazuje výrazné dlhodobé zaostávanie od 
počiatku programovacích období až do jeho skončenia, s výnimkou posledného roka, keď 
bola snaha ich za každú cenu aj neefektívne využiť. Autor poukazuje, že vlády SR sa po 
cele obdobie využívania finančných prostriedkov EÚ vo vládnych opatreniach dôsledne 
nezamerali na efektívne investičné porastové opatrenia. Je preto opodstatnená kritika, že  
žiadne vlády SR sa doteraz dostatočne nevenovali možnosti efektívne využívať eurofondy. 
Druhá časť kapitoly je venovaná energetickej, klimatickej a environmentálnej politike EÚ 
vedúcej k vytvoreniu Energetickej únie. Celý svet vrátane Európy sa bude musieť vysporiadať 
s čoraz častejšími a náročnejšími výzvami v oblasti životného prostredia a zmeny klímy. 
Na jej podporu Európska komisia posilňuje výskum a inovácie , ktoré sú základom pre 
budúcnosť. Dosiahnuté výsledky výskumu a inovácií  majú ďalej prispieť k ekologickej 
a digitálnej obnove a k zvýšeniu spoločenskej odolnosti napríklad v poľnohospodárstve, 
zrýchľovaní biodiverzity obnoviteľných zdrojov energie, čistej doprave a modernizácii 
smerom k obehovému hospodárstvu.

V Zhrnutí (s. 139-145) odbornej teoretickej monografie sú zosumarizované hlavne 
myšlienky, ktoré sa majú dostať do pozornosti čitateľa pre ich prípadne využívanie 
v praxi. V tejto súvislosti môžeme konštatovať, že predmetná odborná monografia spĺňa, 
výberom problémov ako aj ich spracovaním, požiadavky kladené na tento druh publikácií. 
Monografiu autor recenzie považuje z viacerých hľadísk za hodnotnú, a to pre oživenie 
alebo prehĺbenie poznatkov o utváraní a formovaní identity Európskej únie. Bude prínosom 
nielen pre odborníkov EÚ, študentov vysokých škôl najmä spoločenskovedného smeru, ale 
aj laickú čitateľskú verejnosť.

                                                                                                           Jaroslav Chovanec
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ANOTÁCIE, GLOSY
ŠIMKO, Peter. JAZDA STOROČIAMI. 
Dejiny dopravy na Slovensku a výpoveď 
exponátov z malého múzea. Žilina : Považ-
ské múzeum v Žiline, 2020, 224 s., fotogra-
fie v texte, zdroje, menný register, miestny 
register. ISBN 978-80-88877-89-9.

Spôsob dopravy, jej rozvoj a vynálezy no-
vých technických prostriedkov hrali vo vo-
jenstve a v dejinách vojen významnú úlohu. 
Zatiaľ čo v starších dobách sa armády presú-
vali pešo, alebo s využitím zvierat (najčastej-
šie kone, ale aj ťavy, somáre, psy atď.), s vy-
nálezom kolesa a rôznych typov bojových vo-
zov vznikali postupne aj povozy na prepravu 
materiálu, potravín chorých a ranených a, sa-
mozrejme, aj vojnovej koristi. Tak to bolo až 
do priemyselnej revolúcie, keď vynález par-
ného stroja, stavba železníc, vynález spaľova-
cích motorov a napokon aj lietadiel priniesol 
do vojnového remesla zásadné zmeny.

Anotovaná publikácia prináša stručný 
prehľad vývoja dopravy na Slovensku do-
plnený o obrazové pramene a fotografie 
trojrozmerných predmetov zo zbierok Po-
važského múzea v Žiline – múzea dopravy 
v Rajeckých Tepliciach a ďalších inštitúcií. 
Považské múzeum v Žiline sa od roku 1967 
špecializuje na oblasť dejín dopravy na 
Slovensku, ale budovanie zbierok narážalo 
spočiatku na rôzne prekážky a problémy. 
Postupne vznikli aj ďalšie múzeá zamerané 
na túto oblasť – Múzeum Československých 
štátnych dráh pod správou Východnej dráhy 
v Bratislave a Múzeum dopravy ako poboč-
ka Slovenského technického múzea v Koši-
ciach. Až v roku 2004 sa podarilo vytvoriť 
stálu expozíciu dejín dopravy v priestoroch 
železničnej stanice v Rajeckých Tepliciach, 
ktorá je rozsahom neveľká, ale aj tak pred-
stavuje reprezentatívnu vzorku exponátov 
súvisiacich s dejinami dopravy.

Ako uvádza autor, za vynálezcov kolesa 
boli dlho považovaní Sumeri. Slovinskí ar-
cheológovia však neďaleko Ľubľany objavili 
najstaršie drevené koleso s priemerom 72 
cm, datované do neskorej doby kamennej. 

Našlo sa aj vyobrazenie voza s kolesami 
z Bronowíc v Poľsku na váze datovanej do 
rokov 3 500 – 3 000 pred naším letopočtom. 
Z doby bronzovej sú doklady o dvojkole-
sových vozoch – taligách a aj o štvorko-
lesových vozoch v záprahu, napr. na urne 
z Radošiny. Importy z doby antiky svedčia 
o existencii diaľkových obchodných ciest, 
ktoré začínali byť chránené na strategic-
kých miestach hradiskami a neskôr hrad-
mi. Používanie vozov urýchlilo obchodnú 
výmenu medzi vzdialenými regiónmi aj 
dopravu úrody do sýpok a skladísk. Vo Veľ-
kých Raškovciach (okr. Trebišov) sa našla aj 
nádoba s vyobrazením vojenského voza zo 
strednej doby bronzovej. Na najstaršie cesty 

– Jantárovú a Dunajskú v stredoveku nadvia-
zali ďalšie cesty, a cestná sieť sa zahusťo-
vala. S tým súvisí aj vznik vyberania mýta 
a tridsiatku. Novovek priniesol pokrok v po-
dobe budovania kvalitnejších ciest, mostov 
a podobne. Ich potrebu si vyžiadali jednak 
strategické dôvody a rozvíjajúci sa obchod, 
a jednak vznik pošty. Od roku 1783 sa cesty 
začali aj klasifikovať a delili sa na poštové, 
obchodné, vojenské a verejné.

 Jednotlivé kapitoly potom mapujú rozvoj 
železničnej dopravy, ktorá zohrala význam-
nú úlohu už v čase balkánskych vojen a naj-
mä v prvej svetovej vojne (s. 52-135), cestnú 
dopravu (s. 136-191) a vodnú dopravu od 
polovice 19. storočia (s. 192-203). Ďalšou 
kapitolou je stať o leteckej doprave (s. 204-
213), a publikáciu uzatvára stručný prehľad 
o lanovej doprave (s. 214-218). Anotovaná 
kniha napriek pomerne stručnému rozsahu 
prináša veľmi pekný a mnohými farebnými 
aj čiernobielymi fotografiami ilustrovaný 
prehľad o dejinách dopravy na Slovensku.                               

 Ferdinand Vrábel
 
HUDEK, Adam – ŠOLTÉS, Peter a kol. 
ELITY A KONTRAELITY NA SLOVEN-
SKU V 19. A 20. STOROČÍ. KONTINUITY 
A DISKONTINUITY. Bratislava : VEDA, 
2019, 572 s. ISBN 978-80-224-1778-5.

Podobne ako v ostatných vedných disciplí-
nach, odhliadnuc od ich zamerania či špe-
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cifikácie, aj história ako samostatná veda 
podlieha rôznym vonkajším i vnútorným 
determinantom, ktoré vplývajú na určenie 
predmetu výskumu a následne výber i apli-
káciu bádateľských metód napomáhajúcich  
odkrytiu bielych miest v historiografii či po-
opraveniu nesprávne interpretovaných, ale 
už všeobecne prijímaných záverov a názo-
rov. Tak ako vo svetovej historiografii i v tej 
slovenskej sa na prelome 20. a 21. storočia vo 
väčšej miere začali uplatňovať nové prístupy 
nielen z oblasti histórie, ale i sociológie, po-
litológie, ekonómie a ďalších humanitných 
i prírodovedných vedných disciplín. Prí-
kladom takéhoto prepájania viacerých ved-
ných odborov, ktoré síce môžu mať rovnaký 
predmet výskumu, ale pracovné metódy sú 
odlišné, je kolektívna monografia historikov 
z Historického ústavu Slovenskej akadémie 
vied v Bratislave venovaná problematike elít 
a kontraelít v uhorskom, respektíve v hor-
nouhorskom (slovenskom) prostredí v časo-
vom horizonte 19. a 20. storočia.

V úvode kolektívnej monografie autori 
Hudek, Šoltés i Vörös konštatujú, že najmä 
v politológii i sociológii sa definovaniu elít 
i kontraelít venovalo množstvo autorov, ktorí 
svoje výsledky publikovali v desiatkach od-
borných prác. Záujem o výskum spoločnos-
ti, jej stratifikáciu či vytváranie sociálnych 
skupín a následne ich vzájomného spoluna-
žívania a ovplyvňovania je pre človeka úplne 
prirodzené. Slovami antického filozofa Aris-
totela (384 pred Kr. – 322 pred Kr.) je človek 
tvor spoločenský (zoon politikon), a teda by-
tostne by sa mal zaujímať o to, v akom so-
ciálnom prostredí pôsobí a ako sa na chode 
society podieľa a spoluvytvára normy, hod-
noty či vzorce správania sa. Toto tvrdenie 
však úplne neplatí pre slovenskú historio-
grafiu, ktorá sa tematike spoločnosti a najmä 
utváraniu elít v našom slovenskom prostredí 
začala venovať len v posledných niekoľkých 
rokoch. Na prvý pohľad toto konštatovanie 
vyznieva príliš negatívne, ale musíme si uve-
domiť skutočnosť, že územie Slovenska bolo 
od roku 1526 integrálnou súčasťou habsbur-
skej monarchie, a tak aj naše dejiny sa vyví-
jali v etnicky, konfesionálne, kultúrno-spo-

ločensky i ekonomicko-hospodársky rozma-
nitej stredoeurópskej krajine, ktorú symbo-
licky zjednocovala hlava panovníka z rodu 
Habsburgovcov. A teda i vznik, formovanie 
a etablovanie sa elít v našom prostredí sa vy-
značuje vysokou mierou diskontinuity.

Predmetom predkladanej štúdie je, ako 
sme už vyššie načrtli, problematika elít, kto-
ré ovplyvňovali dianie na území Horného 
Uhorska obývaného prevažne slovenským 
etnikom. Otázkou teda zostáva, či môžeme 
hovoriť o slovenských elitách, respektíve 
len o hornouhorských elitách. Ak sa bliž-
šie pozrieme na definíciu uvedenú v Slov-
níku súčasného slovenského jazyka (2006, 
2011, 2015) tak za elitu považujeme „časť 
ľudí v sociálnej skupine, v inštitúcii al.[ebo] 
v spoločnosti, ktorí sú najvýkonnejší, naj-
úspešnejší a zaujímajú najvýznamnejšie po-
stavenie“. Ak uplatníme túto definíciu, tak si 
musíme tiež uvedomiť, že v období 19. a 20. 
storočia sa najmä vplyvom maďarizačných 
snáh o vytvorenie jednotného uhorského ná-
roda slovenský výkvet presadzoval len veľ-
mi pozvoľne. Veď najvyššie pozície v poli-
tike, štátnej, cirkevnej, vojenskej a školskej 
správe, ekonomicko-hospodárskom či kul-
túrno-spoločenskom sektore zastávali Ma-
ďari, respektíve vo vzťahu k Uhorsku lojálni 
predstavitelia. V opozícii dominantnej a lo-
jálnej vrstvy boli zväčša národnostne uve-
domelé elity z rôznych oblastí ľudskej sféry, 
ktoré sa ako jednotlivci cítili nedocenení 
alebo pociťovali akúsi krivdu voči vlast-
nému národu. A keď hovoríme o elitách či 
kontraelitách tak nesmieme opomenúť ich 
rozsah pôsobnosti (regionálna nadregio-
nálna a celonárodná pôsobnosť) a taktiež či 
ovplyvňovali dianie ako jednotlivci (Samuel 
Czambel) alebo ako organizovaná skupina 
(štúrovci) či dokonca organizácia (Živena). 
Na základe týchto charakteristík a bližšieho 
určenia mohli aj samotní autori skúmať do-
pady ich aktívnej činnosti na skupinu ľudí, 
ktorú si tieto elity / kontraelity vytypovali 
a snažili sa ovplyvniť v ich prospech, pri-
čom neváhali využívať rôzne metódy a for-
my na šírenie ich vlastného presvedčenia 
(noviny, letáky, rozhlas).
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Po obsahovej stránke je kolektívna mono-
grafia rozčlenená do štyroch častí, pričom 
v prvej časti sa autori zamerali na schopnosť 
elít prispôsobiť sa novým politicko-spolo-
čenským, ekonomicko-hospodárskym či 
kultúrnym zmenám, ktoré determinovali 
územie strednej Európy v priebehu 19. a 20. 
storočia. Nemáme na mysli len vojenské 
konflikty (prvá svetová vojna, druhá sveto-
vá vojna), ale i zmeny v spoločenskej štruk-
túre, ktoré podmienila vlna liberalizmu, 
modernizácie a spriemyselňovania európ-
skeho kontinentu. Azda najčastejšie zmie-
nenou sociálnou skupinou, ktorá sa chtiac 
či nechtiac musela prispôsobiť novým 
podmienkam na prelome 19. a 20. storočia 
bola šľachta. Strata výsostného postavenia 
po vzniku prvého spoločného štátu Čechov 
a Slovákov 28. októbri 1918, respektíve 
30. októbra, prinútila túto dovtedy váženú 
a vplyvnú spoločenskú skupinu premýšľať 
o svojej budúcnosti či už v novej na demo-
kratických princípoch budovanej krajine 
alebo mimo hraníc Československa. V ďal-
ších troch kapitolách sa autori venovali eli-
tám, respektíve kontraelitám, z oblasti eko-
nomiky a hospodárstva, úradníckej sféry 
a nacionálneho formovania slovenského 
národa. Negatívom je, že autori sa tematic-
ky nevenovali problematike vojenských či 
cirkevných elít, ktoré taktiež ovplyvňovali 
dianie na území dnešného Slovenska.

Ako sme už vyššie načrtli, tak vo všeobec-
nosti je dôležité, aký vplyv a dopad mala 
elita (jednotlivec, skupina, organizácia) na 
spoločnosť a v akom časovom období pô-
sobila. Iné témy prezentovala štúrovská ge-
nerácia, ktorú právom môžeme označiť za 
kontraelitu voči vtedajšej maďarskej vlád-
nucej spoločnosti presadzujúcej asimilačnú 
politiku a vytvorenie jednotného uhorského 
národa, a inak zase skupina arizátorov v ob-
dobí Slovenského štátu (1939 – 1945). A prá-
ve na tomto príklade môžeme ilustrovať, 
že síce na prvé počutie slovo elita evokuje 
pozitívne konotácie, ale v skutočnosti tomu 
tak nie je. Spomeňme ešte jeden sociálny 
stereotyp. Zväčša, keď hovoríme o elitách, 
máme na mysli muža v nejakej funkcii. Vo 

väčšine štúdií dominujú práve mužskí pred-
stavitelia. Avšak prelom 19. a 20. storočia je 
pre ženskú časť spoločnosti akýmsi prelo-
mom, ktorý viedol k postupnému zrovno-
právňovaniu oboch pohlaví, pričom tento 
proces sa neukončil ani vypuknutím prvej 
svetovej vojny či vznikom Československa, 
ale pokračuje v priebehu celého 20. storočia 
až do súčasnosti. A tak môžeme konštato-
vať, že o tom, kto sa stane elitou v spoloč-
nosti, nerozhoduje len úroveň intelektových 
schopností, dosiahnutého vzdelania či pra-
covných schopností, ale najmä politický 
systém a schopnosť jednotlivca (skupiny, or-
ganizácie) prispôsobiť sa zmeneným pome-
rom a transformovať podľa potrieb aktuál-
nej politickej moci, ekonomicko-hospodár-
skym aspektom či kultúrno-spoločenským 
fenoménom. Práve na pozadí transformácie 
kontraelity na elitu, prípadne i v opačnom 
poradí, sa nám ponúka detailný pohľad na 
vývoj určitej sociálnej skupiny rozložený do 
viacerých časových rámcov, keďže kontinu-
álny prerod v mnohých prípadoch narúšali 
vojny, spoločenské nepokoje, politické zme-
ny, ekonomicko-hospodárske krízy či iné 
determinanty.

Kolektívna monografia historikov (R. Ho-
lec, J. Benko, D. Segeš, Ľ. Hallon, M. Sabol, 
J. Hlavinka, P. Šoltés, P. Macho, D. Kováč, 
J. Demmel, L. Vörös, A. Hudek, Š. Gaučík) 
a historičiek (I. Kollárová, M. Zavacká, V. 
Szeghy-Gayer, M. Fiamová, E. Mannová, G. 
Dudeková Kováčová)  z Historického ústa-
vu Slovenskej akadémie vied v Bratislave je 
ideálnym východiskom pre každého báda-
teľa, ktorý sa o problematiku transformácie 
spoločnosti a postavenia elít a kontraelít 
z pohľadu slovenských (hornouhorských) 
dejín na prelome 19. a 20. storočia zaujíma. 
I celá naša spoločnosť by mala v oveľa väč-
šej miere skúmať a sledovať správanie sú-
časných elít, ktoré ovplyvňujú vývoj v našej 
obci, regióne, štáte či na kontinente, a práve 
len hlbšia analýza vzniku a etablovania sa 
elít v našom geografickom priestore v minu-
losti nám môže napomôcť lepšie čeliť aktu-
álnym spoločenským výzvam.

                                         Matúš Burda



ECHTERNKAMP, Jörg – MACK, 
Hans-Hubertus (eds.). DĚJINY BEZ 
HRANIC? Evropské dimenze vojenských 
dějin od 19. století po dnešek. Praha : 
Academia, 2019. 456 s., obrázky, grafy 
a mapy v texte, príloha, skratky, výberová 
bibliografia, miestny register, menný re-
gister, zoznam autoriek a autorov. ISBN 
978-80200-2935-5.

Podnetný zborník renomovaných autorov 
z 25 štátov sa zaoberá politicko-vojenskými 
dejinami Európy od 19. storočia a zároveň aj 
otázkami zavrhovania vojny a mieru, zmien 
v pomere medzi vojenskou a civilnou sfé-
rou, reprezentácie vojenskej problematiky 
vo vlastných aj cudzích obrazoch, vzťahu 
ozbrojených síl v rámci vojenských aliancií 
od napoleonských vojen až do súčasnosti, 
pričom sa autori pokúšajú o transnacionál-
nu perspektívu.

Pre historika z nášho prostredia majú, sa-
mozrejme, najväčší význam príspevky, kto-
ré sa týkajú našich dejín. Ide o príspevky 
o napoleonských vojnách a ich dôsledkoch  
(s. 53-65), prvú svetovú  vojnu (s. 66-74), 
oslobodenie Európy v roku 1945 (s. 75-88), 
ruskú občiansku vojnu (s. 157-168), španiel-
sku občiansku vojnu (s. 169-181), studenú 
vojnu, NATO a Varšavskú zmluvu (s. 317-
332) alebo rozpad Juhoslávie (s. 405-416).  

Publikácia prináša nesporne veľa poznat-
kov a aj nové pohľady na zložitú problema-
tiku otázky vojny a mieru, ale je veľká ško-
da, že ide iba o „západoeurópsky“ pohľad 
a možno len ľutovať, že editori neprizvali 
k tomuto iste dobrému vydavateľskému 
počinu aj autorov zo strednej a východnej 
Európy (snáď dve výnimky predstavujú  
iba profesor ruskej Akadémie vojenských 
vied a Štátnej univerzity humanitných vied 
v Moskve Boris Chavkin  a Maciej Górny, 
profesor v ústave pre dejiny Poľskej akadé-
mie vied a zároveň vedecký pracovník v Ne-
meckom historickom ústave vo Varšave, čo 
je z môjho pohľadu absolútne nedostačujúce).

Väčšie zastúpenie autorov zo strednej 
a východnej Európy by bolo nepochybne  
prispelo celkom iste k vyváženejšiemu po-

hľadu a aspoň k čiastočnej redukcii iba „zá-
padných“ postojov. Podľa môjho názoru to 
dostatočne dokumentuje aj veľmi povrchný 
príspevok Karstena Brüggemanna  (s. 157-
169) o občianskej vojne v Rusku (1917-1922), 
ktorý ani slovkom nespomína úlohu česko-
slovenských légií, bez podielu ktorých je ob-
čianska vojna v Rusku jednoducho nemys-
liteľná (aj keď nie je pravdivé tvrdenie bý-
valých boľševických autorov, že občiansku 
vojnu v Rusku vyvolali práve légie a inak 
by tam po boľševickom puči v októbri/no-
vembri 1917 vládli len mier a láska) a kto-
rý obsahuje aj viaceré faktografické omyly 
a nesprávne hodnotenia, napríklad pokiaľ 
ide o akciu generála Lavra G. Kornilova ako 

„pokus o zvrhnutie Dočasnej vlády“ (s. 159). 
Dnes je aj v Rusku mnoho objektívnejších 
znalcov tejto smutnej kapitoly ruských dejín, 
stačilo ich len osloviť. Aj príspevok  Borisa 
Chavkina obsahuje veľa v súčasnosti už an-
tikvovaných názorov o tom, že prvá svetová 
vojna a účasť Ruska v nej je už zabudnutou 
kapitolou a Veľkou vojnou je tam zatlačená 
do zabudnutia oveľa väčšou tragédiou druhej 
svetovej vojny. O opaku svedčí napríklad od-
halenie monumentálneho pomníka ruským 
vojakom bojujúcim na strane Dohody v ro-
koch 1914 – 1917 na moskovskej Poklonnej 
hore a aj udržiavanie viacerých vojenských 
cintorínov a pomníkov najmä z obdobia Bru-
silovovej ofenzívy. Autor sa mohol v tomto 
príspevku zmieniť aj o dnes už dokázanej  
neblahej úlohe V. I. Lenina a boľševikov pri 
porážke Ruska, resp. o tom, že práve kvôli 
ich financovaniu Nemeckom a uzavretiu se-
parátneho mieru v Brest-Litovsku 3. marca 
1918 nebolo Rusko prizvané na mierové ro-
kovania vo Versailles po skončení vojny.

V príspevku Winfrieda Heineman-
na „Aliance, hlavní aktéři studené války. 
NATO a Varšavský pakt“ (s. 317-332) sa 
už v jednom podtitulku autorovi podarilo 
to, čomu sa hovorí „čaro nechceného“. Ten 
podtitulok totiž znie „Studená válka začíná, 
vzniká NATO“. A zaujímavé sú aj ďalšie 
časti tohto príspevku „Politika uvolňování 
napětí a druhá studená válka: vývoj alian-
cí do roku 1989“ a „Existence i bez studené 
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války? NATO po roce 1990“. Veľmi diskus-
nou je otázka autora, že či má Severoatlan-
tická aliancia budúcnosť za situácie, keď sa 
záujmy Spojených štátov stále viac presúva-
jú do oblasti Pacifiku a väčšiu bezpečnostne 
politickú úlohu preberá Európska únia.

                                   Ferdinand Vrábel

ZWEIG, Stefan. PRED BÚRKOU. EU-
RÓPA V ROKOCH 1900 Až 1914 (Z PO-
ZOSTALOSTI). Bratislava : IKAR, a. s. 

- ODEON, 2019, 182 s. ISBN 978-80-551-
7029-9.

Prvá svetová vojna (1914 – 1918) pred-
stavuje poslednú kapitolu dejín mnoho-
národnostnej dualistickej monarchie Ra-
kúsko-Uhorska. Na prelome júna a júla 
1914 nikto ani len netušil, že sarajevský 
atentát na následníka rakúsko-uhorského 
trónu Františka Ferdinanda d’Este (1863 

– 1914) a jeho manželku Žofiu Chotkovú 
(1868 – 1914) rozpúta diplomatickú akti-
vitu v oboch vojensko-obranných zosku-
peniach (Dohoda, Trojspolok) a že lokálny 
spor medzi rakúsko-uhorskou monarchiou 
a Srbským kráľovstvom prerastie do prvé-
ho globálneho konfliktu v dejinách ľudstva. 
O príčinách a následkoch kataklizmy, ktorú 
vtedajšia spoločnosť nazvala Veľkou voj-
nou, sa v nedávnej dobe popísalo množstvo 
odborných publikácií, vedeckých článkov 
či populárno-náučnej literatúry, ktoré sa 
snažia kriticky analyzovať a objektivizo-
vať udalosti z leta 1914. Všeobecná verejná 
mienka a znalosti o udalostiach súvisia-
cich s vypuknutím prvej svetovej vojny sa 
prioritne zameriavajú na dvoch účastníkov, 
a to Srbské kráľovstvo, ktoré sa aktívne 
podieľalo na útoku v Sarajeve v provincii 
Bosna 28. júna 1914, a Rakúsko-Uhorsko. 
Avšak samotný útok Gavrila Principa (1894 
– 1918) bol akiste len zámienkou na rozpúta-
nie konfliktu a prehodnotenie dovtedajších 
pozícií veľmocí na európskom i svetovom 
politicko-mocenskom poli. Len veľmi málo 
ľudí pátra po príčinách zlých vzťahov me-
dzi krajinami, ktoré skutočne viedli k prvej 
svetovej vojne.

Na geopolitickú analýzu sa podujal aj 
rakúsky spisovateľ Stefan Zweig (1881 –  
1942), ktorý stupňujúce sa napätie a diplo-
matické hry na začiatku júla 1914 sledoval 
prostredníctvom dennej tlače kdesi v Bel-
gicku. V tej dobe jednak ešte netušil, že sve-
tová vojna sa stáva neodkladnou, a taktiež si 
neuvedomoval, že sa stane, síce nie priamo 
na bojisku, súčasťou vojenskej mašinérie. 
Pre svoj zlý zdravotný stav nemohol Ste-
fan Zweig so zbraňou v ruke hájiť záujmy 
rakúsko-uhorskej armády na čele s cisárom 
Františkom Jozefom I. (1830 –  1916). I tak 
pre neho rakúsko-uhorské vojenské úrady 
našli adekvátne miesto. Stal sa členom tzv. 
Literárnej skupiny pracujúcej vo Vieden-
skom vojenskom archíve. A tu sa začína aj 
cesta eseje s názvom Pred búrkou (orig. Vor 
dem Sturm) a podtitulom Európa v rokoch 
1900 až 1914, napísaného niekedy v roku 
1915. Ako už z názvu vyplýva, tak Stefan 
Zweig sa podujal na veľmi komplikovanú 
úlohu, ktorá spočívala v analýze vzájom-
ných vzťahov medzi európskymi veľmoca-
mi, ktoré ovplyvňovali dianie i v krajinách 

„druhého sledu“. Na samotnej myšlienke 
pútavým spôsobom priblížiť udalosti zo 
začiatku 20. storočia by nebolo nič zvlášt-
ne. Podstata však spočíva v obsahu Zweigo-
vej eseje, kde sú Rakúsko-Uhorsko a jeho 
dvorný spojenec, Nemecko, vykresľované 
v pozitívnom svetle, zatiaľ čo štáty Doho-
dy (Francúzsko, Veľká Británia, Rusko) sú 
tie, ktoré úmyselne eskalovali napätie na 
európskom kontinente a vnucovali Cen-
trálnym mocnostiam myšlienku vojnového 
konfliktu. Keďže Zweig písal svoju knihu 
v roku 1915, a zdá sa, že, na objednávku ra-
kúsko-uhorských orgánov, nemohol vedieť, 
aké deštruktívne následky vojna so sebou 
prinesie. V tom čase si však už uvedomo-
val, že niekoľkotýždňová vojna sa zmenila 
na niekoľkomesačný konflikt, ktorý sa ani 
zďaleka nechýlil ku koncu. Rakúsko-uhor-
ským vojskám sa nepodarilo za pár týždňov 
poraziť Srbské kráľovstvo, ktoré v eseji 
Zweig neustále démonizuje a obviňuje z roz-
pútania vojny. Armáda dualistickej monar-
chie len s vypätím všetkých síl odolávala 
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Rusku na východe, a to sa ešte Taliansko 
v polovici roka 1915 pridalo na stranu Do-
hody. Možno i práve pre tieto neúspechy 
sa orgány dualistickej monarchie pokúsili 
prostredníctvom slov Stefana Zweiga, inak 
presvedčeného pacifistu, rozprúdiť vášne 
a prehĺbiť nenávisť voči Anglicku, ktoré 
ešte pred vojnou snovalo plány na obkľú-
čenie Nemecka a Rakúsko-Uhorska, voči 
Francúzsku, Rusku a Srbsku. Vo všetkých 
kapitolách, ktoré opisujú cestu k vojne, vy-
stupujú Rakúsko-Uhorsko a Nemecko ako 
krajiny snažiace sa o vlastný rozvoj. Na 
druhej strane stáli Centrálne mocnosti ba-
žiace po koristi na úkor krajín v strednej Eu-
rópe. Práve tieto krajiny spolu so Srbskom, 
snívajúce svoj sen o vytvorení akéhosi veľ-
kého slovanského štátu na Balkáne pod nad-
vládou Karadžordževičovcov, viedli, podľa 
Zweiga, Európu do vojny, ktorá rozdelila 
dovtedy pokojnú Európu na množstvo bojo-
vých polí a frontových línií.

Bez toho, aby sme analyzovali dôvody 
vedúce pre napísanie propagandistického 
a prorakúskeho diela, môžeme konštatovať, 
že samotný obsah je svedectvom doby, jed-
notlivca, občana slúžiaceho vlasti. Jednak je 
to ideologický a retrospektívny pohľad pro-
stredníctvom obyvateľov monarchie, kto-
rým bola vsugerovávaná nevyhnutnosť po-
trestať Srbské kráľovstvo a nutnosť brániť 
sa proti nepriateľom Centrálnych mocností, 
ale taktiež i zdroj na prehodnotenie posto-
jov oboch vojensko-politických zoskupení 
vedúcich k vojne. Slovami Stefana Zweiga, 

„Srbsko zapálilo šnúru vedúcu k sudu s puš-
ným prachom“, ale i samotnú zápalnú šnúru, 
sud a pušný prach musel niekto zaobstarať 
a pripraviť. Esej nemá byť rehabilitáciou po-
litiky a vojenského ťaženia Rakúsko-Uhor-
ska, ale skôr má poukázať na negatívne 
dôsledky propagandy a jednostranného 
výkladu, v ktorom jedna strana ticho znáša 
útlak, a druhá vyvoláva napätie. I napriek 
literárnemu spracovaniu je obsah diela 
Stefana Zweiga zaujímavý i pre historickú 
obec, ktorá môže na tomto príklade ilustro-
vať moc propagandy začiatkom 20. storočia.

   Matúš Burda

TRÁVNÍČEK, František. (NE) ZAPO-
MENUTÍ LEGIONÁŘŠTÍ „BRÁŠKOVÉ“. 
Kloboucko. Valtice : Spolek vojenské his-
torie, 2018, 302 s., obrázky v texte. ISBN 
978-80-270-4039-1.
TRÁVNÍČEK, František. (NE) ZAPO-
MENUTÍ LEGIONÁŘŠTÍ „BRÁŠKOVÉ“. 
Velkopavlovicko. Valtice : Spolek vojen-
ské historie, 2018, 296 s., obrázky v texte. 
ISBN 978-80-270-4702-4.

Ide už o druhý a tretí zväzok edície nazva-
nej (ne) Zapomenutí legionářští „bráškové“ 
od autora, ktorý sa systematicky venuje 
mapovaniu dejín československých légií na 
juhozápadnej Morave. Trávníček v anoto-
vaných publikáciách približuje osudy 296 
legionárov z oblasti Klobouk a  Velkých 
Pavlovic, ktorí sa zapojili v priebehu prvej 
svetovej vojny do československých légií 
a prispeli tak ku vzniku spoločného demo-
kratického štátu Čechov a Slovákov. Krité-
riom výberu osobností – legionárov z jed-
notlivých obcí – bol ich rodný list, pretože 
v dôsledku migrácie mnohí neskôr zmenili 
svoju domovskú obec. Preto sú v oboch 
zväzkoch zachytení len tí legionári, ktorí sa 
v daných obciach narodili a nie sú tam takí, 
ktorí sa prisťahovali. Do publikácií sú teda 
zaradení všetci tí, ktorí majú záznam v da-
tabáze legionárov Vojenského historického 
archívu (VHÚ) v Prahe a sú rodákmi z uve-
dených regiónov. Takýmto prístupom autor 
v mnohom zmenil súpis legionárov vydaný 
Okresným archívom Břeclav v roku 2002. 
Uvedený súpis vychádzal tiež z databázy 
VHÚ v Prahe, ale bol dopĺňaný aj z  ďalších 
prameňov, ako sú napríklad obecné kroni-
ky, v ktorých boli zaznamenávaní aj legio-
nári bez ohľadu na rodisko.

Autor navštevoval aj potomkov legioná-
rov, od ktorých získal nielen spomienky na 
ich predkov v légiách, ale aj mnoho doku-
mentov a fotografií, ktorými svoje práce 
obohatil. Medailóny jednotlivých legioná-
rov dopĺňa poznámkový aparát s uvedením 
citovaných prameňov, čo umožňuje kontro-
lu údajov. Cenné sú nielen spomienky vnu-
kov legionárov, ale aj citáty z viacerých do-
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bových zápisov a denníkov samotných legi-
onárov obsahujúce často nielen zabudnuté,  

Ferdinand Vrábel

JANAS, Karol – ŽENČUCHOVÁ, Anna. 
SLOVENSKÉ POHRANIČIE V POĽ-
SKO-SLOVENSKÝCH VZŤAHOCH V RO-
KOCH (1918 – 1959).  Krakov : Spolok 
Slovákov v Poľsku, AH 14,98, 180 s. 
ISBN 978-83-8111-197-3.

Autori sa v publikovanej monografii venu-
jú problematike slovensko-poľských vzťa-
hov v období rokov 1918 – 1959. Aj keď jej 
problematika nie je v slovenskej historickej 
a politologickej spisbe nová a bola spraco-
vaná v rozsiahlejších monografiách I. Baku, 
L. Deáka, M. Majerikovej, A. Miškoviča, 
M. Jesenského, P. Matulu, ale aj v príspev-
koch M. Andráša, M. Gareka, P. Jakubca a P. 
Hubu, a autori sa mohli vďaka tomu preto 
oprieť o už vykonaný hĺbkový výskum 
v poľských a českých archívoch. Rozšírili 
dosiahnuté poznatky o výskum v regionál-
nych archívoch s prioritným zameraním na 
územie Spiša, ale, prirodzene, sa venovali 
aj dopadom skúmaných udalostí na región 
Oravy a Kysúc, ktoré mali podobný osud.  
K skúmanej problematike sa relevantné 
pramene nachádzajú najmä v archívoch 
v Čadci, Dolnom Kubíne, Starej Ľubovni, 
Poprade, Martine a v Levoči. Pri spracova-
ní udalostí na regionálnej úrovni sa snažili 
prihliadať na medzinárodnú situáciu, ktorá 
mala na miestne udalosti zásadný vplyv.

Až do roku 1918 boli slovensko-poľské 
vzťahy determinované stredoeurópskou po-
litickou realitou. Slovensko bolo súčasťou 
Uhorska a neskôr habsburského mocnárstva. 
Poľsko po troch deleniach stratilo samostat-
nosť a bolo rozčlenené medzi okolité štáty. 
Už od konca 19. storočia bol však severný 
Spiš, Orava a okolie Čadce predmetom via-
cerých sporov medzi oboma krajinami a tie 
sa potom premietli aj do konfliktov po prvej 
svetovej vojne, keď vznikol českosloven-
ský štát a bol obnovený poľský štát. Oba 
štáty mali rozdielny postoj k Maďarsku, 
Nemecku a Rusku. Cieľom poľskej zahra-

ničnej politiky bolo dosiahnutie spoločnej 
hranice s Maďarskom. Vzájomné územné 
spory v rokoch 1918 – 1921 sa prejavili aj 
v strate viacerých území Slovenska spolu 
s obcami a obyvateľmi žijúcimi v pohraničí 
v prospech Poľska. Po relatívne pokojnom 
období konca dvadsiatych a prvej polovice 
tridsiatych rokov 20. storočia sa vzájom-
né vzťahy opätovne začali zhoršovať v ich 
druhej polovici, a k výraznému vyostreniu 
československo-poľských vzťahov prišlo 
v roku 1938. Situácia Československa vi-
nou neriešených vnútropolitických vzťahov, 
ako aj tlakom z okolitých štátov – Nemec-
ka, Maďarska a Poľska sa stávala zložitej-
šou. Rozhodujúcim oslabením štátu bola 
Mníchovská konferencia, ktorá znamenala 
stratu rozsiahlych území v prospech Ne-
mecka. Po Viedenskej arbitráži stratilo 
Československo ďalšie územia na južnom 
Slovensku v prospech Maďarska. Územ-
né straty nastali aj v prospech Poľska, a to 
ako v Čechách, tak i na Slovensku. Riešili 
sa samostatne na spoločných rokovaniach. 
Slovensko počas jesene stratilo v prospech 
Poľska ďalšie územia a obce. Po vypuknutí 
2. svetovej vojny a účasti slovenskej armády 
na poľskom ťažení získalo stratené územie 
po roku 1920 naspäť. Avšak iba dočasne. Po 
skončení druhej svetovej vojny sa čs. hrani-
ce v celej svojej dĺžke, vrátane slovenských 
úsekov, vrátili do predmníchovského stavu. 
Napriek tomu, že obe strany boli s daným 
riešením nespokojné, postupne sa s daným 
stavom zmierili a v 50. rokoch 20. storočia 
územné spory definitívne uzavreli.

Autori po úvodnom slove hlbšie analyzujú 
prvé spory v dvadsiatych rokoch. V rámci 
nich ako prvú tému rozvíjajú prvé hraničné 
spory, ktoré vyplývali z rozdielneho prístu-
pu oboch strán pri vytváraní hraníc po 1. sv. 
vojne, keďže čs. strana sa opierala o histo-
rický princíp a poľská o etnický. Na základe 
etnografických princípov Poliaci považova-
li Goralov za Poliakov – kvôli ich nárečiu 
podobnému poľskému. Gorali sa stali cie-
ľovou skupinou poľskej agitácie rovnako 
na Orave, Kysuciach a Spiši. Avšak Gorali 
sa väčšinou hlásili k slovenskej národnosti. 
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Navyše, sporné územie bolo vždy multiet-
nické. Územnými spormi na českosloven-
sko-poľskej hranici, zavŕšené sedemdňovou 
vojnou o Těšínsko, sa začala zaoberať aj 
Parížska mierová konferencia. Poliakom sa 
však kompromis nepodarilo dosiahnuť, pre-
to v marci 1919 priložili aj požiadavky na 
severné oblasti Slovenska, a to okolie Čadce, 
na Orave mala pohraničnú čiaru tvoriť Er-
dútka – Klin – Zakamenné – Chyžné – Hla-
dovka – Suchá Hora, na Spiši čiara Vysoká 

– Gerlach – dolina Veľkej – Červený potok 
– Matejovce a potom na sever Farkašovce 
a Dvorec. Definitívne rozhodnutie ohľadne 
hraníc sa očakávalo na Parížskej mierovej 
konferencii. Rokovania Najvyššej rady pre-
biehali v máji 1919. Po niekoľkých rokova-
niach v tejto otázke sa obe strany dohodli, že 
budú akceptovať poľský návrh na konanie 
plebiscitu.   Ten sa napokon však nekonal.  
Jeho odvolanie spôsobilo na slovenskej stra-
ne veľké rozčarovanie. Čs.-poľskú situáciu 
zmenilo aj uzavretie Trianonskej zmluvy 
s Maďarskom z júna 1920. Spor o čs.-poľskú 
hranicu sa napokon vyriešil 10. júla 1920 
dohodou o arbitráži. Na základe nej Sloven-
sko stratilo 25 obcí na Orave a Spiši, v kto-
rých žilo 25-tisíc obyvateľov. V tejto časti 
je opísaná aj činnosť delimitačnej komisie, 
štyri roky trvajúci spor o Javorinu (trvajúci 
od roku 1921), situácia v odčlenených spiš-
ských obciach, problémy v školstve spôso-
bené poštátnením slovenských škôl poľskou 
vládou, pričom dôsledok bol pre slovenské 
školy zničujúci. Tieto školy boli po poštát-
není pomenované podľa poľských dejateľov 
a zaviedol sa v nich poľský jazyk.  Dočasné 
uvoľňovanie vzťahov nastalo v druhej po-
lovici 20. rokov. Viaceré čs.-poľské hranič-
né spory urovnal Krakovský protokol, išlo 
o medzinárodnú dohodu medzi Poľskou 
a Československou republikou zo dňa 6. 
mája 1925. Na mnohých miestach sa defini-
tívne určila hraničná čiara.

Ďalšiu časť publikácie tvoria predmetné 
vzťahy v tridsiatych rokoch, a to jednak na 
začiatku 30. rokov, keď sa iredentistické 
kruhy na poľskej strane sústreďovali hlavne 
v Krakove a mali svojich prívržencov na-

ďalej hlavne na miestnej univerzite. Nové 
územné požiadavky sa snažili podložiť 
vedeckým výskumom, a to, že národnosť 
sa mala určiť nielen nárečím, ale aj etno-
grafickými prvkami, napríklad tradíciami, 
ako sú piesne, rozprávky, porekadlá, kroje, 
či spoločným dejinným vývinom a nábo-
ženstvom. Zároveň sa v poľskom prostredí 
presadzovala téza, že národnosť sa dá určiť 
aj vôľou ľudu patriť pod takú správu a po-
riadok, ktorý je jeho duši najbližší.

Ďalšia časť je venovaná obdobiu od an-
šlusu v Rakúsku v marci 1938 po Mníchov. 
Narastajúca nemecká agresia priniesla stra-
tu územia nielen sudetského územia, ale aj 
Slovensko v prospech Nemecka stratilo De-
vín a Petržalku. Okrem Nemecka s územ-
nými požiadavkami vystúpilo Maďarsko. 
K územným požiadavkám sa pripojilo aj 
Poľsko. Poľská vláda predniesla svoje územ-
né požiadavky voči Slovensku 10. októbra 
1938. Objavili sa dokonca aj ozbrojené inci-
denty. V polovici októbra sa do pohraničia 
začali presúvať obrnené jednotky. Znova 
sa riešili poľské územné požiadavky a bola 
ustanovená delimitačná komisia. Vo vyhro-
tenej situácii prišlo k incidentu 2. novembra 
na Kysuciach. Napätá situácia bola aj na 
Spiši, keď dostali žandárska stanica a fi-
nančná stráž v Javorine príkaz na evakuáciu. 

Opäť sú priblížené pomery na odtrhnu-
tých územiach, situácia smerujúca k vojne.

Posledná časť je venovaná vojnovému 
a povojnovému vývoju a v rámci nej vojne 
s Poľskom a problémom s inkorporáciou 
získaných území, rozhraničovacím prácam 
medzi slovenským štátom a Nemeckou 
ríšou, situáciou od prechodu frontu po defi-
nitívne určenie hraníc.

Na záver publikácie sú uvedené použité 
pramene a literatúra, nepublikované prame-
ne – archívne fondy, literatúra, dobová tlač, 
kroniky, zákonníky.

Publikácia komplexne dotvára obraz 
o čs.-poľských vzťahoch za obdobie polsto-
ročia. Je o to cennejšia, že je v nej spracova-
ný fond ministerstva zahraničných vecí ulo-
žený v Archiwum Akt Nowych Warszawa.                   

 Mária Stanová

VOJENSKÁ HISTÓRIA

206 207



MÜLLER, Karel – ŠIMŮNEK, Michal 
– PODOLSKÝ, Karel. JIŘÍ LOUDA: CO-
ATS OF ARMS OF THE KNIGHTS OF 
THE ORDER OF THE GARTER / ERBY 
RYTÍŘŮ PODVAZKOVÉHO ŘÁDU. Olo-
mouc : Vydavatelství Univerzity Palacké-
ho, 2020, 687 s. ISBN 978-80-244-5621-8.

Plukovník v. v. Jiří Louda, dr. h. c. (1920–
2015) byl přední český heraldik (autor stát-
ního znaku ČR) a kreslíř, ale také účastník 
protinacistického zahraničního odboje ve 
Velké Británii. Přestože se Loudovi dostalo 
bohatého uznání na sklonku života (v roce 
2000 obdržel Medaili za zásluhy II. stupně 
a v roce 2004 čestný doktorát Univerzity 
Palackého), jeho celoživotní dílo – ilustrace 
erbů rytířů Podvazkového řádu – vyšlo až 
po jeho smrti. Britská heraldika Jiřího Lou-
du okouzlila během jeho válečného pobytu 
ve Velké Británii (1940–1945), kam se do-
stal spolu s dalšími mladými Čechy a Slová-
ky přes Polsko a Francii. V rámci čs. zahra-
niční armády absolvoval i speciální parašu-
tistický výcvik a v hodnosti četaře aspiranta 
se měl účastnit speciální operace Bronze. 
Kvůli vážnému zranění, které utrpěl během 
výcviku, se nakonec operace nezúčastnil, 
a to mu zachránilo život: letadlo převážejí-
cí paraskupinu Bronze do protektorátu bylo 
sestřeleno na Mnichovem a nikdo z výsad-
kářů nepřežil. Louda byl poté přidělen k tzv. 
Vojenské rádiové ústředně, která spadala 
pod exilovou zpravodajskou službu plk. gšt. 
Františka Moravce (II. odbor MNO). Působil 
zde jako mechanik-ladič, a to až do května 
1945. Do osvobozené vlasti se vrátil v hod-
nosti podporučíka, v poválečné armádě však 
mohl setrvat pouze do jara 1949, kdy byl 
penzionován a následně bez soudu odeslán 
s dalšími důstojníky a hrdiny odboje na 

„převýchovu“ do nechvalně proslulého TNP 
na Mírově, kde byl vězněn více než rok. Po 
propuštění pracoval v manuálních profesích 
až do roku 1952, kdy našel místo v olomouc-
ké vědecké knihovně. Ihned po propuštění 
se začal ve volném čase věnovat heraldice, 
a to nejen české, ale i britské: „Musel jsem 
žít v režimu, který jsem nenáviděl. Ale Pod-

vazkový řád mi umožnil žít, alespoň v obra-
zové podobě, v Británii, kterou jsem se nau-
čil milovat během války.“ Anotovaná kniha 
je prvním vydáním Loudova celoživotního 
díla – Erbů rytířů podvazkové řádu. 

Počátky tohoto pozdně středověkého ry-
tířského řádu sahají až do roku 1348, kdy byl 
založen anglickým králem Eduardem III. 
(1312–1377), který se zároveň stal prvním 
suverénem tohoto řádu. Díky britské krá-
lovské tradici funguje tato instituce dodnes 
a od roku 1958 je členem řádu i britský 
následník trůnu princ Charles, který kni-
hu opatřil osobní předmluvou. Z předních 
osobností byly členy řádu významné po-
stavy z řad šlechty a politiků, ale také lidé 
z vojenské nebo sportovní sféry, jako např. 
maršál Bernard Montgomery (1887–1976) – 
Viscount Montgomery of Alamein (1946) či 
Edmund Hillary (1919–2008) a další. 

Velkoformátová kniha představuje cel-
kem 1009 erbů rytířů Podvazkového řádu 
z let 1348–2011, není však pouze obrazo-
vou publikací: trojice autorů/editorů mezi 
jednotlivé části s erby zařadila podrobný 
Loudův životopis s bohatou obrazovou pří-
lohou. Najdeme zde i dvě podrobné kapitoly 
vztahující se k Loudově vojenské kariéře, 
a sice Čas války (s. 179–183) a Z vojáka ne-
přítelem státu (s. 214–217). Dvojjazyčná an-
glicko-česká publikace obsahuje závěrečný 
glosář osobností spjatých s životem Jiřího 
Loudy (s. 656–659), seznam použitých pra-
menů a literatury a také podrobný rejstřík 
erbů. Jediné, co lze knize vytknout, je ab-
sence poznámkového aparátu u všech jede-
nácti životopisných kapitol. Je pochopitelné, 
že u primárně obrazové publikace by mohl 
poznámkový aparát umístěný pod čarou 
působit rušivě, editoři nicméně mohli zvo-
lit variantu připojení poznámek alespoň na 
konec každé kapitoly nebo na úplný závěr 
knihy. Autoři totiž podnikli náročný archiv-
ní výzkum v řadě specializovaných archivů 
(např. VÚA-VHA Praha, ABS Praha, TNA 
London a další), je tedy škoda, že podrob-
né odkazy nejsou zájemcům z řád vědecké 
veřejnosti k dispozici formou poznámek. Je 
nicméně třeba konstatovat, že kniha měla 
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představit hlavně Loudovo dílo a vzdát mu 
poctu k nedožitým 100. narozeninám. Bio-
grafické kapitoly jsou tudíž zařazeny spíše 
kvůli pochopení uvedení Loudovy tvorby 
do širších souvislostí, přičemž nebylo cílem, 
aby se kniha stala podrobnou Loudovou bio-
grafií. Souběžně připravil jeden ze spoluau-
torů PhDr. Karel Podolský ve Vlastivědném 
muzeu Olomouc také výstavu, která před-
stavila řadu exponátů z Loudovy pozůsta-
losti a doplnila tak zajímavým způsobem 
vydání knihy. Tento pozoruhodný sedmiset-
stránkový publikační počin, jehož součástí 
je plakát se všemi erby o velikosti A1 ulo-
žený v papírové kapse na přídeští, lze do-
poručit všem zájemcům nejen o heraldiku 
a britské dějiny, ale také o moderní dějiny 
československé, v nichž se Loudovy životní 
osudy zajímavým způsobem zrcadlí.

            Pavel Kreisinger

BRANDES, Detlef. ČEŠI POD NĚMEC-
KÝM PROTEKTORÁTEM: OKUPAČNÍ 
POLITIKA, KOLABORACE A ODBOJ 
1939 –1945. Praha : Prostor, 2019, 768 s. 
ISBN 978-80-7260-409-8.

Zrejme každý, kto sa aspoň okrajovo za-
oberá dejinami protektorátu Čechy a Mo-
rava sa musel stretnúť s prácou (pôvodne 
dizertáciou) nemeckého historika Detlefa 
Brandesa, v ktorej analyzoval okupačný 
protektorátny režim a rovnako sa zaoberal 
aj fenoménmi kolaborácie a odboja. Prvý 
diel jeho známej knihy vyšiel v nemčine už 
v roku 1969, druhý v roku 1975. 

V najnovšom českom vydaní Brandes 
zapracoval do svojej monumentálne pôso-
biacej, vyše 750-stranovej, práce niektoré 
najnovšie poznatky českej historiografie 
(pracoval napr. so syntézou Velké dějiny Ko-
runy české, v rámci ktorej Jan Gebhart a Jan 
Kuklík spracovali obdobie protektorátu Če-
chy a Morava). Do publikácie takisto vložil 
niektoré pasáže svojich iných prác, ktoré 
sa tematicky prelínajú s obdobím okupácie 
(napr. takisto v češtine vydaná práca Ger-
manizovat a vysídlit či fenoménu kolaborá-
cie venovaná kniha Attentismus, Aktivismus, 

Verrat) a využil aj viaceré novšie vydané 
politické pamäte. 

Prvé české vydanie zhutnené do jednej 
knihy s názvom Češi pod německým pro-
tektorátem (Okupační politika, kolabora-
ce a odboj 1939-1945) vyšlo v roku 1999. 
V dobe publikovania už boli niektoré pasáže 
prekonané, resp. ich česká historiografia ob-
sahovo rozpracovala do väčšej hĺbky. Niet 
sa čomu čudovať, veď pôvodný druhý diel 
sa už musel obísť bez archívneho výskumu 
v českých krajinách. 

Nové vydanie obsahuje iné rozčlenenie 
textu, resp. kapitol. Autor ním sledoval pre-
konanie delenia na „pred“ a „po Heydricho-
vi“. Brandes text rozdelil text do siedmich 
hlavných častí, ktoré sa ďalej delia na mno-
ho kapitol a podkapitol, čo vytvára kratšie 
celky a robustnú knihu robí viac čitateľ-
nejšou. Text je radený klasicky chronolo-
gicky. Jednotlivé časti oddeľujú významné 
medzníky v živote protektorátneho režimu. 
Brandes plynule prechádza medzi základ-
nými tematickými oblasťami: okupačnou 
politikou, činnosťou protektorátnej vlády 
a odbojovými aktivitami, či už z hľadiska 
jednotlivcov alebo organizovaných skupín. 
V jednej časti sa zaoberá aj čiastkovými ob-
lasťami okupačnej politiky v oblasti hospo-
dárstva, sociálnej, jazykovej a školskej, kul-
túrnej a národnostnej politiky. 

Samozrejme, široký záber spôsobil, že 
niektoré problematiky či opis inštitúcií 
(ako v prípade Národní odborové ústředny 
zaměstnanecké) sú zjednodušené a naozaj 
len informatívne. Takisto sa nedalo ne-
vyhnúť istým nepresnostiam. Brandes na 
začiatku kapitoly o sociálnej politike píše, 
že českí robotníci boli spočiatku voči ne-
meckej okupačnej moci celkom ústretoví 
a dokonca si od nej sľubovali isté zlepšenia. 
V rokoch 1939 a 1940 sa malo štrajkovať len 
ojedinele a k pasívnej rezistencii či sabotá-
žam prakticky nemalo dochádzať vôbec. 
Avšak už na jar 1939 vypukla prvá štrajková 
vlna, ktorá na niektorých miestach pretrvala 
až do leta. Druhá súvisela s odporom spoje-
ným s udalosťami k výročiu vzniku Česko-
slovenska 28. októbra či ruskej októbrovej 
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revolúcie. Ďalej je napr. na stranách 637 
a 638 nesúlad pri informácii, keď partizán-
ska brigáda Jana Žižku prekročila hranice 
zo Slovenska na Moravu. 

V každom prípade, Brandesova kniha 
si zaslúži čestné miesto v každej knižnici 
venovanej protektorátnemu obdobu. Publi-
kácia obsahuje zoznam skratiek a užitočný 
menný register, kde je pri každom mene uve-
dená funkcia či pôsobisko daného človeka.

 Adam Šumichrast

SENFFT, Alexandra. BOLESTIVÉ ML-
ČANIE. Bratislava : Premedia, 2019, 271 
s., fotogr. ISBN 978-80-8159-709-1. 

Autorka – vnučka nemeckého vyslanca na 
Slovensku počas vojnových rokov – Hansa 
Ludina, napísala publikáciu na základe roz-
siahlej dobovej korešpondencie, archívnych 
dokumentov, štúdia odbornej literatúry 
a v neposlednom rade aj rozhovorov s osob-
nosťami reprezentujúcimi viaceré generácie. 
K písaniu ju povzbudilo aj ústretové prijatie 
dokumentárneho filmu matkinho brata – Lu-
dinovho syna, ktorý úspešne prezentoval po 
dlhoročnej práci v roku 2005 na Berlinale. 

V pôsobivo spracovanej publikácii sa 
autorka pokúša pochopiť životnú dráhu 
významného nacistu, svojho starého otca, 
vnára sa do rodinného i širšieho spoločen-
sko-politického prostredia, v ktorom vy-
rastal, a ktoré ho formovalo, do jeho národ-
nosocialistickej kariéry, či už v Nemecku 
alebo na Slovensku, a do dôsledkov, ktoré 
z toho vyplynuli, vrátane jeho postoja po ne-
meckej kapitulácii, väzenia a skončenia na 
slovenskej šibenici v roku 1947. 

Práca vyznieva ako trojgeneračná rodin-
ná sága o vytesňovaní traumatizujúceho de-
dičstva, o pokusoch jeho prijatia a vnútor-
ného spracovávania, až po jeho definitívne 
odsúdenie. Jej ústrednou postavou je naj-
staršia Ludinova dcéra – autorkina matka, 
ktorá sa narodila v roku Hitlerovho nástupu 
k moci, na Slovensku prežila vo vojnových 
rokoch 1941 – 1945 krásne detské obdobie, 
po ktorom nasledovalo predčasné dospieva-
nie v zložitých podmienkach povojnového 

Nemecka. K otcovi ju viažu silné emočné 
väzby a buď nie je schopná do jeho obrazu 
integrovať aj jeho vinu predovšetkým za ži-
dovské deportácie, alebo sa dostáva do stavu 
spoluvinníka. Nedokáže sa tiež vyrovnať so 
spôsobom odchodu na šibenici a vyčíta mu, 
že vzhľadom na rodinu nemal právo zobrať 
na seba zodpovednosť. Mohol sa zachovať 
tak, ako mnohí jeho nadriadení a kolegovia, 
ktorí v povojnovom Nemecku pokračovali 
v každodennej existencii bez vážnejšej von-
kajšej stigmatizácie, navzájom si ju uľahčo-
vali, cítiac zodpovednosť za pomoc deťom 
nepreživších nacistov. Ludinova manželka 
reprezentuje generáciu, ktorá neriešila ná-
rodnosocialistickú minulosť, nevyrovnala 
sa s ňou a po vojne sa sústredila predovšet-
kým na riešenie problémov a ťažkostí prak-
tického života. Zachováva legendu o dob-
rom nacistovi, o tom, že bol vlastne obeťou 
systému, ktorého zlo nerozpoznal, alebo 
ho rozpoznal neskoro, ktorého nepoháňal 
fanatický nacionalizmus, ale patriotizmus, 
ktorý sa síce zmýlil, ale prijal zodpoved-
nosť a trest a zaplatil životom, hoci mohol 
utiecť. Generácia detí však cíti, že tabuizo-
vaním viny sa matka nikdy neodlúčila od 
manželovej minulosti. V šesťdetnej rodine 
sa mlčí nielen o téme Hans Ludin, ale matka 
a najstaršia dcéra nedokážu rozprávať ani 
o vlastných traumatických zážitkoch z voj-
nových čias a ostatní sa neodvážia ani na 
jedinú otázku, a tak sa trauma posúva na 
generáciu nacistických vnukov. 

Trojgeneračná životná mozaika sprevá-
dzaná bolestnými pocitmi, zadržiavaným 
hnevom, sklamaním, neschopnosťou ucho-
piť traumatizujúcu minulosť, ale aj hľada-
ním spôsobov vyrovnávania sa s pocitmi 
viny, úspešným prelomením mlčanlivosti 
a prijatím zodpovednosti za nacistické zlo-
činy v rodinnej anamnéze, sa odvíja na po-
zadí udalostí v povojnovej Európe, ale pre-
dovšetkým v západnom Nemecku. Autorka 
vykresľuje napríklad fungovanie nacistic-
kých komplicov v kamarátskej a solidárnej 
komunite, v ktorej vyrastala aj generácia ich 
detí, narastajúce študentské hnutie bojujúce 
proti nositeľom národnosocialistickej ideo-
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lógie, niektoré prejavy neonacizmu, Bran-
dtovu politiku détente a jej viacrozmerný 
dosah a podobne. 

Vyrastanie detí nacistov vo svete mylných 
predstáv, prípadne klamstiev a prekrúcania 
minulosti malo za následok rôzne násled-
ky – od extrémnej lojality až po intenzívne 
pocity viny. Cieľom autorky, cítiacej zodpo-
vednosť voči svojim deťom a ich generácii, 
bolo, aby „vyrastali bez zdedenej viny, han-
by a bremena tajomstiev minulosti ... aby 
nerozdeľovali svet len na dobro a zlo, ale 
naučili sa, že oboje treba chápať ako súčasť 
života ... aby si vypestovali vlastné vníma-
nie nespravodlivosti, aby nič neprojektova-
li, dokázali vnímať rozdiely a nedelili svet 
donekonečna na dva tábory, ktoré údajne 
nemajú nič spoločné.“   

   Božena Šeďová 

FALÁŘ, Josef. VZPOMÍNKY NA VÁL-
KU V „JUGOŠCE“ V MÍROVÉ MISI 
UNPROFOR. Praha : Československá 
obec legionářská, 2021, 348 s., fotografie 
v texte. ISBN 978-80-87919-84-2.

Kniha je prvým zväzkom edície veno-
vanej spomienkam novodobých vojnových 
veteránov. Československá obec legionářská 
(ČsOL) sa totiž venuje nielen tradíciám prvé-
ho a druhého odboja, ale od samého jej ob-
novenia v roku 1991 sa celkom plánovite ve-
nuje aj novodobým veteránom, účastníkom 
československých a českých zahraničných 
vojnových a mierových misií po roku 1989.

Autor spomienok je svojou odbornosťou 

psychológ a aj preto si vyslúžil od priateľov 
a známych prezývku „Chocholoušek“ podľa 
známej českej filmovej veselohry. Ako prvá 
misia, vtedy ešte pod hlavičkou OSN, bola 
na územie Chorvátska (časť Republiky Srb-
ská Krajina) vyslaná v roku 1992 mierová 
misia UNPROFOR, ktorú zriadili na zák-
lade rozhodnutia Rady bezpečnosti OSN č. 
721 zo dňa 27. novembra 1991. Od samého 
začiatku bola do tejto misie zapojená aj čes-
koslovenská armáda na základe rozhodnutia 
vlády vtedajšej Českej a Slovenskej Fede-
ratívnej Republiky. Po jej zániku sa na mi- 
siách už zúčastňovali obe krajiny, Česká re-
publika a Slovenská republika, samostatne.

Čitateľ v publikácii nájde veľmi podrobné 
informácie o problémoch a úlohách miero-
vej misie UNPROFOR a aj o veľmi zloži-
tých politických, etnických a náboženských 
pomeroch bývalej Juhoslávie a o bojoch, 
ktoré sa tam postupne rozhoreli (s. 33-49), 
o prípravách na mierovú misiu i osudoch 
niektorých jej účastníkov. Postavenie česko-
slovenského práporu približuje kapitola na 
stranách 93-101. Veľmi zaujímavý je struč-
ný opis oslobodenia príslušníkov francúz-
skeho práporu z obkľúčenia vojakov Srbskej 
Krajiny (s. 119-120). Ďalšie kapitoly pribli-
žujú postavenie českého práporu a niekto-
rých jeho častí (s. 121-131) na stanovisku 
Borje a nechýbajú ani charakteristiky nie-
ktorých osôb českého práporu (s. 132-140). 
Edícia bude pokračovať ďalšími zväzkami 
pamätí účastníkov, ktoré sa už pripravujú 
na vydanie.

        Ferdinand Vrábel
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KRONIKA
MORDOVALI ICH ZA PEKNÉHO DŇA...

V Prahe si presne po 400 rokoch za veľkej účasti publika dôstojne pripomenuli popravu 
vodcov českého stavovského povstania v rokoch 1618 – 1620 organizátori – Československá 
cirkev husitská, Evanjelická cirkev a. v., mestská časť Praha 1 – Staré mesto a viaceré his-
torické kluby. Súčasťou pietnej spomienky bola aj historická rekonštrukcia tohto tragického 
záveru neúspešného pokusu českých stavov uhájiť si náboženskú slobodu a aj stavovské 
práva, prednášky historikov, premietanie filmu o Jánovi Amosovi Komenskom a ekumenic-
ká bohoslužba v chráme sv. Mikuláša na Staromestskom námestí. Na záver tohto podujatia 
zaznela pieseň Ave Maria v podaní sólistky opery Národného divadla, ktorú organizátori 
uviedli ako akt zmierenia s katolíkmi. Zo Slovenska sa na tejto pietnej spomienke zúčastnili 
zástupcovia Nadácie Milana Rastislava Štefánika, ktorí na pamiatku popravených a osobit-
ne na pamiatku Jána Jessenia položili na mieste popravy aj veniec. Spomienka na prehra-
tú bielohorskú bitku, následné popravy na Staromestkom námestí a odkazy na husitských 
vojvodcov a víťazné bitky husitov tvorili významnú ideologickú výbavu československých 
légií počas prvej svetovej vojny.

Dejstvo prvé – Rudolfov majestát  na náboženskú slobodu (9. 7. 1609)
Od husitských dôb bolo české kráľovstvo miestom, kde sa v čiastočnej slobode rozvíjali 

okrem katolíckej viery aj rôzne protestantské smery (utrakvizmus – kališníctvo, Jednota 
bratská a luteránstvo) spojené v tzv. Českej konfesii z roku 1575. Cisár a kráľ Maximilián II. 
ju povolil iba ústne. Neskôr stúpenci tohto protestantského zoskupenia využili spory cisára 
a kráľa Rudolfa II. s jeho bratom Matyášom a vymohli si tzv. Rudolfov majestát, listinu, 
potvrdzujúcu faktickú náboženskú slobodu aj pre protestantov. Zriaďoval sa ním úrad tzv. 
30 defenzorov, univerzita a dolné konzistórium (hlavný správny orgán utrakvistov) boli 
odovzdané stavom. Katolícky najvyšší kancelár Zdeněk Popel z Lobkovíc, ktorý bol kato-
lík, však majestát odmietol podpísať a miesto neho tak urobil najvyšší purkrabí Adalm II. 
zo Šternberka, ktorý však na to nemal kompetencie. Majestát zrušil cisár Ferdinand II. po 
porážke českého stavovského povstanie v bitke na Bielej hore. Predtým však došlo k tzv. de-
fenestrácii, povstaniu českých stavov a jeho porážke. Majestát bol rozstrihnutý a Rudolfova 
pečať na ňom zničená.

Dejstvo druhé –  Defenestrácia
 Defenestrácia bol špecificky český prejav politickej nespokojnosti a došlo k nej už v roku 

1419 za husitskej revolúcie a znovu v roku 1483 počas vzbury pražského obyvateľstva za 
vlády kráľa Vladislava Jagelovského. Katolícky smer v Českom kráľovstve postupne sil-
nel, obsadzoval pozície v štátnej správe a začal protestantov obmedzovať. Poslednou kvap-
kou bolo zničenie protestantského kostola v Hroboch a uzavretie protestantského kostola 
v Broumove. Kráľ Ferdinand II. urobil ďalší protistavovský krok, keď zakázal konanie sta-
vovských snemov. To viedlo k tretej pražskej defenestrácii 23. mája 1618, keď boli z okien 
miestodržiteľskej kancelárie vyhodení miestodržitelia Vilém Slavata z Chlumu, Jaroslav 
Bořita z Martinic a pisár Fabrícius. To súčasne znamenalo začiatok stavovského povsta-
nia v Českom kráľovstve. Kráľa Ferdinanda II. zosadili z českého trónu a za nového kráľa 
zvolili falckého kurfirsta Fridricha Falckého, zaťa anglického kráľa, s nádejou na pomoc 
protestantského Anglicka.
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Dejstvo tretie – Bitka na Bielej hore (8. 11. 1620) 
Po niekoľkých vojenských výpravách so striedavými úspechmi došlo napokon k bitke na 

Bielej hore, kde sa stavovské vojsko stretlo s cisárskym vojskom a bolo porazené. Kráľ Fri-
drich Falcký ušiel z Prahy po krátkom panovaní (odtiaľ prezývka Zimný kráľ) a v Čechách 
nastali tvrdé represie povstalcov, ktoré vyvrcholili drastickými rozsudkami, popravami,  
zhabaním majetkov násilnou rekatolizáciou alebo vyhnanstvom. Exulantstvo nadobudlo 
ohromné rozmery a medzi tými, ktorí navždy opustili svoj domov, bol aj vedec, spisovateľ 
a posledný biskup Jednoty bratskej Ján Amos Komenský.

Dejstvo štvrté – Popravy na Staromestskom námestí (21. 6. 1621)
Po súdnom procese došlo k tragickému a krvavému divadlu na Staromestskom námestí, 

kde počas štyroch hodín pražský kat Jan Mydlář popravil 27 popredných účastníkov povsta-
nia. Dvadsiati štyria boli sťatí a traja obesení. Z kruto potrestaných boli traja páni, sedem 
rytierov a sedemnásť mešťanov. Medzi nimi zaraďuje viacero autorov aj Jána Jessenia, hoci 
on pochádzal pôvodne z uhorského zemianskeho rodu.

 „Hrozný pád království Českého. Ačkoliv čáka a naděje byla, že těm tak arestovaným 
a vězením ujištěným osobám milost učiněna bude a při hrdlích zůstaveni budou, ale naříze-
ním Jeho Milosti císařské jsou k smrti odsouzeni a ortelováni a jedni po druhých z rathauzu 
Starého Města pražského na theatrum, v rynku hlavním téhož města k tomu připraveném 
a suknem černým obestřeném, vyvedeni a mečem stínáni osoby tyto.“ Takto opísal popra-

vu na Staromestskom námestí, in-
scenovanú ako veľkolepé divadlo, 
kutnohorský mešťan a spisovateľ 
Mikuláš Dačický z Heslova (1555 

– 1626) vo svojich Pamätiach.
Kat sa pri výkone exekúcie tak 

unavil, že si musel odpočinúť 
a jeho nástroje na popravu sa tak 
otupili, že musel vystriedať až šty-
ri meče. Najhoršie zrejme dopadol 
potomok slovenského zemianske-
ho rodu s koreňmi v Turci – lekár 
a rektor Pražskej univerzity Ján 
Jessenius, ktorému kat najprv za-
živa vytrhol jazyk, ktorým svoj-
ho panovníka ustanoveného vraj 
z božej milosti „zrádzal“, potom 
nešťastného rektora sťal a napo-
kon jeho telo rozštvrtil a rozvešal 
na rôzne miesta. Niektorí odsúdení 
mali byť štvrtení za živa, ale pa-
novník im udelil „milosť“ a štvrti-
li ich až po zoťatí hlavy.

 Je to ďalší dôkaz, že keď sa 
v českých dejinách dialo niečo 
dôležité, je tam vždy aj nejaká slo-
venská stopa.

Ferdinand Vrábel
Fotografie: archív  autora
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9. LEGIONÁRSKY MARŠ NA TĚŠÍNSKU

V sobotu 31. júla 2021 sa v Bystřici nad Olší (Česká republika) uskutočnil už 9. ročník 
Legionárskeho maršu, ktorým si Jednota Československej obce legionárskej Frýdek-Místek 
a Matica slezská pripomínajú tzv. Sedemdňovú vojnu Česko-Slovenska s Poľskom o Těšínsko.

Po skončení prvej svetovej vojny sa Poľsko chcelo zmocniť Těšínska, hoci Těšínske knie-
žatstvo patrilo po stáročia k Českej korune, a aj tamojších baní, priemyselných závodov 
a Košicko-bohumínskej železnice, ktorá ako jediná zabezpečovala spojenie severných území 
Česko-Slovenska so stredným a východným Slovenskom. Poľsko napriek dočasnej doho-
de pripravovalo na Těšínsku voľby do poľského Sejmu a prikročilo aj k odvodom brancov 
do poľskej armády. Česko-Slovensko proti tomu protestovalo, ale Poľsko to nerešpektovalo. 
Preto čs. jednotky (legionári z Francúzska a Talianska a príslušníci domáceho vojska) začali 
z Těšínska poľské jednotky vytláčať. Vznikol tak ozbrojený konflikt tzv. sedemdňová vojna 
(23. januára – 30. januára 1919), v ktorej čs. jednotkám velil podplukovník Josef Šnejdá-
rek a poľským generál Franciszek Latinik. Čs. jednotky boli úspešnejšie a postúpili až ku 
Skoczowu na poľskom území. Ich postup bol zastavený až na nátlak Dohody, keď najmä 
Francúzsko z geopolitických dôvodov podporovalo viac Poľsko ako Česko-Slovensko. Bola 
stanovená dočasná demarkačná línia a uzavrelo sa čs.-poľské prímerie. Definitívne hranice 
stanovila až konferencia veľvyslancov v Paríži 28. júla 1920. Na čs. strane padlo 53 legioná-
rov a vojakov (medzi nimi aj Slovák Ondrej Redaj) a na poľskej strane predstavovali straty 
92 padlých. Po úspešne ukončenej kampani sa čs. vojsko a aj veliteľ Šnejdárek presunuli na 
Slovensko, kde úspešne zasiahli v bojoch proti maďarským jednotkám.

Po Mníchovskej konferencii Poľsko, využijúc oslabené postavenie Československa, sa 
Těšínska zmocnilo. Po porážke Poľska sa Těšínsko stalo súčasťou Veľkonemeckej ríše 
a k Československu a k predvojnovým hraniciam sa vrátilo až po roku 1945.

Napriek nepriaznivému počasiu sa aj v tomto roku na podujatí v oblasti Bystřice nad Olší 
a horou Polední, kde prebehol aj pietny akt pri pomníku generála Šnejdárka, zúčastnili stov-
ky občanov Českej republiky aj zo Slovenska.

                                                                                                            Ferdinand Vrábel

ODHALENIE REPLIKY POMNÍKA NA PAMIATKU 
BOJOV  ZA SLOBODU SLOVENSKA V ROKU 1919 
V BADÍNE

Dňa 22. júna 2021 sa v Badíne (okr. Banská Bystrica) slávnostne odhalila verná replika 
pomníka na pamiatku bojov za oslobodenie Slovenska a udržanie územnej celistvosti mla-
dého Česko-slovenského štátu.

Pred 102 rokmi aj v okolí Badína prebiehali tvrdé boje medzi rodiacou sa česko-slovenskou 
armádou a červenými vojskami Maďarskej republiky rád, ktorá sa pod falošnými heslami 
proletárskej revolúcie v skutočnosti usilovala o udržanie územnej integrity už zaniknutého 
Uhorska. Naše vojská – II. prápor pešieho pluku 132 z Benešova, I. prápor streleckého pluku 
14 Brno,  I. prápor pešieho pluku 74 Jičín I. prápor pešieho pluku 75 Jindřichův Hradec, I. 
a II. prápor pešieho pluku 11 Písek, kanonierska batéria 1 Praha a húfnicová batéria 1 Plzeň 

– vedené podplukovníkom Josefom Šnejdárkom, ktorý bol začiatkom roku 1919 úspešný 
v bojoch proti Poliakom na Těšínsku, sa tu v ťažkých zrážkach v okolí Banskej Štiavnice, 
Hronskej Breznice, Zvolena a Badína vyznamenali a zastavili postup maďarských vojsk.  
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Na pamiatku týchto udalostí tu bol dňa 27. októbra 1935 odhalený monumentálny pomník aj 
s uvedením názvov jednotiek, ktoré tam bojovali. Boli to útvary domáceho vojska doplnené 
francúzskymi a talianskymi legionármi, čo symbolizovali aj tri hlavy vojakov na pomníku.

V spodnej časti pomníka bol nápis „Pamiatke bojovníkov za oslobodenie Slovenska“. Ná-
vrh pôvodného pomníka vypracoval prof. Antonín Hrdlička a zhotovila firma Horn – ume-
lecké sochárstvo v Banskej Bystrici. Tento pomník bol postupne zničený v rokoch vojnovej 
Slovenskej republiky a po februári 1948, takže z neho zostalo len oplotenie a dva smreky. 
Repliku pomníka zhotovili bratia Valachovci z Banskej Bystrice.

Na odhalení repliky pomníka 
sa zúčastnili minister obrany SR 
Jaroslav Naď, minister vnútra 
SR Roman Mikulec, veľvysla-
nec ČR na Slovensku Tomáš 
Tuhý, náčelník Generálneho 
štábu Ozbrojených síl SR gene-
rálporučík Daniel Zmeko, zá-
stupcovia Československej obce 
legionárskej v dobových uni-
formách, predstavitelia samo-
správ okolitých obcí a početní 
ďalší hostia. Postavenie repliky 
pomníka spolufinancovali mi-
nisterstvo obrany ČR, minis-
terstvo vnútra SR, obec Badín 
a Nadácia Milana Rastislava 
Štefánika v Bratislave.

     Ferdinand Vrábel
Fotografie: Miloslav Čaplovič
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ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE 
RUDOLFOVI VRBOVI (1924 – 2006)

Prvý júnový piatok (4. júna 2021) sa v Topoľčanoch konala slávnosť odhalenia pamätnej 
tabule topoľčianskemu rodákovi Rudolfovi Vrbovi, ktorý sa do dejín zapísal  úspešným 
útekom z vyhladzovacieho tábora v Osvienčime. Útek naplánoval a zrealizoval  v spolu-
práci s priateľom Trnavčanom Alfrédom Wetzlerom v apríli 1944.  O pomeroch v tábore 
a osude židov po príchode za jeho brány podali písomné svedectvo, ktoré sa do dejín zapí-
salo pod názvom Vrbova a Wetzlerova správa.  Tento dokument patrí k najvýznamnejším 
dokumentom obdobia 2. svetovej vojny.

Rudolf Vrba (vlastným menom Walter Rosenberg) sa narodil 11. septembra 1924 v To-
poľčanoch. Neskôr študoval na bratislavskom gymnáziu,  z ktorého bol pre svoj židovský  
pôvod vylúčený. Po neúspešnom pokuse o útek do Anglicka bol zatknutý a odvezený do 
tábora v Novákoch, neskôr do tábora Majdanek a napokon v apríli 1942 uväznený vo  vy-
hladzovacom  tábore v Osvienčime, kde sa z neho stal väzeň číslo 4470. 

Svoj pohnutý životný osud opísal Rudolf Vrba v obsiahlej viac ako päťstostranovej  kni-
he Utiekol som z Osvienčimu,  kde uvádza: „Nemali sme strach zo smrti, mali sme strach, 
že sa o tom, čo sa  v Osvienčime deje, nikto nedozvie.“

Na slávnosti odhalenia pamätnej tabule, ktorú organizovalo Mesto Topoľčany – odbor 
školstva sa zúčastnili aj zástupcovia židovskej komunity pochádzajúci  z Topoľčian:  PhDr. 
Ivan Kamenec, Csc.,  Ing. Igor Rintel, PhDr. Jozef Weiss a Ervín Schӧnhauser. 

Iniciátorom myšlienky 
osadenia pamätnej tabule je 
topoľčiansky stredoškolský 
učiteľ Ivan Kleman. Autormi 
výtvarného návrhu sú  aka-
demický  maliar Emil Fulka 
a akademický  sochár Alojz 
Drahoš, PhD. 

Súčasťou slávnosti odhale-
nia pamätnej tabule bola mi-
moriadne vydarená dramatizá-
cia životných osudov Rudolfa 
Vrbu, ktorú spracoval Peter 
Králik a výstava pod názvom 
Rudolf Vrba – životný príbeh,  
ktorú v topoľčianskej galérii  
pripravil Krúžok historikov 
SHS v Topoľčanoch podľa sce-
nára Mgr. Heleny Kopeckej.

Na záver si dovolím para-
frázovať slová historika Ivana 
Kamenca, ktorý vo svojom 
slávnostnom príhovore pove-
dal, že  história nie je učiteľ-
kou života! To, čo sa stalo, má 
význam vtedy, ak to má dopad 
na súčasnosť. V tomto kontex-
te holokaust nie je „iba“ tragé-
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diou židov, ale je to tragédia celej slovenskej a tiež európskej spoločnosti, ktorá sa s týmto 
dedičstvom musí vyrovnávať celé generácie. 

Zdroje:
BESTIE, A. – VRBA, R. (2015). Nemôžem odpustiť. Utiekol som z Osvienčimu. Citadella, 

2015. ISBN 978-80-89628-83-4.
                                                                                                                 Katarína Beňová
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SPRÁVA ZO 46. KONGRESU
VOJENSKÝCH DEJÍN V ATÉNACH

V dňoch 29. augusta až 3. septembra 2021 sa v gréckych Aténach konal 46. medziná-
rodný kongres vojenských dejín, ktorý pod gesciou Medzinárodnej komisie pre vojenské 
dejiny pripravila Grécka komisia vojenských dejín na čele s generálmajorom Georgiosom 
Rachmanidisom. Hlavnou témou kongresu, organizovaného pri príležitosti 200. výročia 
vypuknutia vojny o nezávislosť moderného Grécka spod osmanskej nadvlády, boli vojny 
o nezávislosť časovo ohraničené 18. storočím. 

Kongres otvorili prezident CIHM-ICMH Dr. Massimo de Leonardis, prezident Helénskej 
komisie pre vojenskú históriu generálmajor Rachmanidis a námestník ministra školstva 
a náboženských záležitostí Angelos Syrigos. Prvé dva panely, venované rôznym aspek-
tom gréckej národnooslobodzovacej vojny, zahŕňali príspevky izraelského historika Allon 
Klebanoffa o vplyve 
francúzskej revolúcie 
na oblasť východného 
Stredomoria, Taliana 
Enrica Magnaniho 
o zahraničných in-
tervenciách v gréckej 
vojne o nezávislosť, 
a o svoj pohľad na túto 
udalosť sa podelil aj 
grécky kolega Kostas 
Kostis. V druhom 
paneli Vasiliki La-
zou z Grécka priblížil 
ženský prvok a Carlos 
Fonseca z Portugalska 
zas portugalský prvok 
v gréckej vojne o nezá-
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vislosť. Uvedené príspevky dopĺňala prezentácia Manuela Stanescua z Rumunska, ktorý 
sa sústredil na valašské povstanie z roku 1821 a jeho prepojenia na Grécko. Z uvedeného 
rámca vynikal príspevok tureckého vojenského historika Mesuta Uyara, ktorý s nadhľadom, 
vtipnou formou a občasnými odkazmi na populárnu filmovú sériu Hviezdne vojny priblížil 
pod názvom Impérium vracia úder: osmanské protipovstalecké kampane turecký pohľad na 
národnooslobodzovací zápas Grékov. 

Druhý rokovací deň kongresu pokračoval príspevkom Jörga Echternkampa (Nemecko), 
ktorý priblížil vplyv národnooslobodzovacích vojen na nemecký nacionalizmus v 19. storo-
čí, ďalej prezentácia Bülena Durguna (Turecko) o imperializme a národnostných otázkach 
v Osmanskej ríši a napokon Zisis Fotakis (Grécko) analyzoval vplyv gréckej vojny o nezá-
vislosť na rozvoj námornej moci či zavádzanie organizačných a technologických inovácií 
v krajine. V súbežnom paneli Niels Bo Poulsen z Dánska priblížil skúsenosti, ktoré vzišli 
zo šlesvicko-holštajnskej vojny o nezávislosť (1848 – 1850) a Laase Laaksonen (Fínsko) 
zase prvé kroky arktickej vojny o nezávislosť Fínska v Lapónsku. 

V poslednom príspevku v uvedenom bloku Patrick Nefors (Belgicko) zhodnotil vplyv 
svojej krajiny na formovanie holandskej armády v období záveru napoleonských vojen. 
Ďalší blok priniesol referát Stephana Hucka (Nemecko) o nemeckých pomocných zboroch 
v americkej vojne o nezávislosť, Marca Ciampiniho, o neúspešnom boji za nezávislosť, kto-
rý viedli Konfederované štáty americké v americkej občianskej vojne, a príspevok Manuela 
Graziu Cabezasa (Španielsko) o roli, ktorú zohrala v americkej vojne za nezávislosť jeho 
vlasť. 

Posledný príspevok bloku nás preniesol na Blízky východ, a Benny Michelson z Izraela 
v ňom priblížil skúsenosti s formovaním jednotiek vyšších než brigáda počas izraelskej 
vojny za nezávislosť v roku 1948. Šiestemu bloku konferencie predsedal riaditeľ VHÚ 
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M. Čaplovič a v rámci ním moderovaného panelu odzneli príspevky vojenského historika 
Joãoa Borgesa o portugalskej účasti na bojoch v Pyrenejskom polostrove v dobe napole-
onských vojen. Rumunský kolega Dumitru Preda priblížil fungovanie armády a štátneho 
aparátu vo svojej vlasti v 19. storočí a napokon Pasi Tuunainen (Fínsko) predstavil úlo-
hu fínskych roľníckych jednotiek v obrannej stratégii Švédska počas kampane v severnej 
Karélii v roku 1808. 

V nasledujúcom paneli odzneli len dva príspevky: Marcel Berni zo Švajčiarska priblížil 
osudy „komunistických vojnových zajatcov“ počas americkej vojny vo Vietname a Paul 
Behrinher (USA) americkú a japonskú intervenciu počas ruskej občianskej vojny. Ôsmy 
panel konferencie otvoril príspevok Lara Joyeho (Írsko) o vojne svojej krajiny za nezávis-
losť, Tomáš Jakl (ČR) priblížil rôznorodé angažovanie českých a slovenských vojakov v ro-
koch 1914 – 1918 a napokon Giacomo Innocenti (Taliansko) analyzoval taliansku podporu 
rôznym národnooslobodzovacím hnutiam počas 1. svetovej vojny. 

Súbežne sa konajúci deviaty panel priniesol príspevky Dimitre Mincheva Dimitrova 
a Willarda Snydera o bulharskom povstaní z roku 1876 a jeho dôsledkoch v USA, druhý 
referát predniesol Tomasz Ciesielski (Poľsko), ktorý analyzoval príčiny neúspechov poľ-
ských protiruských vystúpení a panel uzatváral Nobyiši Ito z Japonska, ktorý ponúkol 
reinterpretáciu éry dekolonizácie v 20. storočí. Nasledoval frankofónny panel, v ktorom 
kolegyňa Francine Saint-Ramond (Francúzsko) a kolegovia Mohamed Issa Babana El Ala-
oui a Daniel Abwa (obaja z Maroka) priblížili vojny za nezávislosť na Haiti, ako aj v Ma-
roku a Kamerune. 

Na úvod jedenásteho panelu predniesol zástupca VHÚ Matej Medvecký príspevok auto-
rov Čaplovič – Medvecký, zaoberajúci sa ozbrojeným konfliktom medzi Československom 
a Maďarskom v roku 1919 a po ňom nasledovali príspevky talianskych kolegov Davide 
Borsaniho o vplyve talianskeho kráľovského námorníctva na vznik Kráľovstva Srbov, 
Chorvátov a Slovincov a Gianlucu Pastoriho, ktorý pre zmenu analyzoval vplyv pruského 
vojenského modelu na taliansku armádu počas tretej vojny o nezávislosť. 

Dvoma talianskymi príspevkami sa začal aj dvanásty panel, keď Flavio Carbone pri-
blížil mierovú operáciu talianskych karabinierov na Kréte na prelome 19. a 20. storočia 
a Paolo Formiconi talianske ťaženie v rokoch 1814 – 1815. Jose Romero zo Španielska pri-
blížil dejiny španielskej kolónie Ifni a napokon Joseph Frechette (USA) osobnosť staviteľa, 
právnika, vojaka a špióna, ale aj vynikajúceho vzdelanca svojej doby Prokopia z Cézarei. 
Posledný deň kongresu otvoril Jan Hoffenaar (Holandsko) prednáškou o indonézskej vojne 
za nezávislosť, Frank Reichherzer (Nemecko) sa vo svojom referáte pokúsil o decentralizo-
vaný pohľad na 2. svetovú vojnu a napokon Andreas Karyos z Cypru priblížil vplyv gréc-
kej vojny za nezávislosť na oslobodzovací zápas ostrovnej krajiny v rokoch 1955 – 1959. 
Záverečný štrnásty panel otvoril Joseph Vincent Ntuda Ebode (Kamerun) prednáškou 
o národnooslobodzovacej vojne svojej vlasti, po ňom Georg Frerks z Holandska priblížil 
povstanie Tigrov oslobodenia tamilského Ílámu na Srí Lanke a posledný deň konferencie 
uzavrel Erwin Schmidl rakúskym pohľadom na slovinskú 10-dňovú vojnu za nezávislosť.

Suma sumárom tak na kongrese odznelo v štrnástich pracovných paneloch dovedna 44 
vedeckých vojensko-historických príspevkov, ktoré organizátori naživo streamovali pro-
stredníctvom internetu. Dovedna sa na kongrese zúčastnilo vyše 100 vojenských histori-
kov z 28 štátov Európy, Severnej Ameriky, Afriky a Ázie. 

Plodnú pracovnú atmosféru spríjemnil kultúrny program, ktorý zahŕňal návštevu antic-
kej Akropoly, prehliadku aténskeho vojenského múzea, výlet na maratónske bojisko a mo-
hylu Aténčanov, ktorí v bitke pri Maratóne padli či plavbu na ostrov Hydra, ktorý počas 
gréckej vojny za nezávislosť (1821 – 1829) zohral dôležitú úlohu. 

                                                                                                                Matej Medvecký
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OSLAVY 100. VÝROČIA ZALOŽENIA 
ČESKOSLOVENSKEJ OBCE LEGIONÁRSKEJ V PRAHE

V Prahe sa v dňoch 3. – 4. septembra 1921 uskutočnili oslavy stého výročia založenia 
Československej obce legionárskej (ČsOL) VI. manifestačným zjazdom. V rámci osláv sa 
v piatok 3. septembra uskutočnilo slávnostné zasadanie predstaviteľov ČsOL a pozvaných 
významných hostí vrátane predsedu českej vlády Andreja Babiša, vojnových veteránov, 
viacerých ministrov, predstaviteľov miestnych samospráv, cirkví a partnerských organi-
zácií v Panteóne renovovaného Národného múzea. Viacerí slávnostní rečníci priblížili 
význam a slávne dejiny tejto najvýznamnejšej veteránskej organizácie, jej čelných pred-
staviteľov a zhodnotili aj jej činnosť v súčasnosti.

 Slávnosti pokračovali v sobotu 4. septembra slávnostným sprievodom od sochy patróna 
českých krajín sv. Václava na Václavskom námestí cez Příkopy až na slávnostné nádvorie 
Národného pamätníka na Vítkove, kde sa uskutočnil slávnostný nástup s historickými 
prápormi a aj s prápormi všetkých jednôt ČsOL. Následne boli v Slávnostnej sále Pamät-
níka ocenení veteráni, podporovatelia projektu Legie 100 a predstavitelia partnerských 
organizácií. Záverečné vyhodnotenie sa uskutočnilo večer v Hoteli Legie (bývalý Štefá-
nikov dom), a dvojdňové slávnosti sa uzavreli záverečným priateľským pohostením. 

Zo Slovenska sa na oslavách zúčastnili predseda, správca a člen Správnej rady Nadácie 
Milana Rastislava Štefánika, Dušan Bakoš, Pavel Šesták, a Ferdinand Vrábel, ktorí boli 
tiež ocenení za podporu projektu Legie 100, šírenie odkazu generála M. R. Štefánika a or-
ganizovanie návštev Legiovlaku na Slovensku. Pri tejto príležitosti zástupcovia Nadácie 
odovzdali predstaviteľom ČsOL kópiu busty generála Štefánika, ktorá bude umiestnená 
v Klubovni ČsOL.

ČsOL založili 22. – 23. mája 1921 v Národnom dome na Kráľovských Vinohradoch 
v Prahe československí legionári, ktorí sa do slobodnej demokratickej Československej 
republiky, o ktorej vznik sa rozhodu-
júcou mierou zaslúžili na bojiskách na 
Ukrajine, v Rusku, Srbsku, Dobrudži, 
Taliansku a Francúzsku, postupne navrá-
tili. Zakladateľským heslom tejto  naj-
významnejšej a najväčšej legionárskej 
organizácie bolo: „Bez rozdielu politickej 
príslušnosti dať všetky sily na upevnenie 
štátu, prispievať k vybudovaniu armády 
v duchu národných a demokratických 
tradícií, usilovať sa, aby boje politické 
a kultúrne boli vedené zbraňami ducha, 
bez násilia a lží, hájiť záujmy legionárov 
a starať sa o ich sociálne problémy.“

Činnosť ČsOL bola dvakrát prerušená 
totalitnými režimami, ale niektoré jej 
jednoty v zahraničí pokračovali v čin-
nosti a zachovali tak jej kontinuitu. No-
vodobá ČsOL bola v Československu 
obnovená v roku 1991 v Čechách aj na 
Slovensku, ale po rozdelení spoločné-
ho štátu slovenská organizácia zanikla. 
Preto v súčasnosti ČsOL pokračuje vo 
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svojej záslužnej činnosti len 
v Českej republike, vo Fran-
cúzsku a aj v ruskom Jeka-
terinburgu. Na Slovensku sa 
pripravuje založenie Jedno-
ty ČsOL Slovensko, ktorá 
by združila sympatizantov 
a nositeľov legionárskych 
tradícií na Slovensku. V Če-
chách a na Morave pôsobí 
niekoľko desiatok jednôt, 
v ktorých je viac ako sedem-
tisícpäťsto členov.

Hlavné aktivity ČsOL v súčasnosti predstavuje starostlivosť o vojnových veteránov, 
organizovanie pietnych aktov, výstav, besied a prednášok, Legiovlak, ktorý postupne 
navštevuje rôzne miesta v Čechách, na Morave aj na Slovensku, púte na miesta bojov légií, 
vydávanie literatúry vrátane pamätí legionárov a časopisu Legionářský směr.

                                                                                                               Ferdinand Vrábel

 
NEZABUDNUTÍ SUSEDIA  – 
PIETNA SPOMIENKA V TOPOĽČANOCH 

Pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového násilia sa 9. septembra  2021 na Židov-
skom cintoríne v  Topoľčanoch uskutočnila  pietna spomienka pod názvom Nezabudnutí 
susedia, spojená s čítaním mien obetí holokaustu.

Spoluorganizátormi pietnej spomienky, ktorá sa konala na viacerých miestach  Slovenska, 
boli  Mesto Topoľčany, Tribečské osvetové stredisko v Topoľčanoch, Cirkevný zbor ECAV 
na Slovensku Topoľčany a Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch. 

Pietnej spomienky sa zúčastnili zástupcovia verejného a  kultúrneho života, ako aj žiaci 
základných a stredných škôl v Topoľčanoch.

V roku 1953 bol v Izraeli založený Pamätník mučeníkov a hrdinov Yad Vashem. Jeho 
úlohou je dokumentovanie  osudov židovského obyvateľstva  počas holokaustu.

Cieľom týchto aktivít  je  zachovanie pamiatky  každej zo šiestich  miliónov obetí, pro-
stredníctvom zachytenia životného príbehu jednotlivca. Vďaka zaznamenanému príbehu je 
človek vyňatý z anonymnej masy a je mu opäť vrátené jeho meno, tvár a miesto, ktoré tu 
kedysi zastával. 

Myšlienka dokumentovať životné príbehy obetí holokaustu našla ohlas aj v Topoľčanoch.  
Od roku 2010 skupina  učiteľov, žiakov a ďalších dobrovoľníkov zaznamenáva osudy býva-
lých obyvateľov Topoľčian, ktorí sa stali obeťami rasovej nenávisti.  Výsledkom týchto akti-
vít je výstava pod názvom Z dejín židovskej komunity v Topoľčanoch, ktorá je sprístupnená 
v  obradnej sieni na Židovskom cintoríne v Topoľčanoch. 

Nezabúdať na tých, ktorí sa stali obeťami holokaustu  je dôležité najmä v súčasnosti, keď 
ubúda počet očitých svedkov a pre mladých ľudí môžu byť tieto hrôzy vzdialené. Najvyššiu 
úctu obetiam prejavíme tak, že na ne nezabudneme.  

V číselnej symbolike je deviatka vyjadrením  ľudskosti a súcitu.  V mene organizátorov 
veríme, že aj v ďalších rokoch sa 9. september bude na Židovskom cintoríne v Topoľčanoch 
s pietou spomínať.

   Katarína Beňová
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(F. Vrábel)                                                                                                                 4/2021/220

Správa zo 46. kongresu vojenských dejín v Aténach. (M. Medvecký)                    4/2021/217

Sto rokov od založenia Československej obce legionárskej. (F. Vrábel)                    2/2021/217

Za Václavom Kuchynkom. (F. Vrábel)                                                                     1/2021/203

Za prof. Ing. Jánom Fuskom, DrSc. (F. Vrábel)                                                       3/2021/198

VIII. Zimný legiomarš 29. – 30. januára 2021. (F. Vrábel)                                        2/2021/219 
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POKYNY PRE AUTOROV 

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! Písmo Ti-
mes New Roman, veľkosť 12, normal, bez zvýrazňovania. Riadkovanie 1,5. V prípade pria-
mych citácií písať kurzívou. Obrazové prílohy  poprosíme zasielať čierno-biele samostatne 
vo formáte jpg, jpeg, bmp v rozlíšení min. 300 dpi a riadne označené a identifikovatené. 
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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