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ŠTÚDIE

ZBROJÁRSKY PRIEMYSEL NA STREDNOM POVAŽÍ 
V ROKOCH 1939 – 1941 (OD VZNIKU SLOVENSKÉHO 
ŠTÁTU DO VOJNY PROTI SOVIETSKEMU ZVÄZU)

ZDENKA HEŠTEROVÁ

HEŠTEROVÁ, Z.: Armament Industry in the Central Váh River Valley in 1939-
1941 (since the origin of the Slovak State until the war against the Soviet Union). 
Vojenská história, 2, 19, 2015, pp 6-29, Bratislava.
The study analyses some as yet unprocessed aspects of the German-Slovak 
military relationships during the World War II. The heuristic base follows mostly 
from the original archival research. The study is divided in two sub-chapters. In 
the first one, the author outlines the process of dominance over the armament 
industry in the central Váh River valley after the breakup of C-SR. This issue is 
monitored within a broader context, at the background of creating a satellite 
relationship between the German Empire and the Slovak State in the period 
starting from March 1939. The author manages to persuasively describe the 
process of dominance over the Slovak arms factories by Germans through taking 
over the management of large concerns in the Czech countries. In the second part 
of the study, the author focuses more on the specific issues of armament production 
in the given period. The most useful knowledge in this area was acquired through 
the author’s own research, especially in the corporate archives of the Czech 
armament concerns. The study also describes the dynamics of changes in the 
focus of production capacities and production programs of the armament factories 
in Dubnica and P. Bystrica after being taken over by Germans. It is also stated that 
the character of production was only changing slowly, namely under the influence 
of the outburst of the World War II. Therefore, the German pressure on the 
restriction of trade exchange with foreign countries and the takeover of German 
weapon models production was only rising gradually.
Military History. Slovakia. World War II. Military Industry in the Central Váh 
River Valley. 1939 – 1941.

Ovládnutie kľúčových zbrojárskych závodov na strednom Považí Nemeckom 
a otázka ich postavenia pri utváraní nemeckej „Schutzzone“

Československo v dňoch 14. a 15.marca 1939 prestalo existovať. Na jeho území vznikol 
Slovenský štát, Protektorát Čechy a Morava, a rozsiahlu časť územia získali okolité štáty. 
Slovenský štát bol vyhlásený 14. marca 1939 pod silným tlakom nacistického Nemecka. 
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Slovensko malo byť „vizitkou“ pre malé krajiny juhovýchodnej Európy, ako môže nezávis-
le žiť malá krajina pod ochranou Veľkonemeckej ríše, napísal v memorande pre minister-
stvo zahraničných vecí nemecký vyslanec v Bratislave Hans Bernard.1 „Nezávislosť“ Slo-
venska sa preukázala už v marci 1939, keď nemecká armáda, ktorá obsadzovala Čechy 
a Moravu, nerešpektovala slovenské hranice a na Považí obsadila všetky významné mestá 
vrátane Trenčína, Dubnice nad Váhom, Považskej Bystrice a Žiliny.2 Začalo sa rozsiahle 
rabovanie a odvážanie vojenského materiálu patriaceho bývalej ČSR, ktorý prešiel dňom 
14. marca 1939 do rúk slovenskej vojenskej správy. V nasledujúcom období sa sloven-
sko-nemecké vzťahy vyvíjali v rámci ohraničenia viacerých vzájomných dohôd.

Po vyhlásení samostatného štátu nasledovalo 23. marca 1939 podpísanie Ochrannej 
zmluvy „Schutzvertrag“ v Berlíne o ochrane Slovenska Nemeckou ríšou. Už v prvom člán-
ku Ochrannej zmluvy bolo jednoznačne stanovené: „Nemecká ríša preberá ochranu nad 
politickou nezávislosťou Slovenského štátu a nad integritou jeho územia.“ V druhej časti 
bola oklieštená celistvosť územia vytvorením ochrannej zóny na západnom Slovensku, 
a tretím článkom zmluvy sa slovenská strana zaviazala, že bude svoje vojenské sily organi-
zovať v úzkej zhode s nemeckou brannou mocou. V poslednej časti bolo zakotvené: „Pri-
merane ochrannému dohodnutému pomeru bude slovenská vláda viesť svoju zahraničnú 
politiku v úzkej zhode s nemeckou vládou.“3 Ochranná zmluva obsahovala tajný protokol 
o hospodárskej a finančnej spolupráci oboch štátov. Obsahovo pomerne stručný tajný pro-
tokol v štyroch článkoch vymedzoval hlavné oblasti a zásady hospodárskej spolupráce 
a vychádzali z neho všetky strategické slovensko-nemecké hospodárske zmluvy. Prijatím 
zmluvy získali nacisti pod kontrolu dôležité odvetvia slovenského hospodárstva.4

Medzi západnou hranicou Slovenského štátu a všeobecnou líniou východného okraja 
Malých Karpát, Bielych Karpát a pohoria Javorina bola zriadená nemecká ochranná 
zóna „Schutzzone“, ktorá v celkovej dĺžke takmer 200 km siahala od nemeckého pred-
mostia Devín pri Bratislave až po Jablunkovský priesmyk, kde sa dotýkala poľskej hra-
nice.5 Aj napriek tomu, že Považská Bystrica a Dubnica nad Váhom ležali na druhom 

1 Documents on German Foreign Policy. Series D, volume X, document 17, s. 16.
Hans Bernard (1892-1960) bol prvým nemeckým vyslancom pri slovenskej vláde, kde pôsobil od 
30. 6. 1939 do 31. 7. 1940, keď ho nahradil Manfred Killinger.
2 Archív Múzea Slovenského národného povstanie (AM SNP) Banská Bystrica, f. XII. - SUŠKO, 
Ladislav. Formy ovládania Slovenska nacizmom (rukopis). č. 61/78, s. 48.
3 NIŽŇANSKÝ, Eduard et al. Slovensko-nemecké vzťahy 1938-1941 v dokumentoch I. Od Mnícho-
va k vojne proti ZSSR. Prešov : UNIVERSUM, 2009. ISBN 978-80-89046-61-4. Dok. 96. Zmluva 
bola za slovenskú stranu podpísaná 18. 3. 1939 Jozefom Tisom, Vojtechom Tukom a Ferdinandom 
Ďurčanským vo Viedni a za nemeckú stranu 23. 3. 1939 Joachimom von Ribbentropom v Berlíne.
4 MIČKO, Peter. Hospodárske vzťahy Slovenskej republiky a „Tretej ríše“ v rokoch 1939-1945. In 
ACTA OECONOMICA PRAGENSIA, 2009, roč. 17, č. 3, s. 61. ISSN 0572-304.
5 HOENSCH, Jőrg. Die Slowakei und Hitlers Ostpolitik. Köln – Graz, 1965. s. 201.
Nemecká branná moc mala na základe zmluvy právo v ohraničenej zóne zriaďovať vojenské základne 
a udržiavať ich obsadené v sile, akú považuje za nevyhnutnú. V zóne boli uplatňované výsostné práva 
nemeckej vojenskej správy. Slovenská vláda musela poskytnúť pozemky na potrebné vojenské zaria-
denia a odsúhlasiť bezcolné zásobovanie jednotiek a základní. Bližšie k problematike nemeckej 
ochrannej zóny na Slovensku pozri práce: NIŽŇANSKÝ, Eduard – TULKISOVÁ, Jana. Pôsobenie 
Nemeckej vojenskej komisie na Slovensku v roku 1939. In Vojenská história, 2007, roč. 11, č. 4, s. 
36-61. ISSN 1335-3314; HRNKO, Anton. Rokovanie o ochrannom pásme a zatiahnutie ľudácko-fa-
šistického slovenského štátu do vojny s Poľskom. In Zbornik Muzea SNP 12, Banská Bystrica, 1987, 
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brehu rieky Váh, Nemci obe mestá obsadili. Išlo im najmä o zbrojovky, ktoré mali pre 
nich veľký hospodársky a vojenský význam. Na žiadosť ministra zahraničných vecí Fer-
dinanda Ďurčanského sa záležitosť riešila s nemeckým generálnym konzulátom: „Do-
stávame správu, že zbrojné továrne v Dubnici a v Považskej Bystrici sú obsadzované 
nemeckými vojen skými orgánmi. Niet na to podkladu, pretože ležia na ľavom brehu Váhu. 
Tým viac, že o tejto veci bolo v Berlíne pri hospodárskych jednaniach výslovne hovorené. 
Bolo za samozrejmé považované, že v týchto továrňach sa bude bez akéhokoľvek preru-
šenia a bez akejkoľvek kontroly ďalej pracovať. Tieto udalosti vyvolávajú zvýšený nepo-
koj a bolo by treba, aby príslušné orgány vojenské boli na toto upozornené.“6 Do života 
oboch miest však Nemci výraznejšie nezasahovali.

V žiadosti Štábu branného hospodárstva na Hlavnom veliteľstve nemeckej brannej 
moci (Oberkommando der Wehrmacht, ďalej OKW) z apríla 1939 sa zdôrazňovala potre-
ba začleniť mestá Žilinu, Považskú Bystricu, Dubnicu nad Váhom a Trenčín do nemeckej 
ochrannej zóny. Ak by nebolo možné uskutočniť pripojenie miest, tak sa mala aspoň do 
zmluvy so Slovenskom zahrnúť klauzula o tom, že pre zbrojovky platia rovnaké predpi-
sy, ako aj pre nemecké pásmo na slovenskej hranici. Do popredia sa kládol najmä vojen-
ský význam zbrojárskych podnikov: „Pri dnešnej situácii v zbrojení sa nemôžeme vzdať 
produkcie týchto závodov, je hodnotná pre naše vlastné zbrojenie, respektíve pre vývoz. 
Okrem toho je nevyhnutné, aby sa spomínané závody využili pre zásobovanie v čase voj-
ny v rámci výrobného plánu brannej moci.“7 

Považskobystrická zbrojovka bola obsadená nemeckým vojskom 23. marca 1939. 
Nemci v podniku zriadili strážnu službu a zabezpečili nerušené pokračovanie výroby. Zača-
lo sa aj s prípravou na odvoz zbrojných materiálov.8 Do Škodových závodov v Dubnici nad 
Váhom prišla 31. marca 1939 nemecká komisia z Berlína pod vedením generála Franza 
Barckhausena.9 Predseda slovenskej vlády Jozef Tiso sa obával, že po nemeckej prehliadke 
dubnického závodu sa bude situácia vyvíjať rovnakým spôsobom ako v Považskej Bystrici. 
To sa skutočne stalo a Nemci ovládli dubnický závod aj napriek ubezpečeniam vedenia 
Škodových závodov, že svoj dubnický závod nepustia z rúk, pokiaľ k tomu nebudú prinúte-
ní okolnosťami.10 

V súvislosti so „Schutzzone“ ešte nebola ujasnená jej východná hranica a postavenie 
zbrojoviek, či prináležia alebo neprináležia do ochranného pásma.11 Hlavné veliteľstvo po-

s. 39-56; HRNKO, Anton. Nemecká vojenská misia na Slovensku 1939-1944. In História 3, 2002, č. 
3, s. 25-27. ISSN 1335-8316; HUBENÁK, Ladislav. Politika nemeckej ochrannej zóny na Slovensku 
roku 1939. In Zborník archivních prací, XVII, 1967.
6 NIŽŇANSKÝ, ref. 3, dok. 112. Bratislava. – Záznam slovenského ministerstva zahraničia týka-
júci sa zbrojoviek v Dubnici a Považskej Bystrici z 27. 3. 1939.
7 Slovenský národný archív (SNA) Bratislava, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-936, 
5 625 446-447. Schreiben des Wehrwirtschaftsstabes im OKW an die Abteilung Landesverteidigung 
und die Abteilung Ausland bezüglich der Rüstungsbetriebe in der Slowakei.
8 JANAS, Karol. Považské strojárne od muničky po ZVL. Žilina : Knižné centrum, 2009, s. 45. 
ISBN 978-80-8064-336-2.
9 CSÉFALVAY, František et al. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945. Bratislava : VHÚ, 
2013, s. 16-17. ISBN 978-80-89523-20-7.
10 Státní oblastní archiv (SOA) Plzeň, Archív Škoda Plzeň, f. Generální ředitelství (GŘ) Plzeň, šk. 
1009. Referát E. Rosívala z 6. 4. 1939 o návšteve predsedu slovenskej vlády Jozefa Tisa v Bratislave.
11 S konečnou platnosťou sa otázka hranice „Schutzzone“ vyriešila až dohodou z 12. augusta 1939. 
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zemných vojsk (Oberkommando des Heeres ďalej OKH) považovalo za potrebné presné 
stanovenie hranice „Schutzzone“ a „začlenenie bývalých českých zbrojárskych a munič-
ných fabrík, ktoré ležia na Považí, ako i časť východne od Váhu až do vzdialenosti šiestich 
kilometrov pri Žiline, Dubnici nad Váhom, Považskej Bystrici a Kubre za súrne nutné.“12 
Pre otázky riešenia rozsahu ochranného pásma a aj postavenia považských zbrojoviek bola 
zriadená Nemecká vojenská komisia na Slovensku (Deutsche Militärkommission in der 
Slowakei, ďalej DMK) pod vedením generála Franza Barckhausena, ktorá tu pôsobila od 
mája do novembra 1939. Generál Franz Barckhausen predtým ako sa stal vedúcim Nemec-
kej vojenskej komisie na Slovensku, pôsobil od 15. marca 1939 do 1. mája 1939 ako zástup-
ca OKW v závodoch Škoda Plzeň. Komisia mala vyriešiť otázky týkajúce sa rozsahu 
ochranného pásma, slovenského zbrojárskeho priemyslu, odvozu výzbroje bývalej česko-
slovenskej armády do Nemecka atď.13 Podľa pokynov pre DMK síce zbrojovky nemali le-
žať v ochrannom pásme, ale napriek tomu sa malo s nimi zaobchádzať, ako keby boli jeho 
súčasťou. DMK mala pre Wehrmacht v „Schutzzone“ zabezpečiť aj právo využívať zbro-
járske podniky vrátane bezcolného vývozu.14 

Ďalšie rokovania s DMK sa zaoberali nemeckou konfiškáciou vojenského materiálu a prí-
slušným odškodnením. Nemecké vojsko odviezlo značné množstvo materiálu aj z oboch po-
važských zbrojoviek. V priebehu niekoľkých dní v Považskobystrickej zbrojovke skonfiško-
vali tovar v hodnote približne 20 miliónov Ks. Rovnako násilne odvliekli vojenský materiál 
z vojenských objektov v Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne v súhrnnej hodnote okolo  
2 miliárd Ks. Strojové zariadenie a materiál sústredený v sklade a na nedokončenom letisku 
v Trenčianskych Biskupiciach považovala nacistická nemecká armáda za vojnovú korisť 
a ako „český majetok“ ho začala odvážať do protektorátu. Po naliehaní slovenskej vlády ne-
mecká strana súhlasila, že nebude ďalej konfiškovať majetok na východ od ochranného 
pásma. Medzi Ferdinandom Ďurčanským a gen. Franzom Barckhausenom bola podpísa-
ná dohoda o princípe odškodnenia za vojenský materiál pochádzajúci mimo pásma. Dozorný 
úrad v dubnickom závode predložil MNO súpis nemeckým vojskom odvezeného materiálu 
a časť z neho bola podniku vrátená (4 kusy 80 mm kanón vz. 17, 100 mm húfnica vz. 16/19 
a 39 kanónov 40 mm). Vojenský dozor odovzdal materiál do ústrednej zbrojnice v Trenčíne.15 

Slovenská vláda naďalej trvala aj na odškodnení za ukoristený vojenský materiál vo 
vnútri pásma. MNO predložilo ríšskej vláde 21. júla 1939 neúplný zoznam zabaveného 

Západná hranica medzi Slovenským štátom a Protektorárom Čechy a Morava zostala nezmenená. 
Východná hranica medzi Bratislavou a Novým Mestom nad Váhom bola určená ochrannou zmluvou 
a od Nového Mesta nad Váhom smerom na sever sa východná hranica ochranného pásma posunula až 
k západnému brehu rieky Váh, ďalej pozdĺž západného brehu rieky Kysuca až k hraniciam Poľska. 
Taktiež neboli k pásmu pripojené mestá Nové Mesto nad Váhom, Trenčín a Žilina. Pozri: NIŽŇAN-
SKÝ, ref. 5, s. 45.
12 SNA Bratislava, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-936, 5 625 417-418. Generalstab des He-
eres 6. Abteilung.
13 Do kompetencie Nemeckej vojenskej komisie patril aj dozor nad výstavbou slovenskej armády, 
ktorá sa mala budovať podľa nemeckého vzoru. DMK v roku 1939 rokovala aj o početných stavoch 
a výzbroji slovenskej armády. Organizovala tiež zapojenie slovenskej armády do vojny proti Poľsku.
14 SNA Bratislava, f. Alexandrijský archív, mikrofilm II.C-936, 5 625 361-364, OKW/Ausl III d. 
Úlohy pre DMK zo 4. 5. 1939.
15 Štátny archív (ŠA) Bytča, f. Akciová spoločnosť, predtým Škodove závody Plzeň, pobočný závod 
Dubnica, šk. 45. Kronika Škodových závodov v Dubnici nad Váhom, s. 4.
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materiálu s požiadavkou o jeho vrátenie. Suma sa vyšplhala až na 1 miliardu 430 miliónov 
Ks. V skutočnosti išlo ešte o vyššiu čiastku, reálne ju možno odhadnúť až na 3 miliardy Ks. 
Otázka odškodnenia sa definitívne vyriešila až dohodou o štátnom dlhu a štátnom majetku 
bývalej ČSR z 13. apríla 1940, keď sa slovenská strana vzdala nároku na vyvezený majetok, 
respektíve sa hodnota zabraného vojenského materiálu mala odčítať zo slovenského podie-
lu na štátnom dlhu.16

Pri otázke slovenských zbrojoviek zaujala nemecká strana jasné stanovisko. „Zbrojovky 
podliehajú ako bývalý český majetok tým istým podmienkam ako štátne zbrojovky v Protek-
toráte a ich využitie je vecou Ríše,“ bolo uvedené v smernici OKW z 13. apríla 1939.17 
Adolf Hitler rozhodol, že zbrojovky nebudú priamo pričlenené k „Schutzzone“, ale upred-
nostnil túto skrytejšiu formu ovládania. Počas berlínskych rokovaní 19. apríla 1939 nemec-
ký štátny tajomník Wilhelm Keppler oznámil Jozefovi Tisovi, že zbrojovky boli v súkrom-
nom vlastníctve českého kapitálu „ a týmto prešli do nemeckých rúk“.18 Škodove závody 
v Dubnici nad Váhom aj považskobystrická Zbrojovka boli zaistené jednotkami Wehr-
machtu, zásoby v ich skladoch boli zhabané a výroba sa dostala pod nacistickú kontrolu. 
V Trenčíne bol zriadený oberlandrát, ktorého hlavnou úlohou malo byť spravovanie Škodo-
vých závodov v Dubnici a považskobystrickej Zbrojovky.19 

K okamžitému ovládnutiu slovenského zbrojného priemyslu prispelo najmä rýchle na-
hradenie pozícií českého kapitálu nemeckým. Český kapitál kontroloval na Slovensku ťaž-
ký priemysel a aj rozhodujúce odvetvia ľahkého priemyslu. Pred vznikom Slovenského 
štátu mal ešte podiel nemeckého kapitálu na slovenskom priemysle pomerne nízke zastúpe-
nie. V priebehu rokov 1939 – 1945 sa výrazne zmenil v spoločnostiach podiel českého a ne-
meckého kapitálu. Zatiaľ čo český kapitál klesol z 84 % na 8 %, nemecký sa zvýšil z 0,2 % 
na 62 %. Pri preberaní kapitálovej účasti v podnikoch používali Nemci viaceré metódy. 
Výkup českých kapitálových účastí sa spravidla uskutočňoval pod nátlakom, aj keď väčši-
nou formou vzájomných dohôd, čím sa zachovalo zdanie legálnej formy.20 

Už koncom roka 1938 Česko-Slovenská republika rokovala s nemeckou skupinou Kehrl 
- Rasche o odpredaji aj zvyšku svojej účasti na Zbrojovke, išlo dovedna o 130 528 akcií 
(43,5 %). Dňa 22. marca 1939 sa uskutočnila významná schôdza. Za Živnobanku a v zastú-
pení Agrárnej banky, Ferdinandovy severní dráhy, Kooperativy a Explosie sa jej zúčastnili 
riaditeľ Živnobanky Ján Dvořáček spolu s Jaroslavom Preisom, za nemeckú stranu Hans 
Kehrl a Karl Rasche, ktorý zároveň zastupoval aj Českú eskomptnú banku a Kreditanstalt 
der Deutschen. Zbrojovku zastupoval generálny riaditeľ Edvard Outrata, ktorý súčasne hájil 
záujmy Škodovky, Omnipolu a Anglobanky. Na schôdzi sa dohodli akcie zosyndikalizovať 
spolu s akciami Zbrojovky v držbe českej skupiny a zároveň uzavrieť syndikátnu zmluvu 

16 NIŽŇANSKÝ, ref. 3, dok. 280. Výňatok zo slovensko-nemeckej dohody o štátnom dlhu a štát-
nom majetku bývalej Česko-Slovenskej republiky.
17 HUBENÁK, ref. 5, dok. 25.
18 MIČKO, Peter. Hospodárska politika Slovenského štátu. Kapitoly z hospodářských dejín Sloven-
ska v rokoch 1938-1945. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, FHV UMB, 2010, s. 84. ISBN 978-83-
7490-351-6.
Wilhelm Keppler bol nemeckým štátnym tajomníkom. V marci 1939 bol ako zmocnenec Hitlera vy-
slaný dohodnúť so slovenskou autonómnou vládou odtrhnutie Slovenska od ČSR. Znovu bol na Slo-
vensko vyslaný ešte v marci 1940 a v máji 1943.
19 JANAS, ref. 8, s. 45.
20 MIČKO, ref. 17, s. 80-84.
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na približne 55 % akcií Škodových závodov.21 V súvislosti s plánom syndikátnej zmluvy 
vedenie Škodových závodov namietalo, že sa o nich rokovalo bez ich účasti. Generálny 
riaditeľ brnianskej Zbrojovky Eduard Outrata22 však uskutočnil rokovanie aj za Škodove 
závody, pretože Zbrojovka bola majoritným účastníkom Škodovky. Prevzatie akcií nemec-
kou skupinou sa uskutočnilo podľa protokolu z 23. marca 1939. Prezident Škodovky Vilém 
Hromádko dostal potvrdenie o nutnosti previesť transakciu aj od ministra financií Jozefa 
Kalfusa so zdôvodnením, že sa Hans Kehrl preukázal Göringovým potvrdením. Okrem 
štátu postúpila akcie Zbrojovky a Škodovky skupine Kehrl – Rasche tiež Živnobanka.“23

Do Škodovky sa Nemci dostali cez kapitálovú účasť Zbrojovky, ktorá bola jej rozhodu-
júcim akcionárom. Nemecká skupina Kehrl – Rasche bola v skutočnosti len zásterkou pre 
spoločnosť Hermann Göring. Dňa 6. augusta 1939 vedúci funkcionár z Ríšskeho minister-
stva hospodárstva Hans Kehrl a člen predstavenstva Dresdner Bank Karl Rasche oficiálne 
oznámili, že prevzali akcie Zbrojovky a Škodovky pre Göringove závody. Tento kompliko-
vaný postup riadený z Berlína mal zabezpečiť zdanie legálneho získania vlastníctva Škodo-
vých závodov a brnianskej zbrojovky.24

Akcionári Zbrojovky uzavreli syndikátnu zmluvu 5. apríla 1939. Pozostávala z 19 pa-
ragrafov, ktorých ustanovenia upevňovali pozície nemeckej skupiny. Hans Kehrl a Karl 
Rasche boli ustanovení syndikátnymi vedúcimi podľa vodcovského princípu „Syndikat-
führer“.25 Uzatvorením zmluvy vznikli dva syndikáty. Do Škodovky sa Nemci dostali pro-
stredníctvom kapitálovej účasti na Zbrojovke, ktorá bola spolu s Omnipolom jej majorit-
ným akcionárom. Po uzavretí syndikátnej zmluvy boli syndikátne akcie Zbrojovky a Ško-
dovky rozdelené nasledujúcim spôsobom:

21 FRANĚK, Otakar. Koncern Brněnské Zbrojovky v letech 1939-1945. 3. díl. Brno : Blok, 1973, s. 
16.
22 Eduard Outrata nastúpil ako pracovník do brnianskej zbrojovky v roku 1923. Od roku 1933 sa stal 
obchodným riaditeľom a v rokoch 1936 – 1939 generálnym riaditeľom podniku. V júni 1939 odišiel 
do exilu, kde sa stal spoluzakladateľom Československého národného výboru 17. 11. 1939 v Paríži, 
v londýnskej exilovej vláde ministrom financií v rokoch 1940 – 1941 a v rokoch 1941 – 1942 bol 
poverený agendou ministerstva obchodu, priemyslu a živností.
23 Moravský zemský archiv (MZA) Brno, f. Zbrojovka Brno a.s. (H864), šk. 89, č. j. 1221. Opis 
protokolu z 23. 3. 1939.
24 KUBŮ, Eduard – NOVOTNÝ, Jiří – ŠOUŠA, Jiří. Under Threat of Nazi Occupation: The Fate of 
Multinationals in the Czech Lands, 1938-1945. In KOBRAK, Christopher – HANSEN, Per H. (ed.). 
European business, dictatorship and political risk, 1920-1945. New York : Berghan Books, 2004, p. 
210. ISBN 1-57181-629-1; K rozdeleniu zahraničného kapitálu v českom priemysle pozri prácu: TEI-
CHOVÁ, Alice. Mezinárodní kapitál a Československo v letech 1918-1938. Praha : Karolinum, 1994. 
ISBN 80-7066-908-X; Hans Kehrl bol na Ríšskom ministerstve hospodárstva zodpovedný za zaobsta-
rávanie surovín z okupovaných krajín. Neskôr sa stal vedúcim plánovania na Ríšskom ministerstve 
pre zbrojenie a muníciu na čele s Albertom Speerom. Karl Emil August Rasche bol právnik a SS-Ober-
sturmbannführer. Stal sa členom predstavenstva Dresdner Bank a neskôr jej hovorca. Pozri: KEHRL, 
Hans. Krisenmanager im Dritten Reich: 6 Jahre Frieiden, 6 Jahre Krieg: Erinnerungen. Dusseldorf : 
Space,1973, s. 168.
25 MZA Brno, f. Zbrojovka Brno a.s. (H864), šk. 89, č. j. 1221. Syndikátna zmluva z 5. 4. 1939. 
Úlohou syndikátneho vedúceho bolo vedenie zasadaní, prevedenie uznesení syndikátu, správa syndi-
kátneho depotu a ostatné syndikátne záležitosti.
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Tabuľka č. 4
Syndikátne akcie Zbrojovky po uzatvorení syndikátnej zmluvy 5. apríla 1939
 

Vlastník Počet akcií %

Kehrl - Rasche  130 528  43,5%

Škodove závody  61 312  20,4%

Severní dráha 
Ferdinandova  22 223  7,4 %

Explosia  17 375  5,8 %

Česká eskomptní banka  15 600  5,2 %

Živnobanka  15 600  5,2 %

Pražská úvěrní banka  15 000  5 %

Kooperativa  10 973  3,7 %

Agrární banka  8 229  2,7 %

Spolu  296 840  98,9 %

Tabuľka č. 5
Syndikátne akcie Škodovky

Vlastník Počet akcií %

Zbrojovka  210 000  30,5 %

Omnipol  105 000  15,3 %

Česká eskomptní banka  20 850  3,0 %

Anglobanka  20 000  2,9 %

Živnostenská banka  18 000  2,6 %

Agrární banka  4150  0,6%

Spolu  378 000  54,9%



VOJENSKÁ HISTÓRIA

13

Syndikátna zmluva bola formálne pozmenená 5. augusta 1940, keď skupina Kehrl – Ra-
sche previedla svoje akcie Zbrojovky na spoločnosť Aktiengesllschaft Reichswerke Her-
mann Göring.26 Po založení koncernovej spoločnosti Reichswerke A.G. für Waffen und Ma-
schinenbau Hermann Göring začiatkom roka 1941 sa previedli na ňu všetky akcie Škodovky 
a Zbrojovky. Novovytvorená nemecká spoločnosť získala aj 32 323 akcií od Severní dráhy 
Ferdinandovy a spolu vlastnila 152 751 akcií Zbrojovky Brno (čiže 50,91 % spoločnosti).27 

Škodove závody v Plzni aj s pobočným závodom v Dubnici nad Váhom a Zbrojovka 
Brno s pobočným závodom v Považskej Bystrici sa stali súčasťou koncernu Hermann 
Göring Werke (ďalej HGW). Nacisti sa zmocnili slovenských zbrojoviek prostredníctvom 
prevzatia vedenia veľkých koncernov v českých krajinách. Hermann Göring sa na porade 
27. júla 1939 vyjadril k zástupcom hlavného veliteľstva brannej moci a vlády: „Začlenenie 
Čiech a Moravy do nemeckého hospodárstva sa uskutočnilo najmä preto, aby bol zväčšený 
vojenský potenciál Nemecka exploatáciou priemyslu.“28 Napriek obavám nemeckých mo-
nopolov z konkurencie Škodovky a Zbrojovky pri zadávaní zbrojných objednávok, mal byť 
na základe smerníc vydaných Hitlerom vojenský potenciál protektorátu maximálne využi-
tý. V Protektoráte Čechy a Morava Nemci kontrolovali všetky významnejšie zbrojárske, 
hutnícke a strojárenské podniky.

Do správy podnikov boli dosadení nemeckí zástupcovia. Najskôr Nemci ovládli správ-
nu radu a výkonný výbor podnikov. V auguste 1939 bol zvolený za predsedu výkonného 
výboru Zbrojovky generálny riaditeľ Göringovho koncernu Wilhelm Voss. Dňa 26. augusta 
1939 rezignovali aj dvaja členovia správnej rady Škodovky a nahradili ich Wilhelm Voss 
a gen. Weigand.29 Wilhelm Voss sa stal vedúcim predstaviteľom Škodových závodov, br-
nianskej Zbrojovky, novovytvorenej spoločnosti Železiarne Podbrezová, banskej spoloč-
nosti Ruda, Prvej brnianskej strojárenskej spoločnosti. Stál na čele leteckých závodov Avia 

26 MZA Brno, f. Zbrojovka Brno a.s. (H864), šk. 89, č. j. 1221. Zbrojovka – správy a přehledy o roz-
ložení akciového kapitálu, výměně akcií a seznamy akcionářů.
Založenie společnosti Reichswerke A.G. für Erzbergbau und Eisenhütten „Hermann Göring sa usku-
točnilo v júli 1937. Akciový kapitál spoločnosti, ktorý bol pôvodne 4 milióny RM, bol v roku 1938 
zvýšený na 400 miliónov. Po pričlenení nových území k Ríši a získaní účastí na ďalších spoločnos-
tiach sa prikročilo k reorganizácii koncernu. Založenie Aktiengesllschaft Reichswerke Hermann 
Göring ako vedúcej spoločnosti celého koncernu sa uskutočnilo v júli 1939. Akciový kapitál spoloč-
nosti predstavoval 250 miliónov RM. Na čele správnej rady stál štátny sekretár Paul Körner a členmi 
boli: Friedrich Landfried, Kurt Lange, Hans Kehrl, Arthur Nasse, Wilhelm Marotzke. V čele predsta-
venstva stál generálny riaditeľ Helmuth Röhnert a členmi boli: Paul Pleiger a Wilhelm Voss. V roku 
1940 a na začiatku roka 1941 sa pristúpilo k reorganizácii na základe rozčlenenia všetkých spoločnos-
tí patriacich ku koncernu podľa ich výrobných odborov. Do prvého bloku patrili spoločnosti, ktoré sa 
zaoberali ťažbou rúd a výrobou železa a ocele - Reichswerke A.G., für Berg und Hüttenbetriebe. 
Medzi najvýznamnejšie spoločnosti patriace k tomuto bloku patrili: bane v Salzgittere, viaceré spo-
ločnosti v Sudetoch a v protektoráte (Poldina, Vítkovice). Do druhého bloku patrili všetky spoločnos-
ti spracovávajúce železo a oceľ – Reichswerke A.G. für Waffen und Maschinenbau Hermann Göring. 
Z najdôležitejších firiem patrili k tomuto bloku Rheinmetall – Borsig, Steyr – Daimler, Simmeriger 
Werke, Škodovka a Zbrojovka. Do tretieho bloku patrili spoločnosti, ktoré mali na starosti dopravu 
najmä po Dunaji, Labe a Odre – Reichswerke A.G. für Binnenschiffahrt Hermann Göring (Donau 
Dampfschiffahrts – Gesellschaft a Bayrischer Lloyd).
27 MZA Brno, f. Zbrojovka Brno a.s. (H864), šk. 90, č. j. 1221. Akcie Zbrojovky Brno.
28 Československo a Norimberský proces. Praha 1946, s. 318.
29 FRANĚK, ref. 20, s. 25.
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a mal podstatné slovo v rakúskych magnezitových závodoch. Riadil závody Škodovky 
a Zbrojovky nielen v protektoráte, ale aj ich pobočky na Slovensku.30 Do obchodného od-
delenia spoločnosti Škodových závodov bol dosadený 1. júna 1939 aj brat Hermanna 
Göringa Albert Göring.

Vlastník Počet akcií %

Zbrojovka  210 000  30,5 %

Omnipol  105 000  15,3 %

Česká eskomptní banka  20 850  3,0 %

Anglobanka  20 000  2,9 %

Živnostenská banka  18 000  2,6 %

Agrární banka  4150  0,6 %

Spolu  378 000  54,9 %

Nemci prostredníctvom Škodovky a Zbrojovky ovládali aj závody v Dubnici a Považ-
skej Bystrici. Stalo sa to aj napriek počiatočnému odporu slovenskej vlády, ktorá si tiež 
robila nárok na považské zbrojovky. Zástupcovia Nemecka dali pri rokovaniach o účasti 
štátu na továrni Zbrojovky v Považskej Bystrici slovenskej vláde jasne najavo zamietavé 
stanovisko.31 Nemci si kontrolu závodov zabezpečili umiestnením štábu nemeckých úrad-
níkov pod vedením splnomocnenca „Beauftragte der Wehrwirtschaftsinspektion“, ktorý 
podľa pokynov z Nemecka dozeral na celý chod podniku, hoci zbrojovky mali svojich ofi-
ciálnych závodných riaditeľov. V Škodových závodoch v Dubnici nad Váhom bol nemec-
kým splnomocnencom dôstojník Puchold a v Zbrojovke v Považskej Bystrici Franz Witt.32 
Nemeckí splnomocnenci podávali správy nemeckej vojenskej misii alebo nemeckému vo-
jensko-hospodárskemu dôstojníkovi na Slovensku. Svoje pozície v slovenskom hospodár-
stve nemecká strana ešte posilnila na prelome rokov 1939/1940 vyslaním viacerých hospo-
dárskych poradcov „beráterov“, ktorí mali zaistiť úplnú nemeckú kontrolu nad slovenským 
hospodárstvom a jeho správou.

Špecifické problémy zbrojárskej výroby v rokoch 1939 – 1941 (od vzniku Sloven-
ského štátu do vojny proti ZSSR)

Rozdelením Československa a vznikom samostatného Slovenského štátu a Protektorátu 
Čechy a Morava sa Slovensko spočiatku nachádzalo v krízovej hospodárskej situácii. Pre-
vládal nedostatok surovín a neboli ujasnené zahraničnoobchodné vzťahy. Hoci nacisti si 
hneď zaistili kontrolu nad zbrojárskymi závodmi na Považí a snažili sa ovládať celý pre 

30 LIPTÁK, Ľubomír. Ovládnutie slovenského priemyslu nemeckým kapitálom (1939-1945). Brati-
slava : SAV, 1960, s. 65.
31 Tamže, s. 62.
32 SNA Bratislava, f. MH 1938-1945, šk. 230, č. j. 94/1939. Správa prednostu ZTU v Dubnici nad 
Váhom a Považskej Bystrici Juraja Vodu z 13. 12. 1939.
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vojnu dôležitý priemysel, o zabezpečenie potrebných surovín na výrobu sa spočiatku nesta-
rali. Vytvorené colné hranice znemožňovali dovoz a vývoz potrebného materiálu, surovín 
a strojového zariadenia medzi zbrojovkami v protektoráte a ich pobočnými závodmi na Slo-
vensku, ale tiež voľné poukazovanie prevádzkových prostriedkov z ústredia koncernov do 
slovenských závodov. Zbrojovky žiadali, aby bol dovoz a vývoz medzi zbrojárskymi zá-
vodmi na Slovensku a v protektoráte oslobodený od platenia dane z obratu, dovozných 
a colných poplatkov, ktorými by zdraželi vyrábané tovary až o 10 %. Škodove závody 
v správe z 15. apríla 1939 poukazovali na skutočnosť, že považskobystrická Zbrojovka už 
bez väčších komplikácií uskutočňovala dovoz a vývoz so závodmi v protektoráte, zatiaľ čo 
dubnickému závodu to nebolo umožnené.33 

Zástupcom ríšskej armády pod vedením generála Franza Barckhausena bolo predložené 
memorandum o situácii v dubnickom závode, na základe ktorého sa mali odstrániť závažné 
ťažkosti v prevádzke podniku. Memorandum obsahovalo viaceré problémové body: poloha 
dubnického závodu, spojenie medzi závodmi v protektoráte s Dubnicou, preberanie zbraní 
a munície v dubnickom závode dôstojníkmi MNO a zahraničnými preberacími komisiami, 
vojnový materiál zabavený príslušníkmi Hlinkovej gardy, výstavba a kapacita výrobných 
dielní a financovanie dubnického závodu. Jedným z bodov memoranda bolo zabezpečenie 
bezcolného styku na dovoz potrebných materiálov, polotovarov, ale aj hotových výrobkov 
medzi dubnickým závodom a závodmi v protektoráte. Vedenie závodu žiadalo o povolenie 
exportu hotových zbraní a munície, ktoré sa hromadili v dubnickom závode (vtedajšia situ-
ácia predstavovala 150 vagónov munície pripravenej na export) a o viacmesačný vývozný 
program.34 

Výnosom slovenského ministerstva financií z 18. apríla 1939 (č. 3165/1939-IV/13) sa 
situácia stabilizovala aj pre dubnický závod: „zušlechťovací styk mezi naším závodem i se-
sterskými závody v Protektorátu, jakož i dovoz od jiných dodavatelů byl k úplné naší spoko-
jenosti vyřešen“.35 Bol povolený bezplatný dovoz surovín, polotovarov, výrobkov, strojové-
ho zariadenia, náradia a rôznych pomocných látok na výrobu diel a munície v dubnickom 
závode. Železničné vstupné úrady v Kútoch, Holiči, Skalici, Myjave a Púchove mali že-
lezničné zásielky adresovať bez akejkoľvek kontroly zodpovednému colnému úradu 
v Trenčianskej Teplej. Železničné zásielky sa tu mali vybaviť bez poplatkov na základe 
odosielacích listov z dubnického závodu. Vagóny s naloženou muníciou mali byť odoslané 
do Nemecka a určité súčiastky na ďalšie spracovanie do Plzne. Otázka vývozu do zahrani-
čia okrem Nemecka a protektorátu sa mala ešte prerokovať na finančnom oddelení v Pra-

33 SOA Plzeň, Archív Škoda Plzeň, f. GŘ Dubnice, šk. 3. Úprava stykov závodu v Dubnici nad 
Váhom s ostatnými závodmi.
34 SOA Plzeň, Archív Škoda Plzeň, f. GŘ Dubnice, šk. 3. Memorandum über das Werk Dubnica n/V. 
(1. Örtliche Situation des Werkes in Dubnica, 2) Verkehr unserer Unternehmen im Protektorate mit 
dem Werk in Dubnica, 3) Ausfuhr von Material, Halbfabrikaten und Munitionsverschlägen nach Dub-
nica, 4) Ausfuhr von Explosivstoffen, Pulver und Patronenhülsen nach Dubnica, 5) Ausfuhr von Ini-
tiatoren nach Dubnica, 6) Expedition der fertigen Munition und Geschütze aus Dubnica, 7) Überna-
hme von Geschützen und Munition in den Werkstätten, 8) Übernahme von Geschützen und Munition 
durch Schiessproben, 9) Von den Hlinka - Garden beschlagnahmtes Material, 10) Fertigbau des Wer-
kes in Dubnica für die Erreichung der Kapazität laut Zusammenstellung von 23. 3. 1939, 11) Finan-
zielle Situation des Werkes Dubnica).
35 SOA Plzeň, Archív Škoda Plzeň, f. GŘ Dubnice, šk. 3. Memorandum o závode v Dubnici. Správa 
z 21. 4. 1939 pre obchodného riaditeľa Aloisa Vaňeka.
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he.36 „Zbrojně technický úřad 10“ (ďalej ZTÚ-10)37 v Dubnici musel kontrolovať všetky 
vývozy tovarov a o vývoze do ktoréhokoľvek iného štátu než do Nemecka podať hlásenie 
ministerstvu hospodárstva.38 Už 27. apríla 1939 bolo z dubnického závodu odoslaných 12 
vagónov munície do Truppenübungsplatz Neuhammer a ďalších 5 vagónov do továrne 
Zieglerův důl v Nýřanech.39

Nariadením slovenskej vlády 1. júna 1939 sa vytvorilo slobodné colné pásmo, kde 
okrem považskobystrickej Zbrojovky patrili aj Škodove závody v Dubnici nad Váhom. 
V zbrojovkách sa zriadili colné úrady s právomocou kontrolovať dovážaný a vyvážaný to-
var. Dovoz tovarov zo zbrojárskych podnikov v protektoráte sa v slobodnom colnom pásme 
oslobodil od všetkých poplatkov, ako od dane z obratu, paušálnej dane z obratu vyberanej 
podľa platných predpisov pri dovoze a licenčného poplatku monopolu výbušných látok, 
pokiaľ výrobky z dovezeného tovaru alebo pomocou neho vyrobené sa vyviezli späť do 
protektorátu.40 

Bolo potrebné vymedziť aj právne postavenie zbrojoviek ako pobočných závodov za-
hraničných firiem na Slovensku. Zahraničná spoločnosť mohla na Slovensku existovať 
v dvoch formách: ako reprezentácia, alebo ako samostatná akciová spoločnosť. Na riešenie 
nostrifikácie sa bratislavská vláda odhodlala až začiatkom roka 1940. Pôvodný zámer zme-
niť pobočky na samostatné akciové spoločnosti bol zo strany Nemecka nevyhovujúci, pre-
tože pobočné závody už ovládalo prostredníctvom českých koncernov. Pobočky zahranič-
ných podnikov mali zostať pobočkami, ktoré boli prenajaté novoutvoreným slovenským 
spoločnostiam.

Podľa ustanovení nostrifikačného zákona č. 89/1940 Slovenského zákonníka: „Majite-
lia živnostenských podnikov, ktorých sídlo je mimo územia Slovenskej republiky a ktorí 
majú v tuzemsku jeden alebo viac vedľajších závodov, sú povinní pre každú živnosť, ktorá 
nemá stanovište na území Slovenskej republiky, oznámiť do 60 dní od účinnosti tohto záko-
na jeden z vedľajších závodov za hlavný závod.“41 Pre dubnický závod sa zriadila dňa  
9. apríla 1941 reprezentácia spoločnosti pre územie Slovenska so sídlom na mieste výrob-

36 SOA Plzeň, Archiv Škoda Plzeň, f. GŘ Dubnice, šk. 3, č. j. 59/1939. Úprava stykov závodu 
v Dubnici nad Váhom s ostatnými závodmi a otázka zamestnancov špecialistov. List riaditeľa dubnic-
kého závodu Františka Placáka z 15. 4. 1939.
37 V Škodových závodoch v Dubnici nad Váhom pôsobil „Zbrojně technický úřad 10“ (ZTÚ-10), 
ktorý vznikol výnosom MNO v Prahe dňa 1. decembra 1937 a v Považskobystrickej zbrojovke 
„Zbrojně technický úřad 4“ (ZTÚ-4), ktorý vznikol výnosom MNO dňa 13. júna 1936.
38 SOA Plzeň, Archív Škoda Plzeň, f. GŘ Dubnice, šk. 3. Výnos MF z 18. 4. 1939 č. j. 3165/1939-
IV/13 o bezplatnom dovoze: 1) surovín, polotovarov, výrobkov a rôznych pomocných látok, 2) nára-
dia a rôznych pomôcok, tiež obalov v obchode neobvyklých, 3) strojov, prístrojov a kontrolných mie-
ridiel na výrobu diel a munície zo sesterských podnikov a od rôznych dodávateľských firiem z čes-
kých krajín a Nemecka do závodu v Dubnici nad Váhom.
39 SOA Plzeň, Archív Škoda Plzeň, f. GŘ Dubnice, šk. 4. Expedícia streliva do Nemecka – správa 
z dňa 29. 4. 1939.
40 JANAS, ref. 8, s. 46. Podmienkou bolo, že dovážaný tovar musel byť vyrobený v Protektoráte 
Čechy a Morava. Pozri aj: SOA Plzeň, Archív Škoda Plzeň, f. GŘ Dubnice, šk. 4. Nariadenie k vlád-
nemu nariadeniu č. 126 z 1. 6. 1939 o úprave záznamového styku závodov Zbrojovka akc. spol. 
v Brne, závod v Považskej Bystrici a Akc. spol., predtým Škodove závody v Plzni, závod v Dubnici 
nad Váhom.
41 Slovenský zákonník, roč. 1940, 21. 4. 1940. Zákon č. 89 z dňa 29. 3. 1940 o úprave niektorých 
pomerov podnikov, ktorých sídlo je mimo územia Slovenskej republiky.
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ného závodu v Dubnici nad Váhom. Firma bola zapísaná ako „Akciová spoločnosť, predtým 
Škodove závody v Plzni, reprezentácia pre Slovensko“ („Aktiengesellschaft vormals Ško-
dawerke in Pilsen, Representanz für die Slowakei“). Ustanovili sa dvaja reprezentanti, a to 
závodný riaditeľ v Dubnici Karel Husárek42 a druhým reprezentantom sa stal splnomocne-
nec pre bezpečnosť závodu Nemec Paul Kuligowski.43 Pre Považskobystrickú zbrojovku sa 
zriadila reprezentácia 15. apríla 1941. Firma bola zapísaná ako „Zbrojovka Brno, a.s., za-
stupiteľstvo pre Slovensko“ („Waffenwerke Brünn, Aktiengesellschaft, Representanz für die 
Slowakei“). Firmu zastupovali traja reprezentanti: zástupca firmy Reischwerke A. G. für 
Waffen und Maschienenbau Hermann Göring - Benno Stahnke, riaditeľ Považskobystrickej 
zbrojovky Jaroslav Kubík a okresný náčelník v Považskej Bystrici Imrich Čerňanský.44

Vývin zbrojnej výroby na Slovensku nevyhnutne ovplyvnila orientácia na nacistické 
Nemecko. Nemecko a celé nacistické plánovanie vojnového hospodárstva počítalo s rých-
lym priebehom vojny „Blitzkrieg“.45 Navyše jej počiatočnú fázu sprevádzali vojenské úspe-
chy Nemecka, obsadzovanie nových území a zisk vojnovej koristi, ktorou boli aj zbrane 
a iný vojnový materiál. Výroba zbraní v Nemecku nielenže nestúpala, ale dokonca mala 
klesajúcu tendenciu. Už v novembri 1938 bol v pláne na nasledujúci rok znížený celkový 
prídel ocele pre nemeckú armádu z 530-tisíc na 300-tisíc ton a v júli 1939 dokonca zredu-
kovaný program výroby zbraní.46 Pri ekonomickom a zbrojnom plánovaní zároveň vládol 
chaos, pretože podliehal viacerým inštitúciám: Göringovmu úradu pre štvorročné plánova-
nie, Hospodárskemu a zbrojnému úradu (das Wehrwirtschafts und Rüstungsamt) na OKW 
pod vedením gen. Georga Thomasa, Ministerstvu pre zbrojenie a muníciu (das Ministerium 

42 SOA Plzeň, Archív Škoda Plzeň, f. GŘ Škoda Plzeň osobní spisy, zbierka 0448. Osobný spis 
Karla Husárka. Karel Husárek sa narodil 31. 1. 1893 v Čekoviciach (okres Prostějov) na Morave. Po 
štúdiu na gymnáziu s maturitou v Prostějove navštevoval Vysokú školu technickú v Brne. Potom ab-
solvoval Vysokú školu vojenskú, Školu politických náuk a generálsky kurz. Plynule ovládal jazyk 
francúzsky, nemecký, ruský a čiastočne anglický a čínsky. Po návrate z légií 3. 2. 1920 nastúpil do 
vojenskej služby ako dôstojník z povolania. Od 12. júla 1939 do 14. decembra 1941 pôsobil ako ria-
diteľ dubnického závodu. Po odvolaní z Dubnice bol pridelený k Hlavnému technickému riaditeľstvu 
v Prahe a mal za úlohu sledovať vývojové práce vo fyzikálnom a strojnom výskum. Na danom poste 
zotrval až do konca vojny. Po vojne ho obvinili, že vstúpil do služieb nemeckého zbrojného priemys-
lu, pre nedostatok dôkazov bol ale po 14-mesačnom zaistení prepustený na slobodu.
43 ŠA Bytča, f. Akciová spoločnosť, predtým Škodove závody Plzeň pobočný závod Dubnica, šk. 
38. Reprezentácia pre Slovensko.
44 MZA Brno, f. Zbrojovka Brno a.s. (H864), šk. 117, č. j. 426. Zriadenie zastupiteľstva firmy Zbro-
jovka Brno a.s. pre Slovensko.
45 Koncept tzv. bleskovej vojny pozostával z prípravy na sériu niekoľkých kratších vojen, ktoré si 
nemali vyžadovať vyšší stupeň ekonomických príprav než tomu zodpovedala situácia v roku 1938. 
Hitler sa domnieval, že nie je potrebné prekročiť túto úroveň. Nemecko však nebolo pripravené na 
dlhšie vedenie vojny, pretože stanovený strategický plán predpokladal vyhnúť sa predĺženému kon-
fliktu. Pozri: MILWARD, Alan. War, Economy and Society, 1939-1945. London, 1979, s. 26.
46 TOOZE, Adam. The Wages of Destruction. The Making and Breaking of the Nazi Economy. Lon-
don : Allen Line, 2006, s. 302-303. ISBN 978-0-7139-9566-4. Podľa originálneho plánu na roky 
1939-1940 sa počítalo s výrobou 61-tisíc kusov guľometov vz. 34, ale po redukcii prídelu ocele bol 
ich počet znížený na 13-tisíc. Rovnako výroba 105 mm ľahkej poľnej húfnice (leFH) klesla z 840 
kusov na 460. Výrazný pokles zaznamenal aj program výroby tankov od októbra 1939 do októbra 
1940, ktorý z 1 200 ks bol znížený o polovicu. Nemecké zbrojárske závody boli za týchto podmienok 
prinútené prepustiť viac než 100-tisíc kvalifikovaných robotníkov, čo potom sťažilo v potrebnom 
rozsahu znovuzavedenie masovej výroby zbraní.
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für Bewaffnung und Munition), na čele ktorého bol Fritz Todt a Ministerstvu hospodárstva 
(das Wirtschaftsministerium) s ministrom Walterom Funkom.47 

V dôsledku zredukovanej nemeckej vojenskej výroby aj slovenským zbrojovkám chý-
bali potrebné objednávky od nemeckej brannej moci. V rokoch 1939 – 1940 Škodove závo-
dy v Dubnici nad Váhom a Považskobystrická zbrojovka prekonávali značné ťažkosti. Me-
dzinárodné pomery, nedostatok objednávok a celkové obmedzovanie zbrojného priemyslu 
aj v slovenskom hospodárstve spôsobili značný pokles výroby a prepúšťanie zamestnan-
cov.48 V tomto období ešte nebola plne využitá výrobná kapacita považských zbrojoviek.

Zároveň v mechanických dielňach dubnického závodu ešte v septembri 1939 prebiehali 
montážne a inštalačné práce. Aby sa mohla začať výroba v lisovni striel, bolo potrebné po-
staviť tri ohrievacie pece a dva lisy na uzavretie telies striel, dokončiť stavbu žíhacích pecí 
a inštalovať zatiaľ nedodaný lis z Plzne. Počítalo sa s tým, že dielňa začne pracovať v januári 
1941. Sústružňa striel bola na tom podstatne horšie. Strojové zariadenie presunuté z Plzne sa 
už začiatkom roka 1939 vrátilo späť a časť sa odsunula aj do Adamova. Na začatie výroby 
chýbali potrebné stroje. O niečo lepší stav vykazovala dielňa na zapaľovače, kde však ešte 
tiež chýbalo niekoľko strojov. Pre všetky dielne sa nezaistila ani dodávka špeciálneho nára-
dia. Ťažkosti sa mali odstrániť za pomoci plzenského a čiastočne aj adamovského závodu.49

Útlm vojenskej výroby prekonali považské zbrojovky najmä vďaka objednávkam zo 
zahraničia. Zbrojovka Brno mala dať na základe nemeckej smernice prednosť exportu zbra-
ní do zahraničia pred dodávkami vojenského materiálu pre Wehrmacht, čím si mala zabez-
pečiť príliv devíz.50 Nemecko si uvedomovalo, že pre stabilitu slovenskej meny a ekonomi-
ky bol nevyhnutný príliv devíz práve z exportu tovarov, ako celulóza, drevo, slad alebo 
zbrane. Zatiaľ čo v Zbrojovke Brno sa výroba zaistila objednávkami na dlhší čas (puškáreň 
bola zamestnaná na rok a pol dopredu, naďalej významný obrat predstavovala výroba ťaž-
kých guľometov a nová výroba 15 mm guľometov aj s muníciou v plnej prevádzke, iba 
prechodný úbytok práce nastal pri výrobe ľahkých guľometov), s ríšskymi vojenskými 
úradmi sa rokovalo o možnosti využitia kapacity považskobystrickej Zbrojovky.

Vývoz zo závodov Zbrojovky Brno smeroval predovšetkým do Rumunska, kde zisky zo 
zbrojných dodávok tvorili 63 % všetkých zbrojných ziskov Zbrojovky. Do Rumunska bolo 
v priebehu roka 1939 dodaných 4 737 ťažkých a veľkých guľometov, 86 miliónov ks pe-
chotnej munície a 392 485 pušiek, z toho 60-tisíc pušiek vz. 24 sa vyrobilo v Považskej 
Bystrici.51 Od 17. júla 1939 do 30. marca 1940 prevzal ZTÚ-4 v Považskej Bystrici v rámci 
sérií AR až HR spolu 50-tisíc pušiek a bodákov vz. 24 a od 1. apríla 1940 začal s prebera-
ním ďalšej série 10-tisíc pušiek a bodákov vz. 24 pre Rumunsko.52 Aj výroba v muničnej 
prevádzke sa zamerala predovšetkým na rumunskú objednávku. Práca na objednávkach 
MNO bývalej ČSR sa úplne zastavila a zamestnanci muničnej prevádzky v súhrnnom počte 

47 NOAKES, Jeremy. Nazism, 1919-1945. Vol. 4: The German Home Front in World War II. Exeter 
: University of Exeter Press, 1998, s. 208-210. ISBN 978-0-85989-474-6.
48 Zbrane a náboje dosiahli v exporte zo Slovenska v roku 1939 spolu 241 miliónov korún, v roku 
1940 to bolo 436 miliónov a v roku 1941 iba 151 miliónov. Pozri: LIPTÁK, ref. 29, s. 130.
49 VANĚK, Alois – SUŠKO, Ladislav. Z histórie strojárskych a metalurgických závodov v Dubnici 
nad Váhom 1928-1949. Dubnica nad Váhom, 1976, s. 96-98.
50 FRANĚK, ref. 20, s. 57.
51 MZA Brno, f. Zbrojovka Brno a.s. (H864), šk. 158, č. j. 220.
52 Vojenský historický archív (VHA) Bratislava, f. MNO dôv., šk. 46, č. j. 154947/1940. Objednáv-
ka pušiek pre Rumunsko.
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1 780 boli presunutí na vybavenie rumunskej objednávky. Zastavením dodávok nikloplato-
vaných kalíškov zo Švajčiarska sa zdržala výroba striel a meškali aj zásielky prachu zo 
Semtína, následkom čoho bola výroba nábojov pre Rumunsko dočasne zastavená, a nespl-
nila sa tak požiadavka elaborácie 10 miliónov nábojov v marci 1939.53 

V roku 1939 sa v považskobystrickej Zbrojovke vyrobilo spolu 218 miliónov ks rôznej 
munície a 690-tisíc ks delostreleckých nábojníc.54 V máji 1939 bola v Považskej Bystrici 
daná do výroby prvá časť hlavní pre guľomety MG 34 (Maschinengewehr 34). Zo Zbrojov-
ky v Považskej Bystrici smeroval export okrem Rumunska ešte do Juhoslávie, Číny, Afga-
nistanu a ďalších krajín. Objednávka na 100 miliónov ks nábojov pre Čínu sa dokončila  
31. marca 1939 a odoslal sa zvyšok objednávky v súhrnnom počte 25 miliónov nábojov. Za-
čiatkom októbra 1939 prevzala afganská komisia v závode vyrobených 5-tisíc delostrelec-
kých nábojníc 37 mm.55 Po dokončení exportných objednávok pracoval závod na rozpracova-
ných objednávkach MNO bývalej ČSR, ktoré preberala nemecká armáda. Prevzaté zbrane 
a munícia z objednávok bývalého československého MNO využil Wehrmacht v ťažení proti 
Poľsku, Francúzsku, na Balkáne aj v počiatočnej etape vojny proti Sovietskemu zväzu.

Dubnica pracovala najmä na sovietskych objednávkach, ale aj zákazkách na muníciu 
z krajín, ako napr. Turecko, Taliansko, Bulharsko, Rumunsko, Juhoslávia či Irán. Na jeseň 
v roku 1939 dostal dubnický závod objednávku na výrobu delostreleckej munície pre Soviet-
sky zväz. Bola to munícia pre 210 mm kanón a pre 305 mm húfnicu. Celý priebeh výroby 
sledovala v Dubnici sovietska komisia. Zástupcovia plzenskej Škodovky rokovali so Soviet-
skym zväzom už v júli 1939 a na jeseň sa k nim pripojil aj riaditeľ brnianskej Zbrojovky 
Karel Staller. Rokovanie a neskôr aj vzájomné obchodné vzťahy prebiehali v súlade s ne-
mecko-sovietskou zmluvou o neútočení z 23. augusta 1939, známou podľa ministrov zahra-
ničných vecí ako pakt Ribbentrop – Molotov a naň nadväzujúcou obchodnou dohodou.56 Ku 
koncu roka 1940 už museli členovia komisie opustiť Slovensko, ale v tom čase bola objed-
návka z väčšej časti kompletná. Objednávku na 50 – 60-tisíc protitankových mín v cene 70 
miliónov Ks získal dubnický závod z Turecka. Pre Juhosláviu sa vyrábalo do konca júna 
1940 dovedna 20-tisíc ks pancierových granátov kalibru 37 mm, pre Taliansko 40 868 časo-
vacích granátov 75 mm, pre Bulharsko 4 000 nárazových a 1 000 pancierových granátov so 
zapaľovačmi a do Rumunska bolo určených 400 ks nárazových zapaľovačov 47 mm.57 

Škodove závody a považskobystrická Zbrojovka aj po 14. marci 1939 pokračovali na 
rozpracovanej objednávke zbraní a munície pre MNO bývalej ČSR, keďže Nemecká vo-
jenská správa sa zaviazala, že prevezme tie zákazky, ktoré budú dokončené do 1. januára 

53 MZA Brno, f. Zbrojovka Brno a.s. (H864), šk. 73. Riaditeľská správa závodu v Považskej Bystri-
ci za marec 1939.
54 MZA Brno, f. Zbrojovka Brno a.s. (H864), šk. 158, č. j. 220/1939. Munitionerzeugung im Jahre 
1939.
55 MZA Brno, f. Zbrojovka Brno a.s. (H864), šk. 73. Riaditeľská správa závodu v Považskej Bystri-
ci za október 1939.
56 TOOZE, ref. 45,s. 320-321. Obchodná dohoda medzi Nemeckom a Sovietskym zväzom bola de-
finitívne podpísaná vo februári 1940. Sovietsky zväz sa stal hlavným zásobovateľom Nemecka. Do-
dával najmä potraviny, v priebehu roka 1940 tiež 74 % nemeckej spotreby fosfátu, 67 % azbestu, 65 
% chrómu, 55 % mangánu, 40 % niklu a 34 % do Nemecka dovážanej nafty.
57 VHA Bratislava, f. MNO 1939-1945 dôv., šk. 47, č. j. 159 201-159 370/1940. Dovoz a vývoz 
zbrojného materiálu.
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1940.58 Ohľadne fungovania preberacích úradov bývalej československej vojenskej sprá-
vy malo byť potvrdené, že preberajú vyrobený vojnový materiál pre nemeckú brannú 
moc. ZTÚ-10 a ZTÚ-4 boli oficiálne uznaným výkonným orgánom nemeckej vojenskej 
správy, ktorý pre ňu preberal vyrobený materiál, o čom sa rozhodlo v apríli 1939 u Arbeit-
sstab des Waffenamtes (gen. Moro) v Prahe.59 Činnosť ZTÚ-10 v Dubnici sa predĺžila do 
1. septembra 1939.60 Zrušenie úradu sa uskutočnilo až dňom 30. októbra 1939 a vojenskí 
gážisti českej národnosti odišli do Protektorátu. Dovtedy ich ponechali v službe v ZTÚ-
10 a ZTÚ-4 so zdôvodnením, že ich odchod by vážne narušil chod dubnického a považ-
skobystrického závodu a závody by boli nútené zastaviť výrobu vojnového materiálu.61 
ZTÚ-10 nahradil slovenský vojenský dozor. O zriadení slovenského vojenského dozoru 
rozhodol minister národnej obrany gen. Ferdinand Čatloš pri prehliadke Škodových závo-
dov v Dubnici nad Váhom dňa 13. mája 1939 a následne bol nastolený už 17. mája 1939 
pod názvom: „Vojenský dozor z akciovej spoločnosti predtým Škodove závody, závod Dub-
nica nad Váhom.“62 

Vo viacerých podnikoch podriadených vojenskému dozoru bol určený aj dôverník Mi-
nisterstva hospodárstva. Nemecké vyslanectvo poukazovalo najmä na to, že bol menovaný 
dôverník MH aj pre podnik v Dubnici nad Váhom, čo nepovažovalo za odôvodnené a žia-
dalo, aby funkciu dôverníkov MH v Dubnici a v ďalších podnikoch podriadených vojenské-
mu dozoru zrušili, keďže slovenské záujmy boli dostatočne chránené kontrolnými orgánmi 
slovenského MNO.63 Škodove závody v Dubnici nad Váhom a Považskobystrická zbrojov-
ka ako podniky, v ktorých sa pracovalo pre nemecké vojenské hospodárstvo, boli podriade-
né slovenskému aj nemeckému vojenskému dozoru. Nemecký vojenský úrad bol v Škodo-
vých závodoch v Dubnici nad Váhom zriadený dňa 4. augusta 1939. Na čele Heeres-Abna-
hmenstelle v Dubnici bol Hauptmann Herbert Wernicke, ktorému boli pridelení dvaja pod-
dôstojníci nemeckej armády.64 

Po vypuknutí druhej svetovej vojny 1. septembra 1939 sa územie Slovenska využilo ako 
nástupný priestor pre nemecký útok na Poľsko z juhu. Vo výzve k obyvateľstvu Slovenska, 
ktorú vláda zverejnila 28. augusta v rozhlase a 30. augusta v tlači, sa uvádzalo: „Podporuj-
te naše priateľské nemecké vojsko, ktoré prechádza v týchto vážnych chvíľach našou vlas-

58 SOA Plzeň, Archív Škoda Plzeň, f. GŘ Dubnice, šk. 3. Správa o návšteve nemeckých dôstojníkov 
Heeresabnhameinspicient plk. Königa a jeho zástupcu mjr. Loebba z Prahy v Dubnici nad Váhom 
z 1. 7. 1939. Práca na rozpracovanej objednávke zbraní a munície MNO bývalej ČSR trvala až do 
marca 1940. Pozri: ZEMENE, R. Marián. Dubnica v rokoch 1848-1945. In BYSTRICKÝ, Valerián – 
ROGUĽOVÁ, Jaroslava (ed.). Dubnica nad Váhom. Dubnica nad Váhom : Historický ústav SAV, 
2010, s. 146. ISBN 978-80-970251-5-1.
59 SOA Plzeň, Archív Škoda Plzeň, f. GŘ Plzeň, šk. 1008, č. j. 5237. Správa o porade konanej dňa 
28. 4. 1939 na MNO ohľadne ďalšej existencie ZTÚ-10.
60 SOA Plzeň, Archiv Škoda, f. GŘ Dubnice, šk. 3, č. j. 2612. Správa z 30. 6. 1939o zriadení vojen-
ského dozoru v Dubnici nad Váhom.
61 ŠA Bytča, f. Akciová spoločnosť, predtým Škodove závody Plzeň, pobočný závod Dubnica, šk. 
45. Kronika Škodových závodov v Dubnici nad Váhom, s. 2.
62 SOA Plzeň, Archiv Škoda, f. GŘ Dubnice, šk. 4, č. j. 2470. Výnos MNO o zriadení vojenského 
dozoru u akciovej spoločnosti, predtým Škodove závody, závod Dubnica nad Váhom.
63 SNA Bratislava, f. MH 1938-1945, inv. 27, šk. 224, č. j. 74/1940. Vládny dôverník MH vo vojno-
vo-hospodársky dôležitých závodoch.
64 ŠA Bytča, f. Akciová spoločnosť, predtým Škodove závody Plzeň pobočný závod Dubnica, šk. 
45. Kronika Škodových závodov v Dubnici nad Váhom, s. 4.
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ťou!“65 Zbrojný priemysel musel reagovať na okamžité podnety. Podľa vojnovej situácie 
začali nacisti meniť Zbrojovke aj Škodovke výrobné dispozície na základe tzv. stupňov 
dôležitosti výroby jednotlivých druhov zbraní. Zmeny programov a pracovných postupov 
znamenali v Brne, Považskej Bystrici a vo Vsetíne veľké presuny strojov a ďalšie dočasné 
zníženie výroby a produktivity práce. Zmena výrobného programu najviac zasiahla práve 
Považskú Bystricu, ktorá vyrábala náhradné súčiastky k puškám a guľometu MG 34.66 
V Dubnici nad Váhom sa už 10. septembra 1939 uskutočnila konferencia, na ktorej sa ro-
kovalo o programe zbrojnej výroby.67 

Na základe zmluvy o brannom hospodárstve „Wehrwirtschaftsvertrag,“ prijatej 30. ja-
nuára 1940, pripadlo 25 najdôležitejších slovenských podnikov uvedených v zozname (zo-
znam obsahoval aj Škodove závody v Dubnici a považskobystrickú Zbrojovku) pod ne-
meckú kontrolu.68 Zmluvu podpísali za slovenskú vládu minister zahraničných vecí Ferdi-
nand Ďurčanský a splnomocnený Štefan Polyák a za nemeckú stranu nemecký vyslanec 
v Bratislave Hans Bernard a vedúci nemeckej vojenskej misie genpor. Paul von Otto. Na 
príprave zmluvy sa okrem vládnych výborov zúčastnili príslušné ministerstvá, ako aj via-
ceré ďalšie vládne a hospodárske orgány oboch krajín, nemecké vyslanectvo v Bratislave, 
nemecká vojenská misia v Bratislave, Hlavné velenie nemeckej brannej moci a jeho Úrad 
pre branné hospodárstvo a výzbroj a tiež niektoré iné inštitúcie a korporácie zmluvných 
štátov. Zmluva obsahovala 13 paragrafov, 2 dodatkové protokoly 3 a 5 a zoznam sloven-
ských podnikov.

Slovenská vláda sa zaviazala zabezpečovať pre Nemecko právo na využitie a kontrolu 
podnikov uvedených v zozname, nemecké orgány mohli spolupôsobiť pri stíhaní trest-
ných činov smerujúcich proti spoločným záujmom Ríše a Slovenskej republiky. Sloven-
ská vláda sa tiež zaviazala plynule zabezpečovať dodávky pre Nemecko a na požiadanie 
v prípade potreby zvýšiť výrobnú kapacitu podnikov, postarať sa o pridelenie dostatočné-
ho množstva pracovných síl aj vrátane využitia českých a nemeckých zamestnancov 
a o bezpečnostnú ochranu závodov. Bol povolený bezcolný dovoz surovín, polotovarov 
a hotových výrobkov z Nemecka a protektorátu, ak boli určené pre potreby nemeckého 
vojnového hospodárstva. V dodatkovom protokole k 3. bodu mala byť zaistená účasť slo-
venskej výroby na využití podnikov. Jej rozsah však mal byť určený až po rokovaniach 
s nemeckým dôstojníkom pre vojnové hospodárstvo. V dodatkovom protokole sa uvádza-
lo, že podniky budú pracovať v doterajšom rozmere na krytie slovenskej domácej potreby, 

65 Slovák, 30. 8. 1939, s. 1.
66 FRANĚK, ref. 20, s. 57.
67 12. decembra 1939 Hitler definitívne schválil plán zvýšenia mesačnej produkcie zbraní a munície. 
V priebehu siedmich mesiacov (od januára do júla 1940) sa výroba munície zdvojnásobila. V porov-
naní s aktuálnou produkciou výroby na jeseň 1939 malo byť zvýšenie na jeseň 1940 3,5-násobné a na 
jeseň 1941 až 5-násobné. Pozri: TOOZE, ref. 45, s. 347.
68 HUBENÁK, ref. 5, dok. 69. Slovenské znenie zmluvy. Podpísaniu dohody predchádzalo viacero 
slovensko-nemeckých rokovaní (od novembra 1939 do konca januára 1940), hoci postupný priebeh 
vzhľadom na vojenské ciele nacistického Nemecka môžeme sledovať v podstate už od prijatia ochran-
nej zmluvy a následne zmluvy o ochrannom pásme. K problematike zmluvy „Wehrwirtschaftsver-
trag“ pozri práce: NIŽŇANSKÝ, Eduard – TULKISOVÁ, Jana. Príprava a podpísanie slovensko- 
nemeckej zmluvy o vojnovom hospodárstve z 30. 1. 1940. In Vojenská história, 2006, roč. 10, č. 4, s. 
109-125. ISSN 1335-3314; SUŠKO, Ladislav. Počiatky hospodárskej exploatácie Slovenska naciz-
mom (marec 1939 - júl 1940). In Ćeskoslovenský časopis historický, 1977, roč. 25, č. 5.
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ako aj na krytie devíz donášajúceho vývozu. V porovnaní s predchádzajúcimi zmluvami 
(ochranná zmluva a zmluva o ochrannom pásme) išlo o výraznejšie podriadenie sa nacis-
tickému Nemecku.69 

Nemecké vládne orgány mohli zadávať vybraným závodom slovenského branného hos-
podárstva objednávky pre potreby nemeckej vojnovej výroby podľa osobitných hospodár-
skych zmlúv. Kontrolu nad plnením objednávok v jednotlivých závodoch preberal nemecký 
dôstojník pre branné hospodárstvo „Wehrwirtschftsoffizier“ pri nemeckej vojenskej misii 
v Bratislave a jemu podriadení pridelenci. Tí mali právo vstupovať do závodov, kontrolovať 
ich výrobu a hospodársku agendu a zúčastňovať sa na ich riadení.70 Úrad dôstojníka pre 
branné hospodárstvo v nasledujúcom období usmerňoval a kontroloval vývoj podnikov 
branného hospodárstva a podával o nich správy do Nemecka.

Pri stále sa zväčšujúcom rozsahu zbrojárskych koncernov a rastúcich investíciách sa 
v roku 1940 pristúpilo k zvýšeniu akciového kapitálu. Akciový kapitál Zbrojovky sa zvýšil 
zo 120 na 300 miliónov K a Škodovky z 220 na 687 miliónov K.71 Prechod na výrobu ne-
meckých typov zbraní sa neuskutočnil hneď v marci 1939, ale až začiatkom roka 1940. 
Prevzatím výroby nemeckých vzorov zbraní sa produkcia podnikov postupne opäť vrátila 
na predvojnovú úroveň. Hospodárski predstavitelia Nemecka vyvíjali na slovenské vládne 
kruhy nátlak, aby obmedzili obchodnú výmenu s ďalšími krajinami a zmenili orientáciu 
tradičných obchodných väzieb v prospech Nemecka, respektíve Veľkonemeckej ríše. Dub-
nický závod už v priebehu roka 1940 (od 1. januára do 31. októbra 1940) mal obrat zo za-
hraničných objednávok vyše 509 miliónov K, pričom 62 % z dodávok smerovalo do Ríše 
(aj s územím protektorátu) a zvyšných 38 % do iných zahraničných krajín, najmä do Juho-
slávie, Rumunska, Turecka a Afganistanu.72 V nasledujúcich rokoch zostali obchodnými 
partnermi Zbrojovky Brno, okrem Ríše, Juhoslávia (do roku 1941), Rumunsko, a novými 
odberateľmi sa stali Španielsko a Švédsko.

Dubnický závod bol zariadený na výrobu diel od 37 mm až po 150 mm húfnice z objed-
návok pre OKH. Mesačná kapacita malokalibrových diel predstavovala 30 – 40 ks, stred-
ných diel 4 – 6 ks a 150 mm ťažkých húfnic 4 – 6 ks mesačne. Bolo potrebné zaistiť využi-
tie kapacity továrne v Dubnici nad Váhom rozdelením objednávok medzi závodmi v Plzni 
a Dubnici. Objednávka ťažkých poľných húfnic 150 mm sFH 18 (150 mm schwere Feld-
haubitze 18)73 bola pridelená Dubnici, aby sa v Plzni uvoľnila kapacita na výrobu pre Ober-

69 NIŽŇANSKÝ, ref. 67, s. 124-125.
70 HALLON, Ľudovít – SABOL, Miroslav – FALISOVÁ, Anna. Vojnové škody a rekonštrukcia 
Slovenska 1944-1948. Bratislava : Historický ústav SAV, 2011, s. 47-48. ISBN 978-80-89396-14-6; 
Pozri: HALLON, Ľudovít. Slovensko-nemecké hospodárske vzťahy 1939-1945 (rukopis), s. 51. We-
hrwirtschaftsoffizier mal na starosti tiež dozor nad financovaním nemeckých jednotiek v ochrannom 
pásme, sprostredkoval rokovania o podiele Slovenska na ziskoch z vývozu zbraní zo slovenských 
zbrojoviek a zasahoval aj do iných oblastí hospodárstva súvisiacich so zásobovaním armády a obra-
nou Veľkonemeckej ríše.
71 FRANĚK, ref. 20, s. 21.
72 SOA Plzeň, Archív Škoda Plzeň, f. GŘ Dubnice, šk. 4, č. j. 11/1940. Geldmittelversorgung, Liqui-
ditätslage und Kostenverhältnisse der slowakischen Betriebe in der Zeit vom 1. 1. 1940 bis zum 
31. 10. 1940 Werk Dubnitz.
73 150 mm sFH 18 bola v období 2. svetovej vojny štandardnou nemeckou ťažkou poľnou húfnicou 
kalibra v skutočnosti 149 mm. Dĺžka hlavne bola 4,44 m. Prepravná hmotnosť zbrane bola 6 304 kg 
a bojová 5 512 kg. Počiatočnú rýchlosť strela dosahovala 520 m/s s maximálnym dostrelom 13 325 m. 
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kommando der Marine (OKM), priemerne 9 diel mesačne. Ľahké poľné húfnice 105 mm 
leFH 18 (105 mm leichte Feldhaubitze 18)74 sa vyrábali súčasne v Plzni aj v Dubnici. Ná-
sledkom práce na iných objednávkach nemohla Plzeň začať dodávať na prianie OKH kom-
pletné delá už v roku 1940, ale až najskôr v marci 1941. Preto sa zákazka sčasti presunula 
do Dubnice, kde bola na to voľná kapacita. Rovnako v prípade výroby 37 mm KWK (Kam-
pfwagenkanone) 38 (tankový kanón Škoda A7) sa vyrábal v Plzni (40 ks mesačne) aj 
v Dubnici (20 ks mesačne).75 Pretože jednotlivé objednávky rôznych typov neprichádzali 
súčasne, ale v rôznych intervaloch za sebou, pri neskoršie zadaných objednávkach bola 
výroba rozdelená podľa voľnej kapacity závodov.76 

Nemeckí vojenskí predstavitelia z Rüstungsinspektion v Prahe gen. maj. Weigand a maj. 
Lavergne spolu s nemeckým dôstojníkom pre vojnové hospodárstvo Hptm. Behmom 
navštívili 4. apríla 1940 Škodove závody v Dubnici nad Váhom. Po prehliadke mal byť pre 
nich vypracovaný maximálny program výroby zbraní a munície dubnického závodu. Z ob-
jednávky 100 ks 37 mm PAK (protitankový kanón) pre OKH sa od septembra 1940 do 
konca júna 1941 malo vyrábať 10 kanónov mesačne.77 Pre spoločnosť Českomoravská – 
Kolben – Daněk (ČKD)78 sa malo od marca do konca októbra 1940 vyrobiť 150 ks 37 mm 

Pozri: CHANT, Chris. Dělostřelectvo. Nejvýznamnější typy dělostřeleckých zbraní od roku 1914 do 
současnosti. Praha : Naše vojsko, 2007, s. 72. ISBN 978-80-206-0905-2; ENGELMANN, Joachim. 
Deutsche schwere Feldhaubitzen 1934-1945. Podzun - Pallas – Verlag, 1992. ISBN 3-7909-0446-5.
74 105 mm leFH 18 bola ľahká húfnica kalibra 105 mm, ktorú využívali Nemci v poľnom delostre-
lectve. Dĺžka hlavne bola 2 310 mm. Váha zbrane (bojová) bola 1 525 kg (transportná) 2 870 kg. Hú-
fnica bola s maximálnym dostrelom 9 225 m. Počiatočná rýchlosť strely bola 395 m/s. Rýchlosť paľ-
by dosahovala 6-8 rán za minútu. Pozri: ENGELMANN, Joachim. Das Buch der Artillerie 1939-
1945. Podzun - Pallas – Verlag, 1983. ISBN 978-3895551796; ENGELMANN, Joachim. German 
Artillery in World War II 1939-1945. Nebel Verlag,1994. ISBN 0887407628.
75 37 mm KWK M 38 (Škoda A7) bol tankový kanón kalibra 37 mm s hlavňou dlhou 50 kalib-
ra/1858 mm. Mal poloautomatický vertikálny klinový záver. Váha zbrane bola 275 kg. Kanón bol 
s maximálnym dostrelom 4 000 m s nepriamou streľbou pre trieštivo-trhavý granát a účinným dostre-
lom 1500 m pre protipancierový granát priamou streľbou. Úsťová rýchlosť pre protipancierový granát 
bola 750 m/s a pre trieštivo-trhavý granát 730 m/s. Teoretická rýchlosť paľby dosahovala 25 rán za 
minútu, pričom umožňoval 12 –15 mierených výstrelov za minútu. Ako munícia sa používal triešti-
vo-trhavý granát a protipancierový granát. Tvoril hlavnú výzbroj tankov vz. 38. Pozri: KARLICKÝ, 
Vladimír. Československé dělostřelecké zbraně. Praha : Naše vojsko, 1975.
76 SOA Plzeň, Archív Škoda Plzeň, f. GŘ Plzeň, šk. 1008, č. j. 5237/1940. Správa o rozdelení práce 
medzi závodmi v Plzni a v Dubnici pre generálneho riaditeľa Škodovky Adolfa Vamberského 
z 1. 7. 1940.
77 37 mm PAK 35/36 (Panzerabwehrkanone) bol protitankový kanón. V roku 1925 ho firma Rhein-
metall začala presadzovať pre nemeckú armádu v oblasti konštrukcie a vývoja. Samotná výroba sa 
začala v roku 1928. V roku 1936 bol kanón prvýkrát nasadený v boji počas občianskej vojny v Špa-
nielsku. Hoci sa kanón dobre osvedčil proti ľahšie obrneným vozidlám, v roku 1940 nedokázal pre-
streliť lepšie obrnené britské a francúzske tanky. Naďalej sa však používal, napríklad aj pri ťažení do 
Sovietskeho zväzu. Kanón bol kalibru 37 mm s dĺžkou hlavne 1,665 m. Bojová hmotnosť kanóna bola 
328 kg, prepravná 440 kg. Počiatočná rýchlosť protipancierovej strely bola 760 m/s. Dostrel mal 
7 000 m. Priebojnosť bola 38 mm pri vzdialenosti 365 m. Pozri: CHANT, ref. 72, s. 108.
78 V roku 1921 sa První Českomoravská továrna na stroje v Prahe zlúčila s Elektrotechnickou a. s. 
a vznikla tak Českomoravská – Kolben. Tá sa v roku 1927 spojila s Akciovou spoločnosťou Strojírny, 
predtým Breitfeld Daněk a spol. a vznikla Českomoravská – Kolben – Daněk, najväčší strojársky 
podnik v Československu. Na čele podniku stál Emil Kolben. V období druhej svetovej vojny bola 
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KWK M 38 (tankový kanón Škoda A7) priemerne 20 kanónov mesačne. Ďalších 65 ks sa 
malo vyrobiť pre OKH, ako aj 150 náhradných hlavní. Pre OKH sa v Dubnici mala vyrábať 
aj ľahká poľná húfnica 105 mm leFH 18 v súhrnnom počte 148 ks, s mesačnou výrobou 
priemerne 6 húfnic od decembra 1940 do decembra 1942. Ťažká poľná húfnica 150 mm  
sFH 18 sa pre OKH mala vyrábať od februára 1941 až do konca roka 1942 v súhrnnom 
počte 216 ks, čo predstavovalo priemernú mesačnú produkciu 6 húfnic. S touto výrobou 
boli dielne na výrobu zbraní využité na 80 %.79

Dovedna sa za rok 1939 v dubnickom závode vyrobilo 306 diel (malého kalibru A4 
PÚV 278 ks, diel K4 28 ks), v roku 1940 dovedna 235 diel (malokalibrových 215 a ťažkých 
poľných diel 20), v roku 1941 diel 217 (malokalibrových 171, ľahkých poľných diel 34 
a ťažkých poľných diel 12).80 Zo zbrojných objednávok pre OKH bolo z dubnického závo-
du od 1. januára do 30. júna 1940 dodaných 165 096 ks 37 mm pancierových granátov M37, 
dovedna 30 060 ks 80 mm ľahkých mín M36, 15 030 ks 100 mm granátov M30, 13 760 ks 
150 mm granátov M37, 380-tisíc ks 37 mm pancierových granátov M37 a M34.81 

V roku 1940 sa v považskobystrickej Zbrojovke vyrábali pušky vz. 24 pre Rumunsko 
a z objednávky bývalého československého MNO, súčiastky guľometov MG 34 (Maschi-
nengewehr 34), munícia 7,9 mm a 9 mm z objednávky československého MNO, pre SS 
a OKH. Stále však oddelenie pechotnej a delostreleckej munície využívalo kapacitu len na 
35 % a hutná prevádzka len na tretinu. Preto sa v závode naďalej ponechala a rozširovala 
výroba pušiek s kapacitou 400 ks denne a výroba pušiek K 98. Miesto tradičnej pušky vz. 
24 zaviedli Nemci v Považskej Bystrici postupnú výrobu svojej vlastnej karabíny K 98 k, 
ktorá sa vyvinula z pušky K 98. V roku 1940 bol na muničnej výrobe dostavaný objekt 44 
na kontrolu výroby. V zlievarni ľahkých a farebných kovov sa v roku 1940 postavila druhá 
hala a inštalovala pec Gautschi (na 2 000 kg).82

Škodove závody v Dubnici nad Váhom mali koncom decembra 1940 urýchlene vypra-
covať MNO aj ponuku na dodávku 10 ks kanónov 37 mm typ A7 s príslušnými lafetami pre 
útočnú vozbu, 10 súprav záložných súčiastok pre kanón 37 mm typ A7, 5 000 ostrých pan-
cierových nárazových granátov (OPG) a 5 000 ostrých nárazových granátov (ONG) pre 
kanón 37 mm A7.83 Pre slovenskú armádu sa v mesiacoch jún – júl 1941 v Škodových zá-

spoločnosť premenovaná na Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik AG a vyrábala najmä zbrane pre 
Wehrmacht.
79 SOA Plzeň, Archív Škoda Plzeň, f. GŘ Plzeň, šk. 1008, č. j. 8556/1940. Besichtigung der Firma 
Škoda, Zweigwerk Dubnica am 4. 4. 1940 (Generalmajor Weigand – Rüstungsinspekteur Prag, Major 
Lavergne und Wehrwirtschaftsoffizier Behm).
80 SOA Plzeň, Archív Škoda Plzeň, f. GŘ Škoda Plzeň, šk. 304. Prehľad výroby diel v závodoch 
Plzeň a Dubnica za rok 1939-1941.V porovnaní s výrobou v Plzni, kde sa v roku 1939 vyrobilo do-
vedna 978 diel (597 malého kalibru, 152 pevnostných diel, 16 ľahkých poľných diel, 124 ťažkých 
poľných diel, 76 Flakov, 13 ťažkých diel) v roku 1940 spolu 1 212 diel (745 malého kalibru, 75 pev-
nostných diel, 304 ľahkých poľných diel, 66 ťažkých poľných diel, 5 Flakov, 14 ťažkých diel a 3 ná-
morné delá) a v roku 1941 spolu 1 514 diel (756 malého kalibru, 478 ľahkých poľných diel, 8 ťažkých 
poľných diel, 163 Flakov, 22 ťažkých diel a 87 námorných diel).
81 SOA Plzeň, Archív Škoda Plzeň, f. GŘ Dubnice, šk. 5, č. j. 11/1940. Munitionsaufträge der OKH. 
Vom Werk Dubnica vom 1. 1. bis 30. 6. 1940 abgesandt.
82 SMATANA, Karol. Zabudnutá munička na Považí 1934-2004. Košice – Myslava : TypoPress, 
2005, s. 9. ISBN 80-89089-21-6.
83 VHA Bratislava, f. MNO 1939-1945 dôv., šk. 47, č. j. 159 201-159 370/1940. Dovoz a vývoz 
zbrojného materiálu.



VOJENSKÁ HISTÓRIA

25

vodoch v Dubnici vyrobilo 15 012 ONG 37 mm. Strelivo sa odovzdalo do muničného skla-
du ústrednej zbrojnice v Trenčíne. Jedenásť kanónov A7 37 mm prevzal PÚV v Turčian-
skom Sv. Martine vo februári a 19 ks kanónov v decembri 1941. Súčasne sa v Škodových 
závodoch koncom decembra 1940 objednalo 10 008 ks OPG.84 Po zaplatení zálohy a odčí-
taní štátnej taxe 3 % zostávalo MNO k 19. februáru 1941 zaplatiť Škodovým závodom ešte 
1 151 282 Ks.85

Ešte v roku 1940 predstavoval náklad na slovenskú prácu vynaloženú na výrobu, pri 
ktorej sa v dubnickom závode spolupracovalo v rámci závodov koncernu, len nízke percen-
to. Začiatkom roka 1941 sa už množstvo pracovných úkonov v dubnickom závode zvýšilo, 
pribudlo mnoho nových výrobných procesov, aby nebolo potrebné stále posielať materiál 
medzi jednotlivými závodmi. Väčšina pomocných látok pôvodne dovážaných sa začala ku-
povať na Slovensku.86 

Postupne sa prikročilo aj k viacerých bezpečnostným opatreniam. V považskobystrickej 
Zbrojovke sa budovali vlastné protiletecké kryty, ktorých počet a rozmiestnenie boli utajené 
dokonca aj pred okresným a obecným úradom. V dubnickom závode to nebolo potrebné, 
pretože sa tu nachádzali rozsiahle podzemné výrobne. Zamestnanci sa školili v oblasti pro-
tileteckej a svojpomocnej ochrany a uskutočňovali sa aj pravidelné cvičenia civilnej protile-
teckej ochrany. Protileteckú ochrannú službu si zabezpečovali závody vlastnými silami. Na 
protileteckú ochrannú službu v závodoch na území celého štátu dozerala Obchodná a prie-
myselná komora v Bratislave prostredníctvom Ústredia závodnej protileteckej ochrannej 
služby (ZPO).87 Obmedzil sa aj vstup cudzích osôb do závodu. Na vstup bolo potrebné po-
volenie Wehrwirtschaftsoffiziera a povolenie MNO Slovenskej republiky. Vedúci zamest-
nanci z ústredia koncernov Škodovky a Zbrojovky Brno mali vystavené celoročné preuka-
zy. Cudzinci museli mať navyše ešte sprievodný list. Len sprievodný list stačil na vstup do 
závodu príslušníkovi nemeckej brannej moci.88 

Na bezpečnosť závodu dohliadal bezpečnostný referent alebo neskôr zmocnenec pre 
ochranu „Abwehrbeauftragter“. V dubnickom závode tento úrad zriadili začiatkom roka 
1940. Jeho úlohou bolo zaistiť poriadok a nerušený chod výroby. Mal zamedziť sabotážam 
zo strany zamestnancov a prípadnej špionáži. V pracovnom čase i mimo neho mal prístup 
na všetky pracoviská. Musel byť informovaný o prepúšťaní a prijímaní nových zamestnan-
cov, o pracovných úrazoch, ale aj poruchách strojov a jednotlivých zariadení. Dohliadal na 
expedíciu výrobkov zo závodu a na dovoz polotovarov. Referoval riaditeľovi nutné bezpeč-

84 ŠA Bytča, f. Akciová spoločnosť predtým Škodove závody Plzeň pobočný závod Dubnica, šk.45. 
Kronika Škodových závodov v Dubnici nad Váhom, s. 12-13.
85 SOA Plzeň, Archív Škoda Plzeň, f. GŘ Dubnice, šk. 5. Slovenské MNO – přehled pohledávek 
Dubnica k 19. 2. 1941.
86 SOA Plzeň, Archív Škoda Plzeň, f. GŘ Škoda Plzeň, šk. 4, č. j. 11/1941. Správa pre generálneho 
riaditeľa z 14. 1. 1941.
87 ŠA Bytča, f. Trenčianska župa II. – Župný úrad v Trenčíne 1940-1945, šk. 32, prez., č. j. 35/1942. 
Protiletecká ochrana závodov. Ústredie ZPO organizovalo protileteckú ochrannú službu v závodoch, 
vydávalo smernice protileteckej ochrany, dozeralo na dodržiavanie týchto smerníc a predpisov týka-
júcich sa ZPO, informovalo podniky o predpisoch ZPO, usporadúvalo cvičenia a kurzy pre protiletec-
kú ochrannú službu v závodoch, zostavovalo pracovný plán obsahujúci rozsah opatrení, ktoré mali 
v nasledujúcom roku vykonať závody v rámci ZPO, predkladalo pracovný plán MNO. Sprostredko-
vanie styku medzi Ústredím ZPO a závodmi zabezpečovali miestne dôvernícke odbočky.
88 ŠA Bytča, f. Zbrojovka Brno, šk. 2, č. j. 126. Pozri aj: JANAS, ref. 8, s. 47.
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nostné opatrenia a dohliadal na ich dodržiavanie. Ako prvý zastával úrad Paul Jandl, ale už 
onedlho ho odvolali a vo funkcii ho nahradil Augustín Penco.89 

Protivzdušnú obranu zbrojoviek zabezpečovala slovenská armáda. Jej protilietadlové de-
lostrelectvo vzniklo z predvojnového 153. protilietadlového pluku so sídlom v Bratislave. 
Oddiel pozemnej obrany proti lietadlám bol v novembri 1939 zrušený a jeho príslušníci pre-
radení práve do protilietadlového delostreleckého pluku 153. Výzbroj pluku pozostávala z 25 
ks protilietadlových kanónov 83,5 mm vz. 22 a jednej batérie so štyrmi zastaranými 80 mm 
protilietadlovými kanónmi vz. 5/8. Koncom roka 1939 k pluku priradili ľahké batérie vyzbro-
jené automatickými protilietadlovými kanónmi 20 mm Oerlikon v súhrnnom počte 60 kusov. 
V roku 1940 sa 153. protilietadlový delostrelecký pluk reorganizoval na delostrelecký proti-
lietadlový pluk s troma delostreleckými oddielmi: 1. oddiel Žilina (1. a 2. ťažká batéria, 3. 
ľahká batéria, 12. svetlometná batéria), 2. oddiel Trenčín (5. a 6. ťažká batéria, 7. ľahká baté-
ria), 3. oddiel Bratislava (8. a 9. ťažká batéria, 13. ľahká batéria, 11. svetlometná batéria).90 

O význame zbrojoviek svedčili aj časté návštevy slovenskej vlády, nemeckých vojen-
ských delegácií alebo výrobných a kontrolných komisií. Slovenská vláda navštívila považ-
skobystrickú Zbrojovku už 16. apríla 1939. Predseda vlády Jozef Tiso po prehliadke zbro-
jovky navštívil aj mesto a faru. Po slávnostnom bankete sa hostia vrátili späť do Bratislavy. 
Už o mesiac neskôr 27. mája 1939 slovenská vláda na čele s Jozefom Tisom uskutočnila 
opätovnú návštevu Považskej Bystrice.91 Pri príležitosti „Dňa samostatnej práce v obci“ 
navštívil 27. októbra 1940 už prezident Jozef Tiso v spoločnosti ministra školstva a národ-
nej osvety Jozefa Siváka Dubnicu nad Váhom spojenú s prehliadkou dubnického závodu 
a učňovskej školy.92 Nemecká delegácia do závodu v Považskej Bystrici prvýkrát zavítala 
už 26. apríla 1939. Na čele s hauptmannom Sojkom si prezreli prevádzky a skontrolovali 
bezpečnosť podniku.93 Aj dubnický závod sa stal častým cieľom nemeckých vojenských 
predstaviteľov. Od prehliadky gen. Franzom Barckhausenom v marci 1939 nasledovali pra-
videlné návštevy nemeckých delegácií.

Situácia v zbrojárskom priemysle sa začala meniť v súvislosti s nemeckým útokom na 
Sovietsky zväz. Nemecko 22. júna 1941 napadlo Sovietsky zväz aj napriek počiatočnej 
vzájomnej spolupráci a uzavretiu paktu o neútočení, kde sa hneď v prvom článku písalo: 
„Obe strany uzatvárajúce túto zmluvu sa zaväzujú, že sa vzájomne zdržia akéhokoľvek aktu 
násilia a akéhokoľvek útočného jednania proti sebe, a to ako jednotlivo, tak spoločne s iný-
mi mocnosťami.“94 Po počiatočných úspechoch Nemecka sa však ukázalo, že priebeh bojov 
na východnom fronte bude mať dlhšie trvanie, ako sa pôvodne predpokladalo. Nemecko sa 
muselo preorientovať na dlhodobé vedenie vojny, ktorá si vyžadovala nové divízie a obrov-
ské množstvo vojnového materiálu. Zatiaľ čo v rokoch 1939 – 1940 slovenská zbrojná vý-
roba stagnovala a dokonca mala v určitých etapách klesajúcu tendenciu, na prelome rokov 
1941/1942 už boli slovenské zbrojovky výrazne zaťažené nemeckými objednávkami.

89 SOA Plzeň, Archív Škoda Plzeň, f. GŘ Škoda Plzeň, šk. 1008, č. j. 859. Správa o činnosti admi-
nistratívneho riaditeľa v dubnickom závode.
90 SMATANA, ref. 81, s. 11.
91 ŠA Bytča, f. Zbrojovka Brno, šk. 7, č. j. 362342/054/301.
92 SOA Plzeň, Archiv Škoda Plzeň, f. GŘ Škoda Plzeň, šk. 1008, č. j. 8523. Správa o návšteve pre-
zidenta Jozefa Tisa v dubnickom závode.
93 ŠA Bytča, f. Zbrojovka Brno, šk. 7, č. j. 362342/054/301.
94 MASER, Werner. Porušení slova. Ostrava : OLDAG, 1996, s. 68. ISBN 80-85954-13-3.
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Z. HEŠTEROVÁ: DIE RÜSTUNGSINDUSTRIE IM MITTLEREN WAAGTAL (STREDNÉ PO-
VAŽIE) IN DEN JAHREN 1939-1941 (VON DER ENTSTEHUNG DES SLOWAKISCHEN STAA-
TES BIS ZUM KRIEG GEGEN DIE SOWJETUNION)

Der Slowakische Staat wurde am 14. März 1939 gegründet. Die Ausrufung der staatlichen Selb-
stständigkeit der Slowakei war begleitet durch den schweren politischen Druck des national-sozialis-
tischen Deutschen Reichs. Die slowakische-deutschen Beziehungen in der darauffolgenden Zeit wa-
ren entscheidend geprägt durch eine Reihe von bilateralen Verträge und Abkommen. Im Gebiet 
zwischen der westlichen Grenze des Slowakischen Staates und der von der Ostflanke der Kleinkarpa-
ten, Weißkarpaten bis zum Javorina-Gebirge führenden Linie wurde die sog. deutsche Schutzzone 
errichtet. Laut Anweisungen der Deutschen Militärkommission (DMK) in der Slowakei sollte die 
Schutzzone zwar frei von Rüstungsbetrieben sein, die Praxis sah jedoch andres aus: die deutsche 
Militärverwaltung behandelte die in Frage kommenden Betriebe auf diesem Gebiet, als seien sie 
Bestandteil der Schutzzone. Die Skoda-Werke in Dubnica nad Váhom (Dubnitz a. d. Waag) und der 
Rüstungsbetrieb Považskobystrická zbrojovka in Považská Bystrica (dt. Waagbistritz) wurden von 
der deutschen Wehrmacht besetzt, die in den Lagerhallen vorhandenen Reserven beschlagnahmt und 
die Produktion unter die Aufsicht deutscher Behörden gestellt. Die Skoda-Werke in Pilsen mit ihrer 
Tochtergesellschaft in Dubnica und der Rüstungsbetrieb Zbrojovka Brünn mit seiner Filiale in Považ-
ská Bystrica wurden in das Konzern Hermann Göring Werke eingegliedert. Die deutschen National-
sozialisten ermächtigten sich also der slowakischen Rüstungsbetriebe infolge der Übernahme von 
Großkonzernen in den böhmischen Ländern und Mähren.

Durch die Zerschlagung der Tschechoslowakei und die Entstehung des selbstständigen Slowakis-
chen Staates einerseits und die Errichtung des Protektorats Böhmen und Mähren andererseits befand 
sich die Slowakei zunächst in einer wirtschaftlichen Krisensituation. Es mangelte an Rohstoffen und 
die Beziehungen im Außenhandel müssten geregelt werden. Die Entwicklung der Rüstungsproduk-
tion in der Slowakei war zwangsgemäß von der politischen und wirtschaftlichen Orientierung auf das 
„dritte“ Reich beeinflusst. Deutschland und die national-sozialistische Planung der Kriegswirtschaft 
rechnete mit einer schnellen und reibungslosen Abwicklung des „Blitzkriegs“. Die Waffenproduktion 
in Deutschland verzeichnete zu dieser Zeit einen Rückgang. Infolge der reduzierten deutschen 
Kriegsproduktion fehlte es auch den slowakischen Rüstungsbetrieben an den nötigen Aufträgen der 
deutschen Wehrmacht. In den Jahren 1939-1940 hatten es die Skoda-Werke in Dubnica und der 
Rüstungsbetrieb in Považská Bystrica mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die internationale 
Lage, der Mangel an Aufträgen und die allgemeine Eindämmung der Rüstungsproduktion führten 
auch innerhalb der slowakischen Wirtschaft zum Rückfall der Produktion und der Reduktion der Ar-
beitsplätze. Zu dieser Zeit konnte das Produktionspotenzial der slowakischen Rüstungsbetriebe im 
Waagtal nicht im vollen Umfang ausgenützt werden. Eine Wende der Verhältnisse in der Rüstungsin-
dustrie zeichnete sich erst infolge des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion. Das national-sozialis-
tische Deutschland sah sich zu einer Umstellung auf eine langwierige Kriegsführung gezwungen, die 
nicht nur den Bedarf nach neuen Divisionen, sondern auch nach großen Mengen an Kriegsmaterial 
nach sich zog.
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Príloha č. 1
Karel Husárek, riaditeľ dubnického závodu od 12. júla 1939 do 14. decembra 19411

Príloha č. 2
Riaditeľ považskobystrickej Zbrojovky Jaroslav Kubík2

1  SOA Plzeň, Archív Škoda Plzeň, f. GŘ Škoda Plzeň osobní spisy,  zbierka 0448. Osobný spis 
Karla Husárka.
2  MZA Brno,  f. Zbrojovka Brno a.s. (H864), šk. 43. Jaroslav Kubík – osobný spis.
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Príloha č. 3
Fotografia zo slávnostného otvorenia kultúrneho domu a učňovskej školy v Dubnici nad 

Váhom3

3  ŠOA Plzeň, Archív Škoda Plzeň (Fotoarchív). Na fotografii: sprava Wilhelm Voss, Jozef Tiso 
a Adolf Vamberský.
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VOJENSKÁ SYMBOLIKA ČESKOSLOVENSKÉHO 
ZAHRANIČNÉHO A DOMÁCEHO VOJSKA V ROKOCH 
1939 – 1945

IMRICH PURDEK

PURDEK, I.: Military Symbols of the Czechoslovak Foreign and Domestic 
Troops in 1939 – 1945. Vojenská história, 2, 19, 2015, pp 30-72, Bratislava.
This time, the leading expert on the topics of military forces symbolism has 
focused his attention on the activities of the Czechoslovak foreign and domestic 
troops during World War II in 1939 - 1945. Traditionally, following the brief 
introductory clarification of the military and political context of the monitored 
period, the author dealt especially with the military battle flags and signs which 
have always been and always will be the priority carriers of military symbols, 
followed by military uniforms and identifications, ending with military 
decorations. Individual segments of military symbols first contain details about 
the origin and development of respective phenomena followed by detailed 
overview providing any needed technical, technological and designing details. 
The paper is supplemented by image plate.
Military History – Military Symbols. Czechoslovakia. World War II. Military 
Symbols of the CS Foreign and Domestic Troops in 1939 – 1945.

Úvod

V zložitej situácii sa Československá republika ocitla po mníchovskom diktáte v sep-
tembri 1938 a následne 14. a 15. marca 1939. Pod vplyvom týchto udalostí množstvo ľudí 
začalo opúšťať svoju vlasť. Niektorí nenávratne, ale veľká časť vlastencov s cieľom urobiť 
všetko pre porážku fašizmu a nacizmu a vrátiť sa do slobodného Československa. V tom 
čase mimoriadna úloha pripadla zahraničnému odboju.

Najpočetnejšou zložkou zahraničného odboja boli vojaci – príslušníci československých 
vojenských jednotiek, ktoré sa vytvorili na území spojeneckých štátov. Tieto jednotky, ktoré 
bojovali na Západe, Východe, Strednom východe či v severnej Afrike vykonali veľa pre 
svoju vlasť, ako aj pre svetové demokratické spoločenstvo. Výrazným spôsobom sa podie-
ľali na porážke nepriateľa a jednoznačne na oslobodzovaní a znovuobnovení českosloven-
ského štátu. Príslušníci československých jednotiek v zahraničí svojím odhodlaním a bojo-
vým nasadením sa stali predstaviteľmi bojových tradícií Československej armády.

1. Vojenské (bojové) zástavy a znaky
Okupácia a násilné pripojenie pohraničia k Nemecku na jeseň 1938 a neskôr vyhlásenie 

samostatného Slovenského štátu v marci 1939, ako aj vytvorenie Protektorátu Čechy a Mo-
rava spôsobili, že československí vojaci nemohli slúžiť svojim národom – českému a slo-
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venskému. Súčasne však nemohli vykonávať vojenskú prísahu, ktorú v predmníchovskej 
republike skladali pred československými vojenskými zástavami a štandardami.1

Vojenské či bojové zástavy predstavovali symboly bojovej slávy, vojenskej cti a statoč-
nosti, a osobitne boli posvätnými symbolmi československých jednotiek sformovaných 
v zahraničí, v ktorých sa spájala túžba po víťazstve a slobode, za samostatnosť českého 
a slovenského národa.

Ministerstvo národnej obrany v Londýne vydalo usmernenie vo forme písomného vzoru 
vojenskej zástavy pre jednotky československej armády v zahraničí.2

Zástavy pre všetky jednotky museli mať jednotné parametre, a to rovnaký rozmer, tvar 
a výplň (obsah) lícnej a rubovej strany. Šírka zástavy bola stanovená na 110 cm, dĺžka na 
120 cm. Povinná časť sa týkala lícnej strany, keďže zástava sa niesla na pleci, respektíve 
rozkreslenia ľavej a pravej strany na plochu.3 Zásadou úpravy lícnej strany bolo, že pole 
zástavy bude zlato-žlté, orámované pásom širokým 95 mm, ktorý bol zložený z trojuholní-
kov, striedavo bielo-červeno-modrej farby. Stredné pole zástavy bolo vyplnené plastickou 
výšivkou malého štátneho znaku.4 Jeho základom bol strieborný lev, zlatá koruna, jazyk, 
zbroje (zuby a pazúry), na prsiach leva znak Slovenska – vo farbách, strieborný dvojramen-
ný kríž na modrých pahorkoch v červenom poli. Pod týmito symbolmi bol vyšitý modrými 
písmenami povinný nápis PRAVDA VÍTĚZÍ. Na rubovej strane zástavy boli stanovené 
tieto prvky: orámovanie rovnaké ako na lícnej strane, výška číslic označujúcich číslo pluku 
130 mm, ktoré boli vyšité striebornou farbou a umiestnené v hornej časti otvoreného venca, 
zloženého z dvoch lipových ratolestí, každá so šiestimi listami. Možnosť použitia čísla vo 
venci sa vzhľadom na celkovú kompozíciu plochy ponechávala na uvážení tvorcu návrhu 
zástavy. Rubová časť dávala možnosť či určitú voľnosť darcovi vyjadriť zvláštne okolnosti, 
za ktorých bola zástava venovaná (znak pôvodu), poprípade jeho vzťah alebo posolstvo 
k jednotke. Vyjadrenie bolo vo forme hesla, ktoré podliehalo dohode a súhlasu Ministerstva 
národnej obrany v Londýne. Rozmery žrde boli nasledovné, dĺžka asi 275 cm, tmavočerve-
nej farby, podľa možnosti rozkladacia na dva diely, spojené vnútornou skrutkou. Zástava sa 
pripevňovala na žrď klinčekmi so širokými ozdobnými hlavičkami. Úprava hrotu bola voľ-

1 Po zriadení Protektorátu Čechy a Morava všetky vojenské zástavy československej armády, 
okrem najcennejších originálov československých légií, zaistili okupačné nacistické jednotky. Tieto 
boli tajne zamurované v podzemí Pamätníka oslobodenia v Prahe a Nemci ich nikdy nenašli. Časť 
vojenských zástav zostala na Slovensku. Avšak zaistené zástavy, ktoré boli protokolárne odovzdané 
nemeckej armáde, sa nestratili a v čase Pražského povstania sa našli na strahovskom opevnení. SVO-
BODA, Zbyšek. Československá státní a vojenská symbolika. Praha : Federální Ministerstvo obrany, 
s. 63. ISBN 80-85469-03-0.
2 Rádiogram ministra národnej obrany v Londýne gen. S. Ingra náčelníkovi Československej vo-
jenskej misie v Moskve plk. H. Píkovi vo veci vojenskej zástavy pre 1. československú samostatnú 
jednotku v ZSSR. Ministerstvo národnej obrany nemohlo zabezpečiť dodanie zástavy z Londýna, 
z tohto dôvodu zaslalo vzor vojenskej zástavy. VHÚ-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany 
Londýn 1940 – 1945, ČSVM sign. 63-1-80004.
3 Rozkreslenie lícnej a rubovej strany zástavy na liste papiera je nasledovné – lícna strana sa kreslí 
na pravej strane od žrde a rubová strana zástavy na ľavej strane od žrde. Toto pravidlo bolo porušené 
na zástave 1. československej samostatnej tankovej brigády v ZSSR aj zástave 4. československej 
brigády v ZSSR. Lícna strana bola naľavo a rubová strana na pravej strane.
4 Treba však spresniť, že nešlo o malý štátny znak, ale o symbol z malého štátneho znaku – strie-
borný český lev so štítom neskorogotického tvaru na prsiach so symbolom Slovenska, strieborný 
dvojramenný kríž s modrým trojvrším.
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ná, podľa uváženia. Hrot mohol mať buď funkciu ozdoby alebo mohol mať určitý symbol 
alebo znak svojho pôvodu.

Vojenské zástavy boli určené aj pre jazdectvo a delostrelectvo československých zahra-
ničných jednotiek. Obvykle to bola menšia vystužená zástava, ktorá sa tvarom podobala 
husitskému vzoru, jej forma sa používala aj v československej armáde v medzivojnovom 
období.5 Štandarda mala tvar vypnutého listu, po diagonále ktorej vzdialenejší horný cíp bol 
zaoblený a dolný cíp zakončený ozdobnou zlatou šnúrou, na ktorej konci bol tzv. zlato-čer-
vený žaluď so strapcami. Obdobne ako pri jednotnom usmernení Ministerstvom národnej 
obrany pre zástavy streleckých, peších, leteckých plukov, mala mať lícna strana (povinne) 
základné pole zástavy zlato-žlté, orámované pásom, ktorý bol zložený z trojuholníkov, 
striedavo bielo-červeno-modrej farby. Stredné pole štandardy bolo vyplnené plastickou vý-
šivkou, malým štátnym znakom či presnejšie symbolom z malého štátneho znaku – strie-
borný český lev so štítom neskorogotického tvaru na prsiach so symbolom Slovenska 
(v červenom poli strieborný dvojramenný kríž s modrým trojvrším). Pod symbolmi z malé-
ho štátneho znaku bolo vyšité modrými písmenami povinné heslo – nápis PRO ČEST 
A VLAST VÍTĚZNĚ VPŘED.6 Nápis bol umiestnený na dolnom okraji od dolného cípu po 
dolný roh zástavy. Štandarda bola k žrdi upevnená šiestimi látkovými prúžkami, do ktorých 
sa žrď nasúvala. Štandarda bola po obvode napnutá kovovou výstužou, v hornom a dolnom 
rohu zakončená dvomi kovovými prstencami, do ktorých sa štandarda nasúvala na žrď. Žrď 
bola zložená z dvoch dielov spájaných kovovou skrutkou, v hornej časti ukončená kovovou 
korunkou, čiže hrotom, ktorého úprava nebola striktne daná. Rub štandardy mohol byť vy-
hotovený voľne na základe povolenia publikovaného v usmernení Ministerstva národnej 
obrany v Londýne.

Bojovú zástavu československej samostatnej vojenskej jednotke v ZSSR,7 a to prísluš-
níkom 1. československého samostatného poľného práporu v Buzuluku, ju slávnostne odo-
vzdal dňa 27. januára 1943 plk. H. Píka. Zástavu venovali občania tohto mesta.

Bojová zástava 1. československého samostatného práporu v ZSSR, bojová zástava  
2. československej samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR, bojová zástava 3. českoslo-
venskej samostatnej brigády v ZSSR, bojová zástava 1. československej samostatnej tanko-

5 Ministerstvo národnej obrany nariadením z júna 1929 stanovilo záväzný jednotný vzor štandardy 
delostreleckých útvarov, ktoré im boli odovzdávané už v uvedenom roku. VHA Bratislava, Věcník 
věstník MNO, roč. 12, ze dne 1. června 1929, č. 398. Dělostřelecké standardy, rok 1929.
6 SVOBODA, ref. 1, s. 64.
Československá samostatná vojenská jednotka v ZSSR – sovietska strana spočiatku rokovania o čes-
koslovenskej jednotke požadovala, aby jej výstroj a výzbroj zabezpečila československá vláda v Lon-
dýne od západných Spojencov. Tak by pôsobila vo zväzku alebo v susedstve poľskej armády, pretože 
pre takú malú jednotku nebolo možné organizovať samostatné služby. Československá strana pro-
stredníctvom plk. Heliodora Píku presadzovala názor, aby československá jednotka bojovala vo zväz-
ku vyššej jednotky Červenej armády. VALIŠ, Zdeněk. Účast Čechoslováků při osvobozování Kyjeva 
v listopadu 1943. In Historie a vojenství, roč. 62, 2013, č. 3, s. 43. ISSN 0018-2583.
7 Názov na zástave bol všeobecný, nebol uvádzaný presný názov napríklad pluku alebo samostat-
ného práporu, čiže zástava bola venovaná vojenskej jednotke (nápis vo venci): Nemohla byť dodržaná 
zásada, čo pluk alebo samostatný prápor, to vojenská, bojová zástava, lebo zložitá a veľmi kompliko-
vaná bojová situácia na fronte vytvárala, respektíve spôsobovala zložitosť tylového zabezpečovania 
vojsk. VHÚ-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn 1940 – 1945, ČSVM sign. 63-1-
80004.
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vej brigády v ZSSR, bojová zástava 4. československej brigády v ZSSR a bojová zástava 1. 
československej zmiešanej leteckej divízie v ZSSR boli vyhotovené podľa už uvedeného 
vzoru Ministerstva národnej obrany.

Bojová zástava 1. československého samostatného práporu v ZSSR mala lícnu stranu 
upravenú podľa uvedeného vzoru. Na rubovej strane mala vo venci písmena ČS, a pod se-
bou malými písmenami voj. jednotka, nižšie písmeno v a pod ním veľkými písmenami 
SSSR. V dolnej časti zástavy pod ratolesťami bol letopočet 1942. V dolnej časti zástavy 
heslo – nápis VĚRNI ZŮSTANEME. Žrď zástavy v hornej časti bola ukončená hrotom 
s tupým špicom v tvare samostatného plného štylizovaného ihlanu dĺžky 17 cm. Neskôr sa 
zástava 1. československej samostatnej jednotky v ZSSR stala bojovou zástavou 1. česko-
slovenskej samostatnej brigády v ZSSR. (Pozri obr. 1 a 2.) 8

2. československá samostatná paradesantná brigáda v ZSSR bola v poradí druhá zahra-
ničná jednotka v ZSSR, ktorej bola 22. apríla 1944 v Jefremove v Tulskej oblasti odovzda-
ná vojenská – bojová zástava. Zástava mala lícnu stranu podľa uvedeného vzoru. Na rubo-
vej strane mala vo venci vyšitý v skratke názov, a to veľká číslica 2, pod sebou postupne – 
malé písmená čs. – následne text, respektíve názov sam. par. brigáda – pod ním písmeno 
v a nižšie písmená skratky SSSR.V dolnej časti zástavy pod ratolesťami bol letopočet 1944. 
V dolnom okraji zástavy bolo heslo – nápis V JEDNOTE SILA!9

Zástavu 1. československej samostatnej tankovej brigády v ZSSR10 vyšili ženy z Kež-
marku. V strede rubovej strany zástavy v otvorenom venci, v hornej časti bol vyšitý v skrat-
ke názov, a to veľká číslica 1, pod sebou postupne – malé písmená čs., následne tank. brigá-
da, pod ním písmeno v a nižšie písmená skratky SSSR. Pod vencom a stuhou bol letopočet 
1945. V časti dolného okraja zástavy bolo heslo – nápis VĚRNOST ZA VĚRNOST! Žrď 
zástavy v hornej časti bola ukončená hrotom v tvare plného zlatého odlievaného kosoštvor-
ca s motívom strieborného leva v červenom poli.11 (Pozri obr. 3 a 4.)

Zástava 4. československej brigády v ZSSR mala lícnu stranu podľa uvedeného vzoru. 
Rubová strana mala v strede na žltom podklade bledozelenou niťou vyšitý nápis, názov  
4. čs. BRIGÁDA V SSSR. Okolo nápisu boli dve lipové ratolesti v tvare polovenca. Pod 
prekríženými ratolesťami bol letopočet 1945 a v dolnom okraji heslo – nápis HRDINSKY 

8 Bola to jedna z malého počtu vojenských zástav československých jednotiek v zahraničí v druhej 
svetovej vojne, ktorá prešla ohňom bojísk. Napríklad v bitke pri Sokolove bola zástava priamo v bez-
prostrednom dotyku v bojovej činnosti s nepriateľom. Následne sa zúčastnila, už ako 1. českosloven-
ská samostatná brigáda v ZSSR, v novembri 1943 bojov o Kyjev a v novembri 1944 ako 1. českoslo-
venský armádny zbor v ZSSR aj Karpatsko-duklianskej operácie v roku 1944 a v roku 1945 oslobo-
dzovania Československa. SVOBODA, ref. 1, s. 64-66.
9 2. československá samostatná paradesantná brigáda v ZSSR mala svoju zástavu so sebou i počas 
bojov v Slovenskom národnom povstaní. Po vojenskej porážke povstania sa príslušníci brigády ocitli 
v horách. V decembri 1944 zástavu stratili a do súčasnosti jej strata nie je vysvetlená. PURDEK, 
ZELIZŇAK, ref. 1, s. 39.
10 Lícna strana bojovej zástavy nebola zhotovená podľa stanovených usmernení Ministerstvom ná-
rodnej obrany v Londýne z mája 1942, bol nesprávne vyobrazený slovenský znak. Taktiež bola zame-
nená lícna strana s rubovou stranou. Velenie 1. čs. armádneho zboru v ZSSR nepovolilo používať 
tento symbol 1. československej samostatnej tankovej brigády v ZSSR a bola preto uložená len ako 
pamätný artefakt.
SVOBODA, ref. 1, s. 66.
11 VHÚ-VHM Zbierka číslo XVI. – bojové zástavy, štandardy, práporce, vlajky, koruhvy, kmeňové 
knihy, stuhy, ktoré sú súčasťou zástav, sprievodná dokumentácia k zástavám.
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BOJOVAŤ, SLOBODNE ŽIŤ. Žrď zástavy bola s hrotom, ktorý tvoril štít zo žltého kovu, 
na ktorom bol striebristý štátny znak. Štít bol vsadený do štylizovaného lipového listu. Na 
zástave bolo pripevnených päť stúh.12 (Pozri obr. 5.)

Bojová zástava 3. československej samostatnej brigáde v ZSSR bola odovzdaná 8. júla 
1944. Išlo o poslednú jednotku pozemného vojska tzv. východnej skupiny československé-
ho zahraničného vojska, ktorej bola udelená zástava ešte počas trvania druhej svetovej voj-
ny.13 V strede otvoreného venca v hornej časti bol vyšitý v skratke názov, a to veľká číslica 
3, pod sebou postupne – malé písmená čs. – následne sam. brigáda – pod ním písmeno 
v a nižšie písmená skratky SSSR. V dolnom okraji zástavy bolo heslo – nápis VĚRNI 
S NÁRODEM! Žrď zástavy bola v hornej časti ukončená hrotom s tupým špicom v tvare 
samostatného plného štylizovaného ihlanu dĺžky 17 cm (pozri obr. 6 a 7).

Bojová zástava 1. československej zmiešanej leteckej divízie v ZSSR, jej lícna strana 
zodpovedala vydanému usmerneniu Ministerstva národnej obrany v Londýne. Rubová stra-
na bola zlato-žltá, v strede zástavy uprostred venca bol vyšitý nápis v troch riadkoch: v pr-
vom riadku v hornej časti venca medzi koncami vetvičiek 1. ČS., v druhom riadku LET. 
DIVISE, v treťom písmeno V a v poslednom riadku skratka SSSR. V dolnej časti bol pod 
stuhou letopočet 1945. Na dolnom okraji zástavy sa nachádzalo heslo – nápis v dvoch riad-
koch, v prvom SVORNOSŤOU K SILE, v druhom riadku SILOU K VÍŤAZSTVU. Žrď 
zástavy bola dvojdielna s kovaním, zakončená hrotom. Hrot bol odlievaný v tvare zlatého 
kosoštvorca s motívom strieborného leva v červenom poli. Na zástave bolo pripevnených 
(priviazaných) päť stúh. (Pozri obr. 8 a 9.)

1. československá zmiešaná letecká divízia vznikla z 1. československého samostatného 
leteckého pluku v ZSSR, ktorý sa vyznamenal v čase Slovenského národného povstania 
v septembri 1944.

Československé zahraničné vojenské jednotky sa po boku západných spojencov taktiež 
zúčastnili bojov so svojimi vojenskými, bojovými zástavami, a to vo Francúzsku v roku 
1940, na Strednom východe v Sýrii, v severnej Afrike, vo Veľkej Británii a napokon aj in-
vázie do Francúzska v roku 1944.

Po vzniku Pešieho pluku 1 a Pešieho pluku 2, ktoré boli v organizačnej štruktúre 1. pešej 
divízie vo Francúzsku, im boli odovzdané vojenské zástavy, ktoré pre ne venovalo mesto 
Arras a americkí Česi a Slováci z Texasu.

Lícna strana zástavy Pešieho pluku 1 mala štandardnú (povinnú) podobu. Základné pole 
rubovej strany zástavy obsahovalo československú zástavu orámovanú pásom širokým 95 
mm, ktorý bol zložený z trojuholníkov, striedavo bielo-červeno-modrej farby. V strede poľa 
zástavy boli vyšité zlaté lipové ratolesti, každá po šesť listov, ktoré v hornej časti vytvárali 
otvorený veniec s plným vyšívaním. V jeho strede bola vyšitá číslica 1 striebornej farby. 
V dolnej časti zástavy pod prekríženými ratolesťami bol umiestnený nápis modrej farby 
v latinčine RESURGAM (v preklade znamená budem bojovať, respektíve voľne, nepod-
dám sa). Vo všetkých štyroch rohoch boli vyšité po dve ratolesti zlatej farby, dubová s plod-

12 Stuhy – stuha k vyznamenaniu Československý vojnový kríž r. 1939; stuha k československej 
medaile Za chrabrosť pred nepriateľom; stuha v trikolóre s troma samostatnými pásikmi, biela, mod-
rá, červená; stuha k Radu Bieleho leva a stuha bledomodrá s bielymi okrajmi. SVOBODA, ref. 1, s. 
64-65.
13 3. československá samostatná brigáda v ZSSR sa taktiež zúčastnila bojov na Dukle, kde získala 
čestný názov Prešovská. PURDEK, ZELIZŇAK, ref. 10, s. 39-40.
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mi, ako aj olivová s plodmi, každá po šesť listov, v hornej časti mali tvar neuzavretého 
venca s plným vyšívaním. V strede každého z nich boli umiestnené rôzne symboly, zložené: 
v hornom vlajúcom rohu kosouhlý nápis v dvoch riadkoch, v prvom 9. MAI, v druhom 
1915,14 v dolnom vlajúcom rohu kosouhlý nápis v troch riadkoch, v prvom 9, druhom MAI 
a treťom riadku 1940. V hornom rohu bol umiestnený erb mesta Arras a v dolnom rohu 
neidentifikovaný znak. Zástava bola k žrdi upevnená látkou a pomocou klincov. Žrď bola 
zložená z dvoch dielov spojených kovovou skrutkou, v hornej časti ukončená zlatistou ko-
vovou korunkou s hrotom. (Pozri obr. 10 a 11.)

Zástava Pešieho pluku 2 bola na rubovej strane červená a orámovaná pásom širokým 95 
mm, ktorý bol zložený z trojuholníkov, striedavo bielo-červeno-modrej farby. Na červenej 
ploche tmavomodrej farby bol rozkrídlený obrátený orol s položeným perizoniom v tvare 
ďatelinky, v strede prekrytý sediacou postavou so zlatou svätožiarou, v červenom plášti, 
držiacou v pravej ruke kópiu so zástavkou. Okolo krku mal široký biely golier a v hornej 
časti úzky tmavosivý golierik v tvare ako kolárik. V strede poľa zástavy bola prekrytá po-
stava s vyšitými zlatými prekríženými lipovými ratolesťami, každá mala po šesť lis-
tov; v hornej časti vytvárali otvorený veniec s plným vyšívaním. V jeho strede bola vyšitá 
číslica 2 striebornej farby. Po vonkajších stranách napravo od tretieho lístka ratolesti bol 
nápis PĚŠÍMU a naľavo od tretieho lístka ratolesti nápis PLUKU. Pod prekríženými lipo-
vými ratolesťami bol umiestnený nápis súbežne s ich spodnou časťou NEDEJ ZAHYNOU-
TI NÁM NI BUDOUCÍM, a text bol zložený z dvoch častí v kruhopise súbežne s okrajom 
zástavy. Prvá časť nápisu NÁRODNÍ SVAZ ČESKÝCH KATOLÍKŮ sa začínala na vlajú-
cej časti zástavy a končila sa v strede dolného okraja, a súčasne druhá časť nápisu SDRU-
ŽENÍ AMERICKÝCH ČECHOSLOVÁKŮ V TEXASU sa začínala v strede dolného 
okraja a končila v hornej žrďovej časti zástavy. Zástava bola k žrdi upevnená látkou, pomo-
cou klincov. Žrď bola zložená z dvoch dielov spojených kovovou skrutkou, v hornej časti 
ukončená kovovou korunkou v striebornej patine v tvare plochého hrotu, v ktorom bol na 
lícnej a rubovej strane odliaty zlatý český dvojchvostý lev. (Pozri obr. 12.)

Vojenskú zástavu malo aj veliteľstvo 1. československej pešej divízie vo Francúzsku, 
ktorá bola vlastne československou zástavou s rovnakou lícnou a rubovou stranou. Horný, 
dolný, ako aj vlajúci okraj zástavy boli zakončené cca 10 cm zlatými strapcami. Aj keď líce 
a rub zástavy boli rovnaké, na ploche listu mali odlišné nápisy. Na lícnej strane (podľa zása-
dy, ktorú sme uviedli v poznámke)15 bol umiestnený nápis v dvoch riadkoch pod sebou, a to 

14 Význam dátumu 9. MÁJ 1915 – v čase prvej svetovej vojny, v bojovej činnosti celá Marocká di-
vízia mala v boji dňa 9. mája  1915 vysoké straty. Tieto sa nevyhli ani československej rote Nazdar, 
ktorá bola začlenená do práporu C. Z 250 príslušníkov roty 42 padlo v boji a ďalších 90 bolo zrane-
ných. Celý prápor C bol pre vysoké straty rozpustený a československá rota Nazdar tak prestala 
existovať, pretože záloh na doplnenie jej stavu nebolo. Zostatok príslušníkov roty bol prevelený do 
iných jednotiek. Do začiatku roka 1918 sa československí vojaci z bývalej roty Nazdar zúčastnili v 
radoch francúzskych jednotiek mnohých bojov, napríklad pri Souchéz, Suippes, Belloy en Santere, 
Auberine, Hangard. V lete 1918 bolo rozhodnuté o vzniku československých légií vo Francúzsku ako 
regulárnom československom vojsku. Československí vojaci boli stiahnutí z frontu (približne išlo o 
50 príslušníkov pôvodnej roty Nazdar) a boli zaradení do československého vojska vo Francúzsku. 
SEGEŠ, Vladimír et al. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom. Bratislava : MO SR 
v spolupr. s Vojenským historickým ústavom, 2013, s. 176. ISBN 978-80-89523-18-4.
15 Keďže sa zástava nosila na pleci, tak na jej ľavej strane je lícna strana zástavy a na pravej strane 
je rubová časť zástavy. Respektíve rozkreslenie lícnej a rubovej strany zástavy na liste papiera je na-
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v prvom číslica 1EREDIVISION, v druhom riadku TCHÉCOSLOVAQUE. Na rubovej strane 
zástavy bol umiestnený nápis v dvoch riadkoch, v prvom riadku písmená A. G. M. G.  
a v druhom riadku text DE Ľ HERAULT.16 Zástava bola k žrdi upevnená látkou a klincami. 
Žrď bola zložená z dvoch dielov spojených kovovou skrutkou, v hornej časti ukončená strie-
bornou kovovou korunkou v tvare gule a štvorhranom, zakončená hrotom. Na guli lícnej 
a rubovej strany boli písmená RF, čiže skratka Francúzskej republiky. (Pozri obr. 13 a 14.)

Zástavu 11. pešiemu práporu Východný venoval Československý Červený kríž v Pales-
tíne. Lícna strana bola biela a vyrobená tak, že zodpovedala lícnej povinnej strane, ktorá bola 
stanovená usmernením Ministerstva národnej obrany v Londýne. Rubová strana zástavy 
bola biela. Po obvode bol vyšívaný trojuholníkový lem vo farbách trikolóry. V strede zástavy 
boli plnou výšivkou vyšité zlaté lipové ratolesti, ktoré vytvárali v hornej časti otvorený ve-
niec. Uprostred venca bola strieborná číslica 11. V hornom okraji, v strede nad vencom, bol 
symetricky v troch riadkoch nápis modrej farby, v prvom riadku ZA SVOBODU VLASTI, 
v druhom A LIDSKÁ PRÁVA, a v treťom riadku VPŘED! Na dolnom okraji v strede pod 
vencom bol symetricky v dvoch riadkoch nápis v červenej farbe, v prvom ČESKOSLO-
VENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ a v druhom riadku V PALESTINĚ. Zástava bola k žrdi pripev-
nená vínovým tunelom pribitým desiatimi striebornými klincami. Žrď bola drevená, tmavo-
morená, dvojdielna s kovaním, zakončená hrotom. Hrot bol vyrobený v tvare leva z nerezo-
vého materiálu. Po rozšírení a reorganizácii jednotky sa stala zástavou Čs. samostatnej obr-
nenej brigády vo Veľkej Británii, ktorá sa zúčastnila inváznych bojov vo Francúzsku. Tak 
dostal jej 3. tankový prápor vlastnú zástavu – práporec.17 (Pozri obr. 15 a 16.)

Československí letci vo Veľkej Británii sa preslávili najmä v bitke o Britániu. V roku 
1944 československému leteckému wingu,18 ktorý tvorili 310., 312. a 313. stíhacia peruť, 
bola udelená vojenská zástava. Samostatná 311. bombardovacia peruť mala vlastnú vojen-
skú zástavu, ktorú jej venoval zahraničný československý Sokol.

Vojenská zástava, ktorú mal československý letecký wing, bola na rubovej strane po 
celom obvode lemovaná tromi pásmi, každý z nich cca 3 – 4 cm od vonkajšej strany sivej, 
tmavožltej a svetlo-čiernej farby. Plocha zástavy bola vodorovne v hornej časti v prvej tre-
tine rozdelená menším oblúkom na dve farebné nepravidelné polia. Horná časť plochy bola 

sledovné – lícna strana sa kreslí na pravej strane od žrde a rubová strana zástavy na ľavej strane od 
žrde.
16 HERAULT – názov regiónu – Departementu, podľa regionálneho členenia Francúzska.
17 Odovzdanie a prevzatie vojenskej zástavy 11. pešieho práporu Východný bolo zaznamenané v 
oficiálnych dokumentoch na Ministerstve národnej obrany v Londýne, SDVN MNO čl. 5, ktorý znel: 
„Motorizovaný prapor československé samostatné obrněné brigády převzal dnem 1. září prapor čs. 
jednotky ze Středního Východu.“ Č. j. 5516-dův. I/1 odděl. 1943.  VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo 
národní obrany Londýn, Sborník důvěrných výnosů v nařízení Ministerstva národní obrany, roč. 
1943, vydáno dne 29. prosince 1943, číslo 20. Čl. 5. Prapor jednotky ze Středního Východu-převzetí, 
rok 1943. SVOBODA, ref. 1, s. 64. VHÚ-VHM Zbierka číslo XVI. – bojové zástavy, štandardy, prá-
porce, vlajky, koruhvy, kmeňové knihy, stuhy, ktoré sú súčasťou zástav, sprievodná dokumentácia k 
zástavám.
18 Letecký wing – krídlo, britská vojenská letecká jednotka, súčasť leteckej skupiny. Krídlo (wing) 
sa ďalej delilo na 3 – 4 perute (squadrons). Od začiatku druhej svetovej vojny až do roku 1943 bolo 
každé letecké krídlo pridelené nejakému letisku, napr.: Hornchurchský wing, Exeter (Czechoslovak) 
wing, Ibsley (Czechoslovak) wing.  HURT, Zdeněk. Češi a Slováci za druhé světové války. Brno : 
Computer Press, 2005, s. 10, 20, 31, 65-65. ISBN 80-251-0803-1.
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zlatej a dolná časť bielej farby. V strede poľa zástavy bol umiestnený odznak pre výkonný 
letecký personál, poľný pilot-letec, ktorý pozostával zo strieborného lipového venca. Na 
venci bol položený strieborný sklonený meč so zlatými krídlami, a v hornej časti, v štylizo-
vanom štíte, postavenom na uhle, bol zlatý malý československý štátny znak. Vo venci le-
teckého odznaku bol mierne pravošikmý (kosouhlý) podpis prezidenta Dr. Edvarda Beneša, 
vyšitý v zlatej farbe. Na hornom okraji bolo symetricky umiestnené heslo v svetlohnedej 
farbe, nápis JEN DÁL A VÝŠ!, na rozhraní obidvoch plôch zástavy v miernom oblúku bol 
nápis PRESIDENT, ktorý sa začínal napravo pri vlajúcom okraji zástavy a končil na dotyku 
krídiel a venca. Nápis REPUBLIKY sa začínal naľavo od dotyku krídiel a venca a končil na 
žrďovom okraji. Obidva texty boli čiernej farby a boli podčiarknuté cca 1 cm hrubou čiarou 
taktiež čiernej farby. V dolnej časti v miernom oblúku bol nápis STÍHACÍM, začínal sa 
napravo pri vlajúcom okraji zástavy a končil pri listoch venca. Nápis PERUTÍM sa začínal 
naľavo od listov venca a končil v dolnom rohu žrďového okraja. Obidva nápisy boli čiernej 
farby a boli podčiarknuté cca 1 cm hrubou čiarou, taktiež čiernej farby. V dolnom okraji boli 
umiestnené čísla, a to pod koncom hrotu meča číslo 312, napravo 310 a naľavo číslo 313, 
v dolnom vlajúcom cípe bol umiestnený letopočet 1940 a v dolnom rohu letopočet 1944, 
všetko v čiernej farbe. Zástava bola k žrdi upevnená látkou a klincami. Žrď bola zložená 
z dvoch dielov spájaných kovovou skrutkou, v hornej časti ukončená prepleteným štvorkru-
žím v zlatej farbe, ktoré symbolizovalo jednotu Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska.19 (Po-
zri obr. 17 a 18.)

Samostatná 311. bombardovacia peruť mala svoju vlastnú zástavu, ktorú jej venoval 
zahraničný československý Sokol. Lícna strana zástavy zodpovedala ustanoveniu Minister-
stva národnej obrany v Londýne. Rubová strana zástavy bola vodorovne rozdelená na tri 
farebné nepravidelné polia. Na hornom okraji bol fialový pás do šírky jednej pätiny, v stre-
de šedý pás taktiež jednej pätiny šírky a pod ním pás krémovej farby zodpovedajúcej trom 
pätinám šírky zástavy. V hornom okraji fialového poľa bol symetricky umiestnený nápis 
v zlatej farbe ZA VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ. V strede poľa zástavy vo vodo-
rovnom smere, v dolnej časti poľa krémovej farby prechádzali biele, červené, modré a zlaté 
oblúky. Pod nápisom na ploche šedého pásu v zlato-striebornej farbe bol položený rozkríd-
lený orol hľadiaci dopredu, v pazúroch držiaci bielo-strieborno-čierny lipový veniec 
a v dolnej časti v medzere medzi listami venca číslo 311 v zlatej farbe. Na rozhraní polí si-
vej krémovej farby bol umiestnený po častiach nápis, mierne zvlnený, napravo od venca 
v červenej farbe SOKOLSKÁ, v hornej časti venca v modrej farbe ŽUPA a naľavo od ven-
ca v červenej farbe ZAHRANIČNÍ. Vo vnútri venca v dolnej časti bol nápis v dvoch riad-
koch v zlatej farbe, v prvom riadku BOMBARDOVACÍ, v druhom riadku PERUTÍ. V dol-
nom cípe bol letopočet 1940 a v dolnom rohu letopočet 1944, všetko v červenej farbe. Žrď 
zástavy 311. bombardovacej perute bola zložená z dvoch dielov spájaných kovovou skrut-
kou, v hornej časti bola ukončená prepleteným štvorkružím v zlatej farbe, ktoré symbolizo-
valo jednotu Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska.20 (Pozri obr. 19 a 20.)

Ako sme už vyššie uviedli, štandarda bola určená pre jazdectvo a delostrelectvo česko-
slovenských zahraničných jednotiek. Štandardu Delostreleckému pluku 1 darovala americ-

19 VHÚ-VHM Zbierka č. XVI. – bojové zástavy, štandardy, práporce, vlajky, koruhvy, kmeňové 
knihy, stuhy, ktoré sú súčasťou zástav, sprievodná dokumentácia k zástavám.
20 Tamže. VHÚ-VHM Zbierka č. XVI. – bojové zástavy, štandardy, práporce, vlajky, koruhvy, kme-
ňové knihy, stuhy, ktoré sú súčasťou zástav, sprievodná dokumentácia k zástavám.
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ká obec Sokolská. Zo základnej charakteristiky štandardy uvádzame, že to bola menšia 
vystužená zástava, ktorá mala formu napnutého listu. Jej horný vlajúci cíp bol zaoblený 
a dolný bol zakončený ozdobnou šnúrou v tvare žaluďa so strapcami.

Štandarda Delostreleckého pluku I mala lícnu stranu, zodpovedajúcu vzoru usmernenia 
Ministerstva národnej obrany v Londýne. Rubová časť štandardy obsahovala štátnu vlajku 
Spojených štátov amerických a v jej dolnej časti bol vodorovný modrý pás zložený z dvoch 
polí. V priestore dolného cípu v modrom páse bol červený kruh s rozmerom priemeru pása. 
V červenom kruhu bolo umiestnené slovo SOKOL v žltej farbe. Modrý pás bol rozdelený 
na dve časti, horná mala šírku dvoch tretín a spodná jednej tretiny uvedeného pása. Horná 
časť bola rozčlenená na štyri pásiky, kde v nich sa striedali modro-biele trojuholníky, ktoré 
vcelku predstavovali vlnobitie. V spodnej časti modrého pása, na dolnom okraji štandardy, 
bol nápis žltej farby AMERICKÁ OBEC SOKOLSKÁ. Na vlajúcom okraji štandardy bol 
umiestnený nápis DĚLOSTŘELECKÉMU PLUKU I., ktorý sa začínal od spodného vlajú-
ceho cípu prechádzajúci do tvaru oblúka a končil sa na hornom okraji jej žrdi. Po hrane 
štandardy od horného okraja po dolný cíp bola prišitá žlto-červená ozdobná šnúra šírky cca 
1 cm, ktorá bola zakončená žaluďom so strapcami zlatej farby. Štandarda bola pripevnená 
pomocou dvoch kovových krúžkov – v hornej a dolnej časti, a štyroch textilných pásikov, 
pribitých na žrď klinčekmi so širokými ozdobnými hlavičkami. Žrď bola vo farbe červe-
no-modro-bielej trikolóry. Hrot štandardy bol v hornej časti ukončený kovovou korunkou 
v striebornej patine v tvare plochého hrotu. (Pozri obr. 21.)

Hroty jednotlivých zástav podľa Ministerstva národnej obrany mali predstavovať určitý 
symbol – znak alebo mohli mať tvar ukončený jednoduchou kovovou korunkou. Bolo nie-
koľko typov koruniek na hrote zástav, a to: 1) v tvare plného zlatého odlievaného kosoštvor-
ca v červenom poli so strieborným českým levom nesúcim na prsiach znak Slovenska (po-
zri obr. 22); 2) tupý špic v tvare samostatného plného štylizovaného ihlana (pozri obr. 23); 
3) strieborná kovová korunka v tvare gule so štvorbokým ihlanom zakončená hrotom alebo 
korunka v tvare leva z kovového nerezového materiálu (pozri obr. 24); 4), odliaty zlatý 
český dvojchvostý lev, nesúci na prsiach znak Slovenska (pozri obr. 25); 5) prepletené 
štvorkružie v zlatej farbe, ktoré symbolizovalo jednotu Čiech, Slovenska, Moravy a Sliez-
ska a bol prevzatý zo zástav československých légií v rokoch 1915 – 1920 (pozri obr. 26) 
a 6) žrď bola ukončená tromi zlatými lipovými listami (pozri obr. 27).

V období Slovenského národného povstania od augusta do konca októbra 1944 jednotky 
1. československej armády na Slovensku nemali svoje vojenské zástavy.21

2. Rovnošaty a označenia
Dňa 3. septembra 1939 vznikol Český a slovenský legión v Poľsku, ktorého časť sa zapo-

jila do bojov proti nemeckým jednotkám, najmä v priestore pri Tarnopole. Vzhľadom na rých-
ly vývoj situácie príslušníci legiónu v Poľsku nemali jednotnú výstroj ani výzbroj. Ich jediným 
označením bolo zreteľné označenie na čiapke, kde mali umiestnenú bielo-modro-červenú tri-
kolóru alebo na občianskom odeve malú československú vlajočku. Pri Tarnopole sa podarilo 
príslušníkov československého legiónu vystrojiť poľskými vojenskými uniformami a vyzbro-
jiť poľskou výzbrojou. Výstroj ani výzbroj neboli úplné, preto sa muselo improvizovať. Čes-
koslovenských letcov vystrojili rovnakou vojenskou rovnošatou, akú mali poľskí letci.22

21 PURDEK, ZELIZŇAK, ref. 10, s. 40.
22 VOGELTANZ, Jan – HUS, Miroslav – POLÁK, Milan. Československá armáda v zahraničí 
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V čase formovania československých vojenských jednotiek vo Francúzsku pochádzali 
prvé vojenské rovnošaty československých vojakov v Agde, ako aj v ďalších miestach sú-
stredenia, zo starých zásob z prvej svetovej vojny. Boli to francúzske uniformy šedo-modrej 
farby, ku ktorým sa nosila lodička. Používali sa aj staré képi. Pre poľné podmienky boli 
československí vojaci vystrojení štandardnou kaki súpravou francúzskej armády. Táto kaki 
súprava bola do francúzskej armády zavedená v polovici 30. rokov, vrátane ďalších súčastí 
odevu, ako boli prilby s kaki nátermi.23

Dôstojníci boli vystrojení predpisovými blúzami modernejšieho variantu, strihu s otvo-
reným golierom a s kaki lodičkami. Na uniformách nosili československé hodnostné diš-
tinkcie. Bola prijatá jedna zmena, a to z dôvodu chýbajúcich trojcípych hviezd pre nižších 
dôstojníkov, nosili päťcípe hviezdy, ktoré boli strieborné a menších rozmerov. Podobne to 
bolo aj v skupine rotmajstrov. Ostatné doplnky k vojenskej rovnošate zostali rovnaké ako 
do roku 1939. Istou zmenou bolo aj to, že na čiapke s dienkom mali dôstojníci a rotmajstri 
dve skrútené šnúry.

Na čiapkach nosili odznak s malým štátnym znakom a mečmi, a na lodičkách malý jed-
noduchý odznak. Hodnostné označenie sa nosilo aj na čiapkach. V skupine poddôstojníkov 
boli zavedené na náplecníkoch kovové gombíky na farebnej podložke. Gombíky na vojen-
skej rovnošate zostali rovnaké, čiže s mečmi. (Pozri obr. 28 a 29.)

Československí generáli nosili na štítku čiapky štylizovanú ozdobu a na náplecníkoch 
lipové ratolesti (pôvodné generálske lipové ratolesti na golieri a lampasy na nohaviciach 
boli zrušené).24

Príslušníci letectva boli vystrojení francúzskymi tmavomodrými vojenskými rovnošata-
mi. Spočiatku mali aj francúzske hodnostné označenia, ale ich postupne, zvlášť dôstojníci, 
nahrádzali československými dištinkciami. K vojenskej rovnošate sa nosila svetlomodrá 
košeľa s kravatou čiernej farby. Mužstvo a poddôstojníci nosili baret modrej farby doplnený 
žltými peruťami. Dôstojníci letectva nosili na čiapkach pôvodné československé odznaky 
s mečmi na modrom alebo bielom dienku, ku ktorým bolo pridané francúzske označenie 
pozostávajúce zo štylizovaných perutí, a to s trojitou vrtuľou. Rovnaké označenia zostali 
nad pravým náprsným vreckom, ale zároveň k francúzskym pilotným a ďalším odznakom 
sa naďalej nosili aj pôvodné československé vojenské odznaky.25

Česi a Slováci, ktorí slúži v radoch cudzineckej légie v severnej Afrike a na Strednom 
východe, mali vojenské oblečenie upravené a prispôsobené klimatickým podmienkam. 
Išlo najmä o výstrojné súčiastky, ktoré boli prispôsobené napríklad vysokej dennej a nízkej 
nočnej teplote, ako aj iným ďalším faktorom. Ich výstroj bola zložená z platenej okrovej 
košele, krátkych nohavíc z rovnakého materiálu a zo súkennej blúzy s poľnými nohavica-
mi v kaki armádnej alebo pieskovej farbe. Pre extrémne teploty bol pre legionárov, pre 
poľné podmienky, určený závoj na krytie tylu a šije. Hodnostné označenia tvorili zelené 
nášivky légie.26

1939 – 1945.  Vládní vojsko protektorátu Čechy a Morava 1939 – 1945. Slovenská armáda 1939 – 
1945. Československá armáda 1945 – 1992. Praha - Lytomyšl : Paseka, Nakladatelství Ladislav Ho-
ráček, 2001, s. 8. ISBN 80-7185-392-5.
23 PURDEK, ZELIZŇAK, ref. 10, s. 31.
24 Tamže, s. 53.
25 SVOBODA, ref. 1, s. 71-72.
26 VOGELTANZ, HUS, POLÁK, ref. 23, s. 9.
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Vojenská rovnošata československých jednotiek vo Veľkej Británii vychádzala z vyba-
venia a celkového vystrojenia vtedajšej britskej armády. Odlišnosť bola len na kaki blúze 
vojenskej uniformy, známa ako battledress.27 Spočívala v tom, že na oboch ramenách bolo 
našité označenie, zvané domovenka28 s nápisom CZECHOSLOVAKIA v červenej farbe na 
kaki podklade. Tento spôsob, čiže istá forma rozlišovacieho označovania jednotlivých jed-
notiek, bola charakteristická pre britské jednotky, ale taktiež aj pre spojenecké jednotky. 
(Pozri obr. 30 a 31.)

V druhej polovici roka 1943 Ministerstvo národnej obrany v Londýne pripravovalo vo-
jenskú rovnošatu pre pozemné jednotky a smernice na úpravu a nosenie.29 Ministerstvo 
vydalo už v roku 1941 Zborník dôverných dokumentov a nariadení pre Úpravu a nosenie 
vojenskej rovnošaty pre československé pozemné jednotky.30 Uvažovalo sa aj o zrušení le-
movania na náplecníkoch blúzy battledressu z jednoduchého dôvodu, pretože bolo náklad-
né a boli problémy s obstarávaním lemovania jednotnej farby. Dospelo sa k rozhodnutiu, že 
uvedená lemovka sa už na blúzach battledressov nosiť nebude.

Návrh na vydanie smerníc koncom roka 1942 zahrňoval nasledovné opatrenia vo vy-
strojení československých osôb vo Veľkej Británii.

Poľná vojenská rovnošata:
– rotmajstri, ašpiranti, ďalejslúžiaci vojaci a mužstvo nosia rovnošatu vždy s uzatvore-

ným golierom a košeľu bez kravaty;
– dôstojníci nosia golier a horný gombík kabátu otvorený, košeľu s golierom a jednofa-

rebnú viazanku farby rovnošaty;
– bolo povolené nosenie vreckových odznakov;
– náplecníky nemali farebné lemovanie a mužstvo malo na vonkajšom okraji náplecníka 

našitú obdĺžnikovú podložku vo farbe zbrane (šírka 2 cm);
– na hornom okraji rukávu pozdĺžne švíku bola našitá domovenka so slovom CZECHO-

SLOVAKIA;
Rovnošata vychádzková:
– uniforma bola šitá z látky predpísanej pre príslušníkov britskej armády;
– strih vojenskej rovnošaty bol nasledovný – kabát bol s otvoreným golierom, so štyrmi 

našitými vreckami, poklopy boli pripnuté malým gombíkom, kabát sa zapínal štyrmi veľ-
kými gombíkmi. Náplecníky mali lemovanie vo farbe zbrane a označenie hodností znakmi 
československej armády, náplecník bol pripnutý jedným malým gombíkom. Rukávy kabáta 
mali v spodnej časti po dva malé gombíky a na hornom okraji rukáva bezprostredne pozdĺž-
ne švíka bola našitá domovenka CZECHOSLOVAKIA;

– vychádzková čiapka – mala ako britská armáda kožený podbradník, československý 

27 Battledress – preklad do slovenčiny – služobná (poľná) uniforma, ktorá bola zavedená do anglic-
kej armády v roku 1937. V niektorej literatúre sa označuje ako vojenská uniforma z obdobia druhej 
svetovej vojny britských a kanadských jednotiek.
28 Názov označenia – nosilo sa prišité na hornom okraji rukáva blúzy a plášťa, bezprostredne pri 
náramennom šve rukáva blúzy. Domovenka označovala domovskú krajinu, z ktorej príslušný vojak 
pochádzal.
29 VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn, vojenskú rovnošatu pre pozemné jed-
notky a smernice pre úpravu a nosenie, č. 30/14, šk. 35.
30 VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn, Sborník důvěrných výnosů a nařízení 
Ministerstva národní obrany, roč. 1941, č. 36. Čl. 6-Úprava a nošení stejnokroje pro čs. pozemní jed-
notky, rok 1941.
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odznak na čiapke pre dôstojníkov bol zlatený, pre rotmajstrov, ašpirantov, ďalej slúžiacich 
a mužstvo bol morený. Poľná čiapka bola s moreným československým odznakom malého 
tvaru;

– svetlé vojenské rovnošaty z Francúzska a plášte francúzskeho strihu sa mohli nosiť len 
do 1. januára 1941.

Odznaky na čiapkach a hodnostné označenia, dištinkcie, boli zo začiatku, od príchodu 
do Veľkej Británie rovnaké ako tie, ktoré sa používali niekoľko mesiacov vo Francúzsku. 
Súčasne sa určitú dobu nosili aj pôvodné francúzske uniformy. Nové prvky hodnostného 
označenia, ktoré boli vyrobené v Anglicku, mali na vojenskej rovnošate dvojaký spôsob 
označenia. Dôstojníci a poddôstojníci zaradení do jednotiek brigády mali podľa britských 
noriem hodnostné označenia na náplecníkoch. Nezaradení dôstojníci a poddôstojníci nosili 
hodnostné označenie na obdĺžnikovej podložke vo farbe zbrane na ľavom vrecku battled-
ressovej blúzy pod príklopkou.31 Farby zbraní a služieb boli oproti predvojnovému obdobiu 
značne zredukované, boli obmedzené len na používanie lemu na okraji náplecníkov a pod 
hodnostné podložky. Okrem dvoch uvedených spôsobov používania farieb sa v praxi vôbec 
nepoužívali. V nezmenenej farebnej podobe zostali:

– červený odtieň pre generalitu, pechotu, delostrelectvo,
– žltý v prieskumných oddieloch,
– hnedý pre ženijné jednotky,
– svetlohnedý pre radistov,
– červený pre zdravotnícky personál,
– modrý v intendančnej službe.32

Dôstojníci a rotmajstri nosili pôvodné čiapky so štítkom, a lodička francúzskeho mode-
lu bola zmenená na britský model s nátelníkom a dvomi gombíkmi. V roku 1943 bol v an-
glickej armáde zavedený kaki baret, ktorý sa používal aj v československých zahraničných 
jednotkách. V roku 1944 nastala podstatná zmena v umiestnení hodnostných označení ge-
nerálov, ktoré bolo prenesené z rukávov na náplecníky vo forme zlatých dôstojníckych 
hviezd a doplnené skríženými mečmi a zlatým šujtášom ako mali vyšší dôstojníci. Zlaté 
skrížené meče zodpovedali skríženým mečom na československých gombíkoch, hroty me-
čov zvierali uhol 120 stupňov. V medzere náplecníkov medzi mečmi a malým gombíkom 
boli umiestnené zlaté hviezdy rovnakého vzoru ako u ostatných dôstojníkov, označujúce 
jednotlivé generálske hodnosti. (Pozri obr. 32.)

– pre brigádneho generála 1 hviezda,
– pre divízneho generála 2 hviezdy,
– pre armádneho generála  3 hviezdy.33

Na horných chlopniach otvoreného goliera bola zavedená zlatá vyšívaná štylizovaná 
lipová ratolesť s kvetmi. Ratolesť bola umiestnená v smere goliera so stopkou v dolnej čas-

31 VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn, Sborník důvěrných výnosů a nařízení 
Ministerstva národní obrany, roč. 1940, vydáno 21. října 1940, číslo 22. Čl. 1 – Reoganizace čs. jed-
notek ve Velké Británii – úprava poměrů důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků, 1940, s. 1-2.
32 VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn, Sborník důvěrných výnosů a nařízení 
Ministerstva národní obrany, roč. 1941, č. 36. Čl. 6 – Úprava nošení stejnokroje pro československé 
pozemní jednotky, 1941, s. 5.
33 VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn, Sborník důvěrnych výnosů a nařízení 
Ministerstva národní obrany, roč. 1944, vydáno dna 20. dubna 1944, č. 7. Čl. 11. – Výložky a hodnost-
ní odznaky na čs. stejnokrojích, dodatek, 1944, s. 55-56.
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ti. Bola vyšitá na výložkovom súkne karmazínovej farby, umiestnená 0,5 cm od okraja 
chlopne. Na battledresse a plášti do poľa sa lipová ratolesť neumiestňovala. Opäť boli pre 
generálov zavedené na golieri farebné výložky a lipové ratolesti, štylizovaná okrasa, dekor 
po obvode štítku a čiapky. Farebné lampasy boli určené len na slávnostné a spoločenské 
príležitosti. (Pozri obr. 33, 34 a 35.)

Tanková brigáda dostala od britských tankistov čierne barety a kožené vesty. Na oboch 
rukávoch nad lakťami tankisti nosili súkenný francúzsky štítok, s 3 x 3 šachovnicovými 
modrými a červenými poľami, v prostriedku s heraldickým československým levom. Túto 
koženú vestu s kaki baretkou nosili aj delostrelci.

Vojaci z povolania mali spolu s battledressom aj štandardné dôstojnícke blúzy s otvore-
ným golierom, ktoré boli britského pôvodu, ale nové československé. Na prilbách obrne-
ných jednotiek a motocyklistov bola na ľavej strane namaľovaná v miniatúre českosloven-
ská vlajka, a protilietadlové jednotky mali namiesto vlajky namaľovanú kokardu.34

Československí letci vo všetkých leteckých jednotkách (310., 312., 313. stíhacia peruť, 
311. bombardovacia peruť a československá letka 68. britskej nočnej stíhacej perute) mali 
šedomodré vojenské rovnošaty Royal Air Force vrátane emblémov na čiapkach, výkonnost-
ných odznakov a hodnostných označení. Odlišovali sa len označením – domovenkou s ná-
pisom CZECHOSLOVAKIA svetlomodrej farby na čierno-modrom podklade. Na pravom 
náprsnom vrecku nosili aj naďalej predvojnové československé kovové letecké odznaky. 
Tesne pred návratom do Československa v apríli 1945 dostali československé označenie. 
Tieto odznaky nosili počas vojny letci, ktorí boli zaradení na Ministerstve národnej obrany 
v Londýne alebo československí vojenskí pridelenci v zahraničí.35

Vojenská rovnošata československých vojakov na Strednom východe zodpovedala vy-
strojeniu ostatných spojeneckých jednotiek bojujúcich v tejto oblasti. Ich rovnošata bola 
zložená zo súpravy určenej pre tropické pásmo. Boli to:

– plátená košeľa,
– platené krátke nohavice,
– korková prilba,
– oceľová prilba pre poľné podmienky.
Na obidvoch prilbách boli miniatúrne československé vlajky, ktoré boli umiestnené po 

oboch stranách. Tieto výstrojné súčiastky rovnošaty mali kryciu pieskovú farbu, ktorá 
bola prispôsobená charakteru a vzhľadu bojiska. Na golieri blúzy battledressu bol umiest-
nený matný bronzový odznak terčového typu s malým československým štátnym zna-
kom, v lipovom venci písmená ME (Middle East = Stredný východ) a s nápisom PRAVDA 
VÍŤĚZÍ.

Ako hodnostné označenia dôstojníkov sa z núdzových dôvodov používali spočiatku 
britské hviezdy, až od konca roka 1940 mali československé päťcípe hviezdy. Podobným 
spôsobom to bolo aj pri odznakoch na čiapkach so štítkom, lodičkách a neskôr aj na bare-
toch boli rovnaké ako v Anglicku. Taktiež aj tu boli farby označujúce zbrane zredukované 
len na podložky hodnostných gombíkov poddôstojníkov, a v poľných podmienkach boli 
bez farieb.36

34 VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národnej obrany Londýn, Stejnokroj pro čs. pozemní jednotky, 
směrnice pro úpravu a nošení-návrh, č. 30/4, šk. 35.
35 VOGELTANZ, POLÁK, ref. 23, s. 10.
36 Tamže, s. 11.



VOJENSKÁ HISTÓRIA

43

1. československý samostatný prápor v ZSSR bol súčasťou československej armády 
v zahraničí a pod velením londýnskej exilovej vlády. Z tohto dôvodu bola vojenská rovno-
šata a ďalšie výstrojné súčiastky britskej výroby (prvé súpravy 3 000 battledressov boli po 
Poliakoch). Príslušníci československých jednotiek v ZSSR nosili upravené, v Sovietskom 
zväze šité uniformy vzor 21.37 Nové vojenské rovnošaty boli ušité z kaki súkna, dovezeného 
z USA, gombíky, československé odznaky a hodnostné označenia boli zhotovené v soviet-
skych dielňach a boli rovnaké ako mali jednotky vo Veľkej Británii, okrem domoveniek na 
rukávoch.38 Dôstojníci mali vo výstroji battledressové bundy, blúzy s otvoreným golierom 
a čiapku so štítkom. V poľných podmienkach veliteľský zbor nosil lodičku vzor 21 a nižší 
dôstojníci a rotmajstri aj otvorenú blúzu mužstva.39

Príslušníci 2. československej samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR nosili rovna-
kú vojenskú rovnošatu československého vzoru 21 ako príslušníci československého zboru. 
Československí tankisti, najmä dôstojníci, nosili na rovnošate predpisové rozlišovacie zna-
ky pôvodnej obrnenej vozby československej armády do roku 1939, išlo o šípky v kruhu. 
Posádky tankov mali vo výstroji kaki kombinézu a ochrannú prilbu – kuklu, ktorá slúžila na 
ochranu, ale bola zariadením pre hovorovú komunikáciu posádky. Kukla sa vyrábala v So-
vietskom zväze. Taktiež velitelia tankov mali vo výstroji britské kožené vesty, ktoré ich 
chránili pred nečasom, ale aj pred drobnými črepinami.40 Rovnošata farby kaki bola vo 
výbave príslušníkov pozemných jednotiek, ale taktiež vo vystrojení československých let-
cov v ZSSR.

Príslušníci československých zahraničných vojenských jednotiek formujúcich sa v Poľ-
sku a vo Francúzsku, Veľkej Británii, v severnej Afrike a na Strednom východe, v Soviet-
skom zväze, boli obliekaní spočiatku do vojenských rovnošiat, ktoré boli momentálne 
k dispozícii. Neraz išlo o staré vojenské mundúry, uskladnené v skladoch ešte z obdobia po 
prvej svetovej vojne alebo z vojenských zásob. Ministerstvu národnej obrany v Londýne sa 
postupne darilo, aj keď s problémami, zabezpečovať vystrojenie československých jedno-
tiek. Aj keď zo začiatku nebolo v silách zabezpečiť jednotnú československú vojenskú uni-
formu, napriek tomu sa do značnej miery dosiahla vizuálnou prezentáciou jednotnej česko-

37 Bola to vojenská rovnošata zavedená v československej armáde po roku 1922, ktorá mala iný 
strih, ako aj diametrálne odlišné umiestnenie hodnostných dištinkcií, bola vo farbe kaki. Blúza a plášť 
mali uzavretý golier pre všetky stavovské skupiny armády, pre gážistov, t. j. ďalejslúžiacich, rotmaj-
strov a dôstojníkov, bola stanovená jemnejšia látka v olivovom sfarbení. Nová vychádzková okrúhla 
čiapka so štítkom pre vojakov z povolania – brigadírka bola vyrobená podľa anglického vzoru.
PURDEK, ZELIZŇAK, ref. 10, s. 53.
38 Plukovník Heliodor Píka poslal depešu zo dňa 18. októbra 1943 na MNO Londýn nasledujúceho 
znenia: „Vzhledem k tomu, že doprava z Anglie by trvala nejméně půl roku a potřeba výstroje se cíti 
naléhavou navrhuji, abychom přijali sovětskou nabídku. V tomto zmyslu podám sovětské vládě žádost, 
v niž se pokusím o to, aby nám ze svých látek šili stejnokroje čs. vzoru.“ Plukovník H. Píka posiela 
nasledujúcu depešu dňa 19. októbra 1943 na MNO Londýn: „Sovětská vláda přislíbila zhoviti ze 
svého materiálu stejnokroje pro celou naši jednotku v SSSR a to podle střihu čs. armády z doby před 
okupací. Nákresy podle naších služebních předpisů/ s některými úpravami přijatými v zahraničí – 
otevřené blúzy pro gážisty pod./ odevzdávam během 2 dnů. Rovněž budou pro nás zhotoveny výsostní 
odznaky a všechny výstrojní součastky, takže zimní výstroj bude vydána. Zatím už dostávame 2.500 
párů vysokých bot. Tím odpadá odesílání zásilky zAnglie.“ VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národní 
obrany Londýn, č. 33/37, SSSR– výstroj pro brigádu, šk. 64.
39 VOGELTANZ, HUS, POLÁK, ref. 23, s. 12.
40 PURDEK,  ZELIZŇAK, ref. 10, s. 60-61.
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slovenskej vojenskej symboliky. Rovnošata, ktorou boli jednotky vystrojené, bola doplnená 
československou vojenskou symbolikou z predvojnového obdobia. Išlo o typické vojenské 
symboly, ako napríklad:

– odznak na čiapku so štátnym znakom (na brigadírku, lodičku a baretku),
– hodnostné označenie pre všetky kategórie vojakov (vyšší dôstojníci, nižší dôstojníci, 

rotmajstri, poddôstojníci a mužstvo),
– označenie druhov vojsk a služieb podľa symbolov a farby podložky alebo farebného 

lemu na čiapke a nohaviciach (pešiaci, tankisti, delostrelci, jazdectvo, ženijné vojsko, spo-
jovacie vojsko, tylové a technické zabezpečenie, ako i ďalšie služby).

Na vojenskú uniformu patrili symboly, medzi ktoré sa zaraďujú nositeľné a neprenosné 
druhy vyznamenaní na ocenenie zásluh v boji proti nepriateľovi. Ale aj také symboly – od-
znaky, ktoré mali informatívny a prezentačný charakter. Boli to odznaky na označenie a ve-
rejnú prezentáciu dosiahnutého vzdelania, odbornosti a výkonnosti, ale aj iné, medzi ktoré 
sme zaradili:

– absolventské a stavovské odznaky,
– odznaky na postavenie alebo dosiahnutie odbornej vojenskej úrovne,
– odznaky výkonnostnej úrovne.
Do týchto skupín sme začlenili:
– odznaky triednych špecialistov,
– výkonnostné a letecké odznaky,
– pamätné a čestné odznaky,
– ako aj ďalšie rôzne rozlišovacie i doplňujúce symboly.
V decembri 1941 Ministerstvo národnej obrany v Londýne vydalo Úpravu a nosenie 

rovnošaty pre československé pozemné jednotky, kde v časti 11 bol zverejnený zoznam 
odznakov povolených nosiť v československej armáde.41 Išlo o nasledujúce odznaky:

– absolventov Vojenskej (válečnej) školy – odznak bol oválneho tvaru a zhotovený z ne-
oxidujúceho striebra, čiastočne emailovaný. Jeho základom bol vavrínovo-lipový veniec 
s červeným stredom (červenou smaltovanou doštičkou), na ktorom ležal dvojchvostý český 
lev so srdcovým štítkom slovenského znaku zodpovedajúci malému štátnemu znaku Česko-
slovenskej republiky. Pod vencom sa nachádzali skrížený meč a palcát ovinuté stuhou s vy-
rytým rokom absolvovania, respektíve číslom a názvom ročníka (pozri obr. 36),

– absolventov Vojenskej intendančnej školy – odznak bol strieborný, mal oválny tvar, 
ktorý bol štylizáciou Merkurovej okrídlenej pozlátenej palice, lipového venca, malého štát-
neho znaku a stuhy v rozmeroch vyobrazenia. Merkurova palica bola pozlátená, veniec so 
stuhou mal zoxidovanú patinu, malý štátny znak prelamovaný, leštený a bol podložený 
červenou smaltovanou doštičkou. Priestor medzi lístkami lipového venca a okrajom štátne-
ho znaku bol podložený modrým smaltom. Znak Slovenska na hrudi leva malého štátneho 
znaku bol pozlátený, červeno- a modro-smaltovaný (pozri obr. 37),

– poľných leteckých pozorovateľov, poľných pilotov, poľných leteckých strelcov, poľ-
ných pilotov a pozorovateľov z balóna – odznaky pre pilotov a pozorovateľov boli veľmi 
podobné, takmer identické. Odznak pilota mal postriebrený veniec lipových listov, sokol 
bol pozlátený, bez lesku, delové hlavne boli postriebrené a lesklé. Odznak pozorovateľov 

41 VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany, Sborník důvěrných výnosů a nařízení Minister-
stva národní obrany, roč. 1941, ze dne 23. prosince 1941, číslo 36, Čl. 6. Úprava a nošení stejnokroje 
pro československé pozemní jednotky, rok 1941, s. 5-6.
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tvoril veniec z lipových lístkov, ktorý bol pozlátený, bez lesku, postriebrený sokol bol tak-
tiež bez lesku a delové hlavne boli postriebrené lesklé. Až v druhej polovici roka 1938 na-
stali určité zmeny, a to najmä v odznakoch pre pozorovateľa a pilota z balóna a pilota riade-
ného balóna, kde veniec z lipových listov bol postriebrený na spôsob starého striebra, delo-
vé hlavne boli zlatené, neleštené. Sokol v odznaku pre pozorovateľa z balóna bol postriebre-
ný, bez lesku; v odznaku pre pilota z balóna a pilota riadeného balóna bol pozlátený, bez 
lesku. (pozri obr. 38, a 39);

– útočnej vozby,
– strelcov z pušiek 1. a 2. triedy (pozri obr. 40), strelcov z ľahkého a ťažkého guľometu 

(pozri obr. 41), mínometníkov (pozri obr. 42) a mieričov a delovodov pozri or. 43) – odzna-
ky 2. triedy boli hnedo morené a odznaky 1. triedy mali štítok so zbraňou postriebrený, 
matný, na spôsob starého striebra; Jednotlivé odznaky boli rovnakého kruhového tvaru, lí-
šili sa najmä symbolom v heraldickom kovovom štítku so symbolom príslušnej zbrane. Po 
stranách zdola, po obvode na obidve strany do polovice štítku boli lipové lístky vo farbe 
kovu zodpovedajúcej výkonnostnému stupňu,

– pevnostných jednotiek,
– výkonných letcov spojeneckých armád, získaných činnou službou v týchto armádach 

alebo pridelených ako čestných odznakov.
Okrem odznakov a znakov zriadených a zavedených do čs. armády v rokoch 1918 – 

1939 boli aj ďalšie, ktoré vznikli v rokoch 1939 – 1945. Tieto odznaky a znaky mali charak-
ter pamätných odznakov, znakov alebo v danej dobe vojny slúžili na krátkodobé označenie 
odbornosti, či inej činnosti.

Medzi takéto odznaky a znaky, ktoré vznikli v čase druhej svetovej vojny, môžeme za-
radiť pamätný odznak Pešieho pluku 2, pamätný odznak Zmiešaného priezvedného oddielu 
(v českom jazyku Smíšený přezvědný oddíl v skratke SPO), pamätnú plaketu Českosloven-
skej obrnenej brigády v Anglicku, odznak Czechoslovakia, odznak pre príslušníkov poľnej 
ambulancie (England – Czechoslovak Field Ambulance), ako aj znaky československých 
perutí kráľovského letectva RAF vo Veľkej Británii.

Pamätný odznak 2. pešieho pluku 42 – bol vyrobený v dvoch typoch, prvý kovový smal-
tovaný a druhý kovový postriebrený. Kovový smaltovaný odznak mal tvar francúzskeho 
nového deleného (štiepaného) štítu v hornej časti rozšíreného a prechádzajúceho do tvaru 
tulipánu. Na ľavej strane štítu bola francúzska vlajka a na pravej strane československá. 
V strede odznaku bol československý malý štátny znak, položený na tehlovú vežu, prezen-
tujúcu Francúzsko, a po stranách znaku na dva sklonené modré meče, pričom v hornej 
časti bolo vidieť rukoväte s chránidlami, a v dolnej časti hroty mečov. Hlava štítu českoslo-
venského znaku prekrývala plochu transparentu pripevneného na dve žrde, ktoré vymedzo-
vali vykrojenie v hornej polovici deleného štítu. Pravá žrď transparentu vychádzala z pra-
vého rohu znaku a končila sa v pravom hornom rohu štítu. Ľavá žrď transparentu vychádza-
la z ľavého rohu znaku a končila sa v ľavom hornom rohu štítu. Na bielej ploche, na dvoch 
miestach na pravej a ľavej strane a v strednej preloženej časti transparentu bol nápis. Na 
ľavej strane a pravej strane bola umiestnená číslica 2, v strede nápis PĚŠÍ PLUK, to všetko 

42 Peší pluk 2 – patril do organizačnej štruktúry 1. československej pešej divízie v Agde vo Francúz-
sku (1940). Na základe ústnej tradície sa o tomto odznaku veľa informácií nezachovalo. Je možné iba 
z dohadov a rozprávania urobiť predbežný úsudok, že Hospodárska správa zadala zákazku firme 
s tým, že odznaky budú vyrobené smaltované a nesmaltované (postriebrené).
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v zlatej farbe. Pod transparentom, na zlatej ploche rozdelenou vežou, a to na pravej strane 
číslica 19 a na ľavej strane číslica 40, číslice v červenej farbe. V päte štítu, pod štátnym 
znakom vpravo a vľavo, vymedzenej hrotmi sklonených mečov bol text v zlatej farbe 
AGDE. Štít odznaku bol po obvode lemovaný zlatou bordúrou. (Pozri obr. 44.)

Nesmaltovaný, kovový odznak mal taký istý obsah prvkov, symbolov, ako smaltovaný 
odznak, s tým, že farby štátnych vlajok boli šrafované podľa heraldických pravidiel. (Pozri 
obr. 45.) Odznak bol razený z obyčajného kovu a bol postriebrený.

Kovový smaltovaný odznak bol určený pre dôstojníkov na vychádzkovú uniformu 
a pre príslušníkov spojeneckých armád; a kovový nesmaltovaný, postriebrený odznak bol 
pre mužstvo a poddôstojníkov na poľné uniformy a pre vojakov československej armády 
v zahraničí.

Odznak Zmiešaného priezvedného oddielu (skratka názvu vychádzala z českého názvu, 
teda SPO, a vyrábal sa len s touto skratkou)43 mal tvar pamätného odznaku pre absolventov 
diplomovaných dôstojníkov generálneho štábu, absolventov československej školy válečné 
z medzivojnového obdobia Československej republiky. Na lipovom venci oválneho tvaru 
bola položená podkova a na nej dve prekrížené jazdecké šable prekryté českým levom, 
ktorý mal na hrudi znak Slovenska, v štíte na modrom trojvrší bol biely dvojkríž v červe-
nom poli. V dolnej časti odznaku, pod levom, bola umiestnená trikolóra francúzskej vlajky 
a pod ňou, pri spodnom okraji medzi rukoväťami šablí, bol letopočet 1940. Na hornom 
okraji boli umiestnené veľké písmená SPO. Slovenský znak a trikolóra francúzskej vlajky 
boli farebné, smaltované. (Pozri obr. 46.)

Roku 1940 bol vydaný pamätný odznak československých delostrelcov v Anglicku. 
Podľa dostupných informácií, ako aj ústnej tradície, možno konštatovať, že ide o odznak, 
patriaci do stavovskej skupiny pamätných odznakov, ktorý nosili príslušníci českosloven-
ského delostrelectva v Anglicku od roku 1940. Odznak mal tvar gotického štítu, ktorého 
plochu tvorila československá vlajka zo smaltu, na ktorej boli skrížené delostrelecké hlav-
ne prekryté symbolom z malého štátneho znaku – český dvojchvostý lev na prsiach s ma-
lým štítom, na ktorom bol slovenský znak (v červenom poli biely dvojkríž na modrom 
trojvrší). Na odznaku bol biely nápis v modrom poli, a to na pravej strane CZECHOSLO-
VAK, na ľavej strane ARTILLERY, v hlave štítu ENGLAND a päte štítu letopočet 1940.44 
(Pozri obr. 47.)

Pamätná plaketa československých jednotiek v zahraničí je známa ako čestná plaketa 
príslušníkov obrnenej brigády v Anglicku. Plaketa mala tvar štítu malého štátneho znaku, 
kde v modrom poli bol umiestnený červený kríž, ktorý sčasti prekrýval český dvojchvostý 
lev na prsiach s malým štítom so znakom Slovenska (v červenom poli biely dvojkríž na 
modrom trojvrší). Symbol štátnosti Československa vyjadroval štátny znak Českosloven-
skej republiky. Označenie, tzv. domovenka, ktorú vojaci v zahraničí nosili na rukávoch, 
bola prevýšená nápisom CZECHOSLOVAKIA.

Pamätná plaketa sa razila pravdepodobne z obyčajného kovu, bola postriebrená a smal-
tovaná. Bola určená ako pamätná a spomienková plaketa. Podľa získaných informácií sa 
pamätná plaketa udeľovala aj cudzincom, vojakom spojeneckých armád, ale údajne aj ako 

43 SPO – pozri s. 170 (poznámka č. 290). Odznak sa vyrábal len so skratkou SPO. Pamätný odznak 
bol určený najmä pre účastníkov francúzskej kampane v roku 1940. Ďalšie odznaky sa využívali pre 
potreby zdravotníckej jednotky armády, ktorá pomáhala pri likvidácii škôd v dôsledku náletov.
44 www.forum.valka.cz
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odmena príslušníkom Čs. obrnenej brigády v Anglicku. Práve preto bol odvodený jej názov, 
že išlo o plaketu jednotky.45 (Pozri obr. 48.)

Ďalší z celkového množstva rôznych pamätných spomienkových predmetov príslušní-
kov zahraničnej československej armády v rokoch 1940 – 1945 je odznak Czechoslovakia. 
Ide o poklopový odznak v tvare kruhu s farebnou smaltovanou československou vlajkou 
prekrytou zlatým písmenom V. V hornej časti na bielej smaltovanej stuhe v kruhopise nápis 
CZECHOSLOVAKIA.46 (Pozri obr. 49.)

Odznak pre príslušníkov poľnej ambulancie (England – Czechoslovak Field Ambulan-
ce)47. Nosili ho príslušníci poľnej ambulancie, ktorá pracovala v súčinnosti s Červeným 
krížom v Londýne. Odznak mal tvar francúzskeho štítu, na jeho bielej ploche bol červený 
kríž, na ktorom bol položený symbol z československého štátneho znaku, a to český lev 
v striebornej farbe so symbolom Slovenska na hrudi. Ústredný motív bol kolmo prekrytý 
eskulapovou palicou obrátenej ležmo. Na hornej časti odznaku bol nápis v kruhopise EN-
GLAND. V dolnej časti nápis v kruhopise CZECHOSLOVAK FIELD AMBULANCE, kto-
rý sa začínal od pravého horizontálneho ramena kríža a končil pod ľavým ramenom kríža. 
Odznak bol razený z kovu a bol patinovaný do farby striebra, a druhý typ bol strieborný 
smaltovaný. (Pozri obr. 50 a 51.)

Medzi významné symboly československých zahraničných jednotiek môžeme zaradiť 
znaky československých leteckých perutí z Kráľovského britského letectva (Royal Air For-
ce, RAF), a to:

– 310. československej stíhacej perute (Royal Air Force),
– 312. československej stíhacej perute (Royal Air Force),
– 313. československej stíhacej perute (Royal Air Force),
– 311. československej bombardovacej perute (Royal Air Force),
– 68. nočnej stíhacej perute Kráľovského letectva (Royal Air Force).48

Znaky všetkých československých perutí RAF mali tvar hrubého do kruhu pleteného 
žltého venca, ktorý bol uzatvorený, naň bol tenkými očkami taktiež žltej farby prichytený 
vnútorný prstenec, vytvárajúci vnútorné medzikružie modrej farby, kde boli vpísané nápisy. 
V hornej časti na kruhu bola položená zlatá koruna, v dolnej časti bola pripevnená stuha 
s oboma zahnutými, sčasti zrolovanými koncami v žltej farbe s nápismi, ktoré predstavova-
li ich hlavné heslo. V strede kruhu v bielom poli bol symbol, ktorý charakterizoval predur-
čenie perute.

Československé stíhacie perute, ktoré tvorili letecký wing:
– 310. stíhacia peruť – vo vnútri znaku bol na meči položený český dvojchvostý lev 

v charakteristickom heraldickom postavení v červenej farbe, vo vnútri medzikružia modrej 
farby bol vpísaný nápis, v dolnej časti ROYAL AIR FORCE, v hornej časti SQUADRON, 
v strede z oboch strán, na pravej strane aj na ľavej číslica 310. Všetky písmená boli v zlatej 
farbe. V dolnej časti znaku na pripevnenej stuhe s oboma zahnutými, sčasti zrolovanými 

45 www.forum.valka.cz
46 www.forum.valka.cz
47 Tamže.
48 68. nočná stíhacia peruť RAF (№ 68 Night Fighter Squadron), založená dňa 7. januára 1941 na 
základni Catterick, bola podľa čísla britskou peruťou, jedna z ich dvoch letiek (flight) mala však česko-
slovenských letcov a z ich stredu pochádzal aj prvý veliteľ kapitán Veselý. HURT, Zdeněk. Češi a Slo-
váci za druhé světové války. Brno : Computer Press, 2005, s. 10, 20, 31, 65-67. ISBN 80-251-0803-1.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Royal_Air_Force
http://cs.wikipedia.org/wiki/Royal_Air_Force
http://cs.wikipedia.org/wiki/Royal_Air_Force
http://cs.wikipedia.org/wiki/Royal_Air_Force
http://cs.wikipedia.org/wiki/Royal_Air_Force
http://cs.wikipedia.org/wiki/Royal_Air_Force
http://cs.wikipedia.org/wiki/Royal_Air_Force
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koncami, bol nápis v čiernej farbe WE FIGHT TO REBUILD, čo v preklade znamená Bo-
jujeme za obnovu. (Pozri obr. 52.)

– 312. stíhacia peruť – vo vnútri znaku mala letiaceho bociana, v medzikruží modrej 
farby bol vpísaný nápis, v dolnej časti ROYAL AIR FORCE, v hornej časti v zátvorke 
(CZECHOSLOVAKIA) a SQUADRON, v strede na pravej aj na ľavej strane číslica 312. 
V dolnej časti znaku na pripevnenej stuhe s oboma zahnutými, sčasti zrolovanými koncami, 
bol nápis v čiernej farbe v latinčine NON MULTI SED MULTA (nie mnohí, ale veľa – čiže 
nie mnoho mužov, ale veľa činov). (Pozri obr. 53.)

– 313. stíhacia peruť mala vo vnútri znaku rozkrídleného orla žltej farby útočiaceho na 
korisť, v medzikruží modrej farby bol vpísaný nápis – v dolnej časti ROYAL AIR FORCE, 
v hornej časti v zátvorke (CZECHOSLOVAKIA) a SQUADRON, po oboch stranách – vľa-
vo i vpravo v strede bola číslica 313. V dolnej časti znaku na pripevnenej stuhe s oboma 
zahnutými, sčasti zrolovanými koncami, bol nápis v čiernej farbe v českom jazyku JEDEN 
JESTŘÁB MNOHO VRAN ROZHÁNÍ. (Pozri obr. 54.)

Aj ostatné československé perute mali svoje znaky. 311. bombardovacia peruť mala vo 
vnútri znaku prekrížený husitský cep s bijákom na reťazi, v medzikruží modrej farby bol 
vpísaný nápis; v dolnej časti ROYAL AIR FORCE, v hornej časti v zátvorke (CZECHO-
SLOVAKIA) a SQUADRON, v strede oboch strán – vľavo i vpravo číslica 311. Písmená 
boli bielej farby. V dolnej časti znaku na pripevnenej stuhe s oboma zahnutými, sčasti zro-
lovanými koncami bol nápis v čiernej farbe v českom jazyku, a to: povestné husitské heslo 
NA MNOŽSTVÍ NEHLEĎTE. (Pozri obr. 55.)

Vo vnútri znaku 68. nočnej stíhacej perute bola hlava sovy, v medzikruží modrej farby 
bol vpísaný nápis v dolnej časti ROYAL AIR FORCE, v hornej časti v zátvorke (CZECHO-
SLOVAKIA) a SQUADRON, v strede po oboch stranách – vľavo i vpravo číslica 68. 
V dolnej časti znaku na pripevnenej stuhe s oboma zahnutými, sčasti zrolovanými koncami 
bol nápis v čiernej farbe VŽDY PŘIPRAVEN. (Pozri obr. 56.)

Príslušníci 1. československej armády na Slovensku v roku 1944 v čase Slovenského 
národného povstania mali rôzne vojenské rovnošaty. Dôstojníci a rotmajstri, vojaci z po-
volania, si odstránili z rovnošaty štátne symboly slovenského štátu. Išlo o označenie slo-
venského orla na čiapkach a na miesto tohto symbolu si pripevnili starý československý 
odznak. Pokiaľ nemali tento znak, umiestňovali si pod skrížené meče (spodná časť pôvod-
ného slovenského odznaku) červeno-modro-bielu trikolóru. Inak ďalšia úprava vojen-
ských rovnošiat sa pre nedostatok času nerobila. Boli prípady, že niektorí dôstojníci z ur-
čitých nostalgických dôvodov mali odloženú pôvodnú československú uniformu aj 
s označeniami. Preto sa objavili v armáde aj príslušníci, najmä velitelia, oblečení v týchto 
uniformách.

3. Vojenské vyznamenania
Po ustanovení československej exilovej vlády v Londýne a inštitucionalizovaní jej vý-

konných orgánov stála v popredí potreba zriaďovať vlastné československé vyznamenania.
Dňa 20. decembra 1940 bol zriadený Československý vojnový kríž z roka 1939.49 Toto 

vyznamenanie bolo založené na pamiatku boja za oslobodenie Československej republiky 
spod okupácie, ako vyznamenanie pre československých občanov vo vlasti, ako aj vojen-

49 Bol zriadený nariadením vlády Československej republiky zo dňa 20. decembra 1940, č. 4/1941 
Úř. věst. čsl.



VOJENSKÁ HISTÓRIA

49

ských jednotiek a príslušníkov československej armády v zahraničí. Taktiež aj na ocenenie 
bojových zásluh príslušníkov a vojenských jednotiek spojeneckých armád.

Modul vyznamenania mal tvar rovnoramenného kríža, ktorého ramená boli zakončené 
hrotmi a v strede medzi nimi boli položené dva skrížené meče. Na averznej strane bol malý 
štátny znak a na reverznej strane v kruhoch krajinské znaky Čiech, Slovenska, Moravy, 
Sliezska a Podkarpatskej Rusi. V strede, v štíte znak Čiech, v hrotoch ramien kríža – hore 
znak Slovenska, vľavo znak Sliezska, vpravo znak Moravy a dole znak Podkarpatskej Rusi. 
V strede, v štíte znak Čiech, v hrotoch ramien kríža, hore znak Slovenska, vľavo znak Sliez-
ska, vpravo znak Moravy a dole znak Podkarpatskej Rusi. V strede – v medzerách medzi 
kruhom a vyrytým znakom Čiech a okrajom štítu – bol rozložený po jednej číslici letopočet 
1939. Stuha bola prúžkovaná, zložená z väčšieho poštu farebných prúžkov (21) bielo-mod-
ro-červenej farby.

Československý vojnový kríž z r. 1939 bol vyznamenaním, ktoré sa vnútorne nečlenilo, 
udeľoval sa in natura len jedenkrát, a to pri prvom udelení. Pri opakovanom udelení sa na 
jeho stuhu kríža upevňovala malá bronzová lipová ratolesť. (Pozri obr. 57.) Československý 
vojnový kríž sa udeľoval doživotne.

Druhým československým vyznamenaním, ktoré bolo zriadené 20. decembra 1940 na 
pamiatku boja za oslobodenie Československej republiky, bola Československá medaila za 
chrabrosť pred nepriateľom.50 Išlo o viditeľné vyznamenanie udeľované tým, ktorí preuká-
zali osobnú statočnosť pred nepriateľom na bojisku doma alebo v zahraničí.

Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom bola okrúhla a vyrobená z bron-
zu. Na averznej strane medaily bola hlava leva nad dvoma lipovými ratolesťami, ktoré boli 
v dolnej časti prekrížené a v strede bol umiestnený meč, cez ktorý bol na hrote v hornej 
časti na stuhe, zakončenej na oboch koncoch lastovičím strihom, nápis ZA CHRABROST. 
Vpravo od hlavy leva bol slovenský dvojkríž. Na reverznej strane medaily boli taktiež dve 
lipové ratolesti v dolnej časti prekrížené, v strede nápis PRAVDA VÍTĚZÍ a pod ním leto-
počet 1939. Medaila bola zavesená na stuhu pútkom v podobe dvoch skrížených lipových 
ratolestí. Mala len jeden stupeň.

Stuha medaily bola rozdelená na jedenásť rozdielnych pruhov. V strede bol úzky biely 
pruh a po obidvoch stranách úzke pruhy červené a biele, široké a modré, potom úzke biele 
a červené. (Pozri obr. 58.) Stužka medaily sa nosila na ľavej strane nad náprsným vreckom 
vojenskej rovnošaty, bola široká ako stuha a bola v identických farbách.

Československá vojenská medaila za zásluhy bola zriadená československou vládou 
v Londýne dňa 20. apríla 1943.51 Medaila, ako viditeľné vojenské vyznamenanie, bola ur-
čená pre príslušníkov československej armády v zahraničí, ako aj vo vlasti za vynikajúce 
zásluhy o československú armádu mimo boj.

Udeľovala sa príslušníkom československých vojenských jednotiek za vynikajúce zá-
sluhy o výstavbu a bojaschopnosť jednotiek mimo bojovej činnosti. Za mimoriadne zásluhy 
mohli byť touto medailou vyznamenané aj vojenské útvary, skupiny osôb a symboly zná-

50 VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn, Sborník důvěrných výnosů a nařízení 
Ministerstva národní obrany, roč. 1940, č.1, šk. 113.
Uřední věstník československý č. 5/1941.
51 VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn, roč. 1943, ze dne 10. června 1943, 
Sborník důvěrnych výnosů a nařízení Ministerstva národní obrany, číslo 8. Čl. 8. Československá 
vojenská medaile za zásluhy, zřízení, rok 1943, s. 8.



VOJENSKÁ HISTÓRIA

50

zorňujúce skupiny osôb, ktoré sa zaslúžili o československú armádu. Mohla byť udeľovaná 
aj príslušníkom spojeneckých armád za vojenské činy a zásluhy v boji.

Medaila mala dva stupne: 1. stupeň strieborná, 2. stupeň bronzová, a udeľovala sa len 
raz. Obe medaily, strieborná aj bronzová mali okraj obojstranne mierne zvýšený. Averzná 
strana predstavovala od pravej strany a k ľavému okraju hľadiace tri hlavy českosloven-
ských vojakov v prilbách. Pri hornom okraji bol nápis ZA ZÁSLUHY, v dolnom mono-
gram Č.S.R.

Reverzná strana medaily mala v strede lipovú ratolesť, obklopenú medzikružím a lúčmi. 
Medaila bola prevýšená dvomi skríženými mečmi z rovnakého materiálu, ktoré tvorili zá-
vesné ramienko na stuhu.

Stuha bola tmavomodrá s dvomi bielymi postrannými pruhmi, ktoré boli oddelené od 
okraja stuhy 2 mm širokým modrým prúžkom. Stužka medaily sa nosila na ľavej strane nad 
náprsným vreckom vojenskej rovnošaty, bola široká a farebne rovnaká ako stuha. Stužka 
vyznamenania 1. stupňa bola označená striebornou hviezdičkou. (Pozri obr. 59 a 60.) Vy-
znamenanie udeľoval prezident Československej republiky na návrh vlády, ktorý vláde 
predkladal minister národnej obrany.

Ďalším vojenským vyznamenaním, zriadeným československou vládou dňa 15. októbra 
1943 na pamiatku služby v československej armáde v zahraničí, bola Československá vo-
jenská pamätná medaila za službu v československej armáde v zahraničí.52

Udeľovala sa všetkým príslušníkom československej armády v zahraničí, prípadne i na 
území republiky. Ďalej sa prepožičiavala príslušníkom spojeneckých armád, ktorí sa zúčast-
nili bojov na území republiky. Taktiež sa udeľovala aj tým osobám, ktorí boli pridelení 
a vykonávali službu v československej armáde a československých leteckých jednotkách 
v zahraničí počas najmenej dvoch mesiacov.

Základom averznej strany medaily bol lipový veniec, na ktorom bol položený sklonený 
meč, ktorého rukoväť bola zakončená závesným krúžkom na prievlečnú stuhu. V spodnej 
časti meča, v šírke venca, bol položený lev na prsiach so znakom Slovenska z malého štát-
neho znaku, podložený vavrínovou časťou venca. Veniec a meč boli morené, priečka meča 
bola leštená a lev strieborný.

Reverzná strana bola morená, hladká, na nej bol vylisovaný nápis v kruhopise ČESKO-
SLOVENSKÁ ARMÁDA V ZAHRANIČÍ, a dva letopočty pod sebou 1939, 1944. Medai-
la bola vyrobená z bronzu, lev bol poniklovaný. Medaila mala len jeden stupeň.

Stuha medaily bola prievlečná, v základnej červenej farbe, od obidvoch okrajov vo 
vzdialenosti 4 mm boli dva čierne prúžky široké 4 mm. Kovové štítky s nápismi označova-
li krajiny alebo zväzok spojeneckých armád či územia, na ktorých sa československá armá-
da v zahraničí nachádzala. Išlo o nasledujúce krajiny: Francúzsko, Veľká Británia, Stredný 
východ a ZSSR. Štítky boli zhotovené z rovnakého kovu (bronzu) ako medaila, a nápisy 

52 VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn, Sborník důvěrných výnosů a nařízení 
Ministerstva národní obrany, roč. 1944, ze dne 13. října 1944, číslo 18. Čl. 16. Stanovy čs. vojenské 
pamětní medaile za službu v čs. armádě v zahraničí, rok 1944, s. 221.
VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn, Sborník důvěrných výnosů a nařízení Mi-
nisterstva národní obrany, roč. 1943, ze dna 25. října 1943, č. 15. Čl. 1. Československá vojenská 
památní medaile-zřízení, uveřejnění v čs. tisku, rok 1943, s. 1.
Věstník Ministerstva národní obrany, č. 75. Pamětní medaile československé armády v zahraničí-do-
plnění, roč. 1946. Sbírka důvěrných výnosů a nařízení č. 15/1945 a doplněno vládním usnesením ze 
dne 1. března 1946, rok 1946.
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boli umiestnené na štítkoch. Štítky sa pripevňovali na stuhu medaily in natura. Keď sa no-
sila len stužka bez medaily, na stužku sa upevňovali začiatočné písmená príslušných krajín: 
F, VB, SV, SSSR. (Pozri obr. 61.) Československú vojenskú pamätnú medailu udeľoval 
minister národnej obrany na návrh veliteľov vojenských útvarov.

Na základe nariadenia vlády Československej republiky zo dňa 9. februára 1945 bol 
zriadený Československý rad Bieleho leva za víťazstvo.53 Rad bol zriadený so súhlasom 
prezidenta republiky ako vyznamenanie pre československých občanov a príslušníkov cu-
dzích štátov za vynikajúce vojenské zásluhy, či o víťazstvo alebo za vynikajúce a úspešné 
vojenské činy a tiež aj za mimoriadne zásluhy.

Československý vojenský rad Bieleho leva za víťazstvo pozostával:
1. z hviezdy Československého vojenského radu Bieleho leva za víťazstvo 1. a 2. triedy,
2. z kríža Československého vojenského radu Bieleho leva za víťazstvo,
3. zo zlatej a striebornej medaily Československého vojenského radu Bieleho leva za 

víťazstvo.
Stred hviezdy tvoril strieborný lesklý dvojkruh, ktorý bol granátovo smaltovaný. V me-

dzikruží bol v kruhopise umiestnený strieborný lesklý nápis – heslo ZA VÍTĚSTVÍ. Do poľa 
vnútorného smaltovaného kruhu bol umiestnený strieborný lev z malého štátneho znaku, na 
prsiach s odliatym slovenským znakom v matnom stave, ktorý sa v dolnej časti opieral o dva 
prekrížené meče, ktoré nepresahovali vonkajší kruh. Prvá trieda hviezdy mala meče v zla-
tom prevedení, druhá trieda v matnom, striebornom prevedení. Z vnútorného strieborného 
kruhu vybiehali šikmo strieborne lesklé lúče, ktoré mali tvar dlhých ihlanov rozširujúcich sa 
k obvodu hviezdice. Hviezda sa nosila na prsiach pravej strany. (Pozri obr. 62 a 63.)

Československý vojenský rad Bieleho leva – Kríž za víťazstvo, mal na averznej strane 
rovnoramenný kríž, ktorého ramená vychádzali z kruhu a ich konce boli zakončené tromi 
hrotmi. Hroty boli chránené a zdobené guľkou. Ramenná boli na prednej strane granátovo 
smaltované, ktorých okraje a guľky na hrotoch boli zlaté a leštené. Na kruhu kríža bol umiest-
nený zmenšený stred hviezdy 2. triedy. Reverzná strana kríža bola zlatá, leštená a v strede so 
šošovkou s monogramom ČSR. Na hornom ramene kríža bol v strede guľky umiestnený zla-
tý pohyblivý krúžok, ktorým bol zavesený na radovú náprsnú stuhu. (Pozri obr. 64.)

Medaily Československého vojenského radu Bieleho leva za víťazstvo boli razené zo 
striebra (800/1 000 rýdzosti), mali priemer 26,5 mm a na obrube hrúbku 2 mm. Stredné pole 
prednej strany malo priemer 18 mm a bolo vyplnené levom z malého štátneho znaku. Na 
vyvýšenej obrube bol v kruhopise nápis ZA VÍTĚSTVÍ a pri dolnom okraji medaily pod 
nápisom boli dva skrížené meče. Na reverznej strane v strede poľa bol umiestnený mono-
gram ČSR a pri dolnom okraji medaily pod ním bola lipová vetvička. Na vyvýšenej obrube 
bol v kruhopise nápis PRAVDA VÍTĚZÍ.

Zlatá medaila Československého vojenského radu Bieleho leva za víťazstvo bola pozlá-
tená, a strieborná medaila bola striebristej farby. Medaily boli zavesené na stuhe jednodu-
chým závesným krúžkom, a to zlatá s pozláteným krúžkom.

Radová náprsná stuha bola z moiré hodvábu, šarlátovo červená, lemovaná na oboch 
krajoch vo vzdialenosti 2 mm od kraja bielym pruhom, širokým 6 mm. Jej dĺžka bola 50 

53 VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn, Sborník důvěrných výnosů a nařízení 
Ministerstva národní obrany, roč. 1945, ze dne 9.dubna 1945, číslo 15. Věcná část, Čl. 1. Nařízení 
vlády republiky Československé ze dne 9. února 1945, jimž sa zřizuje Československý vojenský řád 
Bíleho lva Za vítěství, rok 1945, s. 179.
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mm a jej koniec v spodnej časti sa zužoval do špičky, kde bol navlečený krúžok na zavese-
nie medaily. Stužka mala rovnakú šírku a farbu stuhy, bola dlhá 10 mm. Keď sa vyzname-
nanie nosilo na stuhe alebo v stužke na ľavej strane na prsiach, bola na nej pripevnená mi-
niatúra medaily. (Pozri obr. 65 a 66.) Československý vojenský rad Bieleho leva za víťaz-
stvo udeľoval na návrh vlády prezident republiky.

Záver
Vojenská symbolika československých zahraničných jednotiek v čase druhej svetovej 

vojny nadviazala na medzivojnovú československú vojenskú symboliku a ďalej sa rozvíja-
la v zložitých podmienkach. Vytvorené československé jednotky v Poľsku a vo Francúzsku, 
v severnej Afrike a na Blízkom východe, vo Veľkej Británii a v ZSSR postupne používali 
československú vojenskú symboliku v primeranej kombinácii s niektorými symbolmi ar-
mád uvedených krajín.

Pri zhotovovaní vojenských, bojových zástav a štandárd, ale i ďalších typov zástav 
v období rokov 1939 – 1945, sa dodržiavali stanovené zásady a pravidlá vydané v usmerne-
ní Ministerstvom národnej obrany v Londýne vo forme písomného vzoru vojenskej zástavy 
pre jednotky československej armády v zahraničí.54

Vydané usmernenie sa v niektorých častiach opieralo o nariadenie Ministerstva ná-
rodnej obrany o jednotnom vzore plukovných zástav peších plukov československej ar-
mády z roku 1925,55 o nariadení vydaného v júni 1929 o jednotnom vzore štandardy de-
lostreleckých útvarov,56 ako aj nariadenie o jednotnom vzore zástavy – práporca pre hra-
ničné prápory 57 československej armády z októbra 1929. Tento záver potvrdzuje, že 
československé zahraničné jednotky, ktoré vznikli v čase druhej svetovej vojny v rokoch 
1939 – 1945, bojovali pod vojenskými, bojovými zástavami, ktorých forma a obsah kon-
tinuálne nadväzovali a rozvíjali tradície Československej republiky a jej armády v obdo-
bí rokov 1918 – 1939.

Pri skúmaní zástav a štandárd z obdobia československého zahraničného odboja v čase 
druhej svetovej vojny sme prišli k záveru, že pri zhotovovaní ich lícnej strany boli uplatňo-
vané niektoré rovnaké alebo podobné znaky, črty a prvky, a to:

a) lícna strana, čiže povinná, bola tá časť zástavy, štandardy, ktorá sa pri jej nesení na 
pleci alebo rozkresľovaní grafického výtvarného návrhu na plochu nachádzala na pravej 
strane z pohľadu pozorovateľa (toto pravidlo sa nedodržalo napríklad pri zhotovení zástavy 
4. československej brigády v ZSSR či 1. československej tankovej brigády v ZSSR;

b) hlavným motívom boli symboly zo štátneho znaku, a to strieborný český lev so sym-
bolom Slovenska. Tento motív bol už v období Československej republiky v rokoch 1918 – 
1939 umiestnený na lícnej strane zástavy.

Zriaďovanie, respektíve zavedenie vyznamenaní bolo mimoriadne dôležité z hľadiska 
potrieb morálneho oceňovania vojakov v boji proti nepriateľovi, ale aj vojakov, ktorí plni-
li úlohy mimo bojových operácií. Pri tvorbe vyznamenaní bolo výnimočné, že všetkých 
päť znakov, čiže Čiech, Slovenska, Moravy, Sliezska a Podkarpatskej Rusi v takejto podo-

54 VHÚ-VHA Praha, f. MNO Londýn 1940 – 1945, ČSVM sign. 63-1-80004.
55 PURDEK, Imrich. Československá vojenská symbolika v rokoch 1914 – 1939. Bratislava : Vojen-
ský historický ústav, 2013. s. 58. ISBN 978-80-89523-23-8.
56 Tamže, s. 90.
57 Tamže, s. 86.
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be, respektíve v zostave symbolov boli použité po prvýkrát. Znak Podkarpatskej Rusi bol 
v zostave ostatných znakov vyobrazený spoločne na reverznej strane Československého 
vojnového kríža 1939 a bolo to aj jediné československé vyznamenanie, pri ktorom bol 
tento znak použitý. Štátny znak, ako aj jednotlivé symboly zo štátneho znaku boli vyobra-
zené na jednotlivých triedach Československého radu Bieleho leva za víťazstvo, ale aj na 
ostatných dekoráciách mali svoje dominantné miesto. Pre toto obdobie bolo charakteristic-
ké, že na všetkých vyznamenaniach, čiže jedinom rade, a ostatných dekoráciách bol pou-
žitý meč ako symbol vojenstva či už v polohe klasickej – vztýčenej a sklonenej alebo 
prekrížených mečov.

Vojenská rovnošata ako vojenský symbol, ktorú používali československé jednotky na 
rôznych bojiskách druhej svetovej vojny, mala svoje špecifiká, ktoré podrobne uvádzame 
v texte štúdie. Spočiatku boli rovnošaty rôzne, spravidla to boli uniformy armád krajín, kde 
boli jednotky sformované. Označenie na čiapke, hodnostné označenie, dištinkcie, označe-
nie druhov vojsk a zbraní, ako aj ďalšie odznaky, sa postupne objavovali na rovnošatách 
československých vojakov z obdobia československej armády z rokov 1918 – 1939. Vzni-
kali aj nové odznaky a znaky podobného tvaru a použitých prvkov ako v československej 
armáde medzivojnového obdobia. Navyše, boli požité aj niektoré symboly tých krajín, 
v ktorých sa československé jednotky formovali. V oblasti odznakov a znakov vznikli pa-
mätné odznaky a znaky (odznak Pešieho pluku 2, pamätný odznak Zmiešaného priezvedné-
ho oddielu, pamätná plaketa československej obrnenej brigády v Anglicku a podobne) ale-
bo také, ktoré v danom čase vojny boli potrebné na krátkodobé označenie odbornosti či inej 
činnosti (znaky československých perutí kráľovského letectva RAF vo Veľkej Británii, od-
znak pre príslušníkov poľnej ambulancie a ďalšie).

V tvorbe týchto symbolov sa využívali heraldické štíty a farby a pri niektorých pamät-
ných odznakoch boli použité aj prvky a farby zo symbolov krajín, kde vznikali českoslo-
venské jednotky. Boli to napríklad aj francúzska a britská vlajka či erby miest (francúzske 
mesto Agde a ďalšie), ako i mnohé iné symboly. Znaky jednotiek mali rovnaký tvar, líšili sa 
len niektorými charakteristickým črtami, ako napr. znaky stíhacích perutí československé-
ho leteckého wingu (v strede znaku dominantný symbol: český dvojchvostý lev, letiaci bo-
cian, rozkrídlený orol), 311. bombardovacej perute (dominantný symbol husitský cep s bi-
jákom na reťazi) a 68. nočnej stíhacej perute (dominantný symbol sovy). Mimoriadna po-
zornosť bola venovaná zavedeniu symbolov na stuhy a stužky vojenských dekorácií ozna-
čujúcich miesto (krajinu) a priestor (severná Afrika, Stredný východ a podobne), kde čes-
koslovenskí vojaci bojovali, a prípadne aj iné prvky.

Charakteristické bolo aj to, že príslušníci československej armády v zahraničí, okrem 
príslušníkov jednotiek v ZSSR, nosili na rukáve označenie krajiny, teda domovenku CZE-
CHOSLOVAKIA.
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I. PURDEK: MILITÄRSYMBOLIK DER AUSLÄNDISCHEN UND EINHEIMISCHEN 
TSCHECHOSLOWAKISCHEN STREITKRÄFTE IN DEN JAHREN 1939-1945

Der vorliegende Beitrag ist auf die Militärsymbolik der tschechoslowakischen ausländischen 
Armee im Westen, Osten, im Nahen Osten und in Nordafrika, und der einheimischen Streitkräfte 
fokussiert. Die Militärsymbolik der Tschechoslowakischen Auslandsarmee gestaltete sich unter 
den Bedingungen des Zweiten Weltkriegs. Bei deren Gestaltung wurde auch auf die Symbolik 
der Tschechoslowakischen Armee der Zwischenkriegszeit zurückgegriffen.

Das Hauptaugenmerk des Beitrags richtet sich auf die Entstehung und Entwicklung der 
Militärsymbolik der tschechoslowakischen Militärverbände, die sich zum einen im Westen und 
zum anderen auf dem Gebiet der Sowjetunion formierten. Einzelne Arten der militärischen 
Symbolik werden detailliiert beschrieben unter Berücksichtigung der Regeln der Falleristik, 
Heraldik und Vexillogie (Fahnenkunde).

Anhand des Vergleichs und der detaillierten Beschreibung von z. B. Kriegsflaggen, bzw. der 
Standarten (eine der Hauptarten von Symbolik), die an die ausländischen Truppen zugeteilt 
worden sind, kann festgestellt werden, dass sie aus der Sicht der Form und des Inhalts identisch 
waren (Verordnung des tschechoslowakischen Verteidigungsministeriums im Exil betreffend 
einheitliche Form von Fahnen). Die Unterschiede reduzierten sich auf das Minimum und 
betrafen einige spezifischen Elemente, Symbole, Zeichen andere Komponente, die verwendet 
wurden.

Den weiteren tragenden Teil der vorliegenden Studie bildet die Beschreibung der Uniformen 
der tschechoslowakischen Militärverbände im Ausland und weiterer militärischen Symbole, die 
an den Uniformen getragen wurden. Der Autor des Beitrags schildert die allmähliche 
Vereinheitlichung bei der Verwendung und beim Tragen von tschechoslowakischen Symbolen 
an der Militäruniform, mit besonderer Berücksichtigung von Symbolen aus der 
Zwischenkriegszeit. Die Uniform hat zwei Deutungen – die eine als Symbol, und die zweite als 
Fläche, die zum Anbringen von weiteren militärischen Symbolen dient (Militärränge, Symbole 
zur Unterscheidung einzelner Kampfverbände nach den von ihnen getragenen Waffen, 
Truppenteilen und Aufgaben, Ärmelzeichen, militärische Auszeichnungen und weiteren 
Symbole). Die einzelnen Arten der Militärsymbolik werden bewertet anhand der 
Entstehungsbedingungen und der Entwicklung der Militärsymbole, wie z. B. die Bezeichnung 
von militärischen Rangabzeichen, Mütze-Zeichen, Bezeichnung von Klassenspezialisten, 
Abzeichen von Spezialeinheiten je nach Waffenarten, Einheiten, als auch anderer Symbole 
gemäß den Kriegsbedingungen.

Die Militärsymbolik der Tschechoslowakischen ausländischen Armee in den Jahren des 
Zweiten Weltkriegs beinhaltete eine ganze Reihe von neuentstandenen militärischen Symbolen, 
als auch der bereits früher verwendeten, bzw. bestehenden tschechoslowakischen Militärsymbolik 
der Zwischenkriegszeit. Die „Belebung“ von tschechoslowakischen Militärsymbolen durch ihre 
Übernahme im Zweiten Weltkrieg hatte eine besonders aufbauende moralische Bedeutung für 
die Slowaken und Tschechen, Angehörige der tschechoslowakischen Streitkräfte im Ausland. 
Die tschechoslowakischen ausländischen Truppen, die sich 1939-1945, in der Zeit des 2. 
Weltkriegs formierten, wurden zum Kern der neuentstandenen Tschechoslowakischen Armee in 
der Nachkriegszeit.
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Obrazová príloha

Obr. 1 Bojová zástava 1. československej 
samostatnej vojenskej jednotky v ZSSR, 

1943, rub

Obr. 3 Bojová zástava 1. československej 
tankovej brigády v ZSSR, 1945, rub

Obr. 2 Bojová zástava 1. československej 
samostatnej vojenskej jednotky v ZSSR, 

1943, líce

Obr. 4 Bojová zástava 1. československej 
tankovej brigády v ZSSR, 1945, líce
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Obr. 5 Bojová zástava 4. československej 
brigády v ZSSR, 1945, rub

Obr. 6 Bojová zástava 3. československej 
samostatnej brigády v ZSSR, 1944, rub

Obr. 7 Bojová zástava 3. československej 
samostatnej brigády v ZSSR, 1944, líce
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Obr. 8 Bojová zástava 1. československej 
zmiešanej leteckej divízie v ZSSR, 1945, 

rub

Obr. 10 Zástava Pešieho pluku 1 vo Fran-
cúzsku,1940, rub

Obr. 9 Bojová zástava 1. československej 
zmiešanej leteckej divízie v ZSSR, 1945, 

líce

Obr. 11 Zástava Pešieho pluku 1 vo Fran-
cúzsku,1940, líce
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Obr. 12 Zástava Pešieho pluku 2 vo Fran-
cúzsku, 1940, rub

Obr. 13 Zástava veliteľstva 1. českoslo-
venskej pešej divízie vo Francúzsku, 

1940, rub

Obr. 14 Zástava veliteľstva 1. českoslo-
venskej pešej divízie vo Francúzsku, 

1940, líce
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Obr. 15 Zástava 11. pešieho práporu VÝ-
CHODNÝ, 1942, neskôr Samostatnej 

obrnenej brigády vo Veľkej Británii, 1943, 
rub

Obr. 17 Zástava československého letec-
kého wingu vo Veľkej Británii, 1944, rub

Obr. 16 Zástava 11. pešieho práporu VÝ-
CHODNÝ, 1942, neskôr Samostatnej 

obrnenej brigády vo Veľkej Británii, 1943, 
líce

Obr. 18 Zástava československého letec-
kého wingu vo Veľkej Británii, 1944, líce
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Obr. 19 Zástava 311. bombardovacej pe-
rute vo Veľkej Británii, 1944, rub

Obr. 20 Zástava 311. bombardovacej pe-
rute vo Veľkej Británii, 1944, líce

Obr. 21 Štandardy Delostreleckého pluku 
I, 1944, rub
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Obr. 22 Hrot zástavy – zla-
tý odlievaný kosoštvorec 
v červenom poli so strie-
borným českým levom, 
nesúcim na prsiach znak 

Slovenska

Obr. 25 Hrot zástavy – ko-
vový plochý odliaty zlatý 
český dvojchvostý lev ne-

súci na prsiach
vylisovaný znak Slovenska

Obr. 23 Hrot zástavy – 
tupý špic v tvare samostat-
ného plného štylizovaného 

ihlana

Obr. 26 Hrot zástavy – pre-
pletené štvorkružie v zlatej 

farbe

Obr. 24 Hrot zástavy – 
strieborná kovová korunka 
v tvare gule so štvorbokým 
ihlanom zakončená hrotom

Obr. 27 Hrot zástavy – tri 
zlaté lipové listy
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Obr. 28 Odznaky na čiapku

Obr. 29 Gombíky

Obr. 30 Vojenská rovnošata battledress 
pre pozemné vojsko (blúza a nohavice)

Obr. 31 Vojenská rovnošata battledress 
pre príslušníkov letectva (blúza)
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Obr. 32 Umiestnenie hodnostného ozna-
čenia generálov na náplecníkoch plášťa 

a lipová ratolesť na golieri, 1943

Obr. 34 Umiestnenie lipovej generálskej 
lipovej ratolesti na golieri, 1943

Obr. 35 Umiestnenie hodnosti  
generálov na náplecníkoch  

a lipovej ratolesti na golieri blúzy, 1943

Obr. 33 Umiestnenie hviezd generálov na 
náplecníkoch plášťa, prekrížených mečí, 

gombíka, a označenie 
CZECHOSLOVAKIA
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Obr. 36 Pamätný odznak pre diplomova-
ných dôstojníkov generálneho štábu, ab-

solventov pražskej Válečnej školy v Prahe

Odznak pre pozorovateľov z balónov

Obr. 37 Pamätný odznak pre absolventov 
intendantskej školy

Odznak pre pilotov balónov

Odznak pre výkonný letec-
ký personál poľný pilot-le-

tec (od r. 1923)

Odznak pre poľného lietad-
lového pozorovateľa zbraní

Odznak pre poľného letec-
kého strelca

Obr. 38 Letecké odznaky

Obr. 39 Odznaky pozorovateľov a pilotov balónov
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1. trieda

1. trieda

1. trieda

2. trieda

2. trieda

2. trieda

Obr. 41 Odznaky pre strelcov z ľahkého a ťažkého guľometu

Obr. 40 Odznak strelcov z pušiek 1. a 2. triedy

z ťažkého guľometu

z ľahkého guľometu
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1. trieda

delovod

2. trieda

mierič

Obr. 42 Odznaky pre mínometníkov

Obr. 43 Odznak pre delovoda a mieriča delostrelectva

Obr. 44 Odznak Pešieho pluku 2 vo Fran-
cúzsku, smaltovaný, kovový, 1940

Obr. 45 Odznak Pešieho pluku 2 vo Fran-
cúzsku, nesmaltovaný, kovový, 1940
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Obr. 46 Odznak Zmiešaného priezvedné-
ho oddielu (skratka v češtine SPO), Fran-

cúzsko, 1940

Obr. 48 Pamätná plaketa príslušníkov 
Československej obrnenej brigády v An-

glicku z roku 1940

Obr. 50 Odznak pre príslušníkov česko-
slovenskej poľnej ambulancie, smaltova-

ný, kovový, Anglicko, 1940

Obr. 47 Pamätný odznak českosloven-
ských delostrelcov v Anglicku z roku 

1940

Obr. 49 Odznak Czechoslovakia (typ 2)

Obr. 51 Odznak pre príslušníkov česko-
slovenskej poľnej ambulancie, nesmalto-

vaný, kovový, Anglicko, 1940
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Obr. 52 Znak 310. česko-
slovenskej stíhacej perute 

RAF

Obr. 55 Znak 311. česko-
slovenskej bombardovacej 

perute RAF

Obr. 53 Znak 312. česko-
slovenskej stíhacej perute 

RAF

Obr. 56 Znak 68. nočnej 
stíhacej perute RAF

Obr. 54 Znak 313. česko-
slovenskej stíhacej perute 

RAF

Československý stíhací wing RAF
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Obr. 57 Československý vojnový kríž 1939

Obr. 59 Československá medaila Za záslu-
hy 1. stupeň, strieborná

Obr. 58 Československá medaila za 
chrabrosť pred nepriateľom

Obr. 60 Československá medaila Za záslu-
hy 2. stupeň, bronzová

averz

averz

averz

averz

reverz

reverz

reverz

reverz
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Obr. 61 Československá vojenská pamätná medaila za službu  
v čs. armáde v zahraničí

averz reverz

stužka (SSSR)

stužka s miniatúrou stužka s miniatúrou

Obr. 62 Československý vojenský rad 
Bieleho leva za víťazstvo 1. triedy

Obr. 63 Československý vojenský rad 
Bieleho leva za víťazstvo 2. triedy

Hviezda radu 1. triedy Hviezda radu 2. triedy
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Obr. 64 Kríž Československého vojenského radu Bieleho leva za víťazstvo

averz reverz

stužka s miniatúrou

Obr. 65 Zlatá medaila Československého 
vojenského radu Bieleho leva za víťazstvo

Obr. 66 Strieborná medaila Českosloven-
ského vojenského radu Bieleho leva za 

víťazstvo

averz averzreverz reverz
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PRÍČINY PEŇAŽNEJ (MENOVEJ) REFORMY Z JARI 
1953 V ČESKOSLOVENSKU SO ZRETEĽOM NA 
VOJENSKÉ SÚVISLOSTI

MIROSLAV LONDÁK

LONDÁK, M.: Causes of the 1953 Spring Monetary (Currency) Reform in 
Czechoslovakia with regard to the military context. Vojenská história, 2, 19, 
2015, pp 73-82, Bratislava.
In his study, the author states that the currency and monetary reform in 1953 was 
a logical consequence of the Communist coup of February 1948 in its full context: 
the political overturn was followed by economic collapse in the upcoming years 
leading to destitution, decline in living standards and isolation from the rest of the 
world. Furthermore, he states that there were serious concerns how the masses 
affected by the currency reform would react to it. Analysing the wide-ranging 
issues, the study deals with the “Machine Gun” action of 30 May 1953. Within 
this action, full emergency was declared for 50 percent of the total People’s Militias. 
Moreover, three fast units of the People’s Militia squadrons were prepared in each 
county seat, fully armed. This number was even higher in Prague. Also thanks to 
these measures, the course of the currency reform was trouble-free in the first 
hours, however, the demonstrations and strikes commenced later, especially in 
Plzeň and also other places subsequently.
Military History. Czechoslovakia. 1950’s. Currency Reform – The “Machine 
Gun” Action.

V našich povojnových hospodárskych či ekonomicko-politických dejinách 
nie je veľa takých medzníkov, ktoré by uznávali nielen historici a zároveň by natrvalo zo-
stali v pamäti širokých más. Ak je takýmto medzníkom aj 1. jún 1953, keď sa začal realizo-
vať zákon o peňažnej reforme, tak je tomu predovšetkým z toho dôvodu, že dramatickým 
a niekedy i tragickým spôsobom zasiahol do života obyvateľov vtedajšieho Českosloven-
ska. Návrh zákona o reforme schválilo dňa 30. mája 1953 Predsedníctvo ÚV KSČ a v ten 
istý deň ho prijalo Národné zhromaždenie. 1 Realizácia zákona spôsobila nielen zníženie 
životnej úrovne obyvateľstva krajiny, úplné znehodnotenie hotovosti občanov, ale aj vkla-
dov (pri vyšších čiastkach až v pomere 1 : 50), tzv. viazaných vkladov (pozostatkov meno-
vej reformy z r. 1945) vo výške okolo 80 mld. Kčs, a takisto životných poistiek a tuzem-
ských cenných papierov. Straty obyvateľstva pri menovej reforme z roku 1953 tak dosiahli 
čiastku cca 17 miliárd Kčs v novej mene, ak by sme brali do úvahy i výdaje štátu s vykona-
ním reformy, tak treba uvažovať až o sume 22 miliárd Kčs. Preto niektorí autori hovoria 

1 Jeho rokovanie sa začalo o 13. 10. hod. Cit. podľa http://www.psp.cz/eknih/1948ns/
stenprot/076schuz/s076001.htm



VOJENSKÁ HISTÓRIA

74

v tejto súvislosti jednoznačne o „ožobráčení obyvateľstva“ Československa. 2 Komunistic-
ký režim radšej hovoril o peňažnej reforme, pretože priznať, že ide v podstate o reformu 
menovú, by znamenalo priznanie hospodárskeho krachu, pritom od predchádzajúcej meno-
vej reformy uplynulo len sedem a pol roka.

Isto je teda namieste položiť si otázku, aké boli skutočné príčiny menovej reformy 
z roku 1953. K menovým reformám totiž „dochádza spravidla v dôsledku mimoriadnych 
hospodárskych otrasov (v období vojen a pod.), ktoré rozrušia fungovanie sústavy peňazí“. 
3 Preto sa u nás uskutočnila menová reforma po skončení prvej svetovej vojny (tzv. Rašíno-
va reforma 4 či menová odluka: február – marec 1919) a tiež na jeseň 1945. Menová reforma 
v Československu v roku 1945 5 však bola štandardnou ekonomickou operáciou, v optimál-
nej miere likvidovala následky vojnového finančného rozvratu, napomohla zjednoteniu 
hospodárskych priestorov českých krajín a Slovenska a umožnila priaznivý hospodársky 
vývoj, ktorý sa prejavil v rýchlej obnove priemyselnej výroby v krajine. 6 Menová reforma 
z roku 1953 však nebola štandardnou operáciou, a uskutočnila sa bez predchádzajúceho 
súhlasu Medzinárodného menového fondu. Následne bolo Československo z neho vylúče-
né, predovšetkým z dôvodu jeho neinformovania a nedodania požadovaných relevantných 
údajov a informácií.

Čo sa také mohlo stať, že československí komunisti museli pristúpiť k menovej reforme 
v roku 1953, veď KSČ bola od volieb z jari 1946 najsilnejšou politickou stranou, riadila do 
značnej miery politický vývin v Československu a v podstate ovládala i ekonomické sme-
rovanie krajiny. Veď už na jeseň 1945 sa uskutočnilo masívne znárodňovanie priemysel-
ných podnikov, hlavne pod tlakom ľavicových strán a, predovšetkým, KSČ – pracovalo 
v nich vyše 60 % osôb činných v priemysle. 7 Navyše od roku 1947 sa začal realizovať 
dvojročný hospodársky plán, pripravený komunistami. 8 Dvojročnica síce ešte nebola kla-
sickým plánom, aké boli neskôr aplikované v rámci plánovaného hospodárstva, no stála na 
jeho začiatku. Z hľadiska riadenia nešlo ešte o plán v takej rigoróznej dirigistickej forme, 
ako ho poznáme z obdobia po roku 1948 – išlo skôr o to, určiť jednotlivým odvetviam eko-
nomiky isté smerné čísla, ku ktorým sa mali v praktickej činnosti dopracovať, no napriek 
tomu ekonomický život krajiny bol do značnej miery ovládaný štátom a komunistami. Na-

2 Cit. podľa JIRÁSEK, Zdeněk – ŠŮLA, Jaroslav. Velká peněžní loupež v Československu 1953 
aneb 50 : 1. Praha : Svítaní, 1992, s. 146. ISBN 80 – 900238-9 4.
3 Cit. podľa Ekonomická encyklopedie (1). 2. Přepracované vydání. Praha : Nakladatelství Svobo-
da, 1984, s. 539 (preklad z češtiny autor). ISBN 25-28-84-01/1.
4 O hospodárskom vývoji Slovenska v období 1. ČSR pozri Slovensko v 20. storočí. Tretí zväzok. 
V medzivojnovom Československu 1918 – 1939. Bratislava : Veda, 2012. ISBN 978-80-224-1199-8.
5 Bližšie k tejto problematike pozri LONDÁK, Miroslav. Otázky industrializácie Slovenska (1945 
- 1960). Bratislava : Veda, 1999, s. 24 a n. ISBN 80-224-0570-1.
6 Inou vecou je vzťah menovej reformy z r. 1945 k vývoju ekonomiky na Slovensku. Slovensko 
totiž ustúpilo tlaku centra (slovenskí komunisti, politika Demokratickej strany bola iná) a súhlasilo 
s kurzom slovenskej a českej meny v pomere 1 : 1, napriek tomu, že slovenská koruna bola silnejšia – 
tento ústupok, či finančné straty Slovenska mali byť v budúcnosti nahradené politikou ekonomic-
ko-sociálneho vyrovnávania Slovenska na tú úroveň, ktorá bola dosiahnutá v českých krajinách. Bliž-
šie pozri tamže, s. 24 a n.
7 Bližšie pozri tamže, s. 19-20.
8 Bližšie pozri LONDÁK, Miroslav. Ekonomické reformy v Československu v 50. a 60. rokoch 20. 
storočia a slovenská ekonomika. Bratislava : Historický ústav SAV vo vydavateľstve Typoset, 2012, 
s. 22. ISBN 9788089396221.
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vyše už v čase pred februárom 1948 (iste nie februárom s veľkým F – teda, ako pre koho) 
KSČ pripravovala prechod na taký spôsob riadenia ekonomiky, ktorý sa dlhodobo realizo-
val v sovietskom Rusku – teda dirigistické riadenie celého hospodárstva, ktoré býva ozna-
čované i termínom administratívno-direktívny spôsob riadenia ekonomiky. 9 Plánované 
hospodárstvo malo zabezpečiť, aby v budúcnosti nevznikali také hospodárske ťažkosti, 
s ktorými si zvykneme spájať klasickú kapitalistickú ekonomiku, s jej cyklickými krízami 
a chaosom, danými neexistenciou štátneho riadenia, plánovania a ľubovôľou vlastníkov 
kapitálu. Štátom riadené plánované hospodárstvo malo byť všeliekom na všetky možné 
hospodárske problémy.

V súvislosti s mocenským prevratom, spojeným s udalosťami z februára 1948, 10 treba 
konštatovať, že Komunistická strana Československa zobrala na seba nielen zodpovednosť 
za ďalší politický vývin krajiny (už definitívne zaradenej do sovietskej sféry vplyvu 11), ale 
aj za jeho ekonomicko-sociálny vývoj. Bola síce ponechaná možnosť existencie niekoľkých 
ďalších politických strán, no ich vplyv na život krajiny bol úplne zanedbateľný. V nasledujú-
cich mesiacoch tak bola uskutočnená ďalšia fáza znárodňovania priemyselných podnikov. 12 
K 1. januáru 1949 už pracovalo v súkromnom sektore priemyslu len 50-tisíc zamestnancov, 
a to napriek tomu, že Ústava 9. mája garantovala ochranu malého a stredného podnikania 
a umožňovala i možnosť súkromného vlastníctva výrobných prostriedkov v oblasti priemys-
lu. Rýchlo sa začalo smerovať i ku kolektivizácii (samozrejme, táto sa realizovala za použitia 
ekonomických nástrojov i násilných prostriedkov) agrárneho sektora (napriek tomu, že ko-
munisti ešte zvykli zdôrazňovať, že v Československu nebudú žiadne kolchozy) a čoskoro aj 
k likvidácii sektora živnostníkov a remeselníkov. V tejto súvislosti si treba všimnúť i vý-
znamný vplyv menovej reformy z roku 1953 na spomínaný sektor – totiž, tých živnostníkov, 
remeselníkov a ďalších malých podnikateľov, ktorým sa vôbec podarilo prežiť do prelomu 
40. a 50. rokov, zasiahla reforma ako ďalšia „morová rana“ – po júni 1953 takmer úplne prišli 
o prevádzkový kapitál, čo z veľkej miery značilo koniec ich podnikania. 13

Vo februári 1948 sa KSČ zmocnila monopolu politickej moci v krajine, a táto skutoč-
nosť mala determinujúci dopad na život spoločnosti na celé desaťročia vrátane ekonomic-

9 Tamže, s. 18 a n.
10 Podrobne o udalostiach spätých s februárom 1948 pozri Február 1948 a Slovensko. Zborník z ve-
deckej konferencie. Bratislava 14. – 15. február 2008. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2008. ISBN 
9788089335077.
11 O balansovaní československej zahraničnej politiky medzi Moskvou a západnými mocnosťami 
pozri PROKŠ, Petr. Československo a Západ 1945 – 1948. Vztahy Československa se Spojenými státy, 
Velkou Británií a Francií v letech 1945 – 1948. Praha : ISV Nakladatelství, 2001. ISBN 9788085866810.
12 Zákonmi č. 114, 115, 121 z 28. apríla 1948 Zb. a zákonom č. 123 z 5. mája 1948 Zb. boli znárod-
nené všetky priemyselné a stavebné závody s viac ako 20 zamestnancami, v niektorých odboroch išlo 
o znárodnenie bez ohľadu na počet zamestnancov, kritériom bolo napr. množstvo technického zaria-
denia, resp. taxatívne sa určili konkrétne výrobné odbory.
13 Spoločenská vrstva živnostníkov bola zlikvidovaná v pomerne krátkom čase. Koncom r. 1948 
bolo na Slovensku zaregistrovaných 68 267 živnostenských závodov, v ktorých bolo činných vyše 
150-tisíc osôb, no po novembrovom pléne ÚV KSČ sa prestalo rozlišovať medzi týmito a klasickými 
kapitalistickými podnikmi, keďže za drobného výrobcu, obchodníka a pod. sa už považoval len ten, 
kto nezamestnával ani jednu pracovnú silu. Voči celej sfére súkromnej malovýroby režim používal 
také opatrenia s cieľom jej zatlačovania, že už v rokoch 1949 – 1950 sa táto do značnej miery trans-
formovala do rôznych socialistických podnikov. Cit. podľa ZELENÁK, Peter. Socializácia živností na 
Slovensku. Bratislava : Veda, 1988, s. 52-53. ISBN 071-063-88.
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kej oblasti, či už máme na mysli Slovensko alebo české krajiny. Nové determinanty, ktoré 
určovali ďalší vývoj hospodárstva, na celé historické obdobie určili formy ekonomického 
života spoločnosti, ale aj ďalší vývoj v oblasti životnej úrovne obyvateľstva. Tie premeny 
v ekonomickej oblasti, ktoré sa udiali na rozhraní 40. a 50. rokov 20. storočia, mali vo 
svojej podstate taký charakter, že ich možno nazvať systémovou zmenou. V naznačenom 
období (známom i pod názvom zakladateľské obdobie komunistického režimu v Česko-
slovensku) vznikol postupne systém tzv. socialistickej ekonomiky, ktorá bola takmer vý-
hradne založená na štátnom vlastníctve výrobných prostriedkov a riadená špecializovaný-
mi inštitúciami – plánovacími orgánmi – prostredníctvom plánov. V konečnom dôsledku 
však o definitívnej podobe konkrétnych plánov rozhodoval jeden z najvyšších orgánov 
moci KSČ – predsedníctvo jeho ústredného výboru. Tou teoretickou základňou, z ktorej 
sa vychádzalo pri riadení ekonomiky, bolo učenie marxizmu – leninizmu, ktoré sa nieke-
dy chápe ako „posthegeliánska filozofia prispôsobená totalitnej ideológii“, ktorá sa vydá-
vala za vedu. 14

Ľudová tvorivosť nepozná medze, a tak i tieto spoločenské procesy sa v nej odrazili: 
preto sa zvyklo hovoriť, že vo februári 1948 Gottwald sľuboval, že budeme najlepšie oble-
čeným a obutým národom – no po jari 1953 sa hovorilo: už sme ošálení a i okabátení.

Hospodárstvo v Československu malo byť riadené päťročnými plánmi. Ten prvý sa pri-
pravoval od apríla do septembra roku 1947. Jeho hlavným zámerom malo byť podľa K. 
Gottwalda zmeniť štruktúru československého hospodárstva, danú ešte vývojom za Ra-
kúsko-Uhorska, keď prioritným boli viaceré odvetvia ľahkého a spotrebného priemyslu, 
a preorientovať ju tak, aby údajne vyhovovala novým podmienkam ekonomickým i zahra-
nično-politickým. Malo to znamenať štrukturálnu prestavbu ekonomiky, predovšetkým 
v prospech kovopriemyslu, ťažkého strojárenstva. Československo sa malo stať strojáren-
skou veľmocou, ktorá by bola schopná zabezpečovať industrializovanie východného bloku, 
no zároveň i rast životnej úrovne vlastného obyvateľstva. Orientácia na krajiny s plánova-
ným hospodárstvom mala zaistiť tak stabilné dodávky surovín, jasné exportné ciele, ako 
i zabrániť pravidelne sa opakujúcim krízovým javom, ktoré sa vyskytovali v kapitalistic-
kých ekonomikách. Tým, že by sa československá ekonomika odpútala od západných kra-
jín, mala sa teda brániť i pred vznikom hospodárskych kríz. 15

Ak sa táto koncepcia začala o nejaký čas realizovať, tak treba povedať, že sa tak dialo 
predovšetkým v záujme a pod tlakom mocenských a tiež ekonomických cieľov Moskvy,  
t. j. diktátorského stalinského režimu, ktorý v tom čase vážne uvažoval o vojnovom konflik-
te so Západom. 16 Československo tak v priebehu historicky relatívne krátkeho obdobia  
1. päťročnice uskutočnilo radikálnu štrukturálnu reformu. Aj keď tézam Gottwalda, ktorý-
mi ich prezentoval pri príprave päťročnice, nemožno vyčítať istú logiku, ekonomika krajiny 
sa dostala do nových protirečení a rozporov, ktoré nedokázala prekonať počas dlhých de-
saťročí. Už koncom 60. rokov 20. storočia marxisticky orientovaní ekonómovia konštato-
vali, že 1. československý päťročný plán bol tak „východiskovou základňou“ ďalšieho vý-

14 Cit podľa FURET, Francois. Minulosť jednej ilúzie. Esej o idei komunizmu v 20. storočí. Bratisla-
va : Agora, 2000, s. 449.
15 Cit. podľa Základy prví československé pětiletky. Praha : Ministerstvo informací a osvěty, 1948, 
s 12.
16 Bližšie pozri ŠTEFANSKÝ, Michal. Studená vojna. Slovensko 1946 – 1954. Bratislava : Vojenský 
historický ústav, 2008. ISBN 978-80-969375-5-4.
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voja hospodárstva, ako i tých vážnych problémov, ktorými ekonomika krajiny prechádzala 
na začiatku 60. rokov. 17 

Pod vplyvom zhoršenej zahranično-politickej situácie na začiatku 50. rokov (kórejská 
vojna), prípravy Stalina na nový globálny vojnový konflikt, ako aj ilúzií plánovačov o vše-
mocnosti plánovanej ekonomiky, boli vo februári 1951 prijaté zvýšené úlohy 1. päťročnice. 
Ich cieľom bolo ďalšie zvýšenie rastu priemyselnej výroby, no predovšetkým radikálne 
mala vzrásť výroba v odvetviach ťažkého priemyslu. Ak celkový objem investícií v roku 
1949 do priemyslu bol niečo vyše 10 mld. Kčs (v mene r. 1953), v roku 1953 mali investície 
dosiahnuť 26,3 mld. Ak podľa pôvodných plánov mala priemyselná výroba vzrásť o 57 %, 
podľa nových úloh až o 98 %, a pritom ešte vyššie úlohy boli kladené pred výrobu výrob-
ných prostriedkov. Viac sa mali využívať domáce suroviny, počítalo sa s rozširovaním ener-
getickej základne, radikálnejšie sa mal orientovať zahraničný obchod Československa na 
krajiny východného bloku. 18

Zároveň sa pripravovali plány na obdobie rokov 1954 – 1960, a tieto predpokladali ešte 
ďalšie zostrenie kurzu určeného zvýšenými úlohami 1. päťročnice. Podľa týchto plánov sa 
očakávalo, že priemerné ročné investície budú 2-krát vyššie, ako investície z rokov 1. päť-
ročného plánu. Do priemyslu (pritom najmä opäť do ťažkého mali plynúť vysoké percentá) 
sa mali investovať také prostriedky, aké v čase 1. päťročnice do celého národného hospo-
dárstva. Tak by sa ďalej zvyšovali tie disproporcie medzi jednotlivými odvetviami ekono-
miky, ktoré nadobúdali dramatické rozmery už na začiatku 50. rokov.

Medzi nové protirečenia, ktoré potom trvalo ovplyvňovali československú ekonomiku, 
patrila situácia v zahraničnom obchode, resp. v jeho teritoriálnom zameraní. I keď v prvom 
období po februári 1948 sa objavovali ilúzie v tom zmysle, že formujúci sa tzv. socialistický 
tábor si vystačí sám pri vzájomnej obchodnej výmene, prax ukázala opak a čoskoro bola 
zrejmá nevyhnutnosť obchodu i s vyspelými kapitalistickými krajinami – predovšetkým 
pokiaľ išlo o dovoz niektorých surovín, ktorými nedisponovali krajiny socialistického blo-
ku, resp. niektorých dôležitých strojov a technológií. Napriek tomu sa teritoriálne zamera-
nie československého zahraničného obchodu úplne zmenilo. Kým v rokoch 1945 – 1947 
export Československa na 80 % smeroval do kapitalistických štátov, a podobne to bolo 
i s dovozom, obrat s nimi sa znížil v roku 1948 na necelých 60 % a postupne sa dostal na 
úroveň 12 – 25 %. Podiel ZSSR a ostatných socialistických krajín na obrate českosloven-
ského zahraničného obchodu sa dostal postupne na úroveň 70 % a bol určovaný dlhodobý-
mi obchodnými dohodami, resp. spoluprácou v rámci RVHP. Avšak obchod Českosloven-
ska s krajinami východného bloku, ktorým sa vlastne realizovala tzv. koncepcia strojáren-
skej veľmoci, bol dlhodobo málo efektívny a nebol schopný zabezpečiť dostatok voľných 
devízových prostriedkov na nákup surovín, strojov a moderných zariadení z krajín Západu. 
Tie sa museli paradoxne nahrádzať exportom výrobkov spotrebného priemyslu, do ktorého 
sa po februári 1948 investovali v ČSR len marginálne čiastky.

17 Pozri napr. PAVLENDA, Viktor. Ekonomické základy socialistického riešenia národnostnej otáz-
ky v ČSSR. Bratislava : Vydavateľstvo politickej literatúry, 1968, s. 134-145.
18 Definitívne sa o zvýšených úlohách prvého päťročného plánu rozhodlo na zasadaní ÚV KSČ 
koncom februára 1951. Člen Predsedníctva ÚV KSČ Jaromír Dolanský, ktorý ich predkladal, si prav-
depodobne uvedomoval ich problematickosť, keď konštatoval, že nemôže prejsť mlčaním, ak práve 
v tých výrobkoch ťažkého strojárenstva, v ktorých sa na najbližšie roky plánuje najväčší vzrast, sa v r. 
1950 plán plnil najmenej úspešne. Cit. podľa Slovenský národný archív, f. ÚV KSS, šk. 2 458.
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Československo sa na prelome 40. a 50. rokov radom zmlúv zahranično-obchodne zvia-
zalo s krajinami sovietskeho bloku. Aj keď spočiatku pretrvávali ilúzie o možnostiach vzá-
jomne výhodného spojenia na pôde RVHP (vznik január 1949), čoskoro sa predstavitelia 
ČSR v tejto inštitúcii presvedčili o predčasnosti jej vzniku. Očakávania o možnosti koordi-
nácie výrobných programov a výstavby spoločnej surovinovej základne sa ukázali ako ne-
reálne.19 ČSR sa ako jediná priemyselná krajina dostala do spoločnosti menej ekonomicky 
vyspelých štátov, ktoré zo strany Československa očakávali skôr pomoc, ako vzájomne 
výhodný obchod, nehovoriac o skutočnej koordinácii ekonomického rozvoja, ktorá by 
mohla zvýšiť jeho celkovú efektívnosť. Problémom tiež bolo, že krajiny východného bloku 
nemali dostatočné finančné prostriedky na to, aby platili za investičné statky či zbrane vy-
vážené z Československa. Meny týchto krajín neboli vôbec hodnotné a bankári na Západe 
sa na ne často pozerali ako „na zberateľskú kuriozitu“. Nový smer zahraničného obchodu, 
začínajúci sa najmä po februári 1948, s jeho orientáciou na krajiny východného bloku, tak 
prispel k rozvratu celého finančného systému krajiny.

Ďalším problémom, ktorý výrazne zaťažil československú ekonomiku v priebehu  
1. päťročnice, bola rýchla výstavba pomerne veľkej armády a výstavba tzv. obranného prie-
myslu. Opäť sa tak dialo pod tlakom totalitného stalinského režimu a zahranično-politickej 
situácie. Na sklonku druhej svetovej vojny bol zbrojársky priemysel v Československu 
takmer zničený, či už náletmi (Škodove závody v Plzni), alebo deštrukciou ustupujúcich 
nemeckých armád (závody v Dubnici, Adamove), a v rokoch 1945 – 1950 výroba v ňom 
prakticky zanikla. Nové investície do tohto odvetvia priemyslu začali pribúdať po IX. zjaz-
de KSČ, ktorý rozhodol o vybudovaní bojaschopnej armády – za týmto rozhodnutím však 
stála predovšetkým politika Moskvy. Odvtedy začali plynúť do tohto odvetvia ekonomiky 
značné finančné prostriedky – súhrnné náklady na obranu dosahovali napr. v 50. rokoch 
nasledujúci podiel na použiteľnom národnom dôchodku – v r. 1951 – 2,2 %, r. 1952 – 6,7 
%, r. 1953 – 8,6 %, r. 1954 – 9,6 %, r. 1955 – 7,5 %, r. 1956 – 6,5 %, r. 1957 – 5,6 %. 20 
Požiadavky čs. armády na začiatku 50. rokov na jej zásobovanie zbraňami, technikou, spo-
lu s ďalšími tovarmi, ako i nároky ostatných krajín sovietskeho bloku na dodávky zbrojného 
priemyslu, boli také vysoké, že výrazným spôsobom determinovali celú ekonomiku Česko-
slovenska a často sa v tejto súvislosti hovorí o jej evidentnej militarizácii. Dokazujú to nie-
ktoré kvantitatívne údaje – v rokoch 1949 – 1953 tvorili celkové výdaje do oblasti armády 
a bezpečnosti takmer celú polovicu investícií do ekonomiky. Zbrojná výroba v tomto obdo-
bí vzrástla šesťnásobne, tretinu výroby strojárenského priemyslu na konci tohto obdobia 
tvorili zbrane. Navyše, armáda vyžadovala i veľké množstvá tovarov, inak určených civil-
nému sektoru – obuv, textil, potraviny. Mnohé odvetvia priemyselnej výroby neplnili plán 
práve preto, že prvoradé boli dodávky armáde, resp. armádam sovietskeho bloku. Pochopi-
teľne, všetky takéto údaje boli prísne tajné a postupne sa i v závislosti od toho vytvorila 
vskutku nepreniknuteľná clona nad mnohými sektormi ekonomiky.

Prvý československý päťročný plán (1949 – 1953), pripravený a realizovaný v rámci 
plánovaného hospodárstva v Československu, sa skončil de facto bankrotom. Kde boli jeho 
príčiny? Tých bolo, prirodzene, viac. Jednou z hlavných bolo preorientovanie celej ekono-
mickej koncepcie krajiny. Ak v predchádzajúcom období sa hospodárstvo orientovalo pre-

19 Bližšie k tejto problematike pozri KAPLAN, Karel. Československo v RVHP 1949 - 1956. Praha 
: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995. ISBN 80 – 85270-43-9.
20 Cit. podľa Národní archiv (Praha, ČR, ďalej NA), f. 02/2, sv. 171, a.j. 231.
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dovšetkým na priemysel ľahký a spotrebný, 1. päťročnicou sa začal obrat. Podstatou malo 
byť realizovanie tzv. oceľovej koncepcie, budovanie najmä ťažkého priemyslu a, hlavne, 
ťažkého strojárenstva. Československo malo vlastne napomáhať industrializácii celého vý-
chodného bloku. Samozrejme, táto úloha bola pre krajinu neprimeraná a neadekvátna.

To všetko stálo peniaze, peniaze štátu. Navyše, mnohé megalomanské investície budo-
vané v krajine sa alebo nerealizovali v danom čase, alebo vôbec. Príkladom môže byť hutný 
kombinát, ktorý sa začal stavať na východnom Slovensku, známy pod menom HUKO. 21 
V oblasti priemyslu vznikol bludný kruh – bane vyrábali pre hute, tie pre podniky ťažkého 
priemyslu, bolo potrebných stále viac investícií – ale zisku nebolo – a štátna banka na po-
kyn komunistického vedenia štátu musela všetko platiť, či poskytovať úvery. Situácia logic-
ky smerovala ku katastrofe.

Veľmi rýchly rast investícií do priemyslu, najmä do ťažkého, sa odrazil v minimalizácii 
investícií, ktoré smerovali do poľnohospodárstva, spotrebných odvetví priemyslu, dokonca 
i v absolútnych číslach klesali prostriedky na bytovú výstavbu, zanedbávalo sa budovanie 
infraštruktúry, nehovoriac už o raste životnej úrovne obyvateľstva. Podľa údajov vtedajšie-
ho predsedu vlády sa v období rokov 1948 – 1952 ceny bežných tovarov, dôležitých pre 
obyvateľstvo, vcelku zvyšovali, takže reálna mzda poklesla o 9 %. 22 Disproporcie medzi 
jednotlivými odvetviami ekonomiky na začiatku 50. rokov postupne narastali a zvyšujúce 
sa ekonomické ťažkosti jednoznačne ukázali, že československá ekonomika nemá základné 
predpoklady na splnenie tých úloh, ktoré boli vytýčené vo februári 1951. Bolo zrejmé, že 
plánovaná ekonomika nie je všemocná. Námezdne pracujúci, poberajúci mzdu v nových 
podnikoch, nemali možnosť realizovať svoju kúpnu silu, keďže na trhu bol nedostatok spot-
rebného tovaru.

To však nebolo zďaleka všetko – ďalším problémom bola situácia v agrárnej oblasti 
a začínajúca sa násilná kolektivizácia. V roku 1949 bol kultovným spôsobom prijatý zákon 
o JRD a nasledoval ekonomický tlak na súkromných roľníkov, pričom hlavne od roku 1950 
sa začali používať i násilné spôsoby, ktoré mali zabezpečiť vstup roľníkov do družstiev. 
Výsledkom bol úpadok celého agrárneho sektora. V českých krajinách sa poľnohospodár-
stvo až v polovici 60. rokov dostalo na úroveň roka 1937, ak máme na mysli kvantitatívne 
čísla, nehovoriac o kvalite. 23 Aj z týchto dôvodov až do jari 1953 musel existovať trh via-
zaný a voľný. Jeho existencia však iste nebola príčinou menovej reformy, skôr dokresľova-
la celkovú nezdravú ekonomickú situáciu v krajine.

Na základe všetkých vyššie naznačených príčin hospodárstvo Československa nezadr-
žateľne smerovalo k štátnemu bankrotu – tým bola v skutočnosti menová reforma z jari 
1953. Týmto spôsobom vedenie štátu riešilo problémy, ktoré spôsobilo svojou ekonomic-
kou politikou.

Pomocou menovej reformy získal štát dodatočne miliardy korún od obyvateľstva z ich 
vkladov, peňažnej hotovosti, ako aj likvidovaním viazaných vkladov a vystavil tak účet 
svojej ekonomickej politike i 1. päťročnici. Námezdne pracujúci prišli i o tie prostriedky, 

21 K tejto problematike bližšie pozri LONDÁK. Otázky industrializácie, ref. 5, s. 80 a n.
22 Podľa expertízy odborníkov z r. 1956 (medzi autormi boli napr. O. Šik a M. Kadlec) priemerná reál-
ny mzda pracovníka v národnom hospodárstve bola na konci 1. päťročnice o 12 % nižšia, než v r. 1949, 
pričom u robotníkov v sektore priemyslu sa údajne nezmenila. Ak v tomto období podľa materiálu 
vzrástla osobná spotreba, tak len zvyšovaním zamestnanosti. Cit. podľa NA, f. 02/2, sv. 127, a.j. 165.
23 Cit. podľa JIRÁSEK, ŠŮLA, ref. 2, s.14.
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ktoré získali už počas socialistickej výstavby. Menová reforma však zohrala viacero úloh. 
Na jednej strane bola premysleným štátnym bankrotom – vďaka nemu a v závislosti od 
toho, že sa v priebehu päťročnice obmedzovali výdaje v prospech obyvateľstva, komunis-
tický režim odstránil deficit štátneho rozpočtu z rokov 1949 – 1953. Zároveň bola menová 
reforma významným krokom na ceste transformácie ekonomiky na príkazový systém so-
vietskeho typu, ktorý nepripúšťal žiadne diametrálne odlišné prvky trhového peňažného 
hospodárstva. Vedľajším produktom menovej reformy bolo odčerpanie zvyškov peňažnej 
sily bývalých tzv. vykorisťovateľských vrstiev spoločnosti – mnohým nezostávalo naozaj 
už nič iné, iba ich vlastná pracovná sila.

Menová reforma z jari roku 1953, to bol vlastne elegantný štátny bankrot. Aj v nedávno 
uskutočnenom rozhovore 24 viceguvernér Českej národnej banky Mojmír Hampl konštato-
val, že to, čo dnes označujeme ako reforma, „bol v skutočnosti hlavne nepriznaný štátny 
bankrot“. Komunistický režim sa vlastne zbavil všetkých tých dlhov, ktoré v uplynulom 
období spôsobil a „pripravil obyvateľstvo o podstatnú časť korunových úspor“.

Menová, či „peňažná reforma v roku 1953 bola logickým dôsledkom komunistického 
štátneho prevratu z februára 1948 so všetkými súvislosťami : po politickom prevrate nasle-
doval ekonomický krach a olúpenie obyvateľstva, vedúce v nasledujúcich rokoch k jeho 
zbedačeniu, poklesu životnej úrovne a izolácie od ostatného sveta“. 25 Komunistické vede-
nie krajiny danú grandióznu lúpež uskutočnilo z dôvodov mocenských, politických a ideo-
logických. Samozrejme, existovali vážne obavy, ako sa k menovej reforme, resp. lúpeži, 
ktorá sa dotkne širokých más, tieto postavia. Preto už dňa 30. mája 1953 v doobedňajších 
hodinách bola schválená akcia s názvom Gulomet (podpísal ju tajomník ÚV KSČ Antonín 
Novotný a vedúci oddelenia Ľudových milícií ÚV KSČ Alois Kotva). 26 Ňou bola vyhláse-
ná plná pohotovosť 50 percentám z celkových stavov tejto organizácie, ostatní mali poho-
tovosť čiastočnú. Príslušníkom Ľudových milícií boli vydané ostré náboje s jasným cie-
ľom – ostraha dôležitých budov a strategických bodov. Navyše boli v každom krajskom 
meste v plnej zbroji pripravené tri roty rýchlych oddielov Ľudových milícií, v Prahe bol ich 
počet ešte vyšší. Aj vďaka týmto opatreniam bol priebeh menovej reformy v prvých hodi-
nách bez problémov, no potom už nastali demonštrácie a štrajky, najbúrlivejšie boli v Plzni, 
ale aj na ďalších miestach, predovšetkým v sídlach veľkých podnikov. Z českých krajín išlo 
napr. o banské závody v Ostrave, železiarne v Bohumíne, automobilové závody v Mladej 
Boleslavi, motocyklové závody v Strakoniciach či ČKD v Prahe – Vysočanoch. Na Sloven-
sku sa najväčšie protestné akcie udiali v podniku na výrobu chladničiek v Zlatých Morav-
ciach a v banskom podniku v Handlovej. 27 

Okamžitým následkom menovej reformy v Československu, ktorý pocítili široké vrstvy 
obyvateľstva, bolo znehodnotenie ich vkladov (pritom úspory mohli vzniknúť už z pracov-
ných dôchodkov za obdobie po februári 1948), resp. stratou kúpyschopnosti tých peňazí, 
ktoré v bankách uložené neboli. Tieto skutočnosti sa prejavili istým poklesom životnej 
úrovne. Predstavitelia komunistického režimu zasa hovorili o istej stagnácii v dovtedajšom 

24 Mladá fronta Dnes zo dňa 27. 5. 2013.
25 JIRÁSEK, ŠŮLA, ref. 2, s. 146 (preklad z češtiny autor).
26 NA Praha, f. Kancelář 1. tajemníka ÚV KSČ Antonína Novotného, šk. 133.
27 O vystúpeniach proti menovej reforme pozri JIRÁSEK, Zdeněk, PÍSKOVÁ, Milada. Čítanka 
k obecným a českým dějinám 20. století. Opava : Slezská univerzita 1997, s. 96-121.
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raste životnej úrovne pracujúcich. 28 Pozitívnym faktorom bolo, že zároveň s reformou sa 
zrušil prídelový systém zásobovania, niektoré tovary, či druhy potravín sa stali dostupnejší-
mi, aj keď ich cena zostávala vysoká. Samotní predstavitelia režimu priznávali, že v oblas-
ti životnej úrovne nastala stagnácia. Preto v ďalších rokoch sa realizovalo v troch vlnách 
zlacňovanie niektorých tovarov, pri istom nominálnom raste miezd.

Ekonomický krach z jari 1953 jednoznačne ukázal, že ani aplikácia plánovaného hospo-
dárstva neprinesie bezproblémový vývoj, a nebude cestou ružovým sadom do komunizmu, 
ako to očakávali i mnohí komunistickí intelektuáli. 29 Prvý päťročný plán v Československu 
sa skončil katastrofou a museli nasledovať dva roky (1954 –- 1955), aby sa odstránili aspoň 
najkrikľavejšie disproporcie a pripravil 2. päťročný plán – ten však v skutočnosti ani nejest-
voval, uzákonený bol až v roku 1958, počas jeho trvania prichádzalo k permanentným zme-
nám a hospodárstvo bolo vlastne riadené jednoročnými plánmi. Výsledky 2. päťročnice 
spočiatku považovalo vedenie KSČ za veľmi úspešné, no prax čoskoro ukázala, že tak ani 
zďaleka nie je a Československo smerovalo k ďalšej hospodárskej kríze, ktorá vypukla na 
začiatku 60. rokov 20. storočia. 30 Ale to je už iná kapitola.

Štúdia bola vypracovaná v rámci Projektu Vega č. 2/0103/13 Mechanizmus fungovania 
komunistického režimu na Slovensku v rokoch 1948 – 1989.

M. LONDÁK: DIE URSACHEN DER FINANZ- (WÄHRUNGS-) REFORM VON FRÜHLING 
1953 IN DER TSCHECHOSLOWAKEI UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG DER 
MILITÄRISCHEN ASPEKTE

Das Ziel des präsentierten Beitrags ist die Erläuterung von wichtigsten Ursachen, die im Hinter-
grund der bedeutendsten Einschnitte in die wirtschaftliche Entwicklung der Tschechoslowakei in der 
Nachkriegszeit standen. Hierbei handelt es sich um ein historisches Ereignis, dessen Relevanz und 
Tragweite nicht nur von den Historikern und Fachleuten, sondern auch von der Öffentlichkeit nicht in 
Frage gestellt wird. Die Währungsreform von 1953 in der Tschechoslowakei mit ihren sämtlichen 
Auswirkungen bedeutete einen starken und ausgesprochen negativen Eingriff in das Leben des Groß-
teils der Gesellschaft. Eine Standardreform der Währung wurde 1945 in der Tschechoslowakei durch-
gezogen. Es ist deshalb mehr als angebracht zu fragen, warum in einer kurzen Zeit danach – nicht 
einmal sieben Jahre später – eine weitere Währungsreform in die Wege geleitet wurde. Jegliche Wäh-
rungsreformen bedeuten nämlich einen massiven Eingriff in die Ökonomie des Staates und werden 
daher nur in Ausnahmefällen, meistens infolge von weitreichenden wirtschaftlichen Erschütterungen, 
wie z. B. Kriegskonflikte, eingeführt.

Gegenwärtig sind sich die Forscher und Fachleute aus dem Bereich der Wirtschaft darüber im 
Klaren, dass das Ereignis aus dem Frühling von 1953, das als Währungsreform bezeichnet worden ist, 

28 Cit. podľa Sborník studijních materiálů k dějinám KSČ v období 1948 – 1953. Praha : VŠP ÚV 
KSČ, 1974, s. 203-204.
29 Mnohí slovenskí komunistickí intelektuáli v období po skončení 2. svetovej vojny podľahli mýtu 
komunistickej strany. Ladislav Mňačko si po čase zaspomínal na tú dobu ako „na dobu jednoduchých 
a veľkých cieľov – to boli rovnaké šance pre každého človeka na svete, bez ohľadu na jeho rasu, prí-
slušnosť a vierovyznanie. Vravel som si, teraz to musíme vyhrať a potom to bude jarná prechádzka do 
komunizmu“ Cit. podľa LONDÁKOVÁ, Elena. Slovenské predjarie. In Česko-slovenská historická 
ročenka 1998. Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity v Brne, s. 209. ISBN 80-210-1976-X.
30 Bližšie pozri LONDÁK, Ekonomické reformy, ref. 8, s. 127 a n.
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in Wirklichkeit lediglich ein nicht eingestandenes, bzw. elegantes Staatsbankrot gewesen ist. Ursa-
chen für einen Staatsbankrot der Tschechoslowakei gab es mehrere, keine von ihnen konnte jedoch 
vereinzelt entscheiden gewesen sein und es ist daher anzunehmen, dass erst ein Zusammenkommen 
von mehreren Faktoren der Auslöser war. Dabei ging es nicht einzig und alleine um die Einführung 
der Planwirtschaft nach Februar 1948. Ein nicht zu unterschätzender Beweggrund war die Umgestal-
tung des gesamten wirtschaftlichen Konzepts (vor allem im tschechischen Teil der Republik) in den 
Gegebenheiten eines bereits ausreichend entwickelten Industrielandes. Hatte sich die Tschechoslowa-
kei in der jüngeren Vergangenheit vor allem auf die Produktion der Gebrauchsgüter spezialisiert, so 
wurde in der Folgezeit nach den politisch-gesellschaftliche Veränderungen, hervorgerufen durch die 
kommunistische Machtergreifung in Februar 1948, das Konzept einer Maschinenbau-Weltmacht in 
die Wege geleitet. Die Tschechoslowakei sollte sich, laut der von Moskau bestimmten ’Aufgabenauf-
teilung’, auf Schwerindustrie konzentrieren und die Industrialisierung des gesamten Ostblocks bei-
steuern. Darüber hinaus kam es, im Zusammenhang mit der Außenpolitik der Sowjetunion, zu einer 
immer stärkeren Verlagerung zugunsten der Rüstungsindustrie. Diese Tendenzen sind als der wahre 
und tatsächliche Grund für die Verabschiedung des ersten Fünfjahresplans in der Tschechoslowakei 
zu nennen. Die darin enthaltenen Aufgaben hatten in der Tat einen Hauch an Megalomanie inne und 
übertrafen das reale wirtschaftliche Potenzial des Landes. Zudem kam es zu ernsthaften Schwierigkei-
ten in der Agrarwirtschaft, die verursacht waren durch die gewaltig eingeführte Kollektivierung. Alle 
hier kurz aufgezählten Prozesse hatten letztlich den Staatsbankrot der Tschechoslowakei und die dar-
auffolgende Währungsreform von 1953 zur Folge.
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DOKUMENTY A MATERIÁLY

DOKUMENTY K NEPOKOJOM MEDZI 
NAVRÁTILCAMI POČAS PRVEJ SVETOVEJ VOJNY

JANA ZAŤKOVÁ

ZAŤKOVÁ, J.: Documents on the Riots among Returnees during World War I. 
Vojenská história, 2, 19, 2015, pp 83-103, Bratislava.
Author of the published documents focused on the riot of soldiers of the 
replacement battalion of the 71st Infantry, taking place in the Serbian Kragujevec 
at night from 2 to 3 June 1918, which was one of the riots in the Austrian-
Hungarian army in 1918. Afterwards, the military authorities started to take better 
notice of the moods prevailing among the soldiers – returnees from the Russian 
frontline and the causes leading up to the riot. This is also evidenced by the 
published documents found in the Military Archive in Vienna, Neue Feldakten 
Collection - 14. Infanterie division (14th Invantry Division) 11. Isonzoarmee (11th 
Isonzo Army). The first of the published documents is the order of the Military 
General Government in Belgrade, informing about the riot and subsequent 
execution of the rioters. The following two documents analyse the moods 
prevailing among the soldiers of the 71st Infantry after the riot. The last of the 
documents is the analysis of causes leading up to this as well as other soldier riots 
according to the military authorities.
Military History. Austria-Hungary. World War I. Riots of the Frontline Returnees.

Počas prvej svetovej vojny sa bojujúcim armádam nevyhli vzbury a neochota 
vojakov bojovať. Na jar a v lete 1918 nepokoje vypukli aj v rakúsko-uhorskej armáde via-
ceré vzbury. Súviseli s vojakmi – navrátilcami z ruského zajatia, ktorí sa po podpísaní sepa-
rátneho mieru medzi Ruskom, Nemeckom a Rakúsko-Uhorskom (3. marca 1918) začali 
vracať naspäť do vlasti. Po príchode na územie monarchie museli prejsť preberacími stani-
cami, odkiaľ boli posielaní do táborov, kde absolvovali tzv. disciplinárne doškoľovanie 
a tvrdý pešiacky dril. Potom boli odoslaní k náhradným práporom jednotiek, kde v rámci 
tzv. ospravedlňovacieho konania museli vysvetliť, prečo a za akých okolností padli do za-
jatia. Až potom dostali štvortýždňovú dovolenku, po ktorej museli opäť nastúpiť do náhrad-
ného práporu. Odtiaľ viedla ich cesta späť na front.

Toto zaobchádzanie spolu so zlou zásobovacou situáciou vo vojsku aj v zázemí viedlo 
k viacerým vzburám vojakov, na ktorých sa aktívne podieľali aj slovenskí vojaci. Vzbury 
slovenských vojakov – navrátilcov voči zlému zaobchádzaniu a nedostatočnej strave pre-
behli v roku 1918 v apríli vo Veľkom Bečkeréku (Zrenianin v Srbsku), kde sa vzbúrili vo-
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jaci náhradného práporu komárňanského 12. pešieho pluku, a v máji vojaci náhradného 
práporu 15. honvédskeho pešieho pluku v Trenčíne, ku ktorým sa pridalo aj civilné obyva-
teľstvo. Podobne sa vzbúrili Slováci a Maďari z náhradnej stotiny 29. práporu poľných 
strelcov v Lučenci a v júni 1918 v Bratislave navrátilci pridelení k 4. náhradnej stotine.1 
Najväčšia bola vzbura vojakov náhradného práporu 71. pešieho pluku v srbskom Kragujev-
ci, ktorú vyvolal odpor navrátilcov voči ich novému nasadeniu na taliansky front. Vypukla 
večer z 2. na 3. júna 1918 v súvislosti s potýčkou medzi oneskorencom z vychádzky a veli-
teľom izby. Na stranu vojaka sa postavili slovenskí vojaci zo štyroch pochodových stotín. 
Vzbúrenci obsadili kasárne nováčikov a vojakov náhradného práporu. Prenikli do mesta, 
prerušili železničnú trať, telegrafné a telefónne vedenie a zaútočili na arzenál. V kasárňach 
však nenašli dostatok streliva a nezískali si na svoju stranu vojakov iných národností. Veli-
teľ náhradného práporu podplukovník Marx tak za pomoci dragúnov, guľometného oddielu 
a horského delostrelectva ráno 3. júna vzburu potlačil. Počas vzbury padli piati vzbúrenci 
a traja utrpeli zranenie. Vzbúrenci boli postavení pred súd, ktorý 8. júna odsúdil štyridsať-
štyri slovenských vojakov na trest smrti zastrelením. Ešte v ten deň boli popravení na Sta-
novljanskom poli v Kragujevci.2 Podobne krvavo sa skončila aj vzbura vojakov náhradného 
práporu 67. pešieho pluku, ktorá sa odohrala 31. októbra v Prešove. Komando maďarských 
dôstojníkov naodplatu za revoltu mužstva a vyrabovanie obchodov odsúdilo bez dôkladné-
ho výsluchu na smrť okolo 120 vojakov. K vykonaniu rozsudku prikročilo hneď po jeho 
oznámení. Viacerým vojakom sa podarilo ujsť, popravených však bolo 40 vojakov a dvaja 
civili.3 

Vojenské orgány pokladali za hlavné príčiny týchto udalostí sociálne pomery medzi 
vojakmi – predovšetkým nedostatočnú stravu, ubytovanie a oblečenie, ako aj odoberanie 
oblečenia, ktoré si navrátilci priniesli z Ruska. Okrem nich sa za príčiny nespokojnosti 
medzi vojakmi pokladal napríklad nedostatok dôstojníkov z povolania či rozšírenie sa 
boľševických ideí medzi vojakmi práve prostredníctvom vojakov, ktorí sa vrátili z ruského 
zajatia. Na ich odstránenie odporúčali napríklad, pokiaľ to bolo možné, zlepšiť stravovanie, 
predĺžiť výcvik pred odchodom na front.

Medzi vojakmi sa taktiež pohybovali agenti, ktorí sledovali nálady medzi mužstvom 
a počúvali ich rozhovory. Takto boli zaznamenané napríklad vyjadrenia pešiaka Jozefa Tob-
lányho a šikovateľa Jozefa Jankulika.

Navrátilci odmietali ísť späť na front a hľadali rôzne spôsoby, ako sa vyhnúť frontovým 
útrapám, ktoré by opäť museli prežívať. Niektorí si pozitívne spomínali na svoj život v zaja-
tí v Rusku, predovšetkým po vypuknutí revolúcie, keď boli vyhlásení za slobodných ľudí.4 

1 HRONSKÝ, M. – KRIVÁ, A. – ČAPLOVIČ, M. Vojenské dejiny Slovenska, IV. 
zväzok 1914 – 1939. Bratislava : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 1996, 
Bratislava : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Bratislava 1996, s. 78- 81.
2 Podrobnejšie k vzbure v Kragujevci pozri: HRONSKÝ, M. Vzbura slovenských vojakov v Kragu-
jevci. Martin : vydavateľstvo Osveta, 1982, 178 s.
3 71. peší pluk tvorilo hlavne mužstvo slovenskej národnosti z Trenčianskej, Turčianskej a Orav-
skej župy. Náhradné prápory vystrojovali a cvičili mužstvo v zálohe a doplňovali bojové stavy mater-
ských plukov na fronte. Sídlom náhradného práporu 71. pešieho pluku bol Trenčín, od jari 1915 
Szásváros v Sedmohradsku a od septembra 1916 Kragujevac v Srbsku.
HRONSKÝ, ref. 2, s. 54-55.
4 Kriegsarchiv (ďalej KA), fond (ďalej f.) Neue Feld Akten (ďalej NFA), 11. Armee, kartón (ďalej 
k.) 592.
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Ich náladu najviac zhoršovalo, že niektorí z nich nedostali sľúbenú dovolenku a nedostatoč-
né stravovanie.5 

O týchto skutočnostiach svedčia aj dokumenty, ktoré sa nachádzajú vo Vojenskom ar-
chíve vo Viedni vo fonde Neue Feldakten – 14. Infanterie division (14. pešia divízia) a 11. 
Armee (11. armáda). Prvý z publikovaných dokumentov tvorí rozkaz Vojenského generál-
neho gouvernmentu v Belehrade, ktorý informuje o vzbure a následnej poprave vzbúren-
cov. Ďalšie dva dokumenty približujú nálady, aké vládli po neúspešnej vzbure medzi vojak-
mi 71. pešieho pluku. Posledný z dokumentov tvorí analýza príčin, ktoré podľa vojenských 
orgánov viedli k tejto ako i ďalším vzburám vojakov.

Dokumenty uverejňujeme v pôvodnom znení s následným slovenským prekladom. Ne-
čitateľné alebo nezrozumiteľné miesta sme vyznačili […].

        Abschrift!

K. u. k.6 Militär – General – Gouverment in Serbien.
       Verschluss!
    RESERVAT –
  Militärgeneralgouvenement – Befehl Nr. 23
    Belgrad, am 10. Juni 1918

Pkt. 1.   es hat sich der tief bedauerliche Fall ergeben, dass Heim –
Präs.Nr. 18.641.  kehrermannschaft des JR.7 71 in Kragujevac, von bolschewikischen
Meuterei beim Ers  – Ideen besessen, ihren Sr. Majestät, unserem allergnädigsten Kei -
baon JR 71 in ser und König, geleisteten Treueid schmählich vergessend, ge –
Kragujevac. meutert haben.
 Dem energischen und initiativen Eingreifen des Kreiskom –
 mandanten in Kragujevac und des ErsBaonsKmdten in Vereine
 mit dem wackeren und treuen Verhalten der 6. Schwadron des
 DR8 7, der 10 cm HbBt9 des MGG/S.10, dann der MGKomp.11 71 und 
der übrigen, ihres Eides eingedenkt gebliebenen Teile des ErsBaons12

71 ist es gelungen, mit Waffengewalt der Meuterei in kürzen–
sten Zeit Herr zu werden.
 Am 8. Juni 1918 nachm. wurden nach standrechtlicher Behand –
lung die 44 eidvergessenen Rädelsführer

5 KA, f. NFA, 14. Infanterie Division, k. 902.
6 Keiserlich und königlich.
7 Infanterieregiment.
8 Dragonenregiment.
9 Haubitzbaterrie.
10 Militär – General – Gouverment in Serbien.
11 Maschinengewehrkompanie.
12 Ersatzbataillon.
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1. Feldw.13  Viktor Kolibik  23. Inf.14  Mathias Frnyak
2. Zugsf.15  Johann Hugyecz  24.  Josef Lasso
3. Korp.16  Johann Fabr  25.  Paul Kubicza
4.  Josef Zorial  26. Vinzenz Csimbora
5. Gefrt.17  Adam Danis  27. Josef Hotyko
6.  Paul Klenjar  28.  Johann Krizsan
7.  Alois Selinger  29.  Johann Gohr
8.  Gregor Dvorszky  30.  Valentin Miko
9. Inf.  Paul Salaga  31. Adam Biczanik
10.  Andreas Balász  32. Johann Kasper
11.  Andreas Szurtnik  33. Josef Hajdik
12.  Martin Riljak  34.  Martin Kulisek
13.  Andreas Jarjabka  35.  Martin Csingel
14.  Stephan Racz  36.  Stefan Szokolik
15.  Franz Gyurkacs  37.  Laurenz Rakovan
16.  Denes Jeszenszky  38.  Johann Pittner
17.  Josef Cauraj  39.  Stefan Bednarik
18.  Karl Miklusicsak  40.  Stefan Sznorak
19.  Alois Vojar  41.  Johann Szlezak
20.  Petar Platos  42.  Andreas Brvenik
21.  Alfonz Gal  43.  Andreas Kiss
22.  Stefan Radzo  44.  Andreas Mikus
In Kragujevac angesichts der Garnison erschossen.

Gegen einzelne in die Wälder von Kragujevac verschlagene
und noch nicht ergriffene Meuterer wird nach Habhaftwerden
mit aller Strenge des Gesetzes vorgegangenen.

Dies ist der gesamten unterstehenden Mannschaft aller
Chargengrade von den Unterabteilungs – oder Abteilungskmdten
persönlich zu verlautbaren und sind dieser eingehends und
eindringlichst die Konsequenzen vor Augen zu führen, die solch
eidvergessenes, schurkisches Vorgehen zur Folge hat.
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pkt. 2.  Ich verleihe
Präs. Nr. 18376  „für tapferes, entschlossenes und beispielgebendes Vor -
Verleihung von De –  gehen anlässich der Niederwerfung der meuternden Heimkehrer
korationen durch  des J.R. 71 am 3. Juni 1. J.“
den MilGenGouver –  die sielberne Tapferkeitmedaille II. Klasse
neur.  dem Fhnr. i. d. Richter max 1899 – 1917 – Mildeneichen und
 ResZugsf- Mor Anton 1886 – 1905 – Görkau, beide des
 k. u. k. DR. Nr. 7 /:6. Schwadron:/.

13 Feldwebel.
14 Infanterist.
15 Zugsführer.
16 Korporal.
17 Gefreiter.
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Für die richtige Fassung:    Freiherr von Rhemen GO18. m. p.
Von Suhay, Obstlt.d. GstbsKps, m. p.19 

Zdroj: KA, NFA – 14. ID., k. 902.

        Opis!

Cisársky a kráľovský Vojenský generálny gouvernement v Srbsku20 
        Uzatvorené!
 

Záložný rozkaz vojenského generálneho gouvernementu č. 23
Belehrad, 10. júna 1918

Bod 1.
Prez. č. 18. 641
Vzbura náhradného
práporu 71. pešieho pluku
v Kragujevci
 

S hlbokým žiaľom sa stal prípad, že sa mužstvo navrátilcov 71. pešieho pluku v Kragujevci, 
posadnuté boľševickými ideami, porušiac prísahu vernosti, vzbúrilo proti nášmu najmilos-
tivejšiemu cisárovi a kráľovi.

Vďaka energickému a iniciatívnemu zásahu okresného veliteľstva v Kragujevci a veli-
teľa náhradného práporu spolu s udatnou a vernou reakciou 6. švadróny 7. dragúnskeho 
pluku, práporu 10 cm húfnice vojenského generálneho gouvernementu v Srbsku, ďalej 71. 
guľometnej roty a ostatným zložkám 71. náhradného práporu, ktoré zostali verné svojej 
prísahe, sa podarilo v krátkom čase potlačiť ozbrojenú silu vzbury.
Dňa júna 1918 popoludní bolo na základe vyšetrovania podľa stanného práva 44 krivoprí-
sažných vodcov zločineckej bandy

18 Generaloberst.
19 Manu propria.
20 Počas 1. svetovej vojny vznikli na územiach okupovaných nemeckou a rakúsko-uhorskou armá-
dou vojenské generálne gouvernementy (MGG). Ich úlohou bolo organizovať verejný život podľa 
záujmov okupačnej mocnosti (predovšetkým sa starať o pokoj a poriadok, ako aj organizovať využitie 
zdrojov vhodných na prispenie k vedeniu vojny). Belehradský úrad vznikol 1. januára 1916. Na jeho 
čele stál poľný podmaršal gróf Salis-Seevis a od 7. júla 1916 generál plukovník Adolf slobodný pán 
von Rhemen zu Barensfeld.
Zdroj: HIRSCHFELD, G. – KRUMEICH, G. – RENZ, I. (vyd.). Enzyklopädie Erster Weltkrieg, 
2014, Paderborn : Verlag Ferdinand Schöningh, s. 524-525.
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1. šikovateľ  Viktor Kolibík  23. pešiak  Matej Frniak
2. čatár  Ján Hudec  24.  Jozef Laššo
3. desiatnik  Ján Fabo  25.  Pavol Kubica
4.  Jozef Zorial  26.  Vincent Čimbora
5. slobodník  Adam Daniš  27.  Jozef Hotko
6.  Paul Klenjar  28.  Ján Krížan
7.  Alois Selinger  29.  Ján Gohr
8.  Gregor Dvorský  30.  Valent Miko
9. pešiak  Paul Salaga  31.  Adam Bičánek
10.  Ondrej Baláž  32.  Ján Kašper
11.  Ondrej Smrtník  33.  Jozef Hojdík
12.  Martin Riljak  34.  Martin Kulíšek
13.  Ondrej Jariabka  35.  Martin Cingel
14.  Štefan Rác  36.  Štefan Sokolík
15.  František Ďurkáč  37.  Vavrinec Rakovan
16.  Dionýz Jesenský  38.  Ján Pittner
17.  Jozef Čuraj  39.  Štefan Bednárik
18.  Karol Miklušičák  40.  Štefan Snovák
19.  Aloiz Vojár  41.  Ján Slezák
20.  Peter Platoš  42.  Ondrej Brveník
21.  Alfonz Gál  43.  Ondrej Kiss
22.  Štefan Radzo  44.  Ondrej Mikuš

zastrelených pred posádkou v Kragujevci.

Proti jednotlivým vzbúrencom, ktorí sa ukrývajú v lesoch okolo Kragujevca a ešte ne-
boli zadržaní, sa na základe zatykača postupuje so všetkou prísnosťou zákonov.

Toto treba oznámiť osobne prostredníctvom veliteľov pododelení a oddelení pred celým 
nastúpeným mužstvom všetkých hodností a dôsledne a dôkladne im predostrieť, aký násle-
dok má takéto krivosprísažné a ničomné konanie.

Bod 2.  Udeľujem
Prez. č. 18386  „za odvážne, rozhodné a príkladné konanie pri potlačení 
Udelenie vyznamenaní  vzbúrených navrátilcov 71. pešieho pluku dňa 3. júna 
prostredníctvom   tohto roku.“
Vojenského generálneho guvernéra  Striebornú medailu za chrabrosť II. triedy
 Richter Max 1899 – 1917 – Mildeneichen a
 Mor Anton 1886 – 1905 Görkau, obaja z c. a k.  
 7 dragúnskeho pluku /6 švadróna/

Za správnosť:
Von Suhay, podplukovník generálneho štábu, v. r.  slobodný pán von Rhemen 
      generálplukovník, v. r.
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Kommando der k. u. k. Isonzo–Armee/GstbsAbt.21 /
Op. Nr. 2939

Stimmung der Heimkehrmannschaften
beim ErsBaon.des IR.71.

     14 J D22

Feldpost 381, am 17. Juli 1918 Standort
 In Verfolg von Kisa Op.Nr. 2700/92 vom 14./6. 1918.
 Das AOK23. Verlautbar unter Chef des Gstbes Op. Nr. 108.922 vom
12./7. 1. J folgende Meldung des MGG. Serbien über die Stimmung der Mann –
schaften des ErsBaons IR. 71:
 „Die Allgemeine Stimmung bei den Kompagien nach der Meuterei
etwas gedrückt, da die Mannschaft keinen weiteren Urlaub erhält, die
Neueinrückende in Erwartung des achtwöchigen Urlaubes zufrieden und in
bester Laune.
 Bei den Erntekompagnien /:laut Briefen/ infolge reichlicher
Verpflegung und in Anhoffung des folgenden vierwöchentlichen Urlaubes
zufrieden.
 Laut Meldung der Vertrauensleute ist die Mannschaft wenig red –
selig, vorsichtig in ihren Gesprächen und mißtrauisch jedem gegenüber,
da sie fürchten, verraten zu werden.
 Allgemein sind jedoch die Gespräche folgenden Inhaltes: „Hier können wir nichts 
machen, an der Front wissen wir, was zu tun.“ /Gemein
ist damit: Überlaufen zum Feind./
 Die Heimkehrer sind der Ansicht, durch ihre in der Gefangen –
schaft erlittenen Leiden mehr geleistet zu haben, ales ihre Kamaraden im
Felde und da in Rußland bezüglich Revolution und Propaganda ganze Ar –
beit geleistet wurde, wollem die Leute nicht mehr an die Front.“
 Hievon ist die Dag 14 und das FeldRgt. besonders aufmerkamseit zu
machen.
 Erhalten der Insp. d. MaForm24. /5 mal:/, XXIII. KpsKmdo25., 14. ID. und
zur Kenntnis die 10. ID.

Zdroj: KA, NFA – 14. ID, k. 902.

21 Generalstabsabteilung.
22 Infanteriedivision.
23 Armeeoberkommando.
24 Inspektor der Marchkompanien.
25 Korpskommando.
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Veliteľstvo c. a k. Sočskej armády /oddelenie generálneho štábu/

Op. č. 2939
Nálada navrátilcov náhradného práporu 71. pešieho pluku

Poľná pošta 381, 17. júla 1918      Posádka
 K Kisa Op. č. 2 700/92 zo 14. /6. 1918
 Vrchné velenie armády prostredníctvom náčelníka generálneho štábu uverejnilo 
pod Op. č. 108.922 z 12. /7. tohto roku nasledujúce hlásenie vojenského generálneho gou-
vernementu v Srbsku o nálade mužstva náhradného práporu 71. pešieho pluku:
 „Všeobecná nálada rôt je po vzbure trochu stiesnená, pretože mužstvo nedostalo 
žiadnu ďalšiu dovolenku. Novoprišelci sú v očakávaní osemtýždňovej dovolenky spokojní 
a v dobrej nálade.
 Roty na žatve sú spokojné /podľa listov/ v dôsledku výdatnej stravy a v očakávaní 
nasledujúcej štvortýždňovej dovolenky.
 Podľa hlásenia dôverníkov je mužstvo menej zhovorčivé, vo svojich rozhovoroch 
obozretné a nedôverčivé voči každému, pretože sa obáva, že bude zradené.
 Vo všeobecnosti majú ale rozhovory nasledujúci obsah: „Tu nemôžeme nič robiť, 
na fronte uvidíme, čo sa bude dať spraviť /myslia tým: Zbehnúť k nepriateľovi/.“
 Navrátilci sú toho názoru, že v dôsledku prežitého utrpenia v zajatí dokázali viac 
ako ich kamaráti v poli a vzhľadom na revolúciu v Rusku a celú vykonanú prácu propagan-
dy, nechcú ísť ľudia viac na front.“
 Na to sú zvlášť upozornené [….]14 a poľné regimenty.
 Dostane inšpekcia vojenských formácií /5 krát/, veliteľstvo XXIII. zboru, 14. pešia 
divízia a na známosť 10. pešia divízia.

       [………………]26

K. u. k. Armeeoberkommando.     Abschrigft!
EVb. NRr. 16.492.      Chef des Generalstabes.
Behandlung der „verdäch –     STRENG GEHEIM!
tige“ Heimkehrer.

Die N. – Abt.27 des MGG Serbien meldet unter NA. Nr. 838 res:
„Ein zur Beobachtung der Heimkehrer beim ErsBaon. IR Nr. 71 bestimmter
Vertrauensmann machte bisher folgende Beobachtungen, die nachstehend zur
Kenntnis gebracht werden:

26 Nečitateľný podpis.
27 Nachrichtenabteilung.
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 Stimmung im Allgemein ruhig.
 Die Mannschaft erzählt folgendes: „Beim alten russ.28 Regime 1914 – 1915
ist es uns noch ziemlich schlecht gegangen. Die Verpflegung war nicht gut:
arbeiten musste man viel. Ein sehr gutes Leben ist für uns eingetreten, als
die Bolschewikis die Regierung übernahmen. Von diesem Zeitpunkte an war
kein Unterschied mehr zwischen Offzen29. und Soldaten, auch kein Unterschied
zwischen russ. Soldaten und uns Kgfen30. Wir wurden als freie Menschen und als
Brüder (tovarisci) erklärt. Wir konnten Geschäfte, Gewerbe etc. Betreiben,
wir sind unbelästigt von einem Orte zum anderen gegangen. Wir hatten eige –
ne Zeitungen (die Ausgabe bewirkte die Druzina) und konnten öffentliche Ver –
sammlungen abhalten. Viele unserer Kameraden heirateten in Rusland und
sind heute glückliche Leute. Wir bedauern, daß wir zurückgekommen sind.
Hier wird man nur als Vieh behandelt. Verpflegung, Bekleidung und überhaupt
alles ist sehr schlecht oder es mangelt. Ein grösser Unterschied gegen Ruß –
land! Bei alldem verlangt man, daß wir noch für das Vaterland kämpfen
sollen. Mit uns wird es sehr schlecht gehen, da wir sehen, daß dieser
Krieg nicht wegen uns Armen geführt wird, sondern damit die Kapitalisten
sich die Taschen voll machen können. Für uns ist jetzt die Hauptsache, daß
wir einen längeren Urlaub erhalten, das andere wird von selbst kommen. Wenn
keine andere Hilfe sein wird, können wir es auch in Italien probieren. (Ge –
meint wird, sich gefangennehmen lassen oder zum Feinde überlaufen).
 Warum gehen die Jude nicht an die Front? Jeder ist ausgefressen,
schön angezogen und ist die ganze Zeit im Hinterland. Überall wo man hin –
kommt, kann man nur Juden sehen, die Armen aber müssen kämpfen und sich er –
schlagen lassen.
 Die Gespräche werden in verschiedener Schärfe geführt. Inf. Karl TOBLA –
NY des ErsBaon IR.71 erzählte dem Vertrauensmanne, daß unsere Offze. die
ersten waren, die in die „Druzina“ eintraten. Genannter Inf. Erzählte auch
Weiters, daß sich unsere kgfen. Soldaten auch and en Wahlen zu Gunsten der
Bolschewiki beteiligten. Er selbst habe sich auch beteiligt. Die Mannschaft
lobt die Bolschewiki – Regierung und bezeichnete sie ale eine gerechte für das
russ. Volk und auch für unsere Kgfen. Inf. TOBLANY ist die russ. Verhält –
nisse gut eingeweiht und erscheint es nicht ausgeschlossen, daß er in der
Druzina eingeteilt oder sonst politisch betätig war.
 Heimkehrer Inf. Sigmund ONDRKA und Michael ERTL sprachen ganz offen,
daß es ihnen jetzt nur daran gelegen ist, den Urlaub zu erhalten, das andere
wird dan schon kommen.
 Alle drei Vorgenannten sind polit. bedenklich und dürften in Rußland
auch polit. tätig gewesen sein und wären, nachdem sich deiselben bereits auf
Urlaub befinden, unbedingt einer strengen Überwachung zu unterziehen. Die –
selben sind seit 5. Mai 1. J. in ihrer Heimat beurlaubt.
 Am 16 Mai 1. J. hielt ein Hauptmann des Ersbaons bei den Heimkehrern

28 Russische.
29 Offizieren.
30 Kriegsgefangenen.
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Schule und bemühte sich durch lehrreiche Reden auf die Mannschft einzuwir –
ken. Die Mannschft zeigte sich fügsam, die Stimmung war auch etwas gehoben,
als jedoch der genannte Hauptmann die Schuleverliess, konnte man die Bemer –
kungen: „Du kannst mich gern haben“ und ähnliches vernehmen.
 Die Heimkehrer sind in jeder Beziehung sowohl gegenüber den Vorgesetz –
ten als auch gegenüber der übrigen Mannschaft (Nichtheimkehrer) ausseror –
dentlich vorsichtig.
 Heimkehrer Feldw. Josef JANKULIK äusserte sich dem obigen Vertrauensman –
ne gegenüber folgend :Ich weiss bestimmt, dass in zwei bis drei Monaten
bei uns eine Revolution ausbrechen wird. Ich bin Agitator de Revolutions –
partei, welche noch in Rußland aufgestellt wurde. Im Lembergerlager hatten
wir Agitatoren die letzte Besprechung und beschlossen hiebei folgendes:
 1.) In der Zeit der Beurlaubung werden wir der Bevölkerung die Sache klarlegen 
und sie gegen die Regierung aufhetzen,
 2.) Wir werden diese Sache den zosial. Abgeordnete in die Hand geben,
 3) Unsere Kameraden (Soldaten) werden wir in dieser Richtung aufklären
und auf gegebenes Zeichen werden sie die Schwarmlinie verlassen, wie es die
Bolschewiki der russ. Regierung gemacht haben.“
 Der erwähnte Feldw. ist gegen jedermann sehr vorsichtig und kann nur
der Umstand, daß er in in den Vertrauensmann grosses Vertrauen setzte, allen –
falls als einen Gleichgesinnten hielt, ihn veranlasst haben, dies anzuver –
trauen. Als ihn der Vertrauensmann frug, aus welcher Nation diese Agitato –
ren stammen, gab er zu Antwort: „Aus allen, es ist doch schon die höchste
Zeit, daß wir uns von diesem Joche befreien.“ Feldw. JANKULIK Josef gab
noch an, dadd sie Kgfen., die als russ. Revolutionsagitatoren fungieren,
Geldunterstützungen von Rußland und Frankreich erhalten. Seiner Rede nach
sind in unserem Lande bereits solche russ. Agenten, die Auszahlungen bewir –
ken.
 Die Personaldaten dieses Feldw. Lautet: Heimkehrer Feldw. Josef JANKU –
LIK, 1890 in Kaszorna, Komitat Trencsen, Ungarn, geboren, von Beruf Kell –
ner, r. k., ledig, 1912 assentiert. Genannter ist am 16. V. 1918 nach Erlauf
bei Melk, N. Öst.31 auf 4 Wochen beurlaubt und kehrt am 21. VI. 1. J. nach Kra –
gujevac züruck.
Hiezu wird noch bemerkt, daß laut einer Mitteilung der ErsBaons der
genannte Feldw. bei der Rechtfertigugskommision seine Gefangennahme voll –
kommen rechtfertigte und gegen selben beim ErsBaon nicht Nachteiliges be –
kannt ist.
 Der Bericht vom 21. Mai 1. J des eingangs erwähnte Vertrauensmannes
lautet wir folgt:
 Korp. WALDMANN Emil erzählte mir, daß er Chef einer grossen Lederfa –
brik (300 Arbeiter) war. Mit der Eingentümerin, welche Witwe ist, ist er ver –
lobt und wird nach dem Friedenschlusse unbedingt nach Rußland gehen.
(Die Photografie seiner Verlobten trägt er bei sich).
In die Front wird er auf keinen Fall gehen, wenn er aber eingeteilt

31 Niederösterreich.
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wird, so wird er sich unbedingt als Marod ausgeben oder ganz einfach vom
Marschbaon durchgehen. Der erzählung nach ist Korp. WALDMANN über die Ver –
hältnisse in Rußland sehr gut informiert. Er weiss viele Namen von Offzen.
und Mannschaften, welche in der Druzina sind oder waren. Wie er jedoch
sagte, gab er nur das zu Protokoll. Was sich auf seine Gefangnnahme bezogt,
das andere verschwieg er, damit er Ruhe hat.
 Unter anderem erwähnte er, dass jene Leute des IR. 71, welche aus dem
Turoczer Komitat stammen, grössenteils alle in der Druzina sind oder wa –
ren (er ist auch ein Turoczer) und dass die Freiwilligen des Regimentes in
Rußland den Titel: „NIKOLAJ NIKOLAJEWIC Regiment“ führen.
 Inf. SVOBODA Anton des IR. 36 wurde nach Auflösung seines Regimentes
dem IR. 71 und später zum IR. 77 zugeteilt. Genannter ist
mit staatsfeindlichen Ideen durchtränkt, er erzählte mir folgendes:
 „Unsere Herren glauben, dass sie mich in die Front bekommne.
Nein! Ich habe mir fogenden Plan ausgedacht, welcher mir bis heute gelun –
gen ist und zwar:
 Aus der Kriegsgefangenenschaft bin ich direkt zu IR. 77 eingerückt, von
dortaus erhielt ich einen Monat Urlaub, welchen ich mir um ca. 3 Wochen al –
lein verlängerte. Als ich wieder zum IR. 77 eingerückt bin, verlangte ich
die Transferierung zum IR. 71, welche ich auch erhielt. Jetzt gehe ich am
21. V. 1. J. wieder auf Urlaub, diesen werde ich mir auch eingemächtigt ver –
längern und dann, wenn ich schon einrücken werden müssen, verlangte ich wie –
der Transferierung, da ich hier noch fremd bin, zum IR. 83, dort werde ich
dasselben machen. Wenn es mit Urlaub nicht weitergeht, dann werde ich ein –
fach marodieren.“ Genannter geht am 21. V. 1. J. nach Oujest – Podlani bei Ho –
rica, Böhmen, auf Urlaub.

 Schliesslich wird noch bemerkt, dass von den bisher heimgekehrten
Kgfen. des ErsBaons. IR. 71 ca. 40 als nicht gerechtfertigt – der Teilnahme
an der Druzina, Agitatoren etc. Beschuldigt – erschienen und dieselben vor –
läufig in ihre Heimat beurlaubt wurden.“
 Bezüglich des letzten Absatzes der vorstehnden Meldungwird in Erin –
nerung gebracht, dass Agitatoren und ehemalige Druschinisten als „verdäch -
tig“ anzusehen, infolgedessen zu verhaften und mittels absolut sicherer Es –
korte unter Beischluss des Erhebungsmaterials (Protokolles) je nach Staats –
angehörigkeit an die Übergangslager Wieselburg a.d. Erlauf bezw. Kenyérmezö
einzuliefern sind.
 Alle im Bereiche befindlichen Heimkehrlager bezw. Ersatzkörper sind
dissbezüglich neuerdings eingehendst zu belehren.
      Für den Chef des Gstbs.: 
      RONGE Obst. m.p.

Zdroj: KA, NFA – 11. ARMEE, k. 592
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C.a k. hlavné vojenské veliteľstvo    Odpis!
Ev. č. 16.492      Náčelník generálneho štábu.
Vyšetrovanie „podozrivých“    PRÍSNE TAJNÉ!
navrátilcov

    Pre

Posádka, 12. júla 1918     Náčelník generálneho štábu
       Prísne tajné

Spravodajské oddelenie Vojenského generálneho governementu v Srbsku oznamuje pod 
Na. č. 838 res.:

Jeden dôverník určený na sledovanie navrátilcov náhradného práporu 71. pešieho pluku 
urobil doposiaľ nasledujúce zistenia:
Nálada vo všeobecnosti pokojná.
Mužstvo si rozpráva nasledujúce: Obzvlášť zle sa vodilo v starých ruských plukoch(1914 – 
1915).32 Stravovanie nebolo dobré, veľa sa muselo pracovať. Veľmi dobrý život nastal, keď 
vládu prevzali boľševici.33 Od toho času nebol žiaden rozdiel medzi dôstojníkmi a vojakmi, 
tiež žiadny rozdiel medzi ruskými vojakmi a nami zajatcami. Boli sme vyhlásení za slobod-
ných ľudí a bratov. Mohli sme byť zamestnaní v obchodoch, v priemysle. Bez prekážok sme 
mohli ísť z jedného miesta na druhé. Mali sme vlastné noviny (vydávanie mala na starosti 
Družina). Veľa našich kamarátov sa v Rusku oženilo a dnes sú šťastní ľudia. Ľutujeme, že 
sme sa vrátili. Tu sa s nami zaobchádza ako s dobytkom. Strava, oblečenie a vôbec všetko 
je veľmi zlé alebo chýba. Veľký rozdiel oproti Rusku! Pri tom všetkom žiadajú, aby sme 
bojovali za vlasť. S nami to bude zlé, vidíme, že sa táto vojna nevedie kvôli nám chudob-
ným, ale kapitalisti si chcú napchať vrecká.
Pre nás je teraz hlavné, že budeme mať dlhšiu dovolenku, ostatné príde samo. Keď nám 
nepríde žiadna iná pomoc, môžeme to skúsiť aj v Taliansku – myslí sa tým nechať sa zajať 
alebo zbehnúť k nepriateľovi.
Prečo nejdú Židia na front? Každý je vyžratý, pekne oblečený je celý čas v zázemí. Všade, 
kam sa človek pozrie, vidí iba Židov, chudobní ale musia bojovať a nechať sa zabiť.
Rozhovory boli rôzne ostré.
Pešiak Karol TOBLANY z náhradného práporu 71. pešieho pluku rozprával dôverníkovi, 
že naši dôstojníci boli prví, ktorí vstúpili do Družiny. Menovaný pešiak ďalej rozprával, že 
naši zajatí vojaci sa zúčastnili aj na voľbách v prospech boľševikov. On sám sa zúčastnil. 
Mužstvo chválilo boľševickú vládu a označovalo ju ako spravodlivú pre ruský národ a aj 
pre našich zajatcov. Pešiak TOBLANY je do ruských záležitostí dobre zasvätený a nie je 
vylúčené, že bol zaradený v Družine alebo inak politický činný.

32 Pluky, ktoré bojovali na východnom fronte v rokoch 1914 – 1915.
33 Po vypuknutí ruskej revolúcie prevzali boľševici vládu v novembri 1917.
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 Navrátilec pešiak Žigmund ONDRKA a Michal ERTL hovorili celkom otvorene, 
že im záleží teraz len na tom, aby sme dostali dovolenku, ostatné príde potom.
 Všetci traja menovaní sú politicky podozriví a a mohli byť v Rusku politicky činní 
a mali by byť podrobení prísnemu sledovaniu, keď sa budú nachádzať na dovolenke. Títo 
sú od 5. mája tohto roku. na dovolenke vo svojej vlasti.
 Dňa 16. mája školil jeden kapitán z náhradného práporu navrátilcov a usiloval sa 
vplývať na mužstvo poučnými rečami. Mužstvo sa javilo ako poddajné, nálada bola po-
vznesená, keď ale menovaný kapitán školu opustil, mali poznámky „Môžeš ma mať rád“ 
a podobne.
Navrátilci sú v každom ohľade mimoriadne obozretní voči nadriadeným, ako aj voči ostat-
nému mužstvu (nenavrátilcom).
 Navrátilec šikovateľ Jozef JANKULIK sa vyjadril pred spomínaným dôverníkom 
nasledujúco: Viem iste, že za dva- tri mesiace vypukne u nás revolúcia. Ja som agitátor re-
volučnej strany, ktorá vznikla ešte v Rusku. V tábore v Lvove sme sa my agitátori na po-
slednej porade uzniesli na:
1, V čase dovoleniek budeme vec vysvetľovať obyvateľstvu a poštvávať ho proti vláde.
2, Chceme predostrieť túto vec sociálnym poslancom.
3, Našich kamarátov (vojakov) sme o tomto informovali a na dané znamenie opustia rojni-
cu, ako to urobili boľševici ruskej vláde.
 Uvedený šikovateľ je voči každému veľmi obozretný a je len zhodou náhod, že 
preukázal veľkú dôveru dôverníkovi, pretože ho istotne pokladal za rovnako zmýšľajúceho. 
Keď sa ho dôverník spýtal, akej národnosti sú agitátori, odpovedal: „Zo všetkých, je už totiž 
najvyšší čas, aby sme sa oslobodili spod tohto jarma.“ Šikovateľ JANKULIK Jozef dodal, 
že zajatci, ktorí pôsobia ako ruskí revoluční agitátori, dostávajú peňažnú podporu z Ruska 
a Francúzska. Podľa jeho slov sú v našej krajine práve takí ruskí agenti, ktorí sprostredkú-
vajú vyplácanie.
Osobné údaje tohto rotmajstra sú: navrátilec šikovateľ Jozef JANKULIK, 1890 v Košec-
kom Rovnom, Trenčianska župa, Uhorsko, zamestnaním čašník, rímsky katolík, slobodný, 
1912 odvedený. Menovaný odišiel 18. mája 1918 na dovolenku do Erlaufu pri Melku, se-
verné Rakúsko na štyri týždne a vracia sa 21. júna do Kragujevca.
 Tu by som podotkol, že podľa oznámenia náhradného práporu menovaný rotmaj-
ster pri ospravedlňujúcom konaní bol úplne ospravedlnený a proti nemu nie je u náhradné-
ho práporu nič negatívneho známe.
Správa z 21.mája na začiatku uvedeného dôverníka pokračuje:
Kaprál WALDMANN Emil mi rozprával, že bol riaditeľom jednej veľkej koželužne (300 
robotníkov). S majiteľkou, ktorá je vdova, je zasnúbený a po uzatvorení mieru chce ísť 
bezpodmienečne do Ruska (nosí pri sebe fotografiu snúbenice).
 Na front nechce ísť v žiadnom prípade, keď by však bol pridelený, bude sa vydá-
vať za maróda a celkom jednoducho sa vyhne pochodovému práporu. Podľa rozprávania je 
kaprál WALDMANN veľmi dobre informovaný o pomeroch v Rusku. Pozná veľa mien 
dôstojníkov a mužstva, ktorí sú alebo boli v Družine. Ako však povedal, do protokolu dal 
len to, čím ospravedlnil svoje zajatie a ostatné zatajil, preto má pokoj.
Medziiným uviedol, že tí ľudia zo 71. pešieho pluku, ktorí pochádzajú z Turčianskej župy, 
sú z väčšej časti všetci v Družine alebo boli (on je tiež Turčanec), že dobrovoľnícke pluky 
majú pomenovanie „Pluk Nikolaja Nikolajeviča“.
 Pešiak SVOBODA Anton z 36. pešieho pluku bol po rozpade jeho pluku pridelený 
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k 83. pešiemu pluku, potom k 71. pešiemu pluku a neskôr k 77. pešiemu pluku. Menovaný 
je nasiaknutý protištátnymi ideami: rozprával mi nasledovné:
 „Naši páni si myslia, že ma hneď dostanú na front. Nie! Premyslel som si nasledu-
júci plán, ktorý sa mi až dodnes darí a síce:
 „Po návrate zo zajatia som bol priamo zaradený do 77. pešieho pluku, odkiaľ som 
dostal mesačnú dovolenku, ktorú som si sám predĺžil o tri týždne. Keď som sa opäť vrátil 
k pešiemu pluku 77, požiadal som o preloženie k 71. pešiemu pluku, ktoré som aj dostal. 
Teraz idem 21. mája opäť na dovolenku, ktorú si chcem tiež svojvoľne vziať a potom, keď 
sa už budem musieť vrátiť, požiadam opäť o preloženie, pretože som tu ešte cudzí,  
k 83. pešiemu pluku, kde chcem spraviť to isté. Keď to s dovolenkou ďalej nepôjde, budem 
jednoducho maródovať.“ Menovaný odišiel 21. mája na dovolenku do Újezd – Podlání pri 
Hořicích, Čechy.
 Nakoniec ešte podotýkam, že z dosiaľ navrátivších sa zajatcov náhradného prápo-
ru 71. pešieho pluku sa cca 40 javilo ako nespoľahlivých – obvinení členovia Družiny, 
agitátori atď. a títo predbežne boli na dovolenke v ich vlasti.
 Ohľadom posledných odsekov predchádzajúcej správy pripomínam, že na agitáto-
rov a bývalých Družiníkov sa treba pozerať ako na „podozrivých,“ preto ich treba zatknúť 
a prostredníctvom absolútne bezpečnej eskorty a s pripojenými vyšetrovacími materiálmi 
(protokolmi) ich podľa štátnej príslušnosti dopraviť do táborov Wieselburg an der Erlauf 
alebo Kenyérmezö.
 Všetci nachádzajúci sa v okruhu táborov navrátilcov, prípadne náhradných prápo-
rov sú príslušne znova podrobne poučení.

     Pre náčelníka generálneho štábu
      Plukovník Ronge v.r.
 
Op Nr. 4827/4

K.u. k. Armeeoberkommando.   Chef des Generalstabes
Op. Nr. 107.772

Ursachen von Meutereien bei
den Ersatzkörpern

    An

Baden, am 21./6. 1918.
   KM.34 Erl. Abt.5., Nr. 6500/res wir auszugeweise verlaut-
bar diese Bestimmungen haben einngemäss auch für die A. i. F35

Geltung.

34 Kriegsministerium.
35 Armee im Felde.
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 Im Nachfolgenden sind auf Grund der von den MilKmdos36

und vor den entsendeten Organen dem KM vorgelegten Berichten
die Ursachen der in jüngster Zeit vorgekommenen Mutereien zu-
sammengefast. Die raschestens zutreffenden Maßnahmen, um in Zu-
kunft Meutereien und grosse Disziplinwidrigkeiten zu verhindern,
werden punktweise angegeben.
  I. Ursache der Meutereien.
 A. Politische Ursachen.
 1.) National Verhetzung durch gewissenlose Politi –
 ker und durch Agenten der Entente.
 2.) Respektlosigkeit von der Staatsgewalt und den Ge –
 setzen infolge der zu ertwartenden Amnestien und der allzugrossen
 Pressfreiheit.
 3.) Anwesenheit fremden Zivilpersonen (Flüchtlinge)
 in den Garnisonen und deren Umgebung.
 4.) Nicht genügende Überwachung der Flüchtlingslager

 B.) Soziale Ursachen.
 1.) Ausbereitung der bolschewikischen Ideen durch
Heimkehrer.
 2.) Mangelhafte Verpflegung.
 3.) Heimkehrer, insbesonders aus der zerstörten
Kriegsgebieten haben nicht genügend Zeit, um ihre Familien –
verhältnisse zu ordnen.
 4.) Die Unterhaltsbeiträge an die Angehörige der
Eingerückten werden überhaupt nicht, unregelmäßig oder nicht
in voller Höhe ausbezahlt.
 5.) Abnahme von der Kleidern, die sich die Heingekehrten
in Rußland aus eigenen Mittel beschafft haben.
 6.) Mangel an tadelloser Bekleidung (Schue u. Wäsche).
 7.) Mangel an geeigneten Unterkünften (Betten. Decken).

 C) Militärische Ursachen.
 1.) Mangel an Berufsoffizieren.
 2.) Sehr mangelhafte Qualität der Offiziere und Fähnri-
che in der Reserve für die Erziehung und Ausbildung der Mann-
schaft.
 3.) Mangel an brauchbaren UO37.
 4.) Gewährung von Strafaufschub.
 5.) Zu frühe marschbereitschaft der Marschformationen.
 6.) Die Heimkehrer wurden bei einem Ersatzbaon auf
die Ersatzkomp.nicht aufgeteilt, sonder in eigene Komp. ver –
eint.

36 Militärkommando.
37 Unteroffiziere.
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 7.) Unterstellung der in den besetzten feindl. Gebie-
ten dislozierten ErsKörper.
 II. Gegenmaßnahmen.
 Ad I.A. 1 bis 4
 Des KM hat wiederholt diesbezüglich Noten an die mass-
ebenden Ministerium gerichtet und wird sich erneuert an diein Betracht kommenden Zen-
tralstellen werden.
 Das dejenigen Personen, die sich des verbrechen
der Meutereien zu schulden kommen, keine Begnadigung zu
erwarten haben, geht unzweifelhaft aus den bestehenden Befehlen
hervor. Das KM gewärtigt deren strengste Handhabung.
 Desgleichen wurde mit AOK. Op. Nr. 45.212 angeordnet
daß jede Desertion zum Feinde standrechtlich zu behandeln ist
und daß eine Abolition, Strafnachsicht oder Begnadigung für
diese Verbrecher auch nach der Demobilisierung keineswegs er-
folgt.
 ad I. B.
 1.) Wie die Heimkehrer zu behandeln sind, worübe u.
 wie mit ihnen und mit der gesamten Mannschaft Schule zu halten ist, ist genau 
festgelegten.
 2.) Die mangelhaften Verpflegung ist durch die Verhält-
nisse bedingt. Das KM. hat den Eigenbau gefördert, die Beschaf-
fung erleichtert und Geldmittel zur Verfügung gestellt.
  Es ist auffallend, dass in denselben Verpfleggebieten
 die Verpflegung der Mannschaften bei einigen Ersatzkörpern eine
 befriedigende, bei anderen eine ganz unzulängliche ist. Dies
 Zeigt von mangelhafter Obsorge einzelner Kommandanten.
 Es wird von den berufenen Faktoren alles aufgeboten,
 um die Lebensmittelnot, insbesonders den Brotmangel zu mil –
 dern. Sie ganz zu heheben, wird wohl in abssehbarer Zeit nicht
 möglich sein. Umsomehr ist es Pflicht der Offiziere, auch hier
 mit gutem Beispiel voranzugehen, es darf daher in der Verpfle –
 gung der Offiziere und in jener der Mannschaft keine besondere
 Ungleichmässigkeit herrschen. Feste jeder Art sind den Offizieren
 unbedingt verboten.
 3.) Die Beurlaubung der Heimkehrer wurde mittlerweile
 neu geregelt.
 Die Kommandanten der ErsKörper haben ihre genaueste
 Einhaltung zu überwachen, so dass berechtigte Klugen nicht vor-
 kommen können.
 4.) und 5.) Weisungen werden folgen.
 6.) Bei genauer Beachtung der Bestimmungen bezgl. Be –
 kleidung der Heimkehrer können berechtigte Klagen nicht vor –
 kommen. Aus einzelnen Berichten musste das Versagen in dieser
 Hinsicht mit Befremden konstatiert werden (die Mannschaft ging
 barfuß oder in zerrissenen Monturen).
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 7.)Bezgl. der Unterkunft wurden die erforderlichen
 Anordnungen bereits getreffen.
 Betten werden fellweise zugeschoben, wie das auch
 schon erfolgte.
 Ad I C
 1.) Der Mangel an Berufsoffizieren wird in absehbarer
 Zeit nicht behoben werden können. Insbesondere die älteren Re-
 serveoffiziere müssen entsprechend angeleitet werden, um die
 fehlenden Unterabteilung zu ersatzen.
 Die Kommandanten der Ersatzkörper werden ermächtigt,
 heimgekehrte Säbelchargen je nach Bedarf zurückzubehalten und
 sie erst später in die zuständigen Armeeausbildungsgruppen
 abzusenden.
 2.) Die Ausbildungzeit der Einj. Freiw.38 wurde bei den
 Hauptwaffen von ursprünglich 16 Wochen allmählich auf 28 – 32
 Wochen verlängt, von denen 20 Wochen in Hinterlande und 8 – 12
 Wochen bei den AAG39 entfallen.
 Nach einer wietere mindestens vier Monate langen be –
 währten Frontdienstleistung erfolgt erst die zum
 Fähnrich. Die Milkmdos haben Sorge zu tragen, dass in den Res. –
 Offz. Schulen nur die bestqualifizierten Offiziere als Kmdten
 und InstruktionOffz. eingeteilt werden. - Bzgl. der Auswahl
 und Ausscheidung aus den ResOffz. Schulen wurden genaue Bestim –
 mungen erlassen, bei deren strenger Handhabung die Gewähr gebe –
 ten ist, daß unfähige oder unwürdige Elemente zum Res. Offz.
 nicht ausgebildet werden. Das KM gewärtigt die gewissenhafte
 Befolgung dieser Verfügungen.
 Bezgl. der Ernennung zum Offzsasp. und der Fortbil –
 dung der Säbelchargen in den AAG. werden Weisungen folgen.
 3.) Wenn die Bestimmungen der KM. Erl., die die Be –
 förderung der Mannschaft zu UO. Ausbildungskursen die gebührende
 Aufmerksamkeit widmen, so können begründete Klagen über mangel
 an brauchbaren. UO. Bei den Ersatzkörpern nicht vorkommen. Al –
 lerdings dürfen Mannschaften bezgl. der Eignung zur Beförderung
 nicht nur nach ihrer Verläßlichkeit beurteilt werden.
 Versagt eine Charge, so ist mit rücksichtsloser
 Strange uhre Degradierung durchzuführen (Beibl. 53/17).
 Anordnungen zur tunlichsten Stabilisierung des Aus –
 bildungspersonales esrden folgen.
 4.) Welche Grundsätze bei der Gewährung von Straf –
 ausschüben zu beachten sind, wurde bereits angeordnet. Ein
 diesbezgl. erläuternder Erlaß wird folgen.
 Verurteilte Meuterer müssen die Strafe sofort antre –
 te und abbüßen.

38 Einjährigfreiwillige.
39 Armeeartilleriegruppe.
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 5.) Um die Marchbereitschaftstermine der MaFormatio –
 nen mit den bestehenden Abinstradierungsmöglichkeiten tunlichst
 in Einklang zu bringen, wird das Möglichste getan.
 6.) Die Heimkehrer sind in die bestehenden Ersatzkomp.
 einzuteilen. Es dürfen keine eigenen Heimkehrerersatzkomp. neu
 aufgestellt werden. Diesbezgl. werden die in den besetzten Ge –
 bieten in Polen und Serbien. dislozierten Ersatzkörper – mit Aus –
 nahme in Ergänzungsangelegenheiten – den betreffenden MilGenGouv
 unterstellt. Hinsichtlich der Ergänzungsangelegenheiten sind
 diese ErsKörper wie bisher an jene Milkmdos gewiesen, wo sie
 ergänzunszuständig sind. Die MGG. unterstehen bzgl. der Ers. –
 Körper dem KM.
 Offiziere, die am Fleck waren und sofort energisch
 Eingegriffen haben, haben einen vollen Erfolg erzielt.
 In dieser Hinsicht war das verhalten des Kmdten
 und der Offiziere des IR. 97 mustergiltig. Besonders Lt. Rechf.
 Adolf Bersa, obgleich dies gar nicht zu seinen Berufspflichten
 gehört, war hervorragend tapfer. Ich habe ihn zur Auszeichnung
 mit dem Militär-verdienstkreuz 3. Kl. (KD.) Seiner k. u. k. Aposto –
 lischen Majestät Alleruntertänigst beantrag.

Ergeht im gleichen Umfange wie Op. Nr. 106.968.
Für den Chef des Generalstabes: 

Zdroj: KA, NFA – 14. ID., k. 902.

C. a k. Vrchné velenie armády.    Náčelník generálneho štábu.

Op. č. 107.772
Príčiny vzbúr náhradných práporov.

Pre
14. peš. d. 7x

Baden, 21./6. 1918
  Ministerstvo vojny nar. oddel. 5, č. 6500/res. skrátene oznamuje.Tieto 
naradenia majú vo svojom zmysle platnosť aj pre armády v poli.
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 V nasledujúcich riadkoch sú na základe predložených správ vojenských veliteľ-
stiev a od vyslaných orgánov ministerstva vojny zhrnuté príčiny vzbúr, ktoré sa vyskytova-
li v poslednom čase. Po bodoch sú uvedené rýchle vhodné opatrenia, ktoré majú v budúc-
nosti zabrániť vzburám a veľkým disciplinárnym ťažkostiam.
  I. PRÍČINY VZBÚR
  A. Politické príčiny
  1.) Nacionálne popudzovanie prostredníctvom nesvedomitých poli-
 tikov a agentov Dohody.
  2.) Nerešpektovanie štátnej moci a zákonov v dôsledku očakávanej  
 amnestie a priveľkej slobody tlače.
  3.) Prítomnosť cudzích civilných osôb (utečencov)
 v posádkach a ich okolí.
  4.) Nedostatočná kontrola utečeneckých táborov.

  B.) Sociálne príčiny.
  1.) Rozšírenie boľševických ideí prostredníctvom navrátilcov.
  2.) Nedostatočné stravovanie.
  3.) Navrátilci, predovšetkým zo zničených vojnových oblastí nemajú  
 dostatok času, usporiadať svoje rodinné pomery.
  4.) Podporné príspevky pre príslušníkov narukovaných nie sú 
 vyplácané, sú vyplácané nepravidelne alebo nie sú vyplácané v plnej výške.
  5.) Odobratie oblečenia, ktoré si navrátilci zaobstarali v Rusku na  
 vlastné náklady.
  6.) Nedostatok dôležitého oblečenia (topánky a bielizeň).
  7.) Nedostatok vhodného ubytovania.

  C.) Vojenské príčiny
  1.) Nedostatok dôstojníkov z povolania.
  2.) Veľmi nedostatočná kvalita dôstojníkov a práporčíkov.
 v zálohe pre výchovu a vzdelávanie mužstva.
  3.) Nedostatok použiteľných poddôstojníkov.
  4.) Istota odkladu trestu.
  5.) Skorá pripravenosť na pochod pochodových formácií.
  6.) Navrátilci nie sú v náhradných práporoch zaraďovaní do 
 náhradných rôt, ale združovaní do vlastných rôt.
  7.) Pridelenie do náhradných práporov dislokovaných na obsadených  
 priateľských územiach.

  II.Protiopatrenia
K I.A 1 až 4

Ministerstvo vojny opakovane smerovalo príslušné nóty na smerodajné ministerstvá a a ob-
racalo sa na centrálne úrady. Z platných rozkazov nepochybne vyplýva, že tie osoby, ktoré 
môžu byť obvinené z previnia sa vzburou, nemôžu očakávať žiadnu milosť. Ministerstvo 
vojny očakáva ich prísne dodržiavanie.
 Rovnako bolo s NVA Op. č. 45.212 nariadené, že s každým dezertérom k nepria-
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teľovi bude zaobchádzané podľa stanného práva a že žiadna abolícia, prepáčenie trestu ale-
bo amnestia sa týmto zločincom v žiadnom prípade neudeje ani po demobilizácii.
 K I. B.
 1.) Ako sa má zaobchádzať s navrátilcami, o čom a ako má byť im a celému muž-
stvu robené školenie, je presne určené.
 2.) Nedostatočné stravovanie je podmienené vzhľadom na podmienky. Minister-
stvo vojny podporilo [….] na uľahčenie zaobstarávania a dá k dispozícii peňažné prostried-
ky.
 Je markantné, že v tých istých oblastiach stravovania je stravovanie mužstva u nie-
ktorých náhradných práporov dostatočné a u iných úplne nedostatočné. Toto poukazuje na 
nedostatočnú starostlivosť jednotlivých veliteľov.
 Na základe menovaných faktorov treba vynakladať všetko na to, ako zmierniť 
núdzu o potraviny, predovšetkým nedostatok chleba. Ich úplné odstránenie nie je v asi v do-
hľadnom čase možné. O to väčšia je starostlivosť dôstojníkov, aj tu treba ísť dobrým príkla-
dom; nesmie vládnuť nerovnomernosť v stravovaní dôstojníkov a v príslušnom mužstve. 
Oslavy každého druhu sú dôstojníkom bez výnimky zakázané.
 3.) Dovolenka navrátilcov bola medzičasom upravená.
 Velitelia náhradných práporov majú strážiť jej najpodrobnejšie dodržiavanie, tak-
že by nemali nastať oprávnené sťažnosti.
 4.) a 5.) Inštrukcie budú nasledovať.
 6.) Pri presnom rešpektovaní nariadení, ktoré sa týkajú oblečenia navrátilcov, ne-
môžu nastať oprávnené sťažnosti. Z jednotlivých správ musíme s údivom konštatovať 
v tomto ohľade zlyhania (mužstvo išlo bosé alebo v dotrhaných uniformách).
 7.) Čo sa týka ubytovania, boli potrebné nariadenia už urobené. Lôžka budú oso-
bitne dodané, ako to už aj bolo vykonané.
 K I. C.

 1.) Nedostatok dôstojníkov z povolania nebude môcť byť v dohľadnom čase od-
stránený. Najmä starší dôstojníci v zálohe musia byť vhodne vedení, aby mohli 
nahradiť chýbajúcich veliteľov podskupín.

Velitelia náhradných práporov budú oprávnení, hodnosti navrátilcov podľa potreby 
zadržať a neskôr ich odoslať so príslušných armádnych skupín školenia.

 
2.) Doba vzdelávania jednoročných dobrovoľníkov bolo predĺžená pri hlavných 
zbraniach z pôvodných 16 týždňov postupne na 28 – 32 týždňov, z ktorých pripadá 
20 týždňov v zázemí a 8 – 12 týždňov v armádnej delostreleckej skupine.

 Až po ďalšom najmenej štvormesačnom osvedčení sa nasleduje povýšenie na 
práporčíka.
 Vojenské veliteľstvá nesú zodpovednosť, aby do záložných dôstojníckych škôl 
boli pridelení ako velitelia a inštruktori iba najlepšie kvalifikovaní dôstojníci. Čo sa týka 
výberu a vylúčenia zo záložných dôstojníckych škôl, budú vydané príslušné predpisy, kto-
rých prísne dodržiavanie poskytne zbraň na to, aby sa na záložných dôstojníkov nevzdelá-
vali neschopné a nedôstojné elementy. Ministerstvo vojny očakáva svedomité dodržiavanie 
týchto ustanovení.
 Čo sa týka menovaní na dôstojníkov – ašpirantov a doškoľovanie hodností v ar-
mádnej delostreleckej skupine, budú inštrukcie nasledovať.
 3.) Keď sa bude riadiť podľa ustanovení nariadení Ministerstva vojny. O povyšo-
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vaní mužstva na poddôstojníkov a keď budú vojenské veliteľstvá venovať primeranú pozor-
nosť poddôstojníckym kurzom, nebudú môcť nastať oprávnené sťažnosti na nedostatok 
použiteľných poddôstojníkov pri náhradných útvaroch. Avšak smie byť mužstvo pri posu-
dzovaní vhodnosti na povýšenie posudzované nielen na základe inteligencie, ale v prvom 
rade podľa jeho charakteru a spoľahlivosti.
 Pri zlyhaní hodnosti bude vykonaná s bezohľadnou prísnosťou jej degradácia.
 Nariadenia na možné stabilizovanie výcvikového personálu budú nasledovať.
 4.) Aké zásady si treba všímať pri zárukách odkladov trestu bude ešte nariadené. 
Príslušný objasňujúci výnos bude nasledovať.
 Odsúdení vzbúrenci musia ihneď nastúpiť na výkon trestu.
 5.) Je možné, že pochodová pripravenosť pochodových formácií prinesie zhodu 
s terajšími odvodovými možnosťami.
 6.) Navrátilci sú zaradení v terajších náhradných práporoch. Žiadne nové samo-
statné náhradné prápory navrátilcov nesmú byť vytvorené. Čo sa toho týka, budú nasledo-
vať bližšie inštrukcie.
 Na návrh najvyššieho armádneho velenia budú náhradné prápory dislokované na 
obsadených územiach v Poľsku a v Srbsku – s výnimkou doplňujúcich záležitostí – podria-
dené príslušnému vojenskému generálnemu gouvernementu.
 Vzhľadom na doplňujúce záležitosti sú tieto náhradné útvary ako doposiaľ určené 
pre tie vojenské veliteľstvá, kompetentné vo veciach dopĺňania. Vojenské generálne gou-
vernementy sú, čo sa týka náhradných útvarov, podriadené ministerstvu vojny.
 Dôstojníci, ktorí boli na mieste a ihneď energicky zasiahli, boli úspešné.
 V tomto ohľade boli reakcie veliteľov a dôstojníkov 97. pešieho pluku príkladné. 
Obzvlášť poručík Adolf Bersa, hoci toto vôbec nepatrí medzi jeho pracovné povinnosti, bol 
veľmi udatný. Najponíženejšie som požiadal o jeho vyznamenanie Vojenským záslužným 
krížom 3. triedy jeho c. a k. jeho c. a k. apoštolské veličenstvo.

    Vydané v rovnakom rozsahu ako Op. č. 106.968.
     Pre náčelníka generálneho štábu

     Nečitateľný podpis
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SPRÁVA SICHERHEITSDIENSTU O PRVOM 
SPOJENECKOM BOMBARDOVANÍ BRATISLAVY  
16. JÚNA 1944

IGOR BAKA
 

BAKA, I.: Sicherheitsdienst Report on the First Allied Bombing of Bratislava on 
16 June 1944. Vojenská história, 2, 19, 2015, pp 104-125, Bratislava.
Publishing the original document along with its translation, the author offers 
a deeper view of the events connected with bombing of Bratislava by the Allies 
on 16 June 1944. The bombing target comprised mostly the Apollo refinery and 
the Danube harbour. However, also several military objects and public buildings, 
town power plant and residential houses in different parts of the town were 
affected. The document provides a plastic image of the situation in town during 
the bombing itself and afterwards.
The published document comes from the R 70 Slowakei Collection in the Federal 
Archive in Berlin (Bundesarchiv Berlin), where several reports prepared by the 
State Secret Security headquarters – Sicherheitsdienst (SD) in Vienna (SD 
Leitabschnitt Wien) have preserved. The published report is the most complex 
one and contains a summary of information obtained by the SD agents about the 
development but mostly consequences of the Bratislava bombing. The report 
provides practically a summary of previous reports and had been addressed to the 
ambassador in Slovakia, Hanns E. Ludin. The report is not dated, however 
considering its connection to the previous reports as well as its content, it might 
be assumed that it originated in July 1944. It contains interesting information 
about the material losses caused by the air raid, about the readiness of state and 
public authorities for bombing and liquidation of the consequences thereof, about 
the reactions of politicians, government officials, officers of the affected 
companies as well as general public to the situation occurred. According to the 
author, the report makes it clear that the government authorities were not 
sufficiently prepared to remove the consequences of bombing.
Military history. Slovakia. World War II. Bombing of Bratislava on 6 June 1944.

Po vylodení Spojencov v Taliansku v roku 1943 sa zvýšila potreba zabezpe-
čiť obranu územia Slovenskej republiky pred spojeneckými náletmi. Zvlášť to bolo dôleži-
té aj z toho hľadiska, že územie Slovenska bolo dovtedy od ničivých účinkov bombardova-
nia ušetrené. Zodpovedali tomu viaceré opatrenia štátu v oblasti brannej výchovy, Civilnej 
protileteckej ochrany1(CPO), protilietadlového delostrelectva2 a pod. 20. augusta 1943 bol 

1 Pozri Slovenský zákonník 1944, zákon z 1. 6. 1944.
2 Nárast činnosti spojeneckého letectva nad Slovenskom si vyžiadal prispôsobiť organizáciu proti-
lietadlovej obrany. ŠUMICHRAST, P. – KLABNÍK, V. Slovenské letectvo 2. 1939-1944. Bratislava 
2000, s. 128. ISBN 80-968073-6-6.
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zriadený štvorčlenný hotovostný roj stíhacích lietadiel Messerschmitt Bf 109 E na obranu 
hlavného mesta Bratislavy. Od 31. januára 1944 ho nahradila letka 13 ako pohotovostná 
letka vzdušných zbraní. Tá bola začlenená do systému protivzdušnej obrany Nemeckej ríše 
a podriadená veliteľovi stíhacích leteckých jednotiek dislokovaných vo Východnej marke. 
Krátko nato letka dostala 14 moderných stíhačiek Bf 109G-6 (dohodnutý 15. stroj sa na 
Slovensko pre poruchu dostal neskôr). Jej príslušníci sa údajne na ústny rozkaz gen. Čatlo-
ša vyhýbali leteckým súbojom. Pri prvom bombardovaní Bratislavy, v ranných hodinách 
16. júna 15. americkou leteckou armádou, ktoré prinieslo aj veľa civilných škôd (okrem 
materiálnych, boli aj obete na ľudských životoch – 181 mŕtvych, 111 ťažko a 584 ľahko 
ranených3), zasiahnuť nestihli.4 Bratislavu bránilo len protilietadlové delostrelectvo, ktoré 
zasiahlo niekoľko nepriateľských cieľov.5 Terčom bombardovania bola najmä rafinéria 
Apollo a dunajský prístav. V dôsledku náletu bolo zničených 60 % výrobnej kapacity  
a 90 % zásob rafinérie v celkovej škode 319 mil. Ks. Z 21 lodí nachádzajúcich sa v brati-
slavskom prístave bol po bombardovaní schopný plavby len jeden parník. 18 plavidiel bolo 
úplne zničených, ďalšie dve boli ťažko poškodené. Finančná strata sa tu odhadovala na  
30 mil. Ks.6 Zničené však boli aj viaceré zariadenia prístavu, značné boli tiež straty na zá-
sobách v prístavných skladoch. Zasiahnuté však boli aj vojenské objekty, ale aj verejné 
budovy, mestská elektráreň a obytné domy v rôznych častiach mesta. Pre obyvateľstvo 
a najmä vládnych činiteľov a ministerských úradníkov to bol jasný dôkaz, že organizovaniu 
brannej výchovy, CPO a protilietadlového delostrelectva sa má venovať väčšia pozornosť.

Dôsledkami bombardovania, ako aj pripravenosťou slovenských úradov, čeliť ďalším 
očakávaným leteckým útokom sa, samozrejme, zaoberali aj kompetentné nemecké orgány 
na Slovensku. Situáciu intenzívne vyhodnocovala aj nacistická Sicherheitsdienst (Bezpeč-
nostná služba). Vo fonde R 70 Slowakei v Spolkovom archíve v Berlíne (Bundesarchiv 
Berlin) sa zachovalo hneď viacero správ vypracovaných ústredňou SD vo Viedni (SD Lei-
tabschnitt Wien). Publikovaná správa je z nich najkomplexnejšia a obsahuje súhrn informá-
cií, ktoré agenti SD získali o priebehu, ale najmä dôsledkoch bombardovania Bratislavy. 
Správa predstavuje prakticky súhrn predchádzajúcich hlásení a je adresovaná nemeckému 
vyslancovi na Slovensku Hannsovi E. Ludinovi. Správa nie je datovaná, ale vzhľadom na 
nadväznosť s predchádzajúcimi hláseniami, ako aj jej obsah, možno predpokladať, že 
vznikla v priebehu júla 1944.

3 Tieto údaje uviedol minister vnútra A. Mach počas svojho vystúpenia na pôde Snemu Slovenskej 
republiky 22. 6. 1944. Nemusí preto ísť o konečné číslo obetí, čo pripustil počas vystúpenia aj samot-
ný Mach: „Bohužiaľ treba počítať s tým, že počet mŕtvych sa ešte zvýši, lebo pod zrúcaninami pred-
pokladá sa podľa policajných správ veľký počet nezvestných.“ Tesnopisecké správy Snemu SR, sprá-
va o 136. zasadnutí Snemu SR z 22. 6. 1944.
4 Pri ďalšom ohrození slovenského vzdušného priestoru 26. 6. slovenskí stíhači neodolali obrovskej 
prevahe spojeneckých stíhačiek. Z ôsmich stíhačov boli traja mŕtvi, jeden ťažko zranený. Tri lietadlá 
boli nenávratne stratené a štyri vážne poškodené (do letuschopného stavu sa podarilo dostať len je-
den). Letka 13 po tomto boji prestala fakticky existovať. Táto skutočnosť skrížila plány veliteľa II. 
perute stot. let. I. Haluzického, ktorý s letkou počítal pri prípravách povstania. ŠUMICHRAST, 
KLABNÍK, ref. 2, s. 130-132.
5 Tamže, s. 129.
6 HALLON, L. – SABOL, M. – FALISOVÁ, A. Vojnové škody a rekonštrukcia Slovenska 1944-
1948 (hospodárstvo, infraštruktúra, zdravotníctvo). Bratislava 2011, s. 22-23. ISBN 978-80-224-
1256-8.
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Treba hneď v úvode upozorniť, že výpovedná hodnota dokumentov z dielne SD nie je 
taká vysoká, ako v prípade oficiálnych dokumentov Zahraničného úradu. Tu treba upozor-
niť na skreslené analýzy, najmä pri hodnotení politickej situácie v Bratislave a na Slovensku 
po bombardovaní, čo mala na svedomí úzka spolupráca spravodajcov viedenskej SD s radi-
kálmi okolo Hlinkovej gardy, či informátormi z radov nemeckej menšiny a nedostatok rele-
vantných informácií z oficiálnych zdrojov. Tiež viaceré informácie, s ktorými SD pracova-
la, boli neoverené, zozbierané z viac, či menej dôveryhodných zdrojov. Typický z pohľadu 
nacistickej ideológie a propagandy je spôsob, akým sú v dokumente hodnotení Židia. Vý-
povednú hodnotu dokumentu determinuje tiež fakt, že vychádza z viacerých hlásení, ktoré 
sa robili priebežne, odrážali momentálny stav poznania tej-ktorej udalosti (napríklad pri 
výpočte materiálnych škôd či strát na životoch). Na druhej strane dokument podáva plastic-
ký obraz o situácii v meste počas bombardovania, ale aj po jeho skončení. Obsahuje zaují-
mavé informácie o materiálnych stratách spôsobených náletom, pripravenosti štátnych 
a verejných orgánov na bombardovanie a likvidáciu jeho dôsledkov, o reakciách politikov, 
štátnych úradníkov, funkcionárov postihnutých firiem, ale aj širokej verejnosti na vzniknutú 
situáciu. Zo správy jednoznačne vyplýva, že štátne orgány neboli dostatočne dobre pripra-
vené na odstraňovanie následkov bombardovania. Zdokonaliť bolo treba aj činnosť Ústred-
ne výstražnej služby pri vyhlasovaní poplachu. Náprava zo strany štátu bola nevyhnutná, 
a to vzhľadom na to, že ďalšie letecké útoky na územie Slovenska boli len otázkou času. 
Dokument je publikovaný podľa zaužívaných pravidiel na vydávanie prameňov. Je uverej-
nený v plnom znení. Publikovaný je dvojjazyčne, najskôr v slovenskom preklade, následne 
v nemeckom origináli. Poznámkový aparát obsahuje slovenská časť. V prípade mien osôb 
sú v slovenskej časti opravené zjavné chyby v diakritike.

Bezpečnostná služba ríšského vodcu SS     Viedeň IV/50
Oblastná ústredňa SD Viedeň

Referent: SS-H’stuf. Dr. Böhrsch7 
Správa –
Autor: Zoltner8

    Pre pána
    vyslanca Veľkonemeckej ríše
    na Slovensku
    SA-Obergruppenführera Ludina
 
    Bratislava

7 SS-Hauptsturmführer Herbert Böhrsch – náčelník oblastnej ústredne SD vo Viedni.
8 Vedúci podreferátu III B Slowakei v rámci referátu III B viedenskej oblastnej ústredne.
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Vec: letecký útok na Bratislavu 16. 6. 1944

Predošlý spis: žiadny

Dôverník tunajšej služobne sa dozvedel od jedného inžiniera [podniku – pozn. I. B.] 
„Apollo – minerálne oleje a.s.“9 v Bratislave, že 13. 6. 1944 – niekoľko dní pred bombardo-
vaním Bratislavy angloamerickými letcami – nad Bratislavou sa zjavili nejaké lietadlá, pod-
ľa tvrdenia inžiniera označené ako nepriateľské stroje. Vyše pol hodiny krúžili tri nepriateľ-
ské stroje nad priestorom [továrne – pozn. I. B.] „Dynamit – Nobel“ a ďalších šesť nepria-
teľských strojov nad závodom Apollo a bratislavským prístavom. Ešte pred odletom týchto 
strojov bol vydaný letecký poplach. Hlásenie nie je potvrdené.

16. 6. 44 o 9 hodine v čase, keď Ríšsky vysielač Viedeň v dôsledku priblíženia nepria-
teľských lietadiel prestal vysielať, vedúce osobnosti [podniku – pozn. I. B.] „Apollo – mi-
nerálne oleje a.s.“ sa vzdialili z fabriky a do 19. 6. opustili Bratislavu, a to personálny šéf 
podniku, riaditeľ Hudec a riaditeľ Stefan, Nemec10. Osadenstvo [závodu – pozn. I. B.] ne-
chali ďalej pracovať. S rýchlikom Tatra, s plánovaným časom odchodu o 10.05, ktorý však 
tento deň odišiel pred 10 hodinou, opustili Bratislavu minister dopravy Július Stano, minis-
ter vnútra Mach, šéf Úradu propagandy vyslanec Tido J. Gašpar a iní vysokí vládni úradní-
ci a odobrali sa do Trnavy, kde sa očakávala politická rybia hostina s nemeckým vyslancom 
SA – Obergruppenführerom Ludinom. Ako dodatok k tomuto potvrdenému hláseniu bolo 
z iného zdroja informované, že poslanec Dr. Orlický ubytoval v tento deň veľký počet vy-
sokých vládnych úradníkov v hoteli Imperial v Trnave. Na základe týchto skutočností 
vznikli neskôr medzi obyvateľstvom chýry, že členovia slovenskej vlády sa pred útokom 
v pravý čas rozišli do bezpečia.

Od rôznych dôverníkov sa zistilo, že v dopytovanom čase sa najmä Židia a osoby, ktoré 
sú známe československou orientáciou, vzdialili z Bratislavy. Na ministerstve dopravy 
opustili, podľa hlásenia jedného agenta, mnohí Židia a Česi už pred 9. hodinou svoje pra-
covné miesta a cestovali sčasti so svojimi rodinami do okolia Bratislavy.

O 10. 10. hodine bol v Bratislave vyhlásený poplach.11 Podľa viacerých hlásení padli 
hneď nato, podľa údajov veliteľa prístavu Bratislava mjr. Záborského,12 7 minút po spuste-
ní poplachu, prvé letecké bomby. Podľa údajov majora Z. zahájilo protilietadlové delostre-
lectvo činnosť 7 minút, 20 sekúnd po vyhlásení poplachu. Protilietadlové kanóny nemohli 

9 Akciová spoločnosť (Aktiengesellschaft).
10 Myslí sa nemeckej národnosti.
11 Podľa súhrnnej správy MNO z 22. 6. sa sirény oznamujúce letecký poplach v hlavnom meste SR 
rozozvučali o 10. 05. hod. ŠUMICHRAST, KLABNÍK, ref. 2, s. 129.
12 Mjr. pech. Július Záborský bol ministrom národnej obrany 20. 6. vymenovaný do funkcie novo-
vytvoreného Veliteľstva prístavnej oblasti. Po vojenskej stránke toto veliteľstvo organizovalo všetky 
záchranné a renovovacie práce v prístave, zimnom prístave a továrni Apollo. Súčasne zodpovedalo po 
vojenskej stránke za stráženie a poriadok v uvedenej oblasti. Jeho úlohou bolo udržiavať styk medzi 
rafinériou Apollo, Poriečným plavebným úradom, Slovenskou Dunajplavbou a v prístave dislokova-
nými obchodnými firmami, a medzi MNO. Po technickej stránke mu podliehali 2 pionierske roty. 
Podľa potreby si malo na Posádkovom veliteľstve v Bratislave vyžiadať aj ďalšie pracovné sily 
a strážne oddiely. Pracovné sily malo početne rozdeľovať do prístavu a do rafinérie Apollo. Vojenský 
historický archív (VHA) Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany (MNO), spisy dôverné 1943-
1945, šk. 454, sig. 38/1/7.
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najskôr strieľať, keďže ich elektromagnetické zameriavacie zariadenia boli vyradené z čin-
nosti [z lietadiel – pozn. I.B.] odhodenými staniolovými prúžkami.13 

Zo strany predstaviteľov ministerstva národnej obrany – poručík Kurhajec a nadporučík 
Dr. Jozef Bunta – sa ako dôvod pre neskorší poplach udávalo, že nepriateľské lietadlá leteli 
vo veľmi veľkej výške v kurze na Viedeň. Pred maďarsko-nemeckou hranicou zväz odbočil 
s vypnutými motormi smerom na sever. Lietadlá leteli kĺzavým letom vo výške asi 10-tisíc 
metrov na Bratislavu. Predvoj odhodil staniolové prúžky a ojedinelé bomby na maďar-
sko-slovenskú hraničnú stanicu Uszor14. Až potom bol spozorovaný nálet nepriateľa na 
Bratislavu a tam odovzdané hlásenie. Nakoľko je Uszor od Bratislavy vzdialený len 20 km, 
začal sa príslušný poplach neskoro. Podľa podplukovníka Bardona15 bol z vojenskej kance-
lárie prezidenta poplach vyhlásený veľmi neskoro z dôvodu vzniknutého sporu medzi vo-
jenskými a civilnými miestami, či poplach vyhlásiť alebo nie. V slovenských kruhoch sa to 
zdôvodňuje tým, že slovenská letecká výstražná služba zlyhala, nakoľko plnila prianie bra-
tislavských priemyselných firiem, a to poplach vyhlásiť až potom, keď budú hlásené priame 
nálety na slovenské územie a odklad bude predstavovať najvyššie nebezpečenstvo, s tým, 
že by bol pracovný proces nevyhnutne odstavený.

Minister vnútra Mach vysvetlil 22. 6. 1944 pred slovenským parlamentom16, že včasné-
mu vyhláseniu poplachu zabránila porucha prúdu.17 Skutočne Bratislava mala skoro pred-
poludním 16. 6. 44 poruchu v elektrickej sieti.

V protinemeckých kruhoch sa zlyhanie pri poplachu zvaľuje na nemecké služobné úra-
dy, zvlášť na leteckú výstražnú službu Engerau, 18 ktorá nevydala včas varovanie.19

Nepriateľské lietadlá útočili na Bratislavu vo viacerých vlnách a zhadzovali zápalné 
a trhavé bomby, medzitým niektoré aj s časovým spínačom. Nadporučík Ohrival20 a strelník 
Július Psotka pri sprevádzaní zástupcov tlače [bombardovaním – pozn. I. B.] postihnutým 
územím 21. 6. 1944 udali podľa zistení slovenských odborníkov počet zhodených bômb do 
oblasti prístavu a na podnik „Apollo-minerálne oleje a. s.“ na približne 1 400 – 1 600. Bom-
by mali kaliber od 50 do 500 kg.

13 Podľa P. Šumichrasta, ktorý sa opiera o oficiálnu správu MNO, začalo protilietadlové delostrelec-
tvo zaradené do Obvodu obrany proti lietadlám Bratislava paľbu už 20 sekúnd od dopadu prvých 
bômb, približne o 10. 12 h. Porovnaj ŠUMICHRAST, KLABNÍK, ref. 2, s. 129.
14 Správne Úszor – dnes slovenská obec Kvetoslavov.
15 Správne plukovník Antonín Bardon, prednosta vojenského oddelenia Kancelárie prezidenta re-
publiky.
16 Správne „snemom.“
17 „Pri piatkovom nálete sirény pre poruchy v elektrickom vedení nefungovaly, miestami boli vyra-
dené, preto odteraz sirény boli zapojené na dva elektrické prúdy. Okrem toho je zavedená pozorovacia 
a poplachová pohotovosť na vežiach jednotlivých kostolov, aby sa pri prípadnej poruche v elektric-
kom vedení zvonením a trúbením polníc mohlo obyvateľstvo upozorniť na poplach.“ Pozri Machov 
prejav na pôde Snemu SR 22. 6. 1944. Tesnopisecké správy Snemu SR, správa o 136. zasadnutí Sne-
mu SR z 22. 6. 1944.
18 Petržalka.
19 Podľa súhrnnej správy MNO z 22. 6. vyhlásil veliteľ Ústredne výstražnej služby letecký poplach 
v hlavnom meste SR, napriek nesúhlasu predstaviteľov nemeckej Ústredne výstražnej služby Petržal-
ka. ŠUMICHRAST, KLABNÍK, ref. 2, s. 129.
20 Pravdepodobne Ohríval.
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Podľa oznámenia ministra vnútra Macha padlo na celú šírku Bratislavy vyše 1 000 
bômb.21 Nepriateľské kruhy tvrdili, že na vlastné obytné územie Bratislavy padlo asi 150 
bômb, z toho dôvodu nemôže ísť o žiaden teroristický akt.

Pri útoku vznikli nasledujúce škody:
Úplne zničené boli zariadenia [podniku – pozn. I. B.] „Apollo-minerálne oleje – a.s.“, 

okrem novej kotolne nachádzajúcej sa vo výstavbe.
Straty medzi zamestnancami sú neobyčajne vysoké. Ministerstvo obrany22 uviedlo 

400 – 500 mŕtvych. Zatiaľ čo v deň útoku bolo nájdených približne 70 mŕtvych, počítalo 
podnikové vedenie Apollo už počas tohto dňa s 300 až 350 mŕtvymi. Väčšina zamestnancov 
bola v podnikových protileteckých krytoch, ktoré boli zaopatrené výstrojnými predmet-
mi, kyslíkovými prístrojmi a proviantom na 7 dní. Tieto však netesnili, takže horiaci olej 
a benzín prenikali dovnútra. Veliteľ prístavu Bratislava major Záborský zdôraznil počas 
sprevádzania zástupcov tlače v postihnutej oblasti 21. 6. 44, že na tejto katastrofe nesie vinu 
sám [podnik – pozn. I. B.] „Apollo-minerálne oleje, a. s.“ Najskôr pred mesiacom bolo 
vedenie podniku požiadané, aby buď v priestore podniku postavilo bezpečný protiletecký 
bunker, alebo zriadilo mimopodnikový priestor – prekryté zákopy a betónové kryty. Nákla-
dy, ktoré boli odhadované na 21 miliónov Ks, sa vedeniu podniku javili ako neznesiteľné, 
preto uskutočnenie tohto projektu nerealizovalo.

Strážne mužstvo v počte 50 mužov pod vedením poručíka Neuhausera bolo pri útoku 
zasypané a bolo označené za mŕtvych.

Rôzne chýry, ktoré sa vynorili v Bratislave, pripisujú vinu za vysoké straty medzi za-
mestnancami vedeniu podniku. Tak sa tvrdilo, že strážne mužstvo strážilo východy z fabri-
ky a robotníkom prekazilo útek pred bombami. Únikové východy boli pri poplachu ihneď 
zatvorené. Ďalej sa tvrdilo, že riaditelia sa ešte pred poplachom odobrali na vidiek firemný-
mi vozidlami, zatiaľ čo zamestnancom bolo zabránené opustiť pracovisko. Skutočnosťou 
je, že riaditelia Hudec a Stefan fabriku opustili. Personálny šéf Hudec sa vyjadril, že výdav-
ky by boli veľmi vysoké, keby sa osadenstvo skôr rozišlo do bezpečia. Z podnikového ve-
denia boli počas útoku v podniku prítomní riaditeľ Villig, Čech Hulak23 a istý Hörbrand. 
Medzi mŕtvymi sa našli tiež členovia vedenia podniku.

Ing. Wenzel, ktorý bol v [podniku – pozn. I. B.] „Apollo-minerálne oleje a.s.“ zamest-
naný, oznámil dôverníkovi tunajšej služobne, že v najbližšom čase sa očakáva zvláštna 
komisia z Ríše. S opätovnou výstavbou rafinérie sa počíta už v krátkom čase. Do jesene 
1944 sa má spustiť produkcia v malom rozsahu. Nové zariadenia vzniknú v starom areáli 
závodu a nadviažu na novú kotolňu, ktorá zostala nepoškodená a ktorej stavba má byť 
urýchlene dokončená.

Oblasť prístavu bola rozoraná nepriateľskými bombami. Zariadenie koľajníc a žeriavy 
sú zničené. Až na tri sklady sú všetky veľké skladové priestory vypálené a sčasti úplne 
zničené. Požiarom vznikli zvlášť veľké škody, boli tu budovy skladov naplnené dôležitým 
importovaným tovarom – nákladné autá, poľnohospodárske stroje, elektromotory, elektric-
ké pece, optické náradie, rozhlasové prijímače, chemikálie, zdravotnícke prostriedky, bavl-
na a cukor – ako aj s obilím. Slovenská dunajská lodná dopravná spoločnosť utrpela veľké 

21 Podľa údajov MNO bolo na územie Bratislavy zhodených 1 506 leteckých bômb rôznej hmotnos-
ti. ŠUMICHRAST, KLABNÍK, ref. 2, s. 130.
22 Správne Ministerstvo národnej obrany.
23 Asi Hulák.
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škody. V dôsledku plných zásahov sa potopilo 15 lodí, väčšinou s nevyloženým nákladom. 
Veľký počet lodí bolo poškodených. Škody po plných zásahoch boli spôsobené aj v suchom 
doku. Petrolejové prekladisko bolo poškodené len ľahko. Vyhoreli tam tri cisterny.

Zásah v plynárni mal za následok obmedzenie práce v početných podnikoch.
V dôsledku zásahu v elektrárni boli niektoré mestské časti Bratislavy nejaký čas bez 

prúdu. Električky a linky trolejbusov boli tri dni mimo prevádzky. Noviny prerušili na 
niekoľko dní vydanie a potom pristúpili k núdzovým vydaniam ručným sádzaním. Výpa-
dok vzdušných výstražných zariadení vyvolal v deň útoku, ako aj nasledujúci deň, viace-
ré chýry o opätovných leteckých poplachoch, ktorým obyvateľstvo uverilo, následne sa 
dobíjalo do protileteckých krytov. Niektoré biografy museli na určitý čas prerušiť pre-
vádzku.

Zasiahnuté ďalej boli: ministerstvo dopravy, garáže Fiatu, nemocenská pokladňa pre 
robotníkov s pripojeným špitálom, národno-hospodárske múzeum24, kasárne pionierov.25 

V obytnej časti Bratislavy dostali zásahy domy na Vysokej ulici, Tallerovej ulici, Ranay-
sovej,26 Dobrovičovej a Grösslingovej ulici, Nonnenbahnovej27 a na Suchom mýte.28 

Podľa informácie od zastupujúceho kapitána prístavu (meno ešte nie je známe) predsta-
vujú škody leteckého útoku na Bratislavu sumu 4, 1 miliardy Ks, čo je viac ako celkový 
obeh bankoviek na Slovensku, ktorý predstavuje 3, 6 miliardy Ks.

Počet obetí leteckého útoku ministrom vnútra Machom29 17. 6. [bol – pozn. I. B.] vyčís-
lený na 118 mŕtvych, 200 ťažko a 400 ľahko zranených. 22. 6. 1944 vypočítal minister 
vnútra Mach pred slovenským parlamentom30 181 mŕtvych, 157 ťažko31 a 584 ľahko zrane-
ných. Ministerstvo obrany udávalo 600 – 700 mŕtvych. Údaje vypracované nadporučíkom 
Ohrivalom a strelníkom Júliusom Psotkom o okolo 700 mŕtvych potvrdil jeden lekár nasa-
dený pri sanitnej službe Civilnej protileteckej ochrany.

Pomocná a záchranná služba, ako tiež Dobrovoľné ochranné oddiely,32 boli nasadené do 
boja s požiarom. Minister vnútra Mach vysvetlil na porade funkcionárov Hlinkovej ľudovej 
strany33 a Hlinkovej gardy, že v Bratislave sa zriadilo 10 ubytovní a 11 pomocných staníc, 
napriek tomu len 80 rodín požadovalo ubytovňu a 50 rodín stravovaciu zásobovaciu stani-
cu, ostatní, ktorí utrpeli škody po bombách, sa ubytovali u príbuzných a inde.Veľká časť sa 
rozptýlila na vidiek. Major Záborský priznal 21. 6. s uznaním, že požiarnici z Engerau34 sa 
ihneď ukázali na mieste požiaru. Ďalej dorazili do Bratislavy bez vyzvania maďarskí po-
žiarnici zo Senca35 (Wartberg).

24 Správne Slovenské múzeum, od roku 1961 Slovenské národné múzeum v Bratislave.
25 Myslí sa pionierske vojsko, resp. ženisti.
26 Správne Raneysovej, dnes Bezručovej ulici.
27 Panenská ulica.
28 Porovnaj KAŠSÁK, P. – HRODEGH, M. Konečná zastávka: Slovensko! Letecké aktivity a osudy 
posádok 15 USAAF zostrelených nad územím Slovenska v rokoch 1944-45. Bratislava 2007, s. 26.
29 Alexander Mach.
30 Správne slovenským snemom.
31 V skutočnosti Mach uviedol 111 ťažko zranených. Pozri poznámku 3.
32 Polovojenské jednotky Nemeckej strany na Slovensku.
33 Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.
34 Petržalky.
35 V origináli Szencz.
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V zimnom prístave boli chytení rabujúci slovenskí vojaci, ktorí kradli veľké množstvo 
potravín a alkoholických nápojov. Na krádežiach sa zúčastnili tiež dvaja FS-mani36. Boli 
spolu s inými vzatí do väzby. 17. 6. 44 vláda v zasadacej miestnosti Hlinkovej ľudovej stra-
ny v hoteli Tatra prijala vyhlášku o použití trestu smrti za rabovanie. Podľa vyjadrenia bra-
tislavského župného sekretára Hlinkovej ľudovej strany Jána Hudeca, bol sám štátny prezi-
dent Tiso za použitie v slovenskom zákone plánovaného trestu smrti. Koniec-koncov prí-
tomní boli z prestížnych dôvodov proti tomu, aby sa nepotvrdilo, že skutočne došlo k rabo-
vaniu. Veliteľ prístavu Bratislava, major Záborský, 21. 6. poprel pred zástupcami tlače, že 
slovenskí vojaci by boli rabovali. Vyzval, naopak, zvlášť poukázať na to, že vojaci sa obe-
tavo pripojili a ihneď zasiahli na pomoc.37

Z okruhu ministerstva obrany boli hlasné sťažnosti na slabú účasť útvarov civilnej pro-
tileteckej ochrany na upratovacích prácach. Výčitka, že by bolo nasadených príliš málo 
vojakov, bola zhotovená nespravodlivo, nakoľko Bratislava je otvorené mesto a mimo spo-
jovacieho práporu, obsluhy protilietadlových kanónov a nepodstatných vojenských telies, 
ako vojenských vysokoškolákov, poriadkového mužstva, pracovného zboru armády,38 
v Bratislave nie sú žiadne oddiely. Osobná stráž prezidenta39 sa nasadila.40 

36 Príslušníci Freiwillige Schutzstaffel.
37 Generálny inšpektor MNO gen. I. triedy Anton Pulanich spracoval už krátko po 16. 6. analýzu, 
podľa ktorej „pri bombardovaní Bratislavy sa všeobecne vojsko chovalo správne, až na niekoľko 
výnimiek. Išlo najmä o prejavy strachu, paniky, nedisciplinovanosti a porušení predpisov pri vyhláse-
ní predpoplachu a neskôr poplachu.“ Generálny inšpektor preto vydal 24. 6. nariadenia, ktorými sa 
týmto javom malo predchádzať: „Na prípravu let. nebezpečenstva /predpoplach/ nesmie žiadna voj. 
osoba opustiť svoje prikázané miesto. Za poplachu, i keď trvá skutočné bombardovanie, môžu svoje 
miesto opustiť len tie osoby, ktoré nemusia ostať pre obsluhu zbrane, alebo prístrojov. Kone zo stajní 
musia byť vyvedené a nie vyhnané! Mužstvo u koní musí zachovať kľud, aby sa kone neplašily. Žia-
den kôň nesmie byť voľne pustený. Voj. vodiči mot. vozidiel za poplachu musia byť za jazdy obozret-
nejší ako kedykoľvek inokedy, lebo na každom kroku hrozí nebezpečenstvo aj zo strany civ. vodičov. 
Svojou obozretnosťou [sa – pozn. I. B.] vyhnú rôznym nebezpečenstvám. Mužstvo opúšťajúce kasár-
ne za poplachu musí vykonať všetky preventívne opatrenia, ako na pr. otvoriť obloky, uzavrieť cen-
nosti, uhasiť oheň, uzavrieť kohúty vodovodov, prípadne plyn. potrubia, atď., a len potom v kľude ide 
do krytov. Velitelia všetkých stupňov predchádzajú príkladom, prípadne zakročia proti zbabele sa 
chovajúcim voj. osobám. Vojak za bombardovania musí zachovať úplne chladnú krv, svojim chova-
ním, prípadne kľudným slovom upokojovať nervózne civ. osoby. Pred vstupom do krytu dáva pred-
nosť ženám, deťom a starcom. Svojim kľudným chovaním a patričnou rozvahou, musí sa stať oporou 
civ. obyvateľstva!“ VHA Bratislava, f. Pracovný zbor Národnej obrany 1940-1945 (PZNO), šk. 132, 
signatúra (sign.). 422124, MNO – Generálny inšpektor pre PSb. Pezinok z 24. 6. 1944.
38 Správne Pracovného zboru národnej obrany.
39 Správne Vojenská stráž prezidenta republiky.
40 Na základe rozkazu ministra národnej obrany z 22. 6. 1944 malo byť na záchranárske a upratova-
cie práce vo firme Apollo a do okolitých postihnutých podnikov nasadených spolu 619 tvorníkov 
Pracovného zboru. Vytvorené mali byť upratovacie oddiely 1-6 pri 4. pracovnej rote pracovného 
práporu 1 Bratislava - Kuchajda. Práce mali vykonávať v postihnutých podnikoch okolo Zimného 
prístavu. Za ich veliteľa bol menovaný stot. J. Lehocký. Mal byť zároveň styčným dôstojníkom medzi 
Pracovným zborom NO a zástupcami postihnutých podnikov, ako aj mjr. pech. Záborským, ktorý stál 
na čele Veliteľstva prístavnej oblasti. Okrem jednotiek Pracovného zboru pracovali v prístave na od-
pratávacích prácach tiež 2 pionierske roty, ktoré po technickej stránke podliehali Veliteľstvu prístav-
nej oblasti. VHA Bratislava, f. PZNO, šk. 141, č.j. 420745, zachraňovacie a odpratávajúce práce 
v Bratislave – pridelenie pracovného mužstva; Bližšie tiež KRALČÁK, P. Pracovné jednotky sloven-



VOJENSKÁ HISTÓRIA

112

V pondelok, 19. 6. 44 sa konal štátny pohreb časti obetí. Ďalšie mŕtvoly sa v tomto čase 
nachádzali čiastočne neidentifikované, v provizórnych márniciach cintorínov a univerzitnej 
kliniky. Na štátnom pohrebe sa zúčastnil štátny prezident Tiso, slovenská vláda, diplomatic-
ký zbor, zástupcovia úradov a veľké množstvo ľudí. Po reči ministra vnútra Macha na sláv-
nosti sa konala rozvláčna ceremónia a príhovory farára. Po katolíckej ceremónii a príhovo-
roch v slovenskej, nemeckej a maďarskej reči nasledovali pohrebné reči evanjelického fa-
rára. Zatiaľ čo slovenský a maďarský farár boli stručnejší a hovorili menej modlitieb a viac 
k veci, začal nemecký rečník, biskup Scherer s čítaním z hebrejského listu, čo bolo neudr-
žateľné aj pre slovenských poslucháčov. Rovnako pochybne pôsobil záver jeho reči, keď 
biskup Scherer medzi iným povedal: Boh všemohúci je všade. Bol s bombami, ako i v pro-
tileteckom kryte. V závere Scherer úpenlivo prosil o Božie požehnanie z hora pre Vodcu 
a prosil o skoré víťazstvo a milostivý mier. Reč bola vo všeobecnosti prijatá nepriaznivo. 
Prítomní dôstojníci dávali proti nej skryte na vedomie svoj odpor. Slovenský podplukovník, 
ktorý stál za Schererom, sa na jednom mieste otvorene rozosmial.Medzi prítomnými 
Nemcami vyvolalo nepriaznivý dojem doslovné a nadšené zbožňovanie Tisu.

Po útoku panovalo vo všetkých vrstvách obyvateľstva zdesenie a tiesnivá nálada. Ná-
sledkom nasadenej židovskej štvanice na Nemcov došlo k jednotlivým nepriateľsky lade-
ným prejavom:

Pred sídlom Nemeckej strany41 jeden Slovák poznamenal, je večná škoda, že bomba 
trafila Múzeum, a nie Karmasina.42 

Pri odpratávacích prácach pred Slovenským múzeom, na ktorom sa zúčastnili ľudia 
z FS43 s páskami s hákovým krížom na ramene, sa jeden slovenský policajt pýtal FS-manna: 
„Vy si ešte trúfate behať s hákovými krížmi? Čo nemáte žiadny strach z lynčovania od oby-
vateľstva?“

V Brestovanoch pri Trnave vyhlásila učiteľka Hubacova44, že za každú bombu, ktorá 
padla na Slovensko, by mal byť zastrelený jeden Nemec.

Československá profesorka v Trnave, Mensatoris, sa vyjadrila, že Angloameričania uro-
bili v Bratislave „elegantnú prácu“.

Poslucháč práva na univerzite, Slovák Urbanek45, syn piešťanského hlavného trafikanta, 
sa vyjadril po útoku na Bratislavu: „Ja som už od dávna nepriateľom Nemcov, ale teraz by 
som ich mohol zničiť. Keď k niečomu príde, tak som prvý komunista.“

skej armády 1939-1945. Bratislava 2014, s. 134-135. ISBN 978-80-970768-1-8; VHA Bratislava, f. 
MNO, spisy dôverné 1943-1945, šk. 454, sign. 38/1/7, Veliteľstvo prístavnej oblasti – postavenie. 
Dňa 1. 7. minister národnej obrany gen. Čatloš nariadil dňom 3. 7. 1944 prideliť na upratovacie práce 
po nálete ďalších 300 príslušníkov Pracovného zboru, z radov nováčikov. K nim mal byť pridelený 
dostatočný počet poddôstojníkov a jeden gážista. Mužstvo sa malo hlásiť u veliteľa odpratávacích 
oddielov stot. PSb. L. Lehockého. Ďalšie posily v počte 200 tvorníkov (nováčikov) boli do stavu 
pracovnej roty 4 odoslané na základe rozkazu z 13. 7. 1944. Tí mali vyplniť medzeru, ktorá vznikla 
oddisponovaním časti mužstva k OOPL Bratislava. VHA, f. PZNO, šk. 143, inv. č. 144, č.j. 422176, 
upratávacie práce v Bratislave – pridelenie nováčikov; č.j. 422320, doplnenie mužstva pre upratávacie 
práce – nariadenie.
41 Deutsche Partei.
42 Franz Karmasin, vodca nemeckej národnej skupiny na Slovensku.
43 Freiwillige Schutzstaffel.
44 Asi Hubáčová alebo Hubačová.
45 Asi Urbánek.
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V súvislosti s nedostatočným zabezpečením vzdušnej obrany v [podniku – pozn. I. B.] 
„Apollo-minerálne oleje.a.s.“, ktorú zdôraznil major Záborský, zabávali sa hospodársky 
redaktor Slovenskej tlačovej kancelárie, Rudolf Kralik46 a Fero Hattala, zamestnaný krátko 
ako praktikant v „Slováku“47, brat v Slovenskej tlačovej kancelárii zamestnaného redaktora 
Jozefa Hattalu, pričom Kralik vyhlásil: „Títo hlúpi Nemci skutočne nikoho do ich podnikov 
nevpustili. Zaslúžili si to, že všetko stratili. Tu opäť vidíme, ako oni naše zákony nerešpek-
tujú, len preto, že v ich údajnom socializme sa boja výdavkov.“

V kruhoch, ktoré zobrali na vedomie, že početní Židia a Česi v deň útoku pred 9. hodi-
nou opustili Bratislavu, vládne predpoklad, že sa jedná v tomto prípade o poslucháčov isté-
ho tajného vysielača.

Zo židovskej strany sa počas bombardovania Bratislavy objavili chýry: 1, že sa vykoná-
vajú dodatočné odvody ročníkov 1904 – 1922 a povolávanie starých ročníkov do 1984 
braných na zodpovednosť za bombardovanie. 2. práve 16. 6. mala byť v rafinérii „Apollo“ – 
minerálne oleje odbavená veľká dodávka pohonných hmôt pre nemecký Wehrmacht, a pre-
to bola bombardovaná.

Podľa oznámenia veliteľa vojenského strážneho oddielu podniku „Apollo“ poručíka 
Neuhausera, 14. 6. 44 dopravili do podniku početné vagóny naplnené olejom.

Útok na Bratislavu mal čiastočne pozitívny následok. Nálada medzi obyvateľstvom 
bola protianglická, napriek začatej židovskej protinemeckej štvanici. Na Angloameričanov 
sa otvorene nadávalo. Ako vysvetlil vyslovene čechoslovakisticky sa javiaci redaktor Slo-
venskej tlačovej kancelárie, Tibor Bercsenyi-Breznicky, bývalý tlačový spolupracovník Dr. 
Ferdinanda Ďurčanského, Londýn stratil v Bratislave 98 % svojich rozhlasových posluchá-
čov. B. urážal najnemravnejšími nadávkami Angloameričanov. Zdôraznil, že Slováci teraz 
museli pochopiť, že oni mohli len ako Európania a pritom na strane Nemecka pochodovať.

Medzi Čechmi a Čechoslovákmi bolo badať len málo radosti počas nepriateľského úto-
ku. Proti provokujúcim Čechom zasiahli v mnohých prípadoch úradné orgány. Napríklad 
pri záchranných prácach na Vysokej ulici, kde len nemeckí občania boli zasypaní, sa dosta-
vilo veľké množstvo divákov. Provokatívne vystupujúci Čech sa prizeral záchranným prá-
cam s posmešným smiechom a prehodil hneď protinemecké nepriateľské vyjadrenia. Ná-
sledne ho robotníci bez okolkov dôkladne stĺkli a odovzdali policajným orgánom. Známi 
Čechoslováci odsudzovali po útoku Beneša a jeho emigrantskú kliku. Doteraz by sa veľmi 
na ich skoršieho prezidenta spoliehali. Teraz museli zistiť, že on tiež nemohol zabrániť 
bombardovaniu Bratislavy.

V slovenských kruhoch sa rozšírili chýry, že nepriateľský útok bol riadený čiernou vy-
sielačkou nachádzajúcou sa v Židovskej ulici, ktorá už bola odhalená.

Nepriateľská agitácia rozširovala v deň útoku chýry, že Bratislava mala byť napadnutá 
aj nasledujúcu noc. Mnohí obyvatelia (mesta) potom ešte v poobedňajších hodinách opus-
tilo hlavné mesto. Iní strávili noc v Horskom parku a vrátili sa až nasledujúce ráno.

Nasadenie nemeckých odvetných zbraní48 proti Anglicku, ktoré bolo v Bratislave vo 
večerných hodinách 17. 6. oznámené, prispelo k podstatnému upokojeniu nálad.

Nálada bratislavského obyvateľstva bola po útoku namierená proti Židom, ktorí sa sprá-
vali tak provokatívne, že nielen nemecké, ale zvlášť sa tiež slovenské kruhy tým cítili do-

46 Asi Králik.
47 Denník HSĽS.
48 Myslí sa použitie rakiet V - Vergeltungswaffen.
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tknuté. Ako informoval minister vnútra Mach pri porade funkcionárov Hlinkovej ľudovej 
strany a Hlinkovej gardy, na Františkánskom námestí došlo k prepadnutiu Židov zo strany 
obyvateľstva. Nato zasiahli bezpečnostné orgány a Židov zadržali na prácu do postihnutej 
oblasti: „Židia museli pracovať tam, kde deti chlapčenských internátov, kde zavalené spo-
činuli pracujúce deti. Ľudský inštinkt neklame. My nechceme nijakú krvnú pomstu, alebo 
povoliť nepokoje, ale my nemôžeme ignorovať postoj ľudí.“

Pri okresnom školení Hlinkovej gardy v Bratislave minister vnútra Mach oznámil, že 
slovenská vláda počúva vôľu všetkých vzpriamených Slovákov, pre obete leteckého útoku 
na Bratislavu, tak ako pre všetky možné budúce útoky na Slovensko, pohnať k zodpoved-
nosti každého dosažiteľného nepriateľa štátu, ktorý je rovnakého zmýšľania ako skutoční 
pôvodcovia leteckej vojny. V prvom rade sa vládou už pripravené nariadenia vzťahujú na 
Židov a všetky elementy, ktoré by chceli Slovensko nahrať do rúk zločineckej emigrantskej 
kliky.49

V obyvateľstve vznikla zlá nálada proti Židom za ich správanie a počínanie počas letec-
kého poplachu. Židia vyhľadajú ihneď verejné protiletecké kryty, takže pre zvyšné obyva-
teľstvo tam zostáva málo miesta.

V širokých kruhoch obyvateľstva sa ohľaduplná židovská politika vlády kritizuje a vy-
číta sa, že Židia nie sú masovo dotiahnutí na odpratávacie práce, ako zvyšné bratislavské 
obyvateľstvo.50 

Na záver treba konštatovať, že slovenské obyvateľstvo sa pri útoku správalo vo veľkom 
rozsahu nedisciplinovane, zatiaľ čo medzi nemeckým obyvateľstvom vládla disciplína 
a pohotovosť.

Pracovná disciplína bola uvoľnená. Deň po útoku sa do práce dostavila len časť obyva-
teľov Bratislavy. Zamestnanci [podniku – pozn. I. B.] „Dynamit-Nobel“ odmietli dočasne 
pracovať.

Odpratávacie práce v Bratislave výrazne viaznu, je tu nedostatok schopných oddielo-
vých vedúcich. Vojsko pracuje len v priestore prístavu a napriek viacnásobným sľubom zo 
strany ministerstva obrany51 nebolo nasadené v zostávajúcom škodami postihnutom úze-
mí.52 Len Slovenská pracovná služba zasahuje na viacerých miestach.

49 V znovu roznecovanej protižidovskej atmosfére sa na zasadnutie vlády dostal návrh, aby škody 
spôsobené bombardovaním hradili Židia a Česi na Slovensku. Vláda ho však odmietla. KAMENEC, 
I. Po stopách tragédie. Bratislava 1991, s. 285. ISBN 8071150150.
50 Aj Židia, ktorí dostali výnimku podľa paragrafu 1 nariadenia 198/1941 Sl. z. tzv. židovského kó-
dexu, podliehali brannej výchove (nemohli tu však zastávať žiadne funkcie), v rámci ktorej sa násled-
ne s najväčšou pravdepodobnosťou zúčastnili na upratovacích prácach. Na druhej strane podľa bran-
ného zákona z 26. 3. 1943 Židia nepodliehali brannej povinnosti. Z toho dôvodu boli už v júni 1943 
prepustení zo VI. robotného práporu Pracovného zboru a nasadení do židovských pracovných táborov 
a stredísk. Ich nasadenie na odpratávacie práce zo strany Pracovného zboru preto bolo bezpredmetné. 
VHA Bratislava, f. Veliteľstvo brannej výchovy (VBV), šk. 1, rozkazy VBV 1943. Ako prejav kolek-
tívnej formy trestu a diskriminácie možno v tomto kontexte označiť nariadenie, na základe ktorého 
malo byť dňom 29. 9. 1944 (ako reakcia na druhé bombardovanie Bratislavy 20. 9.) do stavu  
4. pracovnej roty pracovného práporu 1 pridelených 29 Židov na odstraňovanie nevybuchnutých 
bômb. Pracovná rota Židom zabezpečila iba ubytovanie a stravu, na odev a obuv nárok nemali. 
KRALČÁK, ref. 40, s. 136.
51 Správne ministerstvo národnej obrany.
52 V priebehu júla 1944 vydalo MNO sériu rozkazov, na základe ktorých navýšilo počet vojakov 
nasadených na upratovacie práce, a to priamo vo fabrike firmy Apollo. Bližšie pozri poznámku 40.
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Večer v deň útoku objavili sa minister vnútra Mach a predseda parlamentu53 Dr. Martin 
Sokol u štátneho prezidenta Tisa, aby ho donútili opustiť Bratislavu. Tiso požiadavku od-
mietol.

21. 6. 44 poobede usporiadalo ministerstvo obrany pre domácich zahraničných zástup-
cov tlače prehliadku škodami postihnutého územia. Veliteľ bratislavského prístavu major 
Záborský, tak ako sprevádzajúci dôstojníci, medzi nimi kapitán Doransky54 a nadporučík 
Ohrival55 poskytli vysvetlenie k bombardovaniu a jeho účinku, čo už bolo v správe uvedené 
pri výpočte škôd. Major Záborský zaviedol reč medzi iným k nedostatku protileteckých 
bunkrov a prekrytých zákopov v meste. Kým stavba jedného štvorcového metra betónové-
ho bunkra, ktorá sa veľmi osvedčila v prístave, stojí 2 000 Ks, musí mesto Bratislava za 
jeden štvorcový meter prekrytého zákopu, ktorý sa skladá len z dreva s podperami a zasy-
panej hliny, platiť 1 800 Ks. Pritom betónový bunker by ponúkal lepšiu ochranu. Bezpečné 
nebudú len proti plnému zásahu. Predsa sa mohla z jedného prekrytého zákopu, ktorý dostal 
plný zásah, zachrániť z 25 osôb len jedna ťažko zranená žena, zatiaľ čo pri plnom zásahu 
do betónového bunkra v prístave, zo 45 osôb zomrelo len 6. Zvyšok vyviazol s ľahkými 
zraneniami. Pri rozlúčke vysvetlil major Záborský, že podľa jeho presvedčenia a podľa 
názoru nemeckých dôstojníkov sa musí zakrátko počítať s ďalšími útokmi na Bratislavu, 
keďže petrolejový prekládkový prístav bol len ľahko poškodený.

Jednotlivé podniky, ako aj úrady brannej moci dopravujú svojich zamestnancov, resp. 
príslušníkov úradovní už pri hlásení o vniknutí nepriateľa do slovenského vzdušného 
priestoru do bezpečných úkrytov proti bombám na Zámockom vrchu56 a v Karlovej Vsi, a to 
v čase, keď ešte nehrozí žiadne nebezpečenstvo útoku na Bratislavu.

Početné obchody, medzi nimi tiež potraviny a predajne s mliekom, zavreli po útoku 
16. 6. 44 svoje prevádzky, proti tejto nerozvážnosti zareagovali tvorivým spôsobom v úvod-
níku slovenské noviny „Budovateľ“.

Slúžky a denne do Bratislavy dochádzajúci robotníci opustili svoje dovtedajšie pracov-
né miesta v Bratislave. Minister vnútra nato vydal nariadenie, aby všetci tí, ktorí sa v súvis-
losti s leteckými útokmi vzdali svojho zamestnania, boli stíhaní na základe najprísnejších 
zákonných trestných ustanovení. Oznámenie o odvetných opatreniach proti Čechom a Ži-
dom v prípade ďalších leteckých útokov na Slovensko spôsobilo len v prvom momente 
u Čechov strach. Neskôr bolo takéto nariadenie zo strany Židov a Čechov označené ako 
nerealizovateľné, tu sa z tohto hľadiska, ako ukazuje prípad Maďarska, len zosilní teror 
bombardovaním.

Počas štátneho pohrebu obetí útoku 19. 6. 44 padli medzi divákmi, podľa výpovede za-
mestnanca notariátu Štefana Cintového57, urážlivé vyjadrenia o štátnom prezidentovi Tisovi 
a ministrovi vnútra Machovi, u ktorých sa kritizovala ich spolupráca s Nemeckou ríšou.

Pani Starke, bytom Bratislava, Dlhá ulica 6, rozprávala, že 20. 6. 44 sa jeden príbuzný 
štátneho prezidenta Tisa vo väčšej spoločnosti vyjadril, slovenská vláda mohla zabrániť 
útoku na Bratislavu. Slovenská vláda totiž vôbec neodpovedala na ultimátum Spojencov, na 
čo nasledovalo bombardovanie Bratislavy.

53 Správne „predseda snemu.“
54 Asi Doranský.
55 Asi Ohríval.
56 Schloßberg – časť podhradia medzi Hradom a vlastným mestom.
57 V origináli Stefan Cintovy.
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Na protinemeckej strane sa tvrdí, že prílet nepriateľa na slovenské územie je reakciou na 
nasadenie odvetných zbraní proti Anglicku.58 

Krátko po útoku bolo nepriateľský rozhlas počuť menej, pretože najviac ľudí stále zapí-
nalo bratislavskú vysielaciu stanicu, aby počuli hlásenie o situácii vo vzduchu. V posled-
nom čase sa správam z vysielačov Londýn a Moskva opäť verí viac. Takmer denne sa v sko-
rých ranných hodinách šíria chýry o očakávanom veľkom útoku na Bratislavu. Ako cieľ sa 
uvádzajú Londýnom určené objekty ako most cez Dunaj, železničná stanica, fabrika Dyna-
mitky a štvrť s nemeckým vyslanectvom. Veľkú nevôľu medzi nemeckým obyvateľstvom 
vyvolal fakt, že vysokí slovenskí stranícki funkcionári, tak ako vedúci zamestnanci verej-
ných úradov, mali dňom a nocou pred svojimi bytmi pripravené automobily, aby sa pri po-
plachu z mesta vzdialili. Minister vnútra Mach vydal rozkaz, ktorý mal znemožniť opako-
vanie takýchto provokatívnych javov. Nákladné a osobné automobily, ktoré by pri pre-
dzvesti, alebo počas poplachu viezli osoby do predmestia, sa zadržia. Rovnako zakázaný 
bol tiež útek z centra mesta na perifériu. Zamestnanci, ktorí v dôsledku leteckého útoku 
opustia svoje pracovné miesta a nevrátia sa k práci hneď po skončení poplachu, sa zažalujú. 
Počas útoku 16. 6. ako aj pri ďalšom prelete59 26. 6. 44 bolo vyše 60 osôb zranených vo 
voľnej krajine úlomkami z protileteckých kanónov.

Mená všetkých porušovateľov týchto nariadení, ako aj ich tresty sa mali v budúcnosti 
zverejňovať. Tieto nariadenia sa zo strany obyvateľstva rovnako ďalej nedodržiavajú, a tiež 
sa náležite nekontrolujú, keďže policajti v mnohých prípadoch už pri predzvesti poplachu 
vyhľadajú protiletecký kryt a počas poplachu nie sú nikde vidieť, zatiaľ čo pred útokom 
16. 6. pri poplachu nedisciplinované osoby okamžite trestali.

Počas príletu nepriateľa 7. 7. 44 bol napríklad spozorovaný automobil S-94, ako rýchlou 
jazdou opustil Bratislavu. Vzhľadom na nízky počet automobilov možno predpokladať, že 
asi bude patriť vysokému štátnemu úradníkovi. Počas predpoplachu v tento deň vyzval vo-
diť nákladného auta S-2113 chodcov bežiacich v smere jeho jazdy, aby si nastúpili. Viezol 
týmto spôsobom 35 osôb z územia mesta na predmestie Bratislavy.

Vzhľadom na to, že nepriateľské lietadlá síce preleteli nad Bratislavou od 16. 6. 44 viac-
krát, avšak bombardovaná viac nebola a tiež na ostatné Slovensko padli len 26. 6. 44 ojedi-
nelé bomby60, šírilo sa medzi obyvateľstvom stále viac presvedčenie, že útok zo 16. 6. nebol 
plánovanou akciou, ale náhodným útokom.

Referent Slovenského rozhlasu, Dr. Spanik61, ktorý je vo veľmi úzkom priateľskom 
vzťahu so švagrom ministra obrany Čatloša Dr. Gejzom Fagulom, vysvetlil dôverníkovi 
tunajšej služobne v prítomnosti viacerých svedkov, že protilietadlové kanóny mali výslov-
ný rozkaz nestrieľať na nepriateľské lietadlá, kým nepadnú na Bratislavu, alebo zvyšné 
Slovensko žiadne bomby.

K odpratávacím prácam v Bratislave boli doteraz v rámci brannej výchovy povolané 
všetky ročníky od 1912 do 1926. Teraz boli za týmto účelom povolané tiež ročníky od 1904 
do 1912, keďže vedenie štátu sa podľa možností vyhýba nasadeniu vojska.62 

58 Myslí sa použitie rakiet V - Vergeltungswaffen.
59 Spojeneckého letectva nad územím Slovenska.
60 Nie je to presný údaj. 7. 7. 1944, teda pravdepodobne ešte pred napísaním tejto správy, bola spo-
jeneckým letectvom bombardovaná zbrojovka v Dubnici nad Váhom.
61 Asi Špánik.
62 Veliteľstvo brannej výchovy muselo už krátko po 16. 6. s rozhorčením konštatovať, že „príslušní-
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Nasadenie polície v oceľových prilbách a s nasadenými bodákmi ako stráž pre objekty 
ohrozené leteckými útokmi, neurobilo medzi obyvateľstvom dostatočný dojem. Rovnako 
uzatváranie ulíc, v ktorých došlo k nepatrným škodám, zo strany polície a vojenských strá-
ží, tiež rozostavenie španielskych jazdcov63 pri moste, sa robilo údajne preto, aby sa pri 
upratovaní vládnych budov vyhlo obmedzeniam zo strany okoloidúcich chodcov.

Slovenská vláda pripravuje sériu nariadení, aby vedela čeliť následkom teroristického 
útoku. V Bratislave sa konalo rokovanie hlavných predstaviteľov okresov z celého Sloven-
ska, počas ktorého predniesol minister vnútra Mach veľmi pozitívny prejav. Mach poukázal 
na to, že Slovensko po nerušenej výstavbe v minulých rokoch teraz vstúpilo do štádia obetí 
a záväzkov, a túto obeť muselo v záujme svojej existencie priniesť. Iné národy, obzvlášť 
Fíni, by museli priniesť ešte väčšie obete, avšak všetky strany vo Fínsku so sociálnymi de-
mokratmi na čele, uznali, že pre fínsky národ existuje len jedna cesta: intenzívnejšia spolu-
práca s Nemeckou ríšou. V tejto vojne ide o Európu, a preto museli tiež Slováci urobiť všet-
ko pre konečné víťazstvo Európy a za okolností priniesť tiež obete, ktoré sú pre vykúpenie 
budúcnosti nutné.

Stranícke prezídium Hlinkovej ľudovej strany pripravilo v prítomnosti ministra vnútra 
Macha a ministra obrany Čatloša potrebné opatrenia pre prípad ďalších leteckých útokov. 
Otázky protivzdušnej ochrany stáli v popredí tiež v ministerskej rade.64 

V Bratislave sa organizovala odpratávacia služba pre prípad budúcich leteckých útokov. 
Podobné úpravy sa ustanovili aj v okolí [mesta – pozn. I. B.].

 

ci BV po bombardovaní nenastúpili a nezúčastnili sa vôbec na záchranných prácach, čo malo za ná-
sledok, že nebol dostatok ľudí pre vykonanie všetkých prác, ktoré súviseli s leteckým náletom.“ 
Z toho dôvodu vydalo koncom júna 1944 presné inštrukcie, kde sa konkretizoval postup pri nástupe 
príslušníkov brannej výchovy bezprostredne po bombardovaní. VHA Bratislava, f. 53, 53/44-27, roz-
kaz prednostu I/4 oddel. stot. gšt. Jána Staneka z 1. 7. 1944. Okresné Veliteľstvo brannej výchovy 
(VBV) Bratislava – mesto nariadilo dňa 3. 7. 1944 osobné služby odpratávacie pre mužov vo veku od 
21 do 50 rokov, bývajúcich na území hlavného mesta Bratislavy. Hneď po nálete a odtrúbení poplachu 
mali nastúpiť všetci muži narodení v rokoch 1919 – 1923. Počas ďalších 7 dní mali postupne nastu-
povať ročníky 1917 až 1906. V prípade potreby mali nastúpiť aj ďalšie ročníky. Rozkaz Okresného 
VBV Bratislava-mesto stanovoval aj výnimky z jeho pôsobnosti, ktoré sa vzťahovali okrem iného na 
členov vlády, poslancov, ako aj významných štátnych a verejných funkcionárov. Podľa rozkazu VBV 
z 27. 6. 1944 mali byť aktivované aj Asistenčné jednotky (ozbrojené vojenské jednotky Stráže obrany 
štátu obnovenej zákonom z 11. 11. 1943), keďže „doterajšia skúsenosť z leteckých náletov a bombar-
dovaných oblastí ukazuje, že v týchto oblastiach v dôsledku malého počtu bezpečnostných orgánov je 
ťažko zaistiť verejný poriadok a bezpečnosť majetku.“ VHA Bratislava, f. VBV, šk. 1, i.č. 9, rozkaz č. 
8 z 3. 7. 1944; f. MNO 1939-1945, spisy tajné 1939-1944, šk. 26, inv. č. 99, rozkaz VBV z 27. 6. 1944.
63 Ľahká prenosná prekážka na uzatváranie priechodov.
64 Myslí sa vláda.
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Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS     Wien IV/50
 SD-Leitabschnitt Viedeň

Referent: SS-H’stuf. Dr. Böhrsch
Bericht –
Verfasser: Zoltner

   An den Herrn
   Gesandten des Groβdeutschen Reiches
   In der Slowakei
   SA-Obergruppenführer Ludin
 
   Preβburg
 
 
Betrifft: Fliegerangriff auf Preβburg am 16. 6. 1944
Vorgang: ohne

Eine Vertrauensperson der hiesigen Dienstelle erfuhr von einem Ingenieur der „Apollo-Mine-
ralöl – A.G.“ in Preβburg, daβ am 13. 6. 44 – einige Tage vor dem Bombenabwurf anglo-amerika-
nischer Flieger auf Preβburg – einige nach der Behauptung des Ingenieurs als Feindmaschinen erken-
nbare Flugzeuge über Preβburg erschienen. Über eine halbe Stunde lang kreisten drei feindliche Ma-
schinen über dem Gelände der „Dynamit-Nobel“ und weitere sechs Feindmaschinen über den Apol-
lo-Werken und den Hafenanlagen von Preβburg. Während die Maschinen sich zum Abflug anschick-
ten, wurde Fliegeralarm gegeben. Die Meldung ist nicht bestätigt.

Am 16. 6. 44 um 9 Uhr entfernten sich zu einer Zeit, als der Reichssender Wien wegen Annährung 
feindlicher Flugzeuge bereits abgeschaltet hatte, die leitenden Herren der „Apollo-Mineralöl – A.G. 
aus dem Werk und verlieβen Preβburg bis zum 19. 6. 44 u. zwar der Personalchef des Werkes, Direk-
tor Hudec und Direktor Stefan, ein Deutscher. Die Gefolgschaft lieβ man weiterarbeiten.

Mit dem Tatra-Expreβ, der fahrplanmäβig um 10.05 Uhr abfährt, der jedoch an diesem Tage vor 
10 Uhr abfuhr, verlieβen Verkehrsminister Julius Stano, Innenminister Mach, der Chef des Propagan-
daamtes, Gesandter Tido J. Gaspar, und andere hohe Regierungsbeamte Preβburg und begaben sich 
nach Tyrnau, wo eine politische Fischpartie mit dem Deutschen Gesandten, SA-Obergruppenführer 
Ludin, vorgesehen war. In Ergänzung dieser bestätigten Meldung wird von anderer Seite mitgeteilt, 
daβ der Abgeordnete Dr. Orlicky zahlreiche hohe Regierungsbeamte im Hotel Imperial in Tyrnau an 
diesem Tage unterbrachte.

Auf Grund dieser Tatsachen entstand später in der Bevölkerung das Gerächt, daβ die slowakis-
chen Regierungsmitglieder sich vor dem Angriff rechtzeitig in Sicherheit gebracht hätten.

Von verschiedenen Vertrauenspersonen wurde festgestellt, daβ sich in der fraglichen Zeit hauptsäch-
lich Juden und Personen, die als tschechoslowakisch orientiert bekannt sind, aus Preβburg entfernt hat-
ten. Im Verkehrsministerium verlieβen, nach Meldung eines Agenten, zahlreiche Juden und Tschechen 
bereits vor 9 Uhr ihre Arbeitsplätze und fuhren zum Teil mit ihren Familien in die Umgebung Preβburgs.

Um 10.10 Uhr wurde in Preβburg Alarm gegeben. Nach einigen Meldungen fielen gleich darauf, 
nach Angabe des Hafenkommandanten von Preβburg, Major Zaborsky, 7 Minuten nach dem Alarm, 
die ersten Fliegerbomben. Nach Angabe von Major Z. trat die Flak 7 Minuten 20 Sekunden nach dem 
Alarm in Tätigkeit. Die Flak hätte zunächst nicht schieβen können, da ihre elektromagnetischen Meβ-
geräte durch abgeworfene Staniolstreifchen auβer Betrieb gesetz worden seien.

Vom Verteidigungsministerium – Leutnant Kurhajec und Oberleutnant Dr. Josef Bunta – wurde 
als Grund für den späten Alarm angegeben, daβ Feindflugzeuge in sehr groβer Höhe mit Kurs auf 
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Wien flogen. Vor der ungarisch-deutschen Grenze bog ein Verband der Feindflugzeuge unter Abschal-
ten der Motoren in nördlicher Richtung ab. Die Flugzeuge flogen in etwa 10.000 m Höhe in Gleitflug 
auf Preβburg zu. Eine Vorausabteilung warf Staniolstreifen und vereinzelte Bomben auf die unga-
risch-slowakische Grenzstation Uszor. Erst dadurch wurde man auf den Anflug des Feindes auf 
Preβburg aufmerksam und gab dorthin Meldung. Da Uszor nur 20 km von Preβburg entfernt ist, kam 
der Alarm entsprechend spät. Laut Oberstleutnant Barton aus der Militärkanzlei des Staatspräsidenten 
wurde der Alarm zu spät ausgelöst, da Streit zwischen militärischen und zivilen Stellen entstanden 
war, ob Alarm gegeben werden müsse oder nicht.

In slowakischen Kreisen wird erklärt, daβ die slowakische Luftwarnstelle versagt habe, da sie den 
Wünschen der Preβburger Industriefirmen nachgekommen sei, nur dann zu alarmieren, wenn direkte 
Anflüge auf slowakisches Gebiet gemeldet seien und höchste Gefahr im Verzuge sei, damit der Ar-
beitsprozeβ nicht unnötig stillgelegt würde.

Innenminister Mach erklärte am 22. 6. 44 vor den slowakischen Parlament, daβ eine Stromstörung 
den rechtzeitigen Alarm verhindert habe. Tatsächlich hatte Preβburg am frühen Vormittag des 16. 6. 44 
eine Störung im städtischen Stromnetz.

In deutschgegnerischen Kreisen wird das Versagen des Alarmes auf deutsche Stellen, insbesonde-
re die Luftwarnstelle Engerau abgeschoben, welche die Warnung nicht rechtzeitig erteilt habe.

Die Feindflugzeuge griffen Preβburg in mehreren Wellen an und warfen Brand- und Spren-
gbomben, darunter auch einige Zeitzünder. Oberleutnant Ohrival und Schütze Julius Psotka gaben 
bei der Führung der Pressevertreter durch die betroffenen Gebiete am 21. 6. 44 die Zahl der allein 
im Hafengebiet und auf die „Apollo-Mineralöl“ A.G.-Werke abgeworfenen Bomben auf Grund von 
Feststellungen slowakischer Fachleute mit 1400 bis 1600 an. Die Bomben hatten ein Kaliber von 50 
bis 500 kg.

Laut Mitteilung von Innenminister Mach sind über Preβburg weit über 1000 Bomben abgeworfen 
worden. Gegnerkreise behaupten, daβ auf das eigentliche Wohngebiet Preβburgs etwa 150 Bomben 
gefallen, daher könne es sich bei dem Angriff um keinen Terrorakt handeln.

Bei dem Angriff entstanden folgende Schäden:
Die Anlagen der „Apollo-Mineralöl – A.G.“ wurden vollständig zerstört bis auf das im Bau befin-

dliche neue Kesselhaus.
Die Verluste unter der Belegschaft sind ungewöhnlich hoch. Sie wurden vom Verteidigungsminis-

terium mit 400-500 Toten angegeben. Während am Angriffstage nur etwa 70 Tote geborgen wurden, 
rechnete die Betriebsführung der Apollo – Werke bereits am Angriffstage mit 300 bis 350 Toten. Die 
meisten Belegschaftsmitglieder waren in den Luftschutzbunkern des Werkes, die mit Ausrüstungsge-
genständen, Sauerstoffgeräten und Proviant für 7 Tage versehen waren. Diese waren jedoch undicht, 
sodaβ brennendes Öl und Benzin hineinfloβ. Der Hafenkommandant von Preβburg, Major Zaborsky, 
betonte bei der Führung der Presse in den Schadensgebieten am 21. 6. 44, daβ an dieser Katastrophe 
die „Apollo-Mineralöl – A.G.“ selber schuld trage. Erst vor einem Monat sei die Werkleitung aufge-
fordert worden, entweder im Werkgelände einen bombensicheren Luftschutzbunker zu bauen, oder 
auβerhalb des Werkgeländes Splittergräben und Betonunterstände anzulegen. Der Aufwand hiefür, 
der auf 21 Millionen Ks geschätzt wurde, erschien der Werkleitung untragbar, weshalb die Aus-
führung dieses Projektes unterblieb.

Die unter Führung von Leutnant Neuhauser stehende 50 Mann starke militärische Wachmann-
schaft wurde beim Angriff verschüttet und hatte Tote zu verzeichnen.

Verschiedene in Preβburg auftauchende Gerüchte gaben der Werkleitung Schuld an den hohen 
Verlusten der Belegschaft. So wurde behauptet, daβ die Wachmannschaft die Tore der Fabrik bewacht 
und die Arbeiter an der Flucht vor den Bomben gehindert hätten. Die Ausgangstore seien bei Alarm 
sofort geschlossen worden. Ferner wurde behauptet, daβ sich die Direktoren während des Voralarmes 
mit dem Firmenwagen in die Provinz begeben hätten, während die Belegschaft am Verlassen der Ar-
beitsstätte gehindert wurde. Tatsache ist, daβ die Direktoren Hudec und Stefan die Fabrik verlieβen. 
Der Personalchef Hudec äuβerte sich, daβ der Kostenaufwand zu hoch wäre, wenn man die Gefol-
gschaft früher in Sicherheit brächte. Von der Betriebsleitung waren während des Angriffes Direktor 
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Willig, der Tscheche Hulak und ein gewisser Hörbrand im Werke anwesend. Unter den Toten der 
Werke sind auch Mitglieder der Betriebsführung zu finden.

Der bei „Apollo-Mineralöl – A.G.“ angestellte Ingenieur Wenzel teilte dem Gewährsmann der 
hiesigen Dienststelle mit, daβ für die nächste Zeit eine Sonderkommission aus dem Reich zu erwarten 
sei. Mit dem Wiederaufbau der Raffinerien sei schon in Kürze zu rechnen. Bis zum Herbst 1944 soll 
die Produktion in kleinem Umfange wieder aufgenommen werden. Die neue Anlage wird auf dem 
alten Werkgelände entstehen und sich an das unbeschädigt gebliebene neue Kesselhaus anlehnen, 
dessen Bau beschleunigt zu Ende geführt werden soll.

Das Hafengelände ist von den feindlichen Bomben umgepflugt worden. Gleisanlagen und Kräne 
sind zerstört. Bis auf drei Magazine sind alle groβen Lagerhäuser ausgebrannt und zum Teil völlig 
zerstört. Durch die Brände entstanden besonders groβe Schäden, da die Lagerhäuser mit wichtigen 
Importwaren – Lastkraftwagen, Landwirtschaftsmaschinen, Elektromotoren, elektrischen Öfen, op-
tischen Geräten, Rundfunkapparaten, Chemikalien, Heilmitteln, Baumwolle und Zucker – sowie mit 
Getreide angefüllt waren. Die Slowakische Donnauschifffahrtsgesellschaft erlitt groβe Schäden. Es 
wurden 15 Schiffe zumeist mit ungelöschten Frachten durch Volltreffer versankt. Zahlreiche Schiffe 
erlitten Beschädigungen. Ferner wurden im Trockendock durch Volltreffer Schäden angerichtet. Der 
Petroleumumschlaghafen wurde nur leicht beschädigt. Es brannten dort drei Zisternen aus.

Treffer im Gaswerk hatten Arbeitseinschränkung einzelner Betriebe zur Folge.
Durch Treffer im Elektrizitätswerk waren einige Stadtteile Preβburgs einige Zeit stromlos. Die 

elektrischen Straβenbahnen und Omnibuslinien waren für 3 Tage lahmgelegt. Die Presse stellte einige 
Tage lang ihr Erscheinen ein und kam dann in Notausgaben im Handsetzverfahren heraus. Durch den 
Ausfall der Luftwarnanlage fanden am Angriffstag und dem darauffolgenden Tag mehrfach Gerüchte 
über erneute Luftalarme in der Bevölkerung Glauben, welche daraufhin die Luftschutzunterstände 
stürmte. Einige Lichtspieltheater muβten ihren Betrieb eine Zeit lang einstellen.

Getroffen wurde ferner: Das Verkehrsministerium, die Fiatgarage, die Krankenkasse für Arbeiter 
mit angeschlossenem Spital, das Landwirtschaftliche Museum, die Pionierkaserne.

Im Wohngebiet Preβburgs bekamen Häuser in der Hochstraβe, Taller-, Goethe-, Ranays-, Dobro-
vits- und Gröβlinggasse, Nonnenbahn und auf der Dürren Maut Treffer.

Nach Mitteilung des stellvertretenden Hafenkapitäns (Name noch nicht bekannt) beträkt die 
Schadenssumme des Luftangriffes auf Preβburg: 4, 1 Milliarden Ks, das ist mehr, als der gesamte 
Banknotenumlauf in der Slowakei, der 3,6 Milliarden Ks beträgt.

Die Zahl der Opfer des Luftangriffes wurde von Innenminister Mach am 17. 6. mit 118 Toten, 200 
Schwer-und 400 Leichtverletzten angegeben. Am 22. 6. 44 zählte Innenminister Mach vor dem 
Slowakischen Parlament 181 Tote, 157 Schwer-und 584 Leichtverletzte auf. Das Verteidigungsminis-
terium gab 600-700 Tote an. Die von Oberleutnant Ohrival und Schütze Julius Psotka gemachten 
Angaben von rund 700 Toten wurden von einem beim Sanitätsdienst des Zivilen Luftschutzes einge-
setzten Arzt bestätigt.

Der Hilfs- und Rettungsdienst, wie auch die Freiwillige Schutzstaffel wurden zur Bekämpfung 
der Brände eingesetzt. Innenminister Mach erklärte in einer Beratung der Funktionäre der Hlinka-Vol-
kspartei und der Hlinka-Garde, daβ in Preβburg 10 Unterkunftstellen und 11 Hilfsstellen eingerichtet 
worden seien, doch hätten nur 80 Familien die Unterkunftsstellen und 50 Familien die Verpflegun-
gsstellen in Anspruch genommen, die übrigen Bombenbeschädigten kamen bei Verwandten u.a. unter. 
Ein Groβteil verzog in die Provinz. Major Zaborsky gab am 21. 6. anerkennend zu, daβ die Engerauer 
Feuerwehr sofort am Brandplatz erschien. Ferner traf die ungarische Feuerwehr aus Szencz (Wart-
berg) unaufgefordert in Preβburg ein.

Im Winterhafen wurden plündernde slowakische Soldaten aufgegriffen, die groβe Mengen von 
Lebensmitteln und alkoholischen Getränken stahlen. An den Diebstählen beteiligten sich auch zwei 
FS-Männer. Sie wurden mit den anderen in Haft genommen. Am 17. 6. 44 wurde von der Regierung 
im Sitzungsraum der Hlinka-Volkspartei im Hotel Tatra eine Kundmachung über die Anwendung der 
Todesstrafe für Plünderer beschlossen. Nach Mitteilung des Preβburger Gausekretärs der Hlinka-Vol-
kspartei Jan Hudec, war allein Staatspräsident Tiso für die Anwendung der im slowakischen Gesetz 
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vorgesehenen Todesstrafe. Die übrigen Anwesenden waren aus Prestigegründen dagegen, damit nicht 
bestätigt werde, daβ es tatsächlich zu Plünderungen gekommen sei. Der Hafenkommandant von 
Preβburg, Major Zaborsky, stritt am 21. 6. gegenüber Pressevertretern ab, daβ slowakische Soldaten 
geplündert hätten. Er forderte im Gegenteil auf, besonders darauf hinzuweisen, daβ die Soldaten selb-
stlos eingesprungen seien und sofort mit Hilfsmaβnahmen begonnen hätten.

Aus Kreisen des Verteidigungsministeriums wurden Beschwerden laut über schwache Beteiligu-
ng der zivilen Luftschutzverbände an den Aufräumungsarbeiten. Ein Vorwurf, daβ zu wenig Militär 
eingesetzt worden wäre, sei ungerechtfertigt, da Preβburg eine offene Stadt sei und auβer dem Nach-
richtenbatallion, den Flak-Bedienungen und unwesentlichen Truppenkörpern, wie Militär-
hochschülern, Ordnungsmannschaften, Arbeitskorps der Armee, keine Truppen in Preβburg seien. 
Die Leibwache des Staatspräsidenten sei eingesetzt worden.

Am Montag, 19. 6. 44 fand für einen Teil der Opfer ein Staatsbegräbnis statt. Weitere Leichen 
befanden sich zu den Zeitpunkt, zum Teil nicht identifiziert, in den Leichenkammern der Friedhöfe 
und der Universitätsklinik. An dem Staatsbegräbnis nahm Staatspräsident Tiso, die slowakische 
Regierung, das diplomatische Korps, Vertreter der Behörden und eine groβe Menschenmenge teil. 
Nach der Rede von Innenminister Mach wirkten die Zeremonien und Ansprachen der Pfarrer 
verwässernd auf die Feier. Nach der katholischen Zeremonie und Ansprachen in slowakischer, deut-
scher und ungarischer Sprache folgten die Grabreden der evangelischen Pfarrer. Während der 
slowakische und madjarische Pfarrer sich kurz hielten und weniger Gebete sprachen, als zur Sache 
redeten, begann der deutsche Redner, Bischof Scherer, mit einer Lesung aus einem Hebräerbrief 
worüber auch slowakische Zuhörer ungehalten waren. Ebenso abwegig wirkte der Ausgang seiner 
Rede, als Bischof Scherer u.a. sagte: „Gott der Allmächtige ist überall. Er war auch mit den Bom-
ben, er war auch im Luftschutzraum…“ Zum Schluβ flehte Scherer den göttlichen Segen auf den 
Führer herab und bat um einen baldigen Sieg und einen gnädigen Frieden. Die Rede wurde allge-
mein ungünstig aufgenommen. Die anwesenden Offiziere zeigten unverhohlen ihre Abneigung da-
gegen. Ein slowakischer Oberstleutnant, der hinter Scherer stand, lachte bei einigen Stellen offen 
auf. Unter den anwesenden Deutschen machte die wörtliche und ausdrückliche Anhimmelung Tisos 
keinen günstigen Eindruck.

Nach dem Angriff herrschte in allen Bevölkerungsschichten eine bestürzte und gedrückte Stim-
mung. Infolge der einsetzenden jüdischen Deutschenhetze kam es zu einzelnen Äuβerungen gegne-
rischer Einstellung:

Vor dem Hause der Deutschen Partei machte ein Slowake die Bemerkung, es sei ewig schade, daβ 
das Museum und nicht Karmasin von einer Bombe getroffen wurde.

Bei den Aufräumungsarbeiten vor dem slowakischen Museum, an denen FS-Leute mit Hakenkre-
uzbinden auf dem Arm beteiligt waren, fragte ein slowakischer Polizist einen FS-Mann: „Ihr wagt es 
noch, mit dem Hakenkreuz herumzulaufen? Habt Ihr denn gar keine Angst, daβ die Bevölkerung Euch 
lyncht?“

In Brestovany bei Tyrnau erklärte die Lehrerin Hubac, man solle für jede Bombe, die auf die 
Slowakei falle, einen Deutschen erschieβen.

Die tschechoslowakische Professorin in Tyrnau, Mensatoris äuβerte sich, daβ die Anglo-Ameri-
kaner in Preβburg eine „Elegante Arbeit“ hingelegt hätten.

Ein Rechtshörer an der Universität, der Slowake Urbanek, der Sohn des Pistyaner Haupttrafikan-
ten, äuβerte sich nach dem Angriff auf Preβburg: „Ich bin schon seit jeher ein Feind der Deutschen, 
aber jetzt könnte ich sie auffressen. Wenn es zu etwas kommt, so bin ich der erste Kommunist.“

Im Zusammenhang mit den von Major Zaborsky herausgestellten mangelhaften Luftschutzein-
richtungen der „Apollo-Mineralöl. A. G.“ unterhielten sich der Wirtschaftsredakteur des Slowakis-
chen Pressebüros, Rudolf Kralik, und der seit kurzem beim „Slovak“ als Volonteur beschäftigte Fero 
Hattala, ein Bruder des im Slowakischen Pressebüro angestellten Redakteurs Josef Hattala, wobei 
Kralik erklärte: „Diese blöden Deutschen haben ja niemanden in ihre Unternehmen hineingelassen. 
Es geschieht ihnen ganz recht, daβ sie alles verloren haben. Hier sehen wir wieder, wie sie unsere 
Gesetze miβachten, nur weil sie in ihrem angeblichen „Sozialismus“ die Ausgaben scheuten“.
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In Kreisen, die zur Kenntnis nahmen, daβ zahlreiche Juden und Tschechen am Angriffstage vor 9 
Uhr Preβburg verlieβen, herrscht die Vermutung, daβ es sich bei diesen um Hörer eines bestimmten 
Geheimsenders handele.

Von jüdischer Seite wurden über die Bombardierung Preβburgs Gerüchte aufgebracht: 1. Werden 
die Nachassentierungen der Jahrgänge 1904 bis 1922 und die Einberufung alter Jahrgänge bis 1894 
für die Bombardierung verantwortlich gemacht.

2. Sollte die „Apollo“ Ölraffinerie gerade am 16. 6. groβe Treibstofflieferungen für die deutsche 
Wehrmacht abfertigen und sei deshalb bombardiert worden.

Nach Mitteilung vom Kommandanten der militärischen Wachmannschaft der „Apollo“- Werke, 
Leutnant Neuhauser, wurden am 14. 6. 44 zahlreiche mit Öl gefüllte Waggons in das Werk eingeb-
racht.

Der Angriff auf Preβburg hat sich teilweise positiv ausgewirkt. Die Stimmung in der Bevölkerung 
war trotz der einsetzenden jüdischen Deutschenhetze antienglisch. Auf die Anglo-Amerikaner wurde 
offen geschimpft. Der als ausgesprochener Tschechoslowake geltende Redakteur des Slowakischen 
Pressebüros, Tibor Bercsenyi-Breznicky, ehemaliger Pressemitarbeiter Dr. Ferdinand Durcanskys, 
erklärte am 16. 6. 44, daβ London in Preβburg 98% seiner Rundfunkhörer verloren habe. B. erging 
sich in wüstesten Beschimpfungen der Anglo-Amerikaner. Er betonte, daβ die Slowaken jetzt zur 
Einsicht kommen müβten, daβ sie nur als Europäer und damit an der Seite Deutschlands marchieren 
könnten.

Unter den Tschechen und Tschechoslowaken zeigten nur Wenige Freude über den feindlichen 
Angriff. Gegen provozierende Tschechen griffen in den meisten Fällen die behördlichen Organe ein. 
Beispielweise hatten sich zu Bergungsarbeiten auf der Hochstraβe, wo nur deutsche Einwohner ver-
schüttet worden waren, eine groβe Zuschauermenge eingefunden. Ein provokativ auftretender Tsche-
che sah den Bergungsarbeiten höhnisch lächelnd zu und lieβ bald deutschfeindliche Äuβerungen fal-
len. Er wurde daraufhin von den Arbeitern kurzerhand verprügelt und einem Polizeiorgan übergeben.

Bekannte Tschechoslowaken zogen nach dem Angriff auf Benesch und dessen Emigrantenclique 
los. Sie hätten bisher zu sehr auf ihren früheren Präsidenten gebaut. Jetzt hätten sie feststellen müssen, 
daβ auch er die Bombardierung Preβburgs nicht verhindert konnte.

In slowakischen Kreisen wurden Gerüchte verbreitet, daβ der feindliche Angriff von einem in der 
Judengasse in Preβburg befindlichen Schwarzsender geleitet worden sei, der bereits ausgehoben wor-
den sei.

Die feindliche Agitation verbreitete am Angriffstag das Gerücht, daβ Preβburg auch in der folgen-
den Nacht angegriffen würde. Daraufhin verlieβen viele Einwohner (der Stadt) noch in den Nachmit-
tagsstunden die Hauptstadt. Andere verbrachten die Nacht im Gebirgspark und kehrten erst am nächs-
ten Morgen zurück.

Der Einsatz der deutschen Vergeltungswaffe gegen England, der in den Abendstunden des 17. 6. 
in Preβburg bekannt wurde, trug zur wesentlichen Beruhigung der Stimmung bei.

Die Stimmung der Preβburger Bevölkerung richtete sich nach dem Angriff gegen die Juden, die 
sich dermassen provokativ benahmen, daβ nicht nur deutsche, sondern auch slowakische Kreise daran 
Anstoβ nahmen. Wie Innenminister Mach bei der Beratung der Funktionäre der Hlinka-Volkspartei 
und der Hlinka-Garde berichtete, wurden am Franziskanerplatz Juden von der Bevölkerung überfal-
len. Daraufhin hätten Sicherheitsorgane eingegriffen und die Juden zur Arbeit in den betroffenen 
Gebieten verhalten: “Die Juden muβten dort arbeiten, wo Kinder des Knabeninternates, wo Arbeiter-
kinder verschüttet lagen. Der Instinkt der Menschen trügt nicht. Wir wollen uns keinerlei Racheakte 
oder Ausschreitungen gestatten, aber wir können über die Gessinung der Menschen nicht hinwegge-
hen.“

Innenminister Mach teilte bei der Bezirksschulung der Hlinka-Garde in Preβburg mit, daβ die 
slowakische Regierung dem Willen aller aufrechten Slowaken gehorchend, für die Opfer des Luftan-
griffes auf Preβburg sowie für alle etwaigen künftigen Angriffe auf die Slowakei, jene greifbaren 
Staatsfeinde zur Verantwortung ziehen werde, die mit den wahren Urhebern des Luftkrieges gesin-
nungseins sind. In erster Reihe beziehen sich die von der Regierung bereits vorbereiteten Maβnahmen 
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auf die Juden und jene Elemente, die die Slowakei der verbrecherischen Emigrantenclique in die 
Hand spielen möchten.

In der Bewölkerung entstand Miβstimmung gegen die Juden durch deren Verhalten bei Luftalarm. 
Die Juden suchen sofort die öffentlichen Luftschutzunterstände auf, sodaβ für die übrige Bewölke-
rung darin wenig Platz verbleibt.

In weiten Kreisen der Bewölkerung wird die rücksichtsvolle Judenpolitik der Regierung kritisiert 
und getadelt, daβ die Juden nicht in dem Maβe zu Aufräumungsarbeiten herangezogen würde, wie die 
übrige Preβburger Bewölkerung.

Abschlieβend ist festzustellen, daβ die slowakische Bevölkerung sich beim Angriff weitgehend 
undiscipliniert verhielt, während unter der deutschen Bevölkerung Disziplin und Einsatzbereitschaft 
herrschte.

Die Arbeitsdisciplin war gelockert. Am Tag nach dem Angriff erschien nur ein Teil der Bewohner 
Preβburgs zur Arbeit.Die Arbeiterschaft der „Dynamit-Nobel“ verweigerte vorübergehend die Arbeit. 
Die Aufräumungsarbeiten in Preβburg gehen sehr stockend vor sich, da es an fähigen Einsatzleitern 
mangelt. Militär arbeitet nur im Hafengebiet und wurde im übrigen Schadensgebiet trotz mehrfacher 
Versprechungen seitens des Verteidigungsministeriums nicht eingesetzt. Lediglich der Slowakische Ar-
beitsdienst griff an mehreren Stellen ein.

Am Abend des Angriffstages erschienen Innenminister Mach und Parlamentsvorsitzender Dr. 
Martin Sokol bei Staatspräsident Tiso, um ihn zu bewegen, Preβburg zu verlassen. Tiso lehnte das 
Ansinnen ab.

Am 21. 6. 44 nachmittag veranstaltete das Verteidigungsministerium für die in- und ausländischen 
Pressevertreter eine Führung durch die Schadensgebiete Preβburgs. Der Kommandant des Preβburger 
Hafens, Major Zaborsky, sowie die begleitenden Offiziere, darunter Hauptmann Doransky und Ober-
leutnant Ohrival, gaben Erläuterungen über das Bombardement und seine Auswirkungen, die bei der 
Aufzählung der Schäden im Berichte bereits angeführt wurden. Major Zaborsky kam u.a. auf die 
Mängel der Luftschutzbunker und Splittergräben in der Stadt zu sprechen. Während der Bau eines 
Quadratmeters Betonbunker, wie sie sich im Hafen sehr bewährten, 2000.-Ks koste, habe die Stadt 
Preβburg für einen Quadratmeter Splittergraben, der nur aus Holz mit Unterpölzungen und überschüt-
teter Erde besteht, 1, 800-Ks zahlen müssen. Dabei böten die Betonbunker einen besseren Schutz. Nur 
gegen Volltreffer seien sie nicht sicher. Doch konnte aus einem Splittergraben, der einen Volltreffer 
erhalten hatte, von 25 Personen nur eine schwerverletzte Frau lebend geborgen werden, während bei 
einem Volltreffer auf einen Betonbunker im Hafen von etwa 45 Personen nur 6 getötet wurden. Der 
Rest kam mit leichten Verletztungen davon. Zum Abschied erklärte Major Zaborsky, daβ nach seiner 
Überzeugung und nach Meinung deutscher Offiziere in Kürze mit weiteren Angriffen auf Preβburg zu 
rechnen sei, da der Petroleumumschlaghafen nur leicht beschädigt wurde.

Einzelne Betriebe wie auch slowakische Wehrmachtstellen schaffen ihre Arbeiter bzw. Dienstste-
llenangehörigen bereits bei Meldungen über Feindeinflüge in slowakisches Staatsgebiet in bombensi-
chere Unterstände am Schloβberg und in Karldorf, auch wenn noch keine Gefahr eines Angriffes auf 
Preβburg besteht.

Zahlreiche Geschäfte, darunter auch Lebensmittel- und Milchhandlungen, schlossen nach dem 
Angriff am 16. 6. 44 ihre Läden, worauf das slowakische Blatt „Budovateľ“ gegen diese Kopflo-
sigkeit in einem Leitartikel in scharfer Weise Stellung nahm.

Dienstmädchen und täglich nach Preβburg zur Arbeit hereinfahrende Arbeiter verlieβen ihre 
bisherigen Arbeitsplät-ze in Preβburg. Innenminister Mach erlieβ daraufhin eine Verfügung, daβ alle 
diejenigen, die im Zusammenhang mit Fliegerangriffen ihre Beschäftigung aufgeben, nach den 
strengsten gesetzlichen Strafbestimmungen verfolgt werden. Die Ankündigung von Vergeltungs-
maβnahmen gegen Tschechen und Juden bei weiteren Fliegerangriffen auf die Slowakei verursachte 
nur im ersten Augenblick bei den Tschechen einen Schreck. Späterhin wurden von den Juden und 
Tschechen solche Maβnahmen als undurchführbar bezeichnet, da sich daraufhin, wie der Fall Un-
garn zeigt, nur der Bombenterror verstärken werde.

Bei dem Staatsbegräbnis der Opfer des Angriffes am 19. 6. 44 fielen unter den Zuschauern, laut 
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Aussage des Notariatsangestellten Stefan Cintovy, beleidigende Äuβerungen über den Staatspräsi-
denten Tiso und den Innenminister Mach, in denen ihre Zusammenarbeit mit dem Deutschen Reich 
gebrandmarkt wurde.

Frau Starke wohnhaft Preβburg, Lange Gasse 6, erzählte, daβ am 20. 6. 44 ein Verwandter des 
Staatspräsidenten Tiso in gröβerer Gesellschaft den Ausspruch tat, die slowakische Regierung hätte 
den Angriff auf Preβburg verhindern können. Die slowakische Regierung habe nämlich ein Ultima-
tum der Alliierten völlig unbeantwortet gelassen, woraufhin das Bombardement Preβburgs erfolgt sei.

Von deutsch-gegnerischer Seite wird behauptet, daβ die Feindeinflüge auf slowakisches Gebiet 
eine Reaktion auf den Einsatz der Vergeltungswaffe gegen England seien.

In der ersten Zeit nach dem Angriff wurden die feindlichen Sender weniger gehört, da die meisten 
Leute ständig den Preβburger Sender eingeschaltet hatten, um die Luftlagemeldungen zu hören. Ne-
uerdings werden den Nachrichten der Sender London und Moskau wieder mehr Glauben geschenkt. 
Fast täglich laufen in den frühen Morgenstunden Gerüchte um von einem bevorstehenden Groβangri-
ff auf Preβburg. Als Ziele werden die von London angegebenen Objekte wie Donaubrücke, Bahnhof, 
Dynamitfabrik und deutsches Gesandtschaftsviertel genannt. Groβer Unwillen wurde in der Preβbur-
ger Bevölkerung dadurch erregt, daβ hohe slowakische Parteifunktionäre sowie leitende Angestellte 
öffentlicher Ämter ihre Kraftwagen vor den Wohnungen Tag und Nacht bereit hielten, um sich bei 
Alarm aus der Stadt zu entfernen. Innenminister Mach gab Weisungen heraus, die eine Wiederholung 
derartiger provokativer Erscheinungen unterbinden sollen. Last-und Personenkraftwagen, die bei Vo-
ralarm oder während des Alarmes Personen in die Vororte fahren, werden aufgehalten. Eine Flucht aus 
dem Stadtzentrum in die Vorstadt ist gleichfalls verboten worden. Angestellte, die vor dem Fliegera-
larm ihre Arbeitsplätze verlassen und nicht sofort nach der Entwarnung wieder zur Arbeit zurüc-
kkehren, werden belangt. Bei dem Angriff am 16. 6. wie auch bei einem weiteren Feindeinflug am 
26. 6. 44 wurden über 60 Personen im freien Gelände durch Flakspritter verwundet.

Die Namen aller Übertreter dieser Anordnungen wie auch ihre Strafen sollen in Zukunft öffentlich 
bekanntgegeben werden. Diese Verfügungen werden von der Bewölkerung auch weiterhin nicht ein-
gehalten und werden auch nicht entsprechend kontrolliert, da die Polizisten in vielen Fällen schon bei 
Voralarm Luftschutzkeller aufsuchen und bei Alarm nirgend zu sehen sind, während sie vor dem An-
griff am 16. 6. bei Alarmen undisziplinierte Personen mit Sofortstrafen belegten.

Bei einem Feindeinflug am 7. 7. 44 wurde z.B. der Kraftwagen S-94 beobachtet, wie er in rascher 
Fahrt Preβburg verlieβ. Die niedrige Kennziffer des Kraftwagens läβt annehmen, daβ er einem hohen 
slowakischen Staatsbeamten gehören dürfte. Während des Voralarmes an diesem Tage forderte der 
Lenker des LKW S-2113 in seiner Fahrtrichtung laufende Passanten auf, einzusteigen. Er führte auf 
diese Art 35 Personen aus dem Stadtgebiet in die Vororte Preβburgs.

Da seit dem 16. 6. 44 Preβburg von Feindflugzeugen wohl mehrfach überflogen, jedoch nicht 
mehr bombardiert wurde und auch über der sonstigen Slowakei nur am 26. 6. 44 vereinzelt Bomben 
fielen, verbreitet sich in der Bevölkerung immer mehr die Überzeugung, daβ der Angriff am 16. 6. 
keine geplante Aktion, sondern ein Zufallsangriff gewesen sei.

Der Referent des Slowakischen Rundfunks, Dr. Spanik, der mit dem Schwager von Verteidigun-
gsminister Čatloš, Dr. Gejza Fagula, sehr eng befreundet ist, erklärte dem Gewährsmann der hiesigen 
Dienststelle gegenüber im Beisein mehrerer Zeugen, daβ die Flak in Preβburg ausdrücklichen Befehl 
hatte, auf Feindflugzeuge nicht zu schieβen, solange keine Bomben auf Preβburg oder die übrige 
Slowakei fallen.

Zu Aufräumungsarbeiten in Preβburg waren bisher im Rahmen der Wehrerziehung alle Jahrgänge 
von 1912 bis 1926 einberufen worden. Nunmehr wurden auch die Jahrgänge 1904 bis 1912 zu diesem 
Zweck einberufen, da von der Staatsführung ein Einsatz des Militärs nach Möglichkeit vermieden wird.

Der Einsatz der Politzei in Stahlhelm und mit aufgepflanztem Seitengewehr als Wache vor den 
durch Luftangriffe gefährdeten Objekten machte in der Bevölkerung keinen günstigen Eindruck. 
Ebenso die Absperrung von Straβen, in denen geringfügige Beschädigungen eingetreten waren durch 
Polizei-und Militärwachen, wie die Aufstellung von spanischen Reitern bei der Brücke, angeblich um 
die Räumung des Regierungsgebäudes von einer Behinderung durch Passanten freizuhalten.



VOJENSKÁ HISTÓRIA

125

Die slowakische Regierung bereitet eine Reihe von Maβnahmen vor, um den Folgen der Terroran-
griffe begegnen zu können. In Preβburg fand eine Tagung der Bezirkshauptleute aus der ganzen 
Slowakei statt, bei der Innenminister Mach eine sehr positive Ansprache hielt. Mach wies darauf hin, 
daβ die Slowaken nach dem ungestörten Aufbau der vergangenen Jahre nunmehr in das Stadium der 
Opfer und Verpflichtungen eingetreten seien und diese Opfer im Interesse ihrer Existenz bringen 
müβten. Andere Völker, insbesondere die Finnen, hätten noch gröβere Opfer zu bringen, alle Parteien 
aber in Finnland mit den Sozialdemokraten an der Spitze hätten erkannt, daβ es für das finnische Volk 
nur einen Weg gebe: Intensivere Zusammenarbeit mit dem Deutschen Reich. In diesem Krieg gehe es 
um Europa und daher müβten auch die Slowaken alles für den Endsieg Europas tun und unter Um-
ständen auch Opfer bringen, die zur Erkaufung der Zukunft notwendig sind.

Das Parteipräsidium der Hlinka-Volkspartei beriet im Beisein von Innenminister Mach und Verte-
idigungsminister Čatloš Vorkehrungen für den Fall weiterer Luftangriffe. Auch im Ministerrat stan-
den Luftschutzfragen im Vordergrund.

In Preβburg wurde ein Aufräumungsdienst für den Fall künftiger Luftangriffe organisiert. Ähnli-
che Einrichtungen sind für die Provinz vorgesehen.

Bundesarchiv Berlin, fond R/70 Slowakei/68
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ČINNOSŤ 1. ČS. STÍHACIEHO LETECKÉHO PLUKU 
V ZSSR V HLÁSENIACH ŠKPT. LET. FRANTIŠKA 
FAJTLA

PETER ŠUMICHRAST

ŠUMICHRAST, P.: Activity of the 1st CS Fighter Aviation Regiment in the 
Reports of the Air Force Staff Captain František Fajtl. Vojenská história, 2, 19, pp 
126-146, Bratislava.
In the Prague Military Central Archive – Military Historical Archive, the 
Collection dedicated to the Czechoslovak Military Mission Moscow – USSR, 
also contains a whole of as yet unpublished contemporary documents which were 
sent by the air force staff captain, František Fajtl, to the Czechoslovak Military 
Mission in Moscow in the period from 20 June 1944 to 4 November 1944. 
Content of the preserved documents provides us in an unrepeatable way with 
information about the decisive moments in the life of this legendary air force unit 
of the CS air force in the era of the World War II.
Military History. World War II. CS Pilots in the USSR. Activity of the 1st CS 
Fighter Aviation Regiment in the Reports of František Fajtl.

Slávna bojová cesta československých leteckých jednotiek, ako aj dramatic-
ké osudy jej príslušníkov, ktorí v rokoch druhej svetovej vojny so cťou bojovali proti ne-
meckej Luftwaffe a jej spojencom na mnohých frontoch druhej svetovej vojny, patria aj po 
dlhých siedmich desaťročiach k tým historickým témam, ktoré oslovujú nielen odbornú, ale 
aj širokú laickú verejnosť. O tomto neutíchajúcom záujme svedčí aj pomerne veľké množ-
stvo vedeckých, vedecko-populárnych, populárnych a spomienkových prác českých, slo-
venských, ale aj zahraničných autorov, ktoré boli vydané v posledných desaťročiach.1 Tak-

1 Históriou československého letectva, ako aj osudom jej príslušníkov, sa v posledných dvoch desať-
ročiach intenzívne venuje uznávaný český vojenský historik Jiří Rajlich. V tejto súvislosti treba spo-
menúť nasledovné práce: RAJLICH, Jiří. Na nebi sladké Francie. Válečný deník československých 
letců ve službách francouzského letectva. 1. část. Praha : Ares, 1998; RAJLICH, Jiří. Na nebi sladké 
Francie. Válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva. 2. část. Praha : 
Ares, 1998; RAJLICH, Jiří. Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách 
britského letectva. 1. část (1940). Praha : Ares, 1999; RAJLICH, Jiří – FIDLER, Jiří. Soumrak králů 
vzduchu. Československé vojenské letectvo 1945-1950. Praha : Ares : Deus, 2000; RAJLICH, Jiří. Na 
nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 2. část 
(1941). Cheb : Svět křídel, 2000; RAJLICH, Jiří. Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník českosloven-
ských letců ve službách britského letectva. 3. část (1942). Cheb : Svět křídel, 2001; SEHNAL, Jiří – 
RAJLICH, Jiří. Stíhací pilot. Praha : Naše vojsko, 2002; RAJLICH, Jiří. Na nebi hrdého Albionu. Vá-
lečný deník československých letců ve službách britského letectva. 4. část (1943). Cheb : Svět křídel, 
2002; RAJLICH, Jiří. Jediný československý maršál. Životní osudy Air Marshala a armádního gene-
rála (in memoriam) RNDr. Karla Janouška, KCB (1893-1971). Brno : Jota, 2002; RAJLICH, Jiří – 
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tiež aj audiovizuálne diela, ktorých obsah je venovaný českým a slovenským letcom z ro-
kov druhej svetovej vojny.2 

Čestné miesto medzi československými leteckými jednotkami, ktoré úspešne bojovali vo 
Francúzsku a vo Veľkej Británii, patrí aj 1. československému samostatnému stíhaciemu plu-
ku v ZSSR. Jeho základy boli položené v prvý februárový deň predposledného vojnového 
roka ešte na území Veľkej Británie, keď vznikla samostatná československá letecká peruť 
s určením pre ZSSR. Velenie československého letectva ju zostavilo z 21 dobrovoľníkov, 
ktorí boli po dohode prepustení z radov britského Kráľovského letectva.3 Konkrétne išlo o 13 
dôstojníkov a 8 rotmajstrov, z nich časť mala bohaté bojové skúsenosti, ktoré začala získavať 

BELCARZ, Bartlomiej –TAGHON, Peter – ROBA, Jean-Lousi – MICHULEC, Robert – WALL-
SGROVE, Roger. Fighters in France and Low Countries. Sandomierz : Stratus; Redbourn : Mushroom 
Model Publications, 2002; Jiří RAJLICH: Na nebi sladké Francie. Válečný deník československých 
letců ve službách francouzského letectva. 1. část. Praha : Naše vojsko : Ares, 2003; RAJLICH, Jiří. Na 
nebi sladké Francie. Válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva. 1. a 2. 
část. Praha : Naše vojsko : Ares, 2003; RAJLICH, Jiří – Jiří SEHNAL. Stíhači nad Kanálem. Česko-
slovenský stíhací wing RAF 1942-1945. Praha : Naše vojsko, 2003; RAJLICH, Jiří. Na nebi hrdého 
Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 5. část (1944). Cheb : 
Svět křídel, 2003; RAJLICH, Jiří. Esa na obloze. Nejúspěšnější čs. stíhači ve 2. světové válce. Praha : 
Naše vojsko, 2004; RAJLICH, Jiří. Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve 
službách britského letectva. 1. část (1940). Praha : Naše vojsko : Ares, 2004; RAJLICH, Jiří. Spitfire 
nad Evropou. Československý stíhač Otto Smik a jeho doba. Cheb : Svět křídel, 2004; RAJLICH, Jiří. 
Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách britského letectva. 7. část 
(Černá kronika československého letectva v RAF 1940-1945). Cheb : Svět křídel, 2004; LÁNÍK Jaro-
slav – RAJLICH Jiří – ČAPLOVIČ, Miloslav a kol. Vojenské osobnosti československého odboje 
1939-1945. Praha – Bratislava : Vojenský historický ústav Praha – Vojenský historický ústav Bratisla-
va, 2005; RAJLICH, Jiří. Na nebi hrdého Albionu. Válečný deník československých letců ve službách 
britského letectva. 6. část (1945-1946). Cheb : Svět křídel, 2005; RAJLICH, Jiří. – POLÁK, Tomáš. 
No. 310 (Czechoslovak) Squadron. 1940-1945. Boé Cedex : Phil H. Listemann, 2006; Jiří RAJLICH – 
Tomáš POLÁK: No 312 (Czechoslovak) Squadron. Boé Cedex : Phil H. Listemann, 2008; RAJLICH, 
Jiří. Na nebi sladké Francie. Válečný deník československých letců ve službách francouzského letectva 
1939-1945. Cheb : Svět křídel, 2008; RAJLICH, Jiří. Hurricane Ace Josef František. The True Story. 
Sandomierz : Stratus; Redbourn : Mushroom Model Publications, 2010; RAJLICH, Jiří. Josef Franti-
šek. Pokus o pravdivý příběh československého stíhače. Cheb : Svět křídel, 2010; RAJLICH, Jiří. Josef 
František. Historia prawdziwa. Sandomierz : Stratus, 2010; RAJLICH, Jiří – REŽNÁ, Jitka. Generál 
Fajtl slovem historika, rodiny a objektivem fotografů. Cheb : Svět křídel, 2012.
2 Český režisér Jan Svěrák natočil v roku 2001 film pod názvom Tmavomodrý svět, ktorého príbeh 
bol spracovaný na základe kníh genpor. let. Františka Fajtla. V roku 2009 bol spoločnosťou Mido 
Film Brno predstavený český dokumentárny film Historie československého vojenského letectví: 
Druhá světová válka - Nedáme se. O tri roky neskôr bol prezentovaný filmový dokument spoločnosti 
Magnet Press Slovakia pod názvom Krídla v boji 1939-1945. Oba filmové dokumenty vznikli na zá-
klade spolupráce vojenských historikov, pamätníkov a odborníkov z oblasti filmovej tvorby.
3 Samostatnú československú stíhaciu peruť s určením pre ZSSR tvorili: škpt. let. František Fajtl – 
veliteľ, škpt. let. Jan Klán – zástupca veliteľa, por. let. Jiří Sehnal, pobočník veliteľa, kpt. let. Stanislav 
Rejthar, por. Rudolf Borovec, por. let. Josef Stehlík, por. let. František Chábera, ppor. let. František 
Štička, ppopr.let. Tomáš Motyčka, ppor. let. Jiří Řezníček, ppor. let. Pavel Kocfelda, ppor. let. Leopold 
Šrom, ppor. let. František Krůťa, rtm. let. František Loucký, rtm. let. Jan Skopal, rtm. let. Ladislav 
Valoušek, rtm. let. Antonín Vendl, rtm. let. František Vaculík, rtm. let. Stanislav Tocauer, rtm. let. 
Bohuslav Mráz, rtm. let. Stanislav Hlučka – piloti. Šmoldas, Zdeněk. Českoslovenští letci v boji proti 
fašizmu. Praha : Naše vojsko, 1987, s. 264.
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ešte v nešťastnej francúzskej kampani.4 Ich výber z množstva uchádzačov o zaradenie do tej-
to leteckej jednotky sa uskutočnil podľa nasledujúcich zásad: štandard československých let-
cov musel byť vysoký, a preto boli do skupiny letcov zaradení niektorí výborní a veľmi dob-
rí piloti. Vzhľadom na skutočnosť, že odoslaním samých výborných pilotov by sa však kva-
litatívne oslabili československé stíhacie letecké jednotky bojujúce z pôdy Veľkej Británie, 
boli do tejto skupiny zaradení aj priemerní letci. Vzhľadom na skutočnosť, že na soviet-
sko-nemeckom fronte boli životné podmienky podstatne tvrdšie než vo Veľkej Británii, vele-
nie vybralo z celkového počtu dobrovoľníkov len mladších a fyzicky odolných pilotov.5 

Ďalší československí piloti, ako aj pozemný personál, ktorý mal doplniť túto jednotku 
už na území ZSSR, mali tvoriť tí Česi a Slováci, príslušníci 1. československej samostatnej 
brigády v ZSSR, za predpokladu, že úspešne absolvujú výcvik v sovietskych leteckých 
školských a výcvikových zariadeniach vo Vjaznikách a vo Volsku.

Presun československých dobrovoľníkov – príslušníkov samostatnej československej 
stíhacej leteckej perute z pôdy Veľkej Británie do ZSSR, ktorý meral cca 13 000 km, v pod-
mienkach vedenia intenzívnej bojovej činnosti nepriateľom na zemi, mori a vo vzduchu 
nebol ani bezpečný a ani jednoduchý. Skupina 21 príslušníkov československého letectva 
sa pod velením škpt. let. F. Fajtla 17. februára 1944 v prístave Liverpool nalodila na loď 
Reina del Pacifico, ktorá bola zaradená do námorného konvoja KMF 29, ktorý tvorilo ďal-
ších osemnásť transportných lodí.6 Ochranný sprievod im zabezpečovala jedna lietadlová 
loď, dva torpédoborce a sedem fregát. Cieľom tejto etapy presunu československých letcov 
bol egyptský prístav Suez, kde pristáli 7. marca 1944. Odtiaľ sa na druhý deň presunuli do 
Káhiry, kde zotrvali do 16. marca 1943. Potom nasadli na vlak, ktorý ich po dvoch dňoch 
dopravil cez palestínsku Haifu do sýrskeho Damašku. O tri dni neskôr ich autobusmi pre-
viezli na stanicu britského Kráľovského letectva Habbaniya v blízkosti irackého Bagdadu. 
Tu dorazili 22. marca 1944. Vzhľadom na malú intenzitu vlakovej dopravy, bola dvadsať-
členná skupina čs. letcov, bez veliteľa škpt. let. F. Fajtla, po troch dňoch presunutá z britskej 
leteckej základne nákladnými autami do Bagdadu. Odtiaľto sa opäť po železnici presúvali 
cez irackú Basru do iránskeho Teheránu, kde aj po troch dňoch cesty šťastne dorazili. V sta-
robylom meste ich už očakával ich veliteľ, ktorý túto trasu presunu absolvoval oveľa kom-
fortnejšie ako pasažier dopravného lietadla spoločnosti British Airways.

Po rokovaniach so sovietskym vojenským atašé v Teheráne sa ďalší presun z Iránu do 
ZSSR realizoval letecky, a to na palubách sovietskych vojenských dopravných lietadiel. Táto 
časť presunu sa realizovala v troch skupinách. Prvá desaťčlenná skupina čs. letcov odštarto-
vala z teheránskeho letiska 2. apríla 1944 a ešte v ten samý deň šťastne dorazila do Moskvy, 
kde ich privítal plk. let. Karel Mareš, bývalý veliteľ 311. čs. bombardovacej perute britského 
Kráľovského letectva. Ďalšia skupina čs. letcov, v tomto prípade zložená z 8 letcov, na túto 
cestu vyrazila 9. apríla 1944. Posledná trojica čs. letcov opustila Teherán 12. apríla 1944.

Z hlavného mesta ZSSR boli československí piloti presunutí vlakom na rozsiahlu letec-
kú základňu 6. náhradnej leteckej brigády do Ivanova, kde dňom 16. apríla 1944 začali te-

4 Až na por. let. Jiřího Sehnala, ktorý zo zdravotných dôvodov nebol schopný operačne lietať, išlo 
o letecký personál.
5 ČEJKA, Eduard – KLÍPA, Bohumil. Za svobodu Československa. Sv. 3. Praha : Naše vojsko, 
1960, s. 42.
6 RAJLICH, Jiří – REŽNÁ, Jitka. Generál Fajtl slovem historika, rodiny a objektivem fotografů. 
Cheb : Svět křídel, 2012, s. 374 a 376.
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oretickú časť preškolenia na sovietsku leteckú techniku. Konkrétne išlo o preškolenie na 
sovietsku stíhačku Lavočkin La-5 FN, ktorá bola vybraná, aby tvorila letecký park tejto 
československej leteckej jednotky.

Letci teoretickú časť prípravy ukončili v dňoch 2. – 3. mája 1944 záverečnými skúška-
mi. Od 3. mája 1944, ktorý sa stal aj dňom vzniku 128. československej samostatnej stíha-
cej perute v ZSSR, naši piloti pokračovali v praktickom leteckom výcviku. Najskôr na dvoj-
miestnych cvičných lietadlách typu ULa-5, od 9. mája 1944 v rámci pokračovacieho letec-
kého výcviku už na jednomiestnych strojoch typu La-5 FN. V deň začatia pokračovacieho 
leteckého výcviku dorazila k 128. československej samostatnej stíhacej peruti v ZSSR dvo-
jica nových letcov, ktorú tvorili bývalí piloti slovenskej stíhacej letky 13.7 Ich príchodom sa 
početný stav výkonných pilotov leteckej jednotky zvýšil z počtu 21 na 22 mužov.

128. československá samostatná stíhacia peruť v ZSSR sa na základe rozkazu veliteľa 
sovietskej 6. náhradnej leteckej brigády dňa 17. mája 1944 presunula z letiska Ivanovo na 
letisko Kubinka, kde jej príslušníci 30. mája 1944 úspešne zavŕšili poslednú časť výcviku, 
resp. preškolenia na sovietsku leteckú techniku.

O deň neskôr vydalo sovietske hlavné velenie rozkaz na zreorganizovanie 128. českoslo-
venskej samostatnej stíhacej perute v ZSSR na 1. československý samostatný stíhací letecký 
pluk v ZSSR. Spočiatku ho mali tvoriť len dve letecké perute vytvorené z počtov 128. čes-
koslovenskej samostatnej stíhacej perute v ZSSR, neskôr mal mať personálne vybudovanú 
aj tretiu peruť, a to z príslušníkov československého zahraničného vojska v ZSSR – absol-
ventov výcviku v sovietskom leteckom učilišti vo Vjaznikach. Po vojenskej a disciplinárnej 
stránke novovytvorený pluk podliehal veliteľstvu 1. československého armádneho zboru 
v ZSSR. Po stránke taktickej a operačnej podliehal veliteľstvu sovietskej vyššej leteckej 
jednotky, ktorej bol počas operačného nasadenia pridelený. Do funkcie veliteľa pluku bol 
ustanovený škpt. let. F. Fajtl, ktorý ju úspešne zastával až do konca druhej svetovej vojny.8 

Napriek skutočnosti, že piloti pluku boli pripravení na operačné nasadenie na soviet-
sko-nemeckom fronte a doslova „horeli“ nedočkavosťou zapojiť sa do leteckých bojov, do 
bojovej činnosti proti Nemcom a jeho spojencom sa zapojili až z povstaleckého letiska Zol-
ná, na ktorom pristáli 17. septembra 1944. Z tohto poľného letiska, ako aj z núdzovej letec-
kej plochy Rohožná a letiska Tri Duby, českí a slovenskí piloti pluku poskytovali povstalec-

7 Išlo o rtm. let. v zál. Antona Matúšeka a rtm. let. v zál. Ľudovíta Dobrovodského, bývalých prísluš-
níkov slovenskej stíhacej letky 13, ktorí 9. 9. 1943 zbehli na lietadlách Bf 109 G-4 na stranu sovietskej 
Červenej armády. Obaja Slováci absolvovali preškolenie na sovietsku leteckú techniku v leteckom uči-
lišti vo Vjaznikách. Podľa dochovanej Ličnoj letnoj knižky No 2 Antona Matúšeka tento pilot vykonal 
počas preškolenia na sovietsku leteckú techniku vo Vjaznikách nasledovné lety: 2 lety dvojitého riade-
nia na Jak-7 v trvaní 40 minút; 8 letov dvojitého riadenia na UTI La 5 v trvaní 49 minút; 36 na Vjazni-
kách ostatných letov na La-5 v trvaní 8 hodín, 16 minút; 21 samostatných letov na UTI 4 v trvaní 2 
hodiny a 3 minúty. VÚA-VHA, f. SSSR-X., 1. čs. smíšená letecká divize, inv. č. 77, šk. 10; BYSTRIC-
KÝ, Jozef – ŠUMICHRAST, Peter. Letka 13 v dokumentoch a obrazoch. Bratislava : Magnet Press, 
2004. ISBN 80-89169-02-3; ŠUMICHRAST, Peter. Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943. 
Cheb : Svět křídel, 2006. ISBN 80-86808-29-7; RAJLICH, Jiří – REŽNÁ, Jitka. Generál Fajtl slovem 
historika, rodiny a objektivem fotografů. Cheb : Svět křídel, 2012, s. 400. ISBN 978-80-87567.
8 K histórii vzniku a činnosti 1. československého samostatného stíhacieho pluku v ZSSR pozri 
nasledovné spomienkové práce F. Fajtla. FAJTL, František. Prví doma. Bratislava : Pravda, 1984; 
FAJTL, František. Podruhé doma. Praha : Naše vojsko, 1984; FAJTL, František. Vzpomínka na padlé 
kamarády. Praha : Horizont, 1991. ISBN 80-7012-052-5.
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kým pozemným silám neoceniteľné služby až do 25. októbra 1944, keď sa na rozkaz na 
jedenástich zostávajúcich letuschopných strojoch La-5FN presunuli na územie oslobodené 
sovietskou Červenou armádou.9 

Po komplexnom materiálno-technickom dovybavení, ako aj personálnom doplnení plu-
ku leteckým a pozemným personálom z radov bývalých príslušníkov slovenských vzduš-
ných zbraní, ktorí sa zapojili do národného boja za oslobodenia a absolvovali preškolenie 
na sovietsku leteckú techniku, sa Fajtlom vedený 1. československý stíhací letecký pluk 
„Zvolenský“ 1. čs. zmiešanej leteckej divízie v ZSSR zapojil v záverečných fázach vojny 
do oslobodzovania Československa počas Ostravskej operácie.10 

* * *

V pražskom Vojenskom ústrednom archíve – Vojenskom historickom archíve sa vo fon-
de Československá vojenská misia Moskva – SSSR nachádza aj súbor ako celok doposiaľ 
nepublikovaných dobových písomností, ktoré od 20. júna 1944 do 4. novembra 1944 zaslal 
veliteľ 1. československého stíhacieho leteckého pluku v ZSSR škpt. let. František Fajtl 
Československej vojenskej misii v Moskve. Obsah dochovaných dobových dokumentov 
nám neopakovateľným spôsobom približuje informácie o rozhodujúcich okamihoch života 
tejto legendárnej leteckej jednotky čs. vojenského letectva z čias druhej svetovej vojny.

Opisy dochovaných dobových dokumentov pochádzajúcich z činnosti pluku uverejňujeme 
v úplnom znení, v súlade s edičnými zásadami, a to v pôvodnej jazykovej a gramatickej úpra-
ve. Slová alebo ich časti, ktoré nedávajú zmysel, alebo sú skomolené, sme označili (!). Slová 
alebo ich časti, ktoré pri ich prepise zjavne vypadli, dávame do hranatých zátvoriek […].

* * *

DOKUMENT Č. 1

1. Čs. letecký pluk v SSSR.    20. červen 1944.
----------------------------------
Č. j.: 19/ dův /44.     3085/44
-----------------------
Věc: Odeslaní 1. Čs. let. pluku
na frontu – přosba.    D Ů V Ě R N É!

9 S pilotmi pluku z letiska Tri Duby odštartoval aj rtn. Gustáv Kubovič, príslušník Kombinovej 
letky Leteckej skupiny 1. čs. armády na Slovensku. Jeho Bf 109G-6 však dostal zásah od nemeckého 
protilietadlového delostrelectva. Neovládateľné lietadlo aj s pilotom na palube sa zrútilo pri obci 
Hermanovce. Pilot v jeho troskách zahynul.
10 K histórii činnosti 1. československého stíhacieho pluku v bojoch o Ostravu a Moravskú bránu 
pozri napr.: ŠMOLDAS, Zdeněk. Českoslovenští letci v boji proti fašizmu. Praha : Naše vojsko, 1987; 
DAŇKO, Ján a kolektív. 1. československá smíšená letecká divize v ZSSR. Praha : AVIS MO ČR, 
1998. ISBN 80-86049-44-2; STANISLAV, Ján – KLABNÍK, Viliam. Slovenské letectvo 1944 – 
1945. 3. zv., Bratislava : Magnet Press, 2003, ISBN 80-89169-00-7; RAJLICH, Jiří – REŽNÁ, Jitka. 
Generál Fajtl slovem historika, rodiny a objektivem fotografů. Cheb : Svět křídel, 2012. ISBN 978-
80-87567-07-4.
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Příloha: 1
----------

     Československá vojenská m i s s e,
     M O S K V A.

Prosím, aby bylo urychleno odeslání 1. Čs. leteckého pluku na frontu z těchto důvodů:
1./ Pluk je kompletní.
2./ Nemám možnosti udržovat piloty v létání. Důvod: Pluk má ve stavu 22 letounů LA- 

5, jejichž životnost je počítána na 100 hodin. Podle ruských předpisů jsou vysílány na 
frontu stroje, jejichž motory mají maximum 15 hodin resursu, t.j. 15 nalétaných hodin.
1.Čs. let. pluk má dnes 60% strojů, které přestoupily maximum dovoleného resursu. 
Některé z nich mají dokonce přes 20 hodin. Zbývajících 40% má resurs 14 hodin, to 
znamená, že 1. Čs. let. pluk po přistání na frontě bude mít 100% letounů přes dovolené 
maximum resursu (přelet na frontu počítám na 3-5 hodin). Mimo to dlouho stojící 
letouny nutno občas zahřáti a přezkoušeti, čímž se celkový resurs značně zvyšuje 
(25% chodu motoru na zemi připočítává se do celkového resursu letounu).

3./ Na pilotech jeví se nervosita, která je zvyšována oprávněnou žárlivostí bojovníka na 
ruské letce a na československé stíhače bojující na západní frontě.
Hlásím, že výcvik stíhačů byl ukončen dnem 30. 5. 1944. Přezkušovací komise měla 

přijet mezi 18.-20. t.m. Bylo nám přislíbeno, že po té okamžitě odjedeme na frontu.
Do tohoto termínu byl jsem nucen pro udržení pilotů v létání poskytnouti letcům mini-

mální počet letů. Od 30. 5. do 20. 6. 1944 absolvoval průměrně každý letec 4 lety.11 Dnešním 
dnem jsem přinucen všechny lety zastaviti, abych zajistil potřebnou životnost a výkon le-
tounů na frontě. Tento čin projeví se na pilotáži příslušníků 1. Čs. let. pluku a jestli se odlet 
na frontu ještě oddáli, hlásim, že nemohu převzít zodpovědnost za leteckou stránku pilotů 
1. Čs. let. pluku.

Pro udržení standardu pilotů v létání na nových typech je nutné, aby pilot udělal alespoň 
jeden desetiminutový let ve dvou dnech. Této možnosti nemá.

Podle rozhovoru se zdejšími veliteli je hlavně na štábu gen. Žukova a Čs. vojenské mis-
se, aby vyslaly přezkoušecí komisi a urychlily odlet 1. Čs. leteckého pluku na frontu.

Hlásím, že jsme dosud neobdrželi ruské uniformy, jak bylo mnou (se svolením Čs. voj.
misse) žádáno. Prosím, aby opozděné dodání anebo nedodání uniforem vůbec nabylo bráno 
v úvahu pro odeslání na frontu. Všechen létající personál má dostatečnou výbavu vlastní.

Hlásim, že dnešním dnem odesílám dopis vrchnímu veliteli maršálu J. V. Stalinovi, 
prostřednictvím štábu gen. Žukova jehož opis přikládám.

      vlastnoručný podpis
     Škpt. let. FAJTL František,
     zatímní vel. 1. Čs. let. pluku v SSSR.12 

11 Anton Matušek má vo svojom zápisníku letov za toto obdobie zaznamenané štyri lety na La-5FN 
v trvaní 1 hodiny a 40 minút. Lety vykonal v dňoch 6. 6. a 8. 6. 1944. VÚA-VHA, f. SSSR-X., 1. čs. 
smíšená letecká divize, inv. č. 77, šk. 10.
12 František Fajtl, narodený 20. 8. 1912, zomrel 4. 10. 2006. V rokoch 1933 až 1935 študoval vo 
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Vojenskej akadémii v Hraniciach na Morave. Bol vyradený ako poručík letectva a menovaný za pilo-
ta letca. Najskôr bol pobočníkom veliteľa I/2 perute, neskôr 1. dôstojník 5. pozorovacej letky letecké-
ho pluku 2 v Olomouci. Vojenskú službu v čs. predvojnovej armáde skončil ako 1. dôstojník 63. 
zvednej letky.
Nikdy sa nezmieril s rozbitím ČSR a po vzniku protektorátu Čechy a Morava odišiel do odboja. Šiel 
známou poľskou cestou a po krátkom pobyte v Bronowiciach sa s ďalšími účastníkmi čs. zahraničné-
ho odboja presunul loďou Castelholm do Francúzska. Tu sa z bývalého čs. poručíka letectva stal ser-
žant francúzskej Cudzineckej légie. V Chartres dokončil stíhací výcvik. Vrátili mu hodnosť poručíka 
letectva a 1. 5.  1940 povýšili na nadporučíka letectva. Po prepadnutí Francúzska sa zapojil do bojo-
vých akcií ako príslušník 1. čs. stíhacej letky, ktorá pôsobila pri francúzskej GC I/6. Loďou sa dostal 
cez Afriku a Gibraltár do Veľkej Británie, kde ho 2. augusta 1940 prijali do britského Kráľovského 
letectva v britskej hodnosti P/O. Najskôr pôsobil v 310. čs. stíhacej peruti, neskôr absolvoval operač-
ný výcvik, prešiel k 1. stíhacej peruti, potom k 17. stíhacej peruti. V rámci týchto britských stíhacích 
jednotiek dosiahol dve víťazstvá a jedno nepriateľské lietadlo vážne poškodil. Koncom roka 1940 ho 
povýšili do hodnosti F/O. Po vzniku 313. čs. stíhacej perute (27. 5. 1941) sa stal jedným z jej zakla-
dajúcich príslušníkov. Na svoje konto si pripísal ďalšie 2 víťazstvá v leteckom súboji. Uznaním 
všestranných kvalít bolo povýšenie do britskej hodnosti F/Lt a ustanovenie do funkcie veliteľa A - 
letky 313. čs. stíhacej perute. Najväčšieho uznania sa však dočkal 27. 4. 1942, keď ho ako prvého čs. 
letca ustanovili za veliteľa britskej leteckej jednotky – 122. stíhacej perute „City of Bombay“. Mal 
hodnosť britského S/L. Osudným sa mu však stal 5. 5. 1942, keď ho zostrelil nemecký stíhač nad 
okupovaným Francúzskom. S pomocou miestnych vlastencov sa dostal cez hranice do Španielska. 
Tam ho zaistili a následne aj internovali. Na zásah britského konzula ho prepustili a následne z Gib-
raltáru letecky presunuli do Veľkej Británie, kde sa čoskoro vrátil do činnej služby. Najskôr pôsobil 
na Inšpektoráte čs. letectva v Londýne, neskôr bol premiestnený k veliteľstvu 11. skupiny, potom  
10. skupiny Fighter Command v Rudloe Maner. Svoju činnosť čs. styčného dôstojníka ukončil v štábe 
Fighter Command. Po výkone týchto funkcií ho ustanovili v hodnosti britského W/C do funkcie čs. 
spoluveliteľa čs. báz v Churchstantone, Skeabrae a Ibsley, 27. 9. 1943 ho menovali za veliteľa čs. 313. 
stíhacej perute. V tejto funkcii zotrval až do 31. 1. 1944, keď bol prepustený zo zväzku RAF VR. Bol 
ustanovený do funkcie „veliteľa stíhacej perute, ktorú vyslali do ZSSR“. Nasledovala strastiplná ces-
ta loďou. Na leteckej základni Ivanovo 3. 5. 1944 utvorili 128. čs. samostatnú stíhaciu leteckú peruť, 
ktorá bola 1. 6. na letisku Kubinka zreorganizovaná na 1. čs. samostatný stíhací pluk. Na jeho čele 
zotrval František Fajtl až do konca vojny. Pluk pod jeho velením sa preslávil predovšetkým v bojoch 
počas SNP, neskôr o Moravskú bránu. V záverečnej fáze oslobodzovacích bojov Československa mal 
hodnosť majora letectva.
Po 2. svetovej vojne najskôr zastával štábnu funkciu na veliteľstve letectva Hlavného štábu, neskôr ho 
vyslali do Vysokej školy válečnej v Prahe. Po jej absolvovaní zastával funkciu dočasného zástupcu 
veliteľa 1. leteckej divízie v Prahe, neskôr sa stal profesorom stolice letectva na Vysokej škole váleč-
nej v Prahe. Tam ho zastihli aj februárové udalosti roku 1948. Ako bývalý príslušník západného od-
boja bol najskôr poslaný na mimoriadnu dovolenku (1. 2. 1949), po ktorej nasledovala všetkým „ne-
priateľským živlom“ novej ľudovodemokratickej republiky známa dovolenka s čakaním (1. 5. 1949), 
ktorá vyvrcholila 1. novembra 1949 jeho prepustením do výslužby. Najskôr pracoval ako pomocný 
archivár Národného technického múzea v Prahe-Karlíne. 10. 1. 1950 ho zatkli, odviezli do tábora 
nútených prác v Mírově, kde strávil 16 mesiacov. Bol degradovaný na vojaka. Po prepustení vykoná-
val najskôr manuálne práce, neskôr pôsobil aj v administratíve. V roku 1964 ho čiastočne rehabilito-
vali a vrátili mu nielen hodnosť pplk. gšt., ale ho povýšili do hodnosti plk. gšt. Bol prijatý do zamest-
nania v Štátnej leteckej inšpekcii. V tomto období sa opäť pustil do publikačnej činnosti. V roku 1968 
sa postavil do vedenia hnutia čs. letcov, ktorí plánovali obnoviť Zväz letcov Republiky Českosloven-
skej. Ich spoločné úsilie prerušil vstup intervenčných vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v 
auguste 1968. Po novembri 1989 zavŕšil úsilie na znovuobnovení Zväzu letcov a 31. 3. 1990 sa stal 
jeho čestným predsedom. Ešte v decembri 1989 ho zvolili za predsedu Združenia zahraničných letcov. 
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 D Ů V Ě R N É!
 

 
ČS. VOJENSKÁ MISSE V SSSR

                 24. červen                        4

  Došlo: ..........................................................   194.............

         3085 Dův.           - 44         01 příloha
  Čj:.........................................../.................Odd...................

Zal.
   22/1244.         Náčelník čs. voj. misse v SSSR
               Brig. gen. H. Pika.13

               (pečiatka)

 
(nečitateľné!)

V tejto funkcii zotrval do 22. 4. 1992, keď sa funkcie vzdal zo zdravotných dôvodov. F. Fajtla 1. 5. 
1990 povýšili do hodnosti generálmajora vo výslužbe a 8. 5. 2002 aj do hodnosti generálporučíka vo 
výslužbe. Bohatou literárnou tvorbou vzdal hold príslušníkom odboja. Nikdy nezabudol na obete 
priateľov a spolubojovníkov, ktorí na oltár vlasti položili to najcennejšie – vlastné životy. LÁNÍK, 
Jaroslav – RAJLICH, Jiří – ČAPLOVIČ, Miloslav a kol. Vojenské osobnosti československého odbo-
je 1939-1945. Praha – Bratislava : Vojenský historický ústav Praha – Vojenský historický ústav Bra-
tislava, 2005, s. 67-69. ISBN 80-7278-233-9; RAJLICH, Jiří – REŽNÁ, Jitka. Generál Fajtl slovem 
historika, rodiny a objektivem fotografů. Cheb : Svět křídel, 2012. ISBN 978-80-87567-07-4; 
CSÉFALVAY, František a kolektív. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : 
Vojenský historický ústav, 2013, s. 62-63. ISBN 978-80-89523-20-7.
13 Heliodor Píka, narodený 3. 7. 1897, popravený 21. 6. 1949. Príslušník čs. légií v Rusku a vo Fran-
cúzsku. Po návrate do vlasti pokračoval v službe čs. brannej moci. Po vytvorení Protektorátu Čechy 
a Morava odišiel na konci marca 1939 do Bukurešti, kde od apríla 1939 budoval organizačnú a spra-
vodajskú základňu čs. zahraničného odboja. 13. 10. 1940 musel Rumunsko opustiť a nasledujúci deň 
začal vykonávať funkciu čs. voj. zmocnenca v tureckom Istanbule. Dňa 8. 3. 1941 ho prezident Dr. E. 
Beneš poveril rovnakou úlohou v Moskve, do ktorej prišiel 26. 4. 1941. Od 2. 8. 1941 do augusta 1945 
vykonával funkciu náčelníka Československej vojenskej misie v ZSSR. Výrazným spôsobom sa po-
dieľal na výstavbe čs. vojska na území ZSSR a na organizovaní pomoci SNP. Po skončení vojny po-
kračoval v aktívnej službe. Krátko po februári 1948 požiadal o zdravotnú dovolenku. 5. 5. 1948 bol 
zatknutý a uväznený. Dňom 1. 6. 1948 preložený do výslužby a na neverejnom súdnom pojednávaní 
v dňoch 26. – 29. 1. 1949 bol na základe vykonštruovaných obvinení odsúdený na stratu hodnosti 
a trest smrti. Na konci roka 1968 bol pôvodný rozsudok zrušený v plnom rozsahu. Plne občiansky 
rehabilitovaný bol až r. 1990, keď bol aj povýšený na armádneho generála in memoriam. CSÉFAL-
VAY, František a kolektív. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský 
historický ústav, 2013, s. 197. ISBN 978-80-89523-20-7.
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DOKUMENT Č. 2

1. Cs. letecky pluk v SSSR.
Ref. k č.j.: 19/dův / 44.     МОСКВА, К p e m л ь.
         Príloha 1.
 

    ВЕРХНОМУ ГЛАВНOКОМАНДУЮЩЕМУ
    Маршалу Советского Союза СТАЛИНУ.
    -----------------------------------------------------

 ЛИЧНЫЙ СОСТАВ 1-го ОЧИАП, СФОРМИРОВАННЫЙ на ТЕРРИТОРИИ 
СОВEТСКОГО СОЮЗА, ШЛЕТ ВАМ БРАТСКИЙ ПРИВЕТ и РАПОРТУЕТ О СВО-
ЕЙ ГОТОВНОСТИ К ВЫПОЛНЕHИЮ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ ВЕРХОВНЫМ 
ГЛАВНЫМ КОМАНДОВАНИЕМ КРАСНОЙ АРМИИ по РАЗГРОМУ НЕНАВИСТ-
НОЙ ВСЕМИ НАРОДАМИ МИРА ЗАХВАТНИЧЕСКОЙ ФАШИСТСКОЙ ГРАБАР-
МИИ.

 ЛИЧНИЙ СОСТАВ 1-го ОТДЕЛЬНОГО ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ИСТРЕБИ-
ТЕЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА ГОРИТ ЖЕЛАНИЕМ и ПОЛОН РЕШИ-
МОСТИ, КАК МОЖНО СКОРЕЕ, РУКА ОБ РУКУ С БРАТСКИМ НАРОДОМ

 СОВЕТСКОГО СОЮЗА СРАЖАТСЯ НА ФРОНТЕ БОРЬБЫ с НЕМЕЦКИ-
МИ ЗАХВАТЧИКАМИ.

 КОМАНДОВАНИЕ 1-го ОТДЕЛЬНОГО ЧЕХОСЛОВАЦКОГО ИАП, РА-
ПОРТУЯ о ГОТОВHОСТИ к БОЕВИМ ДЕИСТВИЯМ с НЕМЕЦКИМИ ОККУПАН-
ТАМИ, ПРОСИТ ВАС ВЕPXOBНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО КРАСНОЙ АР-
МИИ, ДАТЬ ЗАДАНИЕ 1-му ОЧИАП и ОТПРАВИТЬ на ФРОНТ БОРЬБЫ с НЕ-
МЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ.

  КОМАНДОВАНИЕ 1-го ОТДЕЛЬНОГО ЧЕХОСЛОВАЦКОГО
  ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО АВИАЦИОННОГО ПОЛКА –

КОМАНДИР ПОЛКА
Младший Майор: -    vlastnoručný podpis /ФАЙТЛ/

НАЧАЛЬНИК ШТАБА
Капитан: -    vlastnoručný podpis /РЕЙТГАР/14

14 Moskva, Kremeľ.
Najvyššiemu Hlavnému veliteľovi
Maršalovi Sovietskeho zväzu Stalinovi.
Príslušníci 1. samostatného československého stíhacieho leteckého pluku,  sformovaného na území 
Sovietskeho zväzu, zasielajú Vám bratský pozdrav a hlásia svoju pripravenosť k splneniu uloženej 
úlohy najvyšším hlavným veliteľom Červenej armády na zničenie nenávidenej všetkými národmi 
sveta okupantskej fašistickej armády.    
Príslušníci 1 . samostatného československého stíhacieho leteckého pluku horia túžbou a sú plní ne-
dočkavosti, čo možno najskôr, ruka v ruke s bratským národom Sovietskeho zväzu  bojovať na bojis-
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DOKUMENT Č. 3

1. Čs. letecký pluk v SSSR.                                              26. červenec 1944.

4/2 - Z
Č. j.: 27/ dův /44.     3299/44
---------------------
Věc: Přemístení 1. Čs. let. pluku-
 hlášení.      D Ů V Ě R N É!
  
                           174

     Československá vojenská misse v SSSR,
     M O S K V A.

Hlásím, že přemístění 1. Čs. leteckého pluku z Kubinky do Proskurova bylo provedeno 
takto:

Odlet letajícího personálu dne 20. 7. 11944 (!) ve dvou skupinách.15 První skupinu dva-
nácti letounů vedl velitel pluku škpt. Fajtl, druhou skupinu deseti letounů škpt. Klán. Obě 
skupiny v pořádku přistály na letišti Briansk.

Pro nepříznivé počasí byl zakázán start k dalšímu úseku Briansk - Priluky. Piloti přeno-
covali v Briansku a dne 21. 7. 1944 odletěli do Priluk. V Prilukách opět pro nepříznivé po-
časí piloti byli nuceni přenocovat. V cestě bylo pokračováno dne 22. 7. 1944 a všechny le-
touny v pořádku přistály na letišti Proskurov.

Přesun pozemního personálu byl proveden ve třech sledech. První sled dopravním léta-
dlem “Douglas“ odletěl z Kubinky dne 20. 7. 1944 a přiletěl do Proskurova dne 22. 7. 1944. 
Druhý sled se přesunuje vlakem. Odjezd z nádraží Kubinka dne 22. 7. 1944. Třetí sled od-
letěl z Kubinky dopravním létadlem “Douglas“ dne 23. 7. 1944 a ještě téhož dne přistál na 
letišti Proskurov.

Dále hlásím, že velitel letiště Proskurov a velitel 516 BAO (batalion aerodromnogo 
obsluživanija) nebyli o našem přesunu vyrozuměni a náš pluk nepřijali. V důsledku toho 

ku s nemeckými okupantskými plieniacimi armádami.  
Velenie 1. samostatného československého stíhacieho leteckého pluku hlási pripravenosť k bojovej 
činnosti s nemeckými okupantmi, prosí Vás Najvyššieho Hlavného veliteľa dať úlohu 1. samostatné-
mu československému stíhaciemu leteckému pluku a odoslať na frontové bojisko s nemeckým oku-
pantom.
Velenie 1. samostatného československého stíhacieho leteckého pluku
veliteľ pluku
Mladší major Fajtl
Náčelník štábu
Kapitán Rejthar.
15 Starší z dvojice Slovákov pluku, Anton Matúšek, absolvoval prelet na trase Kubinka – Briansk 
v kabíne lavočky za 1 hodinu a 15 minút. Ďalšiu etapu preletu na trase Briansk - Priluky vykonal za  
1 hodinu a 20 minút. Tretiu a poslednú časť preletu na trase Priluky – Proskurov prekonal za 1 hodinu 
a 40 minút. VÚA-VHA, f. SSSR-X., 1. čs. smíšená letecká divize, inv. č. 77, šk. 10.
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prosil jsem o asistenci velitele 2. Čs. paradesantní brigády. Plk. Přikryl poskytl veškerou 
pomoc. Piloti i mužstvo byli ubytovaní a stravovaní u 2. Čs. paradesantní brigády.

Odeslal jsem též telegramy na nadřízená velitelství (2. Vzdušná Armada) a teprve dne 
24. 7. 1944 ve 22.00 hodin obdržel jsem zprávu, že 516 BAO dostalo rozkaz od velitelství 
2.V. A. přijati 1. Čs. let. pluk do stavu. Ještě téhož dne oznámil mi velitel 516 BAO, že mu 
byl nařízen přesun se svojí jednotkou. Prosil jsem ihned telegrafický velitelství RAB (Rajon 
Aviacionogo Bazirovanija) a velitelství 2.V. A., aby mi bylo oznámeno, kdo bude obsluho-
vat /doplňování benzinem, strava veškerého personálu, noclehy, atd.,/ náš pluk po přesunu 
516 BAO.

Dne 25. 7. 1944 přiletěl na letiště Proskurov zástupce velitele 2.V. A. general-major 
Romazon, který vydal veliteli letiště a veliteli BAO tyto rozkazy: Až na další (4-5 dní) pře-
sun BAO se zastavuje, aby bylo zajištěno obsluhování 1. Čs. leteckého pluku. Na přání 
zástupce velitele 2.V. A. představil jsem mu veškerý létající personál 1. Čs. let. Pluku, 
a hlásil těžkosti v rozmístění letounů na přetíženém letišti. General-major Romazon nedo-
statky dal na místě odstraniti.

Hlásím, že 1. Čs. let. pluk je nyní plně zajištěn. Až na další operační činnost i neoperační 
činnost byla zastupcem velitele 2.V. A. zakázaná. Bylo mi nařízeno čekat na další rozkazy.

 
      vlastnoručný podpis
      Škpt. let. FAJTL František,
      zatímní vel. 1. Čs. let. pluku.

Dostane :  1. Čs. armádní sbor-
  jako hlášní
  Československá voj. misse-
  na vědomí.

 

Věc: Přemístení 1, čs. let.pluku-                                   D Ů V Ě R N É!
hlášení.

ČS. VOJENSKÁ MISSE V SSSR 

             7. srpen                           4
  Došlo: ..................................................... 194............                

           3299 Dův.         - 44.           0
  Čj:.........................................../................Odd............

Zal.
22/12 44.
(nečitateľné!)
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DOKUMENT Č. 4

 
1. československý letecký pluk v SSSR.  Převursk, 10. listopad 1944.

Čj. 151 Taj. 44.     TAJNÉ!
Věc: (Ústup) 1. čs. let. pluku
 ze Slovenska- hlášení.
     Velitelství 1. Československého sboru
     v SSSR.,
     Čs. Voj. Misse
     S. V. Moskva
 
 
Hlásím, že pod nátlakem nepřítele a za souhlasu velitele 1. čs. armády na Slovensku, byl 

jsem nucen provésti náhlý ústup 1. čs. let. pluku v SSSR z letište Tri Duby k Rudé Armádě.
Dne 25. 10. 44. ráno, vyžádal jsem si, jako obvykle přesnou situaci vaľčícich stran. Mjr. 

gšt. T o t h, velitel vzdušných zbraní na Slovensku mi oznámil, že situace vlastnich vojsk se 
přes noc a během rána velmi zhoršila a že 2. čs. samostatná brigáda dostala rozkaz, zachyt-
nouti se na čáře Očová – Zvol. Slatina.

1. čs. let. pluk byl od rána v bojové pohotovosti, ale pro nepříznivé počasí nemohl zasá-
hnouti. Asi kolem 10 hodiny ranní, projížděly jednotky 2. čs. sam. brigády, ustupující 
z prostoru Dobrá Niva, vesnicí Hajníky, vzdálené asi 2 km od našeho letiště. Důstojníci 
těchto jednotek mi sdělili, že prý 2. brigáda dostala rozkaz stáhnouti se do prostoru Báňská 
Bystrice. Chtěl jsem si ověřiti pravdivost jejich tvrzení, ale z neznámých mi příčin, spoj. 
oddily Armády přestříhaly moje přímé telefonní vedení s velitelstvím vzdušných zbraní, 
takže jsem byl nucen zajeti osobně do Báňské Bystrice pro rozkazy.

Mezitím vydal jsem rozkazy náčelníku štábu, škpt. let. Stan. R e j t h a r o v i, odsunou-
ti se se štábem let. pluku, do Báňské Bystrice, městské kasárny, kde se shromáždí všichni 
příslušníci let. pluku, kteří nemohou býti evakuováni do SSSR. a odkudž se přesunou pod 
vedenim náč. štábu do určeného prostoru. Podle předem vydaných rozkazů, v dohodě s ve-
litelem vzdušných zbraní, měl se zbytek personálu 1. čs. let. pluku stáhnout do okolí obce 
D o n o v a l y, jestliže bude nebezpečí pádu města Ban. Bystrice.

-2-
 
Evakuace let. pluku začala asi kolem 10.30 hod. dne 25. 10. pod vedením náčelníka 

štábu pluku. Sklad záložních součástek pro letouny, nepotřebné mapy a různý kanc. mate-
rial, byly přede mnou zničeny. Benzin ze 120 nádržek po 125 litrech, byl vypuštěn do země.

Velitelé perutí dostali ode mne rozkazy, aby připravili všechny schopné letouny k odle-
tu. Poučil jsem piloty pro 2 přelety a to:

Tri Duby - Krosno a
Tri Duby - Debrecín.
Po te odjel jsem do Báňské Bystrice na velit. armády. Tam v mistnostech velit. vzduš-

ných zbraní již nikoho nebylo. V budově panoval evakuační ruch. Na operačním oddělení 
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armády, zastihl jsem jednoho majora gšt[.] [,] který mi označil situaci nepřítele prstem na 
mape, přibližně asi ½ cm jižně města Zvolen. Po té odjel jsem na letiště Tri Duby.

Mezitim, co jsem jel do Báňské Bystrice, telefonoval mjr. gšt. Toth16, /nevím odkud / 
npor. let. v zál. J. S t e h l i k o v i:

“Odjíždím, zde se všechno ruší, nemám pro Vás žádné rozkazy, dělejte vše na svou vlast-
ní pěst“. “Děkuji vám za všechnu práci, byl jsem s Vámi spokojen a na shledanou po válce.“

Po příjezdu na letiště Tri Duby, vydal jsem tento rozkaz:
“Pluk přelétne na letiště K r o s n o, Polsko, ve 4 rojich po 3 letounech. Prvý roj vede 

npor. let. v zál. J. Stehlík, druhý roj ppor. let. v zal. F. Štička, třetí roj npor. let. v zál. F. 
Chábera, čtvrtý roj jako poslední vedu já. Tři roje startují v intervalech 5 minut. Poletí nad 
mraky a v prostoru Krosno, otvory v oblacích “ pikují “ pod mraky. V případě ztráty orien-
tace, přistante na nejbližším letišti. V případě zhoršeného počasí “pichat“ mraky do 1500 m 
a jestliže budou mraky ještě níže, letět dále nad nimi a pokusiti se proletěti mraky až teprve 
v Polsku anebo ukrajinské nížině. Akční rádius letounu La-5 plně na to dostačuje. V krajně 
nepříznivém počasí vyskočte padákem! “

Pro letiště Krosno, rozhodl jsem se z toho dúvodu, protože jsem dostal na moji výzvu od 
velitele 2. V.A. tuto radioďepeši o pověternostní

-3-

situaci:
“ Oblačnost 7/10, báse mraků 60 0m, viditelnost 9 km.“
Na letišti Tri Duby, vydal jsem rozkaz ruským důstojníkum lt. Medvěděv a Kukuškin - 

zbrojířům pluku, aby po našem odletu zničili všechny bomby a střelivo. Mimo ně dostavil 
se na moje vyžádáni od armády důstojník – pyrotechnik, na zničení bomb. Mám však do-
jem, že k tomu asi nedošlo, protože na silnic[i] Zvolen - B. Bystrica, ustupovala neustále 
vojska i civilní obyvatelstvo a je nepravděpodobné, že by někdo respektoval rozkaz těchto 
ruských i slovenských důstojníků[,] t. j. zastaviti se nejméně na 20 minut ve vzdálenosti 
několika set metrů od skladiště munice, které bylo v polích za letištěm mezi silnicí a řekou.

Před odletem shromaždil jsem všechny ruské důstojniky, vydal mapy a obeznámil jich 
přesně s místem shromaždiště a dalšího ústupu.

Náčelníku spoj. služeb st. lt. Jemiliánovi nařídil jsem odsun malé rádiostanice RSB. do 
B. Bystrice a po té do hor. Velkou rádiostanici RAF. nařídil jsem zničit.

Šifrovacímu důstojníku nařídil jsem zničit šifry 1 a 2 a ponechat jedině šifry 3, pro pří-
pad nouze.

Náčelníku strelového oddělu, nařídil jsem zničit dokumenty.
Létající sled pluku startoval po rojích od 13.30 hod. Při rolování na letišti, zapadl letoun 

npor. let. v zál. F. Chábery17 do jámy po nepřát. bombě a musel býti zničen. Odstartovalo 

16 Jozef Tóth, narodený 22. 5. 1910, zomrel 26. 12. 1994. Podrobnejšie pozri: Pamäti generála 
Tótha. Slovenskí letci v povstaní. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004. 
ISBN 80-8061-189-0; LÁNÍK, Jaroslav – RAJLICH, Jiří – ČAPLOVIČ, Miloslav a kol. Vojenské 
osobnosti československého odboje 1939-1945. Praha – Bratislava : Vojenský historický ústav Pra-
ha – Vojenský historický ústav Bratislava, 2005, s. 299 – 300. ISBN 80-7278-233-9.
17 František Chábera, narodený 5. 1. 1912, zomrel 21. 10. 1999. Účastník bojov vo Francúzsku, 
Veľkej Británii, na Slovensku a v Ostravskej operácii. LÁNÍK, Jaroslav – RAJLICH, Jiří – ČAPLO-
VIČ, Miloslav a kol. Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Praha – Bratislava : 
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tudíž 11 letounů La- 5 s 11 piloty.
Provedení odletu:
Roje odstartovaly jak bylo nařízeno až na trětí roj, který ztratil vedoucího npor. let. 

v zál. Chaberu, který uvázl na letišti a kterému jsem nařídil odletět se mnou v letounu por. 
let. v zál. R. Borovce18.

V dúsledku nepříznivého počasí a ztráty vedoucího třetiho roje, přidaly se všechny le-
touny k roji npor. J. Stehlíka. Pro nepředvídané velké zhoršení počasí v prostoru Telgárt - 
Spišská Nová Ves, rozhodl se npor. let. v zál. J. Stehlík letět do Maďarska. Stále zhoršující 
se počasí donutilo ho letět nad mraky. Přibližně v prostoru nad městem Debrecín, objevila 
se v mracích velká díra, kterou proletěly střemhlav všechny letouny,

-4-

až na letoun štrtm.v zál. A. Matušky a rotnika Kuboviče /není příslušníkem našeho plu-
ku/, který se přidal k naším letcúm při ústupu na letounu Messerschmidt 109 G. Npor. let. 
v zál. J. Stehlík, ppor. let. v zál. Fr. Štička a A. Vendl přistáli normálně na louce, asi 15 km 
východně Oradea-Mare, Rumunsko. Ppor. let. v zál. L. Valoušek přistál normálně na letišti 
Oradea-Mare. Ppor. let. v zál. P. Kocfelda a St. Hlučka a rtm. let. v zál. Dobrovodský L.19 
přistáli nouzově na “břicho“ v polích okolo měst: Arad a Oradea Mare.

Jako poslední roj startoval jsem já s npor. let. v zál. Fr. Chaberou a ppor. let. v zál. L. 
Šromem ve 14.00 hod. Je pravděpodobné, že během půl hodiny, co můj roj startoval po 
prvním roji, zlepšilo se počasí nad středním Slovenskem do té míry, že mi umožnilo pokra-
čovat v provedení púvodního plánu, t.j. letět do Polska – SSSR. Letěl jsem celou cestu nad 
mraky ve výši 4.000 m, proletěl jsem mraky do 2.000 m a normálně jsem přistál se svým 
rojem na letišti Stryj.

Ihned jsem podal hlášení veliteli 2. VA. generálu plukovníku Krasovskému a druhého 
dne přesunul jsem se s rojem na letiště Převursk.

Dne 1. listopadu 44. přiletěl npor. let. v zál. J. Stehlík, ppor. let vzál. Stičkou, Vendlem 

Vojenský historický ústav Praha – Vojenský historický ústav Bratislava, 2005 s. 108-109. ISBN 80-
7278-233-9.
18 Rudolf Borovec, narodený 5. 2. 1915, padol 9. 11. 1944 pri prestrelke s nemeckými vojakmi nad 
obcou Nemecká Ľupča (dnes Partizánska Ľupča – P. Š.). FAJTL, František. Vzpomínka na padlé ka-
marády. Praha : Horizont, 1991, s. 186-192. ISBN 80-7012-052-5; LOUCKÝ, František. Mnozí nedo-
letěli. Praha : Naše vojsko, 1989, s. 61.
19 Ľudovít Dobrovodský, nar. 20. 12. 1920 v Jabloňovom. V druhej polovici roka 1943 sa v radoch 
2. garnitúry letky 13 zúčastnil bojov na východnom fronte, kde zostrelil jedno sovietske lietadlo. 
9. 9. 1943 spoločne s rtk. A. Matúšekom preletel na stranu sovietskej armády. Po preškolení na soviet-
sku techniku pridelený k 1. čs. stíhaciemu pluku v ZSSR, s ktorým sa zúčastnil bojov v Slovenskom 
národnom povstaní. Zostrelil jedno nemecké lietadlo. Po prechode povstalcov na partizánsky spôsob 
boja preletel front. Príslušník 1. čs. zmiešanej leteckej divízie v ZSSR. Po skončení druhej svetovej 
vojny pokračoval v službe v čs. armáde. Zahynul pri leteckej havárii v roku 1957. Podrobnejšie pozri 
napr. v týchto odborných prácach: STANISLAV, Ján – KLABNÍK, Viliam. Slovenské letectvo 1944 – 
1945. 3. zv., Bratislava : Magnet Press, 2003, ISBN 80-89169-00-7; BYSTRICKÝ, Jozef – ŠU-
MICHRAST, Peter. Letka 13 v dokumentoch a obrazoch. Bratislava : Magnet Press, 2004. ISBN 80-
89169-02-3; ŠUMICHRAST, Peter. Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943. Cheb : Svět 
křídel, 2006. ISBN 80-86808-29-7; RAJLICH, Jiří – REŽNÁ, Jitka. Generál Fajtl slovem historika, 
rodiny a objektivem fotografů. Cheb : Svět křídel, 2012. ISBN 978-80-87567-07-4.
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a Valouškem na letiště Převursk. Ppor. let. v zál. Kocfelda, Hlučka a rtm. let. v zál. Dobro-
vodský předali letouny k oprave Rudé Armadě a očekávají na přesun na letišti Oradea Mare.

Ppor. let. v zál. St. Tocauer přiletěl do Polska v letounu Ju-WHI-34 jako pasažer.
Na Slovensku zústali: škpt. let. St. Rejthar, por. let. v zál. Rudolf Borovec, por. let. v zál. 

Jiri Sehnal, st. technik lt. Jemiljianov, lt. Šumilov, lt. Bykov, technik lt. Korovuškin, ml. 
technik lt. Kukuskin, ml. technik lt. Medvěděv, technik lt. Šakun, technik lt. Klecov, a ml. 
technik lt. Rapasej a starešina Sapošnikov. Dále 10 sovětských poddústojníku, kteří byli 
k pluku přideleni pro obsluhu dvou radiostanic. a čet. Machlica, voj. Zoltán a Bendik, ná-
hradniho pluku 1. čs. sboru, přidělení k 1. čs. let. pluku.

-5-

Štrm. let. v zál. A. Matušek i rotník Kubovič nutno pokládáti za nezvěstné.20

Hlásím, ze zůstavších příslušníků 1. let. pluku, nemohl jsem evakoovati (!) do SSSR. 
pro nedostatek dopravních letounů. Dne 22. 10. 44. prosil jsem velitele 2.VA. o 2 dopravní 
letouny typu Douglas. V šifrtelegramu jsem hlásil, že letouny budou zapezpečeny (!) na 
letišti Tri Duby a budou sloužiti výhradně k odsunu zbytku personálu 1. čs. let. pluku. Měl 
jsem ještě v úmyslu odsunouti do SSSR. nejlepší mechaniky a specialisty Slováky z přidě-
leného mi detachementu.

Materiál zanechaný na Slovensku:
1/ Asi 60% majetku pilotů: uloženo v horách v domě gazdy. Piloti jsou informovani.
2/ Železná bedna s veškerou plukovní korespondencí a razítky. Zakopána u letište Zol-

ná. O přesném místě jsou informováni kromě mne por. let. v zál. Sehnal, por. let. v zál. 
Bezňák /z detachementu/ a spolehlivý vojín Blažek /též z detachementu/, Pořídím náčrt 
a uložím jako zprav. dokument u pluku.

K úschově rozhodl jsem se proto, ze vzhledem k situaci, vzhledem na úsilovný požada-
vek armády vypomáhati v boji až do konce, vzhledem na stále se měnící a zhoršující se 
počasí, dále vzhledem na nedostatek dopravních letounů a vzhledem na možnost brzkého 
příchodu Rudé Armady a nakonec vzhledem na fakt, ze budeme muset letouny zničit a bo-
jovat jako pěchota, nemohl jsem bednu sebou vozit a chtěl jsem alespoň korespondenci 
pluku nějakým způsobem zachránit.

Podle zprav velit. 2.VA. škpt. let. Rejthar měl rádiospojení až do 27. 10. 44. Poslední 
jeho depeše zněly: “Jsme obklíčeni“.

“Ustupujeme do hor.“
Ještě jedna rádiodepeše došla na velit.2. VA., byla však zkomolena k nerozluštění. Od té 

doby není od nich slechu.

20 Matúšekov Lavočkin La-5FN, trupové číslo 62, mal ihneď po štarte technické problémy. Pilot 
najskôr nemohol zasunúť do krídla podvozkovú nohu, neskôr sa k tomu pridala aj technická porucha 
vzduchom chladeného hviezdicové motora Švecov AŠ-82FN, ktorá ho prinútila núdzovo pristať na 
východnom Slovensku, medzi obcami Domanovce a Spišský Hrušov. V mieste núdzového pristátia sa 
nachádzal nepriateľ, preto svoju lavočku zapálil strelou zo signálnej pištole. Po štyroch dňoch skrý-
vania sa dostal k miestnej partizánskej jednotke Juraja Marcinku. K 1. československej zmiešanej 
leteckej divízii dorazil až 26. 2. 1945, t. j. že po 125 dňoch sa vrátil opäť k materskej leteckej jednot-
ke, ktorou bol 1. československý stíhací pluk v ZSSR. VARSIK, J. Milan – HORÁK, Miroslav. Prí-
hody na krídlach. Bratislava : Obzor, 1977; RAJLICH, Jiří – REŽNÁ, Jitka. Generál Fajtl slovem 
historika, rodiny a objektivem fotografů. Cheb : Svět křídel, 2012. ISBN 978-80-87567-07-4.
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Hlásím, že 1. čs. let. pluk v SSSR. se reformuje na letišti Převursk a připravuje se na 
další boj.

Dostane: Velit. 1. čs. sboru v SSSR jako hlášení   vlastnoručný podpis
Čs. voj. Misse, Moskva na vědomí.    Velitel 1. čs. let. pluku
       v SSSR

1. čs. let. pluku v SSSR.           4/2 – Z            4002/44

Věc: Ústup 1. čs. let. pluku
ze Slovenska - hlášení.

     Československá vojenská misse v SSSR,
 
     Moskva.
     ------------
 

  Předkládám na vědomí.
 
      vlastnoručný podpis
      Velitel 1. čs. let. pluku v SSSR
      škpt. let. Frant. Fajtl

T A J N É!

ČS. VOJENSKÁ MISSE V SSSR 

            6. prosinec                        4

  Došlo: ...................................................... 194............

          4002 Taj.           - 44                 0
  Čj:........................................../................Odd..............

1) Gen. Beljanov v překladu čj. 4017 Taj.44 z 7/XII-44.
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DOKUMENT Č. 5

       4003/44

Velitel 1. čs. let. pluku v SSSR.
       Pševursk, 4. 11. 1944.

Č. j.: 150 Dův. 44.                 4/2 - Z
Věc: Souhrnné bojové hlášení -
 předložení.   Velitelství 1. čs. sboru v SSSR.,
     S. V.
     ---------

Hlásím, že 1. čs. let. pluk v SSSR přesunul se podle rozkazu velitele 2 V. A. gen. plk. 
Krasovského21 dne 17. 9. 1944 na letiště Zolná u Zvoleně. [,] s úkolem podporovat sloven-
skou armádu bojující ve středním Slovensku, zajistiti bezpečnost ve vzduchu a přímo vyho-
vovati požadavkům velitele čs. armády na Slovensku.

Od 17. 9. 44 do 25. 10. 44 bylo vykonané celkem: 
492 bojových letů v čase
326 hodin 15 min. s těmito výsledky:

v 18 vzdušných soubojích bylo sestřeleno:
9 letounů / 1 Ju 88, 1 Ju 87, 3 Me 109 G, 1 FW 190, 2 FW 189 a 1 Fi 156 /22

pravděpodobně sestřeleno: $1
4 letouny / 1 Ju 88, 1 FW 189,1 Me 109 G, 1 Ju 87/,
poškozeno :
5 letounů / 2 FW 190, 2 Me 109 G, 1 Ju 88/

Na letišti Pieštany a zemi bylo zničeno:
11 letounů různých typů,
poškozeno:
dalších 10 letounů.

21 Stepan Akimovič Krasovskij, narodený 20. 8. 1897, zomrel 21. 4. 1983. Podrobnejšie pozri napr.: 
CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský 
historický ústav, 2013, s.132. ISBN 978-80-89523-20-7.
22 Na základe analýzy archívnych záznamov a publikovaných prác si víťazstvá pripísali nasledovní 
príslušníci 1. československého stíhacieho leteckého pluku v ZSSR: 19. 9. 1944: npor. let. J. Stehlík 
- 1 Ju 88; 19. 9. 1944 : ppor. let. Jan Skopal – 1 Fi 156, 19. 9. 1944 : ppor. let. L. Šrom – 1 Fw 156, 
7. 10. 1944 : npor. let. J. Stehlík a ppor. let. P. Kocfelda – 1 Ju 87, 8. 10. 1944 : ppor. let. L. Šrom 
a ppor. let. S. Hlučka – 1 Fw 189, 12. 10. 1944 : ppor. let. L. Šrom – 2 Bf 109, 12. 10. 1944 : ppor. let. 
P. Kocfelda – 1 Bf 109, 18. 10. 1944 : ppor. let. S. Hlučka – 1 Fw 190, 18. 10. 1944 : L. Dobrovod-
ský – 1 Fw 189, 18. 10. 1944 : ppor. let. L. Šrom – 1 Bf 109. Porovnaj: http://aces.safarikovi.org/
victories/victories-czech-sssr.html.
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Při útocích na pozemní cíle, bombardováním a ostřelováním bylo zničeno:
75 nákladních aut s vojskem anebo voj. nákladem[,]
2 tanky,
14 osobních aut,
8 želez. vagonů s nákladem anebo vojskem[,]
3 dělostřel. baterie,
3 minometné baterie,
3 lokomotivy,
4 kulometná hnízda,
2 skladište střeliva,
1 benzinová cisterna,
2 motocykly a
14 selských povozů s voj. nákladem.

Poškozeno:
135 nákladních aut s vojenským nebo voj. nákladem
7 tanků
10 želez. vagonů s voj. nákladem nebo vojskem
17 osobních aut
6 děl. baterií
7 min. baterií
5 kul. hnízd
3 lokomotivy
1 motocykl
10 selských povozů s voj. nákladem
1 dům se štábem velit. něm. armády.
Ztráty:
Ve vzdušných soubojích nebylo ztrát. Piloti docílili 100% vítězství nad německými letci.
 
Při náletech na pozemní cíle / šturmovce/ ztraceny byly 4 letouny s těmito posádkami, 

které nutno pokládati za nezvěstné:
  Ppor. let. v zál.  K r u ť a František23,
  - “ -   V a c u l í k František24,
  - “ -   M r á z Bohuslav25,
  - “ -   M o t y č k a Tomáš26.

23 Správne František Krůťa. Po úteku zo zajatia sa vrátil k materskému leteckému pluku až v apríli 
1945.
24 František Vaculík, narodený 5. 5. 1918, padol 20. 9. 1944 pri obci Pravenec. Pozri: LOUCKÝ, 
František. Mnozí nedoletěli. Praha : Naše vojsko, 1989, s. 221; FAJTL, František. Vzpomínka na pad-
lé kamarády. Praha : Horizont, 1991, s. 165-173. ISBN 80-7012-052-5.
25 Bohuslav Mráz, narodený 10. 12. 1920, padol 7. 10. 1944 v priestore obce Blaufus pri Kremnici. 
Pozri: LOUCKÝ, František. Mnozí nedoletěli. Praha : Naše vojsko, 1989, s. 157; FAJTL, František. 
Vzpomínka na padlé kamarády. Praha : Horizont, 1991, s. 174-179. ISBN 80-7012-052-5.
26 Tomáš Motyčka, narodený 8. 7. 1915, padol 15. 10. 1944 v priestore Diviaky. LOUCKÝ, Franti-
šek. Mnozí nedoletěli. Praha : Naše vojsko, 1989, s. 156. ISBN 80-206-0053-1; FAJTL, František. 
Vzpomínka na padlé kamarády. Praha : Horizont, 1991, s. 180-185. ISBN 80-7012-052-5.
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Při nouzových přistáních byly ztraceny: 
2 letouny pro silné poškození nepřátelskou OPL,
1 letoun pro poruchu olejového potrubí motoru,
1 letoun pro poruchu motoru / tento letoun byl již ze ¾ opraven, musel však býti
zničen pro nedostatek času – ústup.

Ztráty při ústupu:
1 letoun neschopný / musel býti spálen na letišti Tri Duby / dne 25. [10.]
3 letouny pro nepříznivé počasí přistály nouzově v Rumunsku / u Aradu a Oradea
Mare /[.] Letouny byly prědány Rudé Armádě k opravě.
1 letoun nezvěstný i s pilotem šrtm. let. v zál. M a t u š k e m Ant.
 
Z celkového stavu 23 čs. příslušníků 1. čs. let. pluku v SSSR jsou na letišti Převursk:
škpt. let. Fajtl František
npor. let. v zál. Stehlík Josef
npor. let. v zál. Chábera František
ppor. let. v zál. Štička František
- “ -  Šrom Leopold27

- “ -  Skopal Jan28

- “ -  Vendl Antonín
- “ -   Valoušek Ladislav
- “ -   Tocauer Stanislav

na letišti Přemysl:
škpt. let. Klán Jan

na letišti Oradea Mare, Rumunsko, čekají na odsun do Převurska:
ppor. let. v zál. Kocvelda Pavel29

- “ -  Hlučka Stanislav
rtm. let. v zál. Dobrovodský Ludvik

na Slovensku v horách zůstali:
škpt. let. Rejthar Stanislav
por. let. v zál. Borovec Rudolf
por. let. v zál. Sehnal Jiří

27 Jeho vojnový príbeh čitateľom priblížila dvojica českých autorov v publikácii pod názvom Stíhací 
pilot. SEHNAL, Jiří – RAJLICH, Jiří. Stíhací pilot. Praha : Naše vojsko, 1991. ISBN 80-206-0264-X.
28 Jan Skopal patril medzi pilotov, účastníkov národného boja za oslobodenie v rokoch druhej sve-
tovej vojny, ktorých vojnový príbeh bol zaznamenaný na stránky autobiografie pod názvom Trojuhel-
ník naděje. SKOPAL, Jan. Trojuhelnik naděje. Praha : Naše vojsko – Český zvaz protifašistických 
bojovníků. 1990. ISBN 80-206-0006-X.
29 Správne Kocfelda.
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v nemocnici ve Lvově:
ppor. let. v zál. Řezníček Jiří / zraněn při nouzovém přistání 18. 10.
   odsunut Douglasem do SSSR. 21. 10. 44/
v nemocnici v Moskvě:
ppor. let. v zál. Loucky František / zraněn v boji dne 21. 9. a odsunut
   Douglasem do SSSR dne 28. 9. 44./

Hlásím, že mimo jmenované příslušníky zůstali na Slovensku ještě ruští příslušníci plu-
ku v celkovém počtu:

9 důstojníku a
10 poddůstojníku. Všichni jsou ve skupině škpt. let. Rejthara.

Během bojové činnosti na Slovensku od 17. 9. do 25. 10. 1944 bylo celkem shozeno:
624 bomb /50 kg, 25 kg, zápalné a průbojné/

a vystřeleno asi
50.000 kanónových nábojů.

 
Hlásím, že velmi často bylo útočeno, podle požadavku velit. armády, na shromaždiště 

skrytých vojsk, aut, tanků, muničních skladů[,] atd‘, takže piloti po návratu z letu, nemohli 
hlásiti přesných výsledků a omezovali se na výrazy: “.nevím, nedalo se zjistit, shodil jsem 
to tam, kde bylo nařízeno…“

Teprve po hlášení zpráv. orgánů armády, které měly svoje konfidenty mezi civilním 
obyvatelstvem, dala se přibližně oceniti práce letců.

Souhrně udávám, že tyto nálety byly velmi účelné a to jak pro povzbuzení morálky po-
zemních vojsk, tak i pro citelné ztráty nepřítele. Tak na př. bylo mi oznámeno z vel. armády 
5 dní po útoku na nádraží Diviaky, že bylo usmrceno 8 a těžce zraněno 80 německých vo-
jáků. Rovněž úspěšně bylo bombardováno shromaždiště tanků a budova SV. německé ar-
mády v St. Teplicích[.]

Prvý čs. let. pluk v SSSR, dostal 3 pochvalná uznání od velitelů jednotlivých úseků te-
lefonicky přes velit. armády, pochvalné uznání od velitele 2. čs. samostatné brigády osobně 
a písemné pochvalné uznání od velitele 1. čs. armády na Slovensku div. gen. Viesta.

Vzhledem k tomu, že 1. čs. let. pluk setkal se v počátku bojů o Slovensko s organizač-
ními, materielními a jinými nedostatky, dále vzhledem k tomu, že piloti byli nuceni bojova-
ti při velmi ztížených podmínkách povětrnostních, terenních i materiálních /šetření benzí-
nem a střelivem/ hlásím, že oceňuji práci všech pilotů za velmi dobrou, až výtečnou. Piloti 
z 80% museli si prováděti detailní průzkum cílů sami, byli v neustálé palbě něm. OPL. 
Nebylo jediného letce, který by se vrátil s neprostřeleným letounem.

Po celou dobu měli výtečnou morálku, kterou blahodárně přenášeli na pozemní personál 
a civilní obyvatelstvo, s kterým přišli do styku.

Hlásím, že v krátkém čase byli vycvičeni ruskými mechaniky slovenští mechanici v ob-
sluze letounu La-5 na takovou míru, že mohli pracovati samostatně. Osvědčili se velmi 
dobře a umožnili pílí, samostatností a usilovnou prací bezpečný odsun ruského pozemního 
personálu do SSSR.
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Dostane: Velitel. 1. čs. sboru v SSSR.
 jako hlášení.
Čs. voj. misse Moskva –   vlastnoručný podpis
na vědomi.     ----------------------------------------
      Velitel 1. čs. let. pluku v SSSR
      škpt. let. Fajtl Frant.

T A J N É!

ČS. VOJENSKÁ MISSE V SSSR 

6. prosinec                            4

Došlo: ................................................... 194….

4003 Taj.           - 44                 0
Čj:............................/..................Odd..............

1) Gen. Beljanov v překladu čj. 4017 Taj.44 z 7/XII.
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PERSONÁLIE
DÔSTOJNÍK V ARMÁDE A SPOLOČNOSTI NA 
PRELOME 18. A 19. STOROČIA: IMRICH II. ZAY 
A JEHO KARIÉRA (1765 – 1831)

EVA KOWALSKÁ

KOWALSKÁ, E.: Officer in the Army and Society at the Turn of the 18th and 19th 
Centuries: Imrich II. Zay and his Carreer (1765 – 1831). Vojenská história, 2, 19, 
2015, pp 147-160, Bratislava.
In the introduction of the paper, the author outlines the issue concerning the 
military service and armed homeland defence at the end of the Early Modern 
Age. As she puts it, this activity represented one of the basic obligations for the 
members of nobility and was an integral part of the code of noble virtues. 
However, even for the noblemen, it was not simple and cheap to operate in the 
army in the command positions as well as to withdraw from the military service. 
Moreover, many noble families considered carefully whether they would 
“subscribe” their only son – heir and successor of the family – to the military 
status and whether the glory of the battlefield would accord with the interest in 
property development. On the other hand, the military service offered an 
opportunity to climb up the ladder of military rank not based on prestigious 
property or antiquity and glory of the family. Of considerable significance was 
also the relative respect towards non-catholic religion, appreciation of individual 
merits or fulfilment of the desire for adventure. Taking the example of the 
Lutheran Imrich Zay, heir of an ancient family and a direct actor of the Austrian-
Turkish and French conflict as well, the study deals with the analysis of the 
aforementioned issues. Examining the micro- or personal history, the author 
strives to comprehend to what extent the military service was becoming the 
catalyst in the cultural transfer processes.
Military History. Austria-Hungary. Officer in the Army and Society at the Turn of 
the 18th and 19th Centuries. Imrich II. Zay and his Career.

Gesundheit sey Ihr Panzer, und Stärcke sey Ihr Schild,-  
dann lesen hoffentlich später Enckel den Namen Zay in  

den Annalen derjenigen Helden, die die Feinde aus  
Europa vertrieben, oben an.1

1 Zdravie nech je Vaším pancierom a sila Vaším štítom – potom budú, dúfajme, neskorší potomkovia 
čítať meno Zay v análoch tých hrdinov, ktorí vyhnali nepriateľov z Európy. Blahoželanie adresované 
Imrichovi II. Zayovi pri príležitosti jeho prijatia do husárskeho pluku generála Wurmsera. List baróna 
von Taubenheima z 8. 1. 1787. Ministerstvo vnútra SR – Slovenský národný archív (MV SR – SNA) 
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18. storočie sa v rámci uhorských aj slovenských dejín oceňuje ako obdobie s relatívne 
pokojným priebehom, keď sa viac-menej sporadicky vyskytli príležitosti ako získať slávu 
v rámci vojenskej služby priamo na bojovom poli. Tento druh kariéry bol pritom v rôznych 
spoločenských vrstvách oceňovaný rôznym spôsobom: doživotná služba nebola príťažlivou 
predstavou pre tých, čo mali slúžiť ako radoví vojaci, a to, bezpochyby, ani vtedy, keď ne-
hrozilo časté nasadenie do vojenských konfliktov. Pátranie po zbehlých vojakoch tvorilo 
v druhej polovici 18. storočia značnú časť agendy stoličných úradníkov, ktorí vydávali 
a rozširovali letáky o hľadaných dezertéroch. Vidina skorej smrti v prípade nasadenia do 
bojovej operácie alebo dožitia v invalidovni alebo na okraji spoločnosti nebola lákavá, aj 
keď štát začínal prejavovať starostlivosť tým, ktorí pre jeho slávu a dobro obetovali svoje 
zdravie. Vojenská služba bola, naopak, sociálne príťažlivá pre príslušníkov šľachty, pre 
ktorých bola obrana vlasti so zbraňou v ruke jednou z ich základných povinností a tvorila 
neoddeliteľnú súčasť kódexu šľachtických cností. Ale aj tak sa však v šľachtických rodi-
nách dobre zvažovalo, či sa pre vojenský stav „upíše“ jediný syn – dedič a pokračovateľ 
rodu a či sa sláva z bojového poľa bude zlučovať so záujmom o rozvoj majetku. Pôsobenie 
vo vojsku na veliteľských postoch nebolo ani pre šľachticov jednoduchou a lacnou záleži-
tosťou. Finančne náročné bolo zaobstaranie výstroja, miesta dôstojníkov sa tiež zakupovali, 
nehovoriac o zriadení vlastnej vojenskej jednotky. A ani vystúpenie oficiera z vojenskej 
služby sa nezaobišlo bez zaplatenia vysokého odstupného.

Vojenská služba aj napriek všetkým rizikám a negatívam ponúkala, nehľadiac na prestíž 
majetku alebo starobylosť a slávu rodu, možnosť vzostupu po rebríčku vojenských hodnos-
tí, nehovoriac o príležitosti pre vojakov z neprivilegovaných vrstiev dosiahnuť dokonca 
sociálne najviac oceňovanú métu – šľachtický titul, nobilitáciu. Bez významu nebol ani 
relatívny rešpekt voči nekatolíckemu vierovyznaniu, ocenenie individuálnych zásluh alebo 
naplnenie túžby po dobrodružstve. V takýchto konotáciách je potom zaujímavé sledovať 
osudy konkrétnych vojakov, radových aj dôstojníkov, ktoré sa ani nemuseli formovať vo 
vojenských stretoch veľkých rozmerov, a napriek tomu môžu mať značnú výpovednú hod-
notu o dobe zásadných spoločenských premien. Prelom 18. a 19. storočia možno za takú 
považovať: ohlas a dôsledky epochálnej Francúzskej revolúcie, len postupné a čiastočné 
vťahovanie monarchie do otvorených konfliktov, nástup nacionalizmov, počiatky moderni-
zácie štátnych útvarov sa zaujímavým spôsobom dajú „čítať“ aj v životoch jednotlivých 
ľudí. Potomok jedného významného luteránskeho rodu Imrich II. Zay, ktorý si vyskúšal 
vojenskú aj civilnú kariéru, sa ponúka ako príklad na overenie metodologických postupov, 
ktorých cieľom je sondou do mikro- či osobnej histórie vidieť zásadné zmeny spoločnosti 
„zblízka“…

Armáda ako socializačná platforma?

Habsburské regulárne jednotky boli organizované na kvázi teritoriálnom základe a via-
cerí velitelia pochádzajúci z Uhorska sa preslávili aj v európskom meradle. Neboli to len 
aristokratickí majitelia rôznych plukov, ale aj muži, pochádzajúci z inak marginalizovaných 
vrstiev. Poľný maršal Andrej (Andreas) Hadik stelesňoval príklad človeka, ktorý, z pôvod-
ne zemianskej rodiny, urobil skvostnú kariéru a patril medzi obľúbencov z okruhu Márie 

v Bratislave, Fond Zay, Bučiansky archív, Imrich Zay – Korešpondencia, šk. 104, 1. časť, fol. 37.



VOJENSKÁ HISTÓRIA

149

Terézie.2 Ešte pred ním sa bývalý oficier v saskom vojsku, nekatolík Philip Heinrich Cali-
sius (Kališ, podľa pôvodu zo sliezskeho Kališa/Kalisza), dostal do okruhu princa Eugena 
Savojského. Počas bojov o Belehrad v lete 1717, najmä počas rozhodujúcej bitky 16. au-
gusta, sa vyznamenal v radoch bavorského jazdeckého oddielu pod velením generála Ales-
sandra de Maffei. Svoje zásluhy o udržanie cisárskeho tábora premenil na osobnú pochvalu 
od cisára Karola VI.,3 priazeň spomínaného princa Eugena, ale aj (vďaka sobášu s Katarí-
nou Razghovou) do podoby indigenátu a získania rozsiahlych majetkových komplexov 
v Uhorsku (Malé Bierovce, Branč, neskôr aj ďalšie). Jeho syn Christian sa prepracoval až 
do pozície neoficiálneho generálneho inšpektora evanjelickej a.v. cirkvi. Prispela k tomu aj 
šikovná sobášna voľba, keď sa oženil s vdovou po vplyvnom povstaleckom generálovi Šte-
fanovi Petröczim, Alžbetou, rodenou Révay. V jej – a následne aj v jeho okolí sa združova-
li poprední vzdelanci pietistickej orientácie. Svojej manželke poskytoval dostatočný priestor 
pre angažovanie sa v rámci kultúrneho mecenátu4 a rodina sa aj vďaka tomu zaradila medzi 
najvplyvnejšie v rámci luteránskej (ev. a.v.) komunity.

Premyslená sobášna politika priviedla Calisiovcov do príbuznosti s rodom Zay z Uhrov-
ca, ktorý už vyše storočie stúpal (aj) vďaka vojenským kariéram svojich členov5 na rebríčku 
vplyvu a dôležitosti.6 Síce nie na postoch „prvého rangu“, na ktoré ako evanjelici nemohli 
dosiahnuť, ale v rámci skupiny, ktorá sa postupne dostávala do povedomia osobností z okru-
hu panovníckeho dvora. V polovici 18. storočia sa Peter Zay, dvojnásobný zať príslušníka 
tretej generácie Calisiovcov Johanna,7 už stal oficiálnym generálnym inšpektorom ev. a.v. 
cirkvi a významnou mierou ovplyvňoval jej „svetské“ fungovanie.8 Hoci jeho funkcia nepat-

2 Podrobný a kvalitný životopis spolu s edíciou významných prameňov: GYÖNGYI, Farkas (ed.). 
Mária Terézia hadvezére Hadik András Hadtörténelmi Levéltárban őrzött iratainak levéltári segédlete 
(=Hadtörténelmi levéltári kiadványok). Budapest : PETIT REAL Könyvkiadó 2002. ISBN 963 85827 
05 8. Dostupné online: http://mek.niif.hu/05000/05066/html/#1 (nahl. 7. 4. 2015). Pozri aj SEGEŠ, 
Vladimír. Poľný maršal Andrej Hadik. In Obrana, roč. 18, 2010, č. 9, s. 27; tiež SEGEŠ, Vladimír. 
Maršal Andrej Hadik (1711 – 1790) – vojvodca a prezident Dvorskej vojnovej rady. In Ján Jessenius. 
Slováci na panovníckych dvoroch. Zborník prác z interdisciplinárnej konferencie, ktorá sa konala 
13. – 14. septembra 2011 v Martine. Martin : Slovenská národná knižnica, 2012, s. 250-258. ISBN 
978-80-89301-93-5.
3 Mandát prikazujúci pochváliť Calisia pred nastúpenou jednotkou vydal cisár vo Viedni 20. 9. 1717. 
Originál v MV SR – SNA, f. Zay, Bučiansky archív – Varia, Rázgha-Kalis, šk. 335a, fol. 26-27.
4 Najčastejšími aktivitami tohto druhu bola podpora vydávania náboženskej literatúry a študentov. 
Viaceré doklady k tomu KOVAČKA, Miloš. Šľachtické ženy rodu Révai v slovenských a turčian-
skych evanjelických dejinách. In KOVAČKA, Miloš, AUGUSTÍNOVÁ, Eva, MAČUHA, Ma-
roš (eds.). Rod Révai v slovenských dejinách (=Studia historico-bibliographica Turociensia 3). Martin 
: SNK 2010, s. 152-188. ISBN 978-80-89301-46-1.
5 František (Ferenc) Zay sa vyznamenal v bojoch s Osmanmi a známy je jeho popis posolstva cisá-
ra Ferdinanda k Osmanom roku 1554. MV SR – SNA, f. Zay, Bučiansky archív, Imrich Zay – Koreš-
pondencia, šk. 105, fol. 211-222.
6 Dobrý obraz o genealógii a jednotlivých generáciách a líniách rodu poskytuje FUKÁRI, Valéria. 
Felső-magyarországi főúri családok. A Zayak és rokonaik 16-19.század. Pozsony : Kalligram 2008. 
ISBN 978-80-7149-971-8, tu s. 108-116, venované rodine Imricha Zaya.
7 Prvou manželkou Petra Zaya bola Eleonóra Kališová (Calisius), jej sestra sa za neho neskôr vy-
dala tiež.
8 KOWALSKÁ, Eva. Evanjelické a. v. spoločenstvo v 18. storočí. Hlavné problémy jeho vývoja 
a fungovania v spoločnosti. Bratislava : VEDA 2001, ISBN 80-224-0704-6, s. 28.

http://mek.niif.hu/05000/05066/html/#1
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rila do spektra svetských „úradov“, prístup k viedenskému dvoru a kontakt s politickou eli-
tou Uhorska bol bezpečnou zárukou pre pozvoľné povznesenie celého rodu, ktoré vyvrcho-
lilo na sklonku života jeho syna Imricha (november 1830) povýšením do grófskeho stavu.9 

Rodová stratégia Zayovcov, pôvodne prisťahovaných do Uhorska z chorvátskeho pro-
stredia práve v dôsledku vojnového konfliktu, sa v priebehu 18. storočia neobmedzovala 
na zakotvenie rodu výlučne v uhorskom prostredí. Starobylosť im zaručila, že medzi šir-
ším príbuzenstvom figurovali najvýznamnejšie uhorské rody.10 Zayovcom sa prepojením 
s Calisiovcami otvoril prístup k majetku (a príbuzenstvu) v Sliezsku, druhý smer predsta-
vovalo príbuzenstvo s členmi „ríšskej“ aristokracie, usadenej v Šoprone. Niektorí jej pred-
stavitelia (Eggenbergovci, Auerspergovci) využili strategickú polohu neďaleko Viedne 
a dostupnosť nekatolíckych bohoslužieb. Zayovci sa dostali do príbuzenstva práve 
s druhým spomínaným rodom, keď si Peter Zay r. 1762 vzal za druhú manželku Máriu 
Franciscu, dcéru plukovníka Wolfa (Wolfganga) Reichharda Ehrenreicha grófa von Auer-
sperg.11 Z tohto zväzku sa narodil Imrich, pokračovateľ rodu, lebo jeho neskôr narodení 
(nevlastní) bratia Žigmund (Zsigmond) a Ľudovít (Ludovicus) sa dožili len mladého, resp. 
detského veku. Do úvahy už neprichádzalo potomstvo po otcovom bratovi Maximiliánovi 
(Max), ktorý sa v záujme získania významného podielu po vymierajúcich Kollonichov-
coch rozhodol konvertovať a nechal sa adoptovať do tohto rodu. Aj keby však ďalší dvaja 
bratia prežili svojich rodičov, za dediča a hlavného pokračovateľa rodu bol jednoznačne 
považovaný Imrich. Jeho situáciu však komplikoval vzťah s nevlastnou matkou Lujzou 
Amáliou, rodenou Calisius, treťou manželkou Petra Zaya, ktorá predstavovala typ aktívnej 
ženy, prezentujúcej svoje názory a postoje aj navonok. Táto rodinná konštelácia ovplyvni-
la výchovu a orientáciu mladého šľachtica.

Problémy vstupu do armády a naspäť do civilného prostredia

Imrich prežil detstvo medzi Bučanmi, kde jeho rodičia získali veľký kaštieľ, a Šopro-
nom, kde v centre mesta sídlili starí rodičia.12 Jeho výchova prebiehala obvyklým spôso-
bom, prostredníctvom domácich učiteľov (inštruktorov, preceptorov), nie však bez problé-
mov. Imrichovi matka zomrela, kým bol ešte v detskom veku a otec sa čoskoro dostal do 
sporu so svokrovcami. Auerspergovci sa zrejme považovali za nadradený rod13 a očakávali, 
že Peter Zay sa presťahuje do Šopronu, ako to údajne prisľúbil pred sobášom. Kým manžel-
ka žila, zdržiavali sa tam pomerne často, po uzavretí nového sobáša však začal preferovať 
novú majetkovú akvizíciu Bučany a ďalšie sídla (najmä Uhrovec). Povinnosti generálneho 

9 Gratulácie k povýšeniu do grófskeho stavu MV SR – SNA, f. Zay, Bučiansky archív, Karol Zay – 
Korešpondencia, šk. 137, fol. 73, 76, 82.
10 Genealogické tabuľky sa v hojnom počte nachádzajú na rôznych miestach v rámci rodového ar-
chívu. Ich revíziu podmienilo uchádzanie sa a získanie grófskeho titulu r. 1830.
11 Svadobná zmluva z 31. 5. 1762 v MV SR – SNA, f. Zay, Bučiansky archív, Imrich Zay – koreš-
pondencia, šk. 110, fasc. 1, fol. 2-3.
12 Prehľad šopronských ulíc s uvedením polohy domu DÁVID, Ferenc, GODA, Károly, THIR-
RING, Gusztáv. Sopron belvárosnak házai és háztulajdonasai 1488-1939 / Häuser und Hausei-
genthümer der Innenstadt von Ödenburg 1488-1939. Sopron : Győr-Moson-Sopron Megye Soproni 
Levéltára, 2008. ISBN 978-963-8327-31-4, s. 118-119.
13 Svokor vyčítal Petrovi Zayovi, že pre syna najal slovenskú dojku, od ktorej môže nasať nevhodné 
vlastnosti a vyčítal mu nacionalizmom podmienené názory.
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inšpektora, ktorým bol od roku 1758, ho viazali najmä k hlavnému mestu (Prešporku / Bra-
tislave), odkiaľ mal aj lepší prístup k svojim majetkom.

Mladý Imrich Zay od mladosti prejavoval záujem o klasickú šľachtickú zábavu – kone. 
Vojenská kariéra ho však začala zaujímať až v čase, keď sa naštrbil vzťah medzi ním a ne-
vlastnou matkou. Problém nespočíval ani tak v preferovaní jej vlastných synov, ako skôr 
v neuváženom nakladaní s financiami. Ešte pokým otec žil, Imrich jej vyčítal, že ho nabáda 
k neprezieravým kúpam majetkov a ohrozuje tak dedičské podiely. Nečudo, že Imrich sa 
usiloval nevlastnú matku brzdiť, čo však za otcovho života vyvolávalo pochopiteľné rozpo-
ry v rodine. Navyše, počas pobytu v Prešporku (1783), kde sa pripravoval súkromným štú-
diom u profesorov ev. gymnázia na univerzitné štúdiá, veľa času venoval cvičeniu jazdy na 
koni a šermu, čomu sa rodičia, pochopiteľne, veľmi netešili. Počas štúdia na Lipskej univer-
zite (1784 – 1786) však Imrich dospel k (pre nich nečakanému a nevítanému) rozhodnutiu 
vstúpiť do armády. Neutešená finančná situácia, komplikovaná navyše potrebou (či povin-
nosťou) pestovať stavu primeraný spôsob života14 vrhali mladého šľachtica do značných 
problémov. Až takých, že sa viackrát obrátil s prosbou o výpomoc na starú matku a nechal 
za seba prosiť o apanáž aj svojho hofmeistra – vychovávateľa Johanna Fridricha Sandvosa. 
Rozhodnutie malo aj ďalšiu príčinu: ak sa rodinný majetok ocital v ohrození, nevyhnutnos-
ťou sa javil vstup do verejnej služby, prinášajúcej pravidelný plat. V jozefínskom období sa 
však už presadzoval moderný spôsob vedenia úradov, ktorých zamestnanci museli prejsť 
služobným postupom a aj šľachtici boli nútení začínať od najnižších postov. Takýto priebeh 
kariéry istotne nebol príťažlivou formou obživy (najmä nie pre šľachticov) a Imrich o nej 
ani na chvíľu neuvažoval.15 Naopak, ešte pred odchodom z Lipska sa obrátil na rodičov 
s prosbou o schválenie svojho rozhodnutia odísť k vojsku.16 Jeho voľbu zrejme podnietil 
okrem osobných dôvodov aj príklad jedného z jeho priateľov, ktorý sa dal zverbovať do 
ruskej armády a mal nádej na rýchly postup.17 Svoju úlohu zohral, bezpochyby, aj Christian, 
syn známeho a významného generála cisárskych husárov, poľného maršala Dagoberta Žig-
munda (Sigismund) Wurmsera, s ktorým sa spriatelil počas štúdia v Lipsku. Cestou domov 
sa na niekoľko týždňov zastavil u jeho rodičov v Prahe a dostal neobvyklý prísľub prijatia 
do prestížneho husárskeho pluku18 bez zvyčajnej čakacej lehoty, dokonca s vidinou na sko-
ré povýšenie do dôstojníckeho stavu.19 Jeho vyhliadky neboli nereálne: aktuálne prebieha-
júca regrutácia vojska pre chystané protiturecké ťaženie narážala na viaceré problémy 
a každý prijatý vojak bol vítanou posilou.20 S rodičmi a najmä starou matkou mal potom 

14 Ešte pred návratom z Lipska domov Imrich Zay vypočítal svoje výdavky na spolu 4 000 zl., v čom 
bola síce zarátaná výška cestovných nákladov, ale za necelé 3 roky bola aj táto suma pre rodinnú 
pokladnicu privysoká.
15 Podľa slov vychovávateľa Sandvosa v liste z 21. 10. 1786. MV SR – SNA, f. Zay, Bučiansky ar-
chív, Imrich Zay – korešpondencia, šk. 100, fol. 369-371.
16 List Petra Zaya (Imrichovho otca) svokre grófke Auerspergovej z 1. 7. 1787. MV SR – SNA, f. 
Zay, Bučiansky archív, Imrich Zay – korešpondencia, šk. 110, fasc. 1, fol. 7-8.
17 List priateľa I. Zaya Wengdena z 3. 12. 1787. MV SR – SNA, f. Zay, Bučiansky archív, Imrich 
Zay – Korešpondencia, šk. 102, fol. 36-37.
18 Išlo o 24. husársky pluk, v rokoch 1789-1798 vedený ako 30. husársky pluk. Pozri http://www.
primaplana.cz/news/majitele-jezdeckych-pluku-v-letech-1792-1815/ (nahliadnuté 3. 3. 2015)
19 Podľa slov Petra Zaya bolo obvyklé čakanie na povýšenie za dôstojníka aj sedem – osem rokov. 
MV SR – SNA, f. Zay, Bučiansky archív, Imrich Zay – korešpondencia, šk. 100, fol. 7-8.
20 HASELSTEINER, Horst. Josef II. und die Komitate Ungarns. Herrscherrecht unf ständischer 

http://www.primaplana.cz/news/majitele-jezdeckych-pluku-v-letech-1792-1815/
http://www.primaplana.cz/news/majitele-jezdeckych-pluku-v-letech-1792-1815/
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zrejme búrlivé rozhovory, lebo otec práve svokre vysvetľoval, že Imrich bol taký zatvrdnu-
tý, až sa o neho začali báť. Vidina služby v prestížnom pluku a rýchleho povyšovania rodi-
nu napokon presvedčili: Imrich dostal súhlas rodičov aj starej matky a jeho vojenská karié-
ra sa roku 1787 začala.

Nastupujúci vojak mal dve základné povinnosti: postarať sa o vlastné vystrojenie (povin-
nosťou husára bola aj kúpa koňa) a prejsť základnou prípravou. Tú tvorilo – ako to dosved-
čujú zachované materiály v osobnom archíve Imricha Zaya21 – okrem obvyklých vojenských 
cvičení vyučovanie taktiky a velenia (povely a príkazy) aj oboznámenie sa s organizáciou 
celého vojska. Poľný maršal Wurmser dodržal slovo a Imrich bol pomerne rýchlo menovaný 
za nižšieho dôstojníka v 2. eskadróne divízie plukovníka (Obrist) Adama von Borossa.22 
Takéto vyznamenanie nenechalo chladným už ani otca, ktorému sa dostala od Wurmsera 
navyše (hoc aj len konvenčná) pochvala za výchovu šikovného a nádejného syna, a sám 
vyjadril nádej, že jeho syn bude pluku na úžitok…23 Imrich sa dostal do elitnej jednotky, 
v tom čase operujúcej na Morave. V čase jeho nástupu v nej slúžilo 59 dôstojníkov, z ktorých 
sa do roku 1810 dvadsiati stali generálmi.24 Imrich Zay vydržal v tejto jednotke počas celej 
doby svojho pôsobenia v armáde: ako podporučík (Unter-Lieutenant) odslúžil dva roky, 
v hodnosti nadporučíka (Ober-Lieutenant) potom ďalších päť rokov a jeden mesiac.

Začiatok Imrichovej vojenskej dráhy spadal do obdobia, keď sa rozhárala spojeneckými 
zmluvami vyvolaná vojna s Tureckom a veľká časť rakúskej armády bola na postoch na 
južnej hranici Uhorska.25 Aktuálnym cieľom bolo vytlačiť Osmanov zo Srbska a znovu 
dobyť Belehrad. Imrich Zay sa ako člen výzvednej jednotky dostal začiatkom roka 1788, po 
krátkej dovolenke, do poľného tábora v Toponare neďaleko Kaposváru: odtiaľ sa potom 
presúvali smerom k frontovej línii, pričom táborili pri Pančove a Jabuke. Išlo o neslávne 
známe ťaženie, pri ktorom nedochádzalo k priamym stretom, zato však rady vojakov deci-
movali choroby prudko sa šíriace v močaristom a nezdravom kraji. Počas zimného tábora 
ich sužovali nočné poklesy teplôt a veľké búrky, táborili doslova vo vode. Nemali pre kone 
žiadne seno, no čo bolo zarážajúce, okrem pokazených, zničených stanov vlastne neutrpeli 
žiadne škody. Napriek tomu mužstvo začalo reptať – vraj si radšej nechajú podrezať hrdlo 
od Turkov, než aby ďalej znášali spomínané útrapy. V danej situácii predpokladali rýchle 
uzavretie mieru, o čom malo podľa názoru jedného z nižších dôstojníkov svedčiť aj to, že 
„vyššie šarže“ začali byť voči vojakom hrubé, akoby v predtuche uvoľnenia napätia 
a disciplíny… Zayova jednotka vykonávala aspoň rutinnú výzvednú činnosť, okrem drob-

Konstitutionalismus. Wien – Köln – Graz : Herman Böhlaus Nachf. 1983, s. 113-117. ISBN 3-205-
08096-3. Tu je publikované aj nariadenie o regrutácii z r. 1787. s. 229-234.
21 MV SR – SNA, F. Zay, Bučiansky archív, Imrich Zay – korešpondencia, šk. 111, fasc. II.
22 Generál Wurmser oznámil Imrichovi Zayovi už 16. 6. 1787, že sa uvoľnilo miesto po kadetovi 
Mezkovi. MV SR – SNA, fond Zay, Bučiansky archív, Imrich Zay – Korešpondencia, šk. 104, 1. časť, 
fol. 39. K menovaniu mu blahoželali viacerí korešpondenti; v nadpise štúdie uvedený výraz použil 
slobodný pán (barón) von Taubenheim. Tamže, fol. 37.
23 Tamže, fol. 34.
24 MV SR – SNA, f. Zay, Bučiansky archív, Imrich Zay – korešpondencia, šk. 111, fasc. II., fol. 24-27.
25 K priebehu vojenského ťaženia pozri DANGL, Vojtech. Bitky a bojiská v našich dejinách 2. Od 
vzniku stálej armády po prvú svetovú vojnu. Bratislava : Perfekt 2007, s. 58-62. ISBN 978-80-8046-
374-8; o vnútropolitických dôsledkoch HASELSTEINER, Josef II. und die Komitate Ungarns (ref. 
20), najnovšie BEALS, Derek. Joseph II. II. Against the World, 1780 – 1790. Cambridge : Cambridge 
University Press 2013, s. 555-586.
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ných šarvátok sa však do žiadnych bojových akcií nedostala. Takáto situácia nebola pre 
mladíka dávno túžiaceho po vojenskom stave, zrejme, veľmi príjemná. Navyše sa musel 
vyrovnať so smrťou otca a tým, že mu kvôli zákazu dovoleniek nemohol ísť na pohreb.26 
Pokoj mu nepridávali ani zvesti o chystanom delení rodového majetku, ktorého sa obával 
kvôli skúsenosti so zlým hospodárením nevlastnej matky.27 Zmenu prinieslo až obliehanie 
Belehradu začiatkom jesene 1789, ktoré pomerne podrobne opísal v liste domov len tri dni 
po kapitulácii mesta.28 Keďže písal žene, svojej tete, obmedzil sa na sumarizovanie údajov: 
mesto bolo pod paľbou 59 kanónov, ktoré predstavovali len časť z diel, ktorými disponova-
la obrana. Aj tak však počas bombardovania od večera 7. 10. do rána 8. 10. vypálili na 
pevnosť 8 840 rán, čo donútilo Turkov kapitulovať. Veliteľ obliehania poľný maršal Ernest 
Gideon Laudon im dovolil odchod aj s osobnými zbraňami, ale bez munície, ťažkých zbra-
ní (grobes Geschütz) a proviantu – to všetko ostalo rakúskej armáde.29 Dostala sa tak ku 470 
kanónom, sama stratila pri útoku na mesto len 300 mužov… Do kapitulácie bola zahrnutá 
aj pevnosť Semendria. Expedícia ešte pokračovala smerom na Oršovu, kam sa vydalo 14 
plukov infantérie a husársky pluk Erdödyho.

Zay nezmienil svoju úlohu pri prvom vážnom konflikte, na ktorom sa zúčastnil, no zo-
stal nezranený – ale aj bez vyznamenania. Ďalším miestom určenia jeho jednotky bolo po 
uzavretí mieru a krátkej dovolenke doma Brabantsko, súčasť habsburského Nizozemska 
(Belgicka). V tejto od centra vzdialenej provincii bola v plnom prúde rebélia (sprevádzaná 
insurekciou, zvolaním domobrany), označovaná z druhej strany aj za revolúciu proti habs-
burskej vláde.30 Jozefovi II. ani tu „nevyšiel“ tlak na centralizáciu a elimináciu domácich 
stavovských štruktúr z riadenia krajiny. Kým v Uhorsku sa situácia čiastočne vyriešila zvo-
laním snemu v lete 1790, v Nizozemsku, radikalizovanom aj priamym ohlasom Francúz-
skej revolúcie, prebiehala doslova partizánska vojna. Tieto operácie sa začlenili do vojno-
vého konfliktu, ktorý viedla revolučná Francúzska republika proti formujúcej sa koalícii 
európskych mocností usilujúcej o zachovanie anciene régime.31 Zayova jednotka sa denne 
stretávala s útokmi „rebelov“ a len za jediný deň, o ktorom referoval v jednom z listov do-
mov, zlikvidovala v boji piatich vojakov, toľkých aj popravila a dvoch vzala do zajatia.32 
Zayova charakteristika príčin konfliktu naznačuje, že bol dobrým pozorovateľom a analyti-
kom. Vcelku správne odhadoval, že rebélia mala dočinenia s národnou hrdosťou, avšak 

26 V obsiahlom liste tete Márii Zayovej zo 4. 7. 1789 okrem uvedených postrehov vyslovil priamo 
znechutenie z vojenského stavu. MV SR – SNA, F. Zay, Bučiansky archív, Imrich Zay – Korešpon-
dencia, šk. 101, časť 1, fol. 56-57.
27 Podľa listu tete Márii Zayovej z 1. 3. 1789 bol Imrich ochotný dokonca predať poslednú majetko-
vú akvizíciu, Bučany. MV SR – SNA, F. Zay, Bučiansky archív, Imrich Zay – Korešpondencia, šk. 
101, časť 2, fol. 8-9.
28 MV SR – SNA, F. Zay, Bučiansky archív, Imrich Zay – Korešpondencia, šk. 101, časť 1, fol. 34-35.
29 K postave legendárneho veliteľa pozri napr. BĚLINA, Pavel. Generál Laudon. Život ve službách 
Marie Terezie a Josefa II. Praha : Panorama 1993, s.186-202. ISBN 80-7038-216-3.
30 Ku kontextu udalostí v Rakúskom Nizozemsku (Belgicku) bližšie BEALS, Joseph II. (ref. 25), s. 
512-525.
31 Vojensko-politický kontext ofenzívy pozri DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír. Vojenské dejiny 
Slovenska III./1711-1914. Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre 1996. ISBN 80-88842-
02-6, s. 53.
32 List tete Márii Zayovej z 20. 6. 1790. MV SR – SNA, F. Zay, Bučiansky archív, Imrich Zay – Ko-
rešpondencia, šk. 101, časť 2, fol. 60.
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odpozorovanou od Francúzov: ak už raz začali, nechcú dobrovoľne prestať, z dobre známe-
ho národného point d’honneur, ktorému sa priučili od svojich susedov – Francúzov, čo síce 
naznačuje v istom zmysle duševnú silu (Stärke der Seele), ale vcelku dokazuje len veľmi 
málo statočnosti (Redlichkeit). V pozadí konfliktu tušil intrigy Fridricha II., ovplyvneného 
osvietenstvom Voltairea, La Metrieho a iných. Zay nešetril ani vlastného panovníka: Joze-
fa II. považoval (zrejme nielen v danom konflikte) za „verného nasledovníka“ zásad a od-
hodlania Fridricha, ktorému však chýbal rozum a duch na uskutočnenie zámeru skoncovať 
so skazou mravov a utláčaním ľudstva. Pochopiteľne, ako vojak vyznával obranu cti ako 
jeden z hlavných motívov na legitimizáciu svojho konania: Neostáva nám nič iné, len buď 
vyhrať, alebo byť porazení. Lebo svoju česť, ktorú sme vykúpili krvou bojom proti nepriate-
ľovi kresťanstva, nesmieme stratiť.33

Imrich odhadoval celkový počet „rebelov“ na vyše 80 000 a nečakal, že by sa napriek 
úpornému prenasledovaniu zo strany menej početných cisárskych jednotiek niekedy vzdali. 
Ľud neustále podnecovali farári a mnohí z nich aj bojovali v mene Boha so zbraňou v ruke 
medzi povstalcami. Rakúskym vojakom nechýbalo podľa neho nič, len odvaha a rozhod-
nosť, aj keď sa v niektorých stretoch dokázali presadiť proti početnej prevahe. Sám sa stal 
účastníkom takéhoto stretu hneď v počiatku svojho nového nasadenia, 7. augusta 1790. So 
svojimi 21 vojakmi a jedným poddôstojníkom (kaprálom) sa dostal po nočnom prepade 
dediny Olne pre Herve v Limburskom kraji do ťažkej bitky, ktorú len niekoľko dní neskôr 
podrobne popísala aj správa uverejnená v Pressburger Zeitung.34 Osamotení na ľavom 
krídle bojového poľa a bez predbežných rozkazov veliaceho dôstojníka D’Aspena čelili 
štyrom útokom a presile 1 003 mužov, sami však stratili len troch vojakov a štyri kone, 
získali dokonca tri kanóny aj s muníciou, z ktorých ešte stihli trikrát vystreliť na nepriate-
ľa.35 Svojím úspechom, ktorý však zároveň znamenal 80 zabitých insurgentov, prispeli 
k tomu, že celý Limburský kraj sa dostal do rúk rakúskej armády.

Ani táto výnimočná chrabrosť však nepriniesla Zayovi povýšenie očakávané ním sa-
mým aj jeho okolím. Imrich ašpiroval na vyznamenanie krížom Márie Terézie, predložil 
potrebnú žiadosť a opis udalosti, pričom okrem spomínaného svedectva vojakov ho podpo-
ril aj veliaci dôstojník D’Aspen.36 O vyznamenaní a povýšení nepochybovali ani ďalší spo-
lubojovníci a dokonca ho avizovali Imrichovej rodine v Uhorsku.37 Imrich Zay sa ho však 
nedočkal a začiatkom roka 1791 sklamane referoval domov, že sa rozhodlo nepovyšovať 
žiadne nižšie šarže. Tento zvrat v kariére zrejme znamenal ochladnutie jeho nadšenia pre 

33 Tamže.
34 Podrobný opis udalosti Pressburger Zeitung, 12. 8. 790. Dostupné online: http://www.difmoe.eu/
archiv/calendar?content=Periodika & day=21 & kalender=1 & month=8 & name=Pre%C3%9Fbur-
ger+Zeitung & title=Pre%C3%9Fburger+Zeitung & type=T & year=1790
K bitke sa Pressburger Zeitung vrátili aj v niekoľkých ďalších článkoch (napr. 25. a 28. 8. 1790).
35 Svedectvo kaprála Karola Hoppera z 8. 8. 1790, podpísané ďalšími 16 vojakmi: Johan Nimet, 
Petrus Püspök, Johán Kovács, Mathias Lomsits. Stephan Krastinecz, Josep Keckemeti, Paulus Nimet, 
Stephán Szabó, Stephan Tott, Stephan Balog, Michael Nagy, Görgy Kószegi, Anderas Horvat, Johan 
Zottman, Francz Sánta, Joseph Spindeli. MV SR – SNA, F. Zay, Bučiansky archív, Imrich Zay – Ko-
rešpondencia, šk. 104, 1. časť, fol. 54. Celá jednotka, ktorá bojovala proti rebelom-insurgentom, mala 
len 95 vojakov (husárov, dragúnov, pešiakov). Pressburger Zeitung, ref. 29.
36 Fata Argentiam majora D’Aspen z 31. 10. 1790. Tamže, fol. 45.
37 Imrichov bratranec Max von Kollonich v liste nevlastnej matke I. Zaya z 15. 10. 1790. Tamže, fol. 
50.

http://www.difmoe.eu/archiv/calendar?content=Periodika&day=21&kalender=1&month=8&name=Pre%C3%9Fburger+Zeitung&title=Pre%C3%9Fburger+Zeitung&type=T&year=1790
http://www.difmoe.eu/archiv/calendar?content=Periodika&day=21&kalender=1&month=8&name=Pre%C3%9Fburger+Zeitung&title=Pre%C3%9Fburger+Zeitung&type=T&year=1790
http://www.difmoe.eu/archiv/calendar?content=Periodika&day=21&kalender=1&month=8&name=Pre%C3%9Fburger+Zeitung&title=Pre%C3%9Fburger+Zeitung&type=T&year=1790
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armádnu službu a stratu ilúzie o tom, že sa v nej výraznejšie presadí. Necítil sa byť ani 
šťastný, lebo za šťastie považoval požívanie nejakého skutočného dobra (čoho sa mu nedo-
stávalo), ani nešťastný, lebo nešťastie pre neho znamenalo prítomnosť zla (a ani to nepoci-
ťoval). Ak by však raz mal od vojska odísť, nechcel mať dočinenia so žiadnym uhorským 
regimentom a do posledného dychu by si už neobliekol uhorskú uniformu…Voči vlasti mal 
„ťažké srdce“ aj za to, že v obvode, ktorý bol zodpovedný za príspevky pre jeho jednotku 
(armierung) a odkiaľ pochádzalo aj viacero jemu podriadených vojakov, viazlo vyberanie 
vojenských daní.38 Zvažoval preradenie do holandského Freykorpsu alebo k hocakému plu-
ku, čo operoval v Nizozemsku, podľa možnosti k infantérii, lebo už mal dosť des Dorfle-
bens, pobytu v neznámom vidieckom, navyše potenciálne nepriateľsky naladenom prostre-
dí. Čiastočne si to vynahradil občasným pobytom vo „veľkom svete“ mimo vojenského 
tábora. V mieste dislokácie jednotky (Diest, Lüttich/Liége, Sprinkingen/Sprinkange v Lu-
xemburgu) sa dostával do tamojších elitných rodín, krátky čas však pobudol aj v Antver-
pách a v listoch domov komentoval spoločenské pomery. Okrem umeleckých pamiatok ho 
napr. zaujal veľký počet boháčov – milionárov. Zašiel na pár dní aj do Londýna, kam sa 
vybral inkognito, v civile, lebo riadnu dovolenku, o ktorú bolo treba žiadať dlho vopred, 
nedostal. Stále sa však ešte v armáde cítil lepšie, než doma, kde by musel pozorovať úpadok 
svojho majetku, bez možnosti zastaviť ho. Ak by sa aj vrátil, musel by vyplatiť na neho 
pripadajúce dlhy – v tom prípade by však následne zvolil odchod do Ameriky… Bez dosta-
točných prostriedkov sa mu pritom zahatala aj cesta na vyšší post, keďže povýšenie za zá-
sluhy mu nevyšlo. Na zakúpenie miesta a hodnosti rotmajstra by potreboval tri-štyri tisíc 
zlatých, ktoré pochopiteľne nemal a nemohla mu ich poskytnúť ani rodina. Napokon táto 
možnosť sa ukázala byť aj tak bezpredmetná – dotyčný dôstojník, „predávajúci“ svoju šar-
žu sa rozhodol v armáde zostať.39 Druhou alternatívou v tomto rozpoložení bol dokonca 
vstup do ruských služieb, keby ich vojna s Tureckom trvala dlhšie. V uvedených a listom 
zverených úvahách sa odráža situácia vojaka, ktorému služba zrejme nenaplnila všetky 
očakávania, resp. ktorého ambície sa nedokázali plne rozvinúť v prostredí, kde aktuálne 
neprebiehali významnejšie vojnové operácie.

Zayov osud sa však zvrtol menej rozporuplným, či dokonca konvenčným spôsobom, 
vďaka čomu sa po čase vrátil domov a usadil sa na rodovom majetku. V pomerne stabilizo-
vanej službe v Belgicku mal čas popri bežných spoločenských stykoch nadviazať aj hlbší 
vzťah a začiatkom roku 1794 už vážne uvažoval nad sobášom s nemenovanou slečnou 
z Liége. Hoci bol už dávno plnoletý, tento krok sa v súlade s dobovými konvenciami neod-
vážil podniknúť bez súhlasu rodičov. Tí ho však od neho odrádzali a nevlastná matka mu 
hneď obratom „ponúkla“ inú voľbu – dcéru ich príbuzného Johanna Traugotta Calisia, kto-
rá patrila v uhorskej protestantskej komunite medzi výhodné partie. Bola vysoko vzdelaná, 
pochopiteľne, prostredníctvom domáceho učiteľa.40 O jej lektúru sa postaral o. i. formou 
korešpondencie s jej otcom aj jeden z najslávnejších dobových pedagógov Joachim Hein-

38 Problematické protiturecké ťaženie bolo jednou z príčin rastúcej opozície uhorských stavov voči 
Jozefovi II. Bližšie HASELSTEINER, Josef II. und die Komitate Ungarns (ref. 20), s. 193-204; BE-
ALS, Joseph II. (ref. 25), s. 583, 603-604.
39 Listy I. Zaya z februára – marca 1794. MV SR – SNA, F. Zay, Bučiansky archív, Imrich Zay – 
Korešpondencia, šk. 101, 2. časť, fol. 28-31.
40 Boli nimi Johann Genersich, neskorší profesor na kežmarskom gymnáziu, resp. Gottfried Kolben-
heyer, ktorý r. 1806 zriadil v Banskej Bystrici dievčenský penzionát.
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rich Campe,41 a čo bolo hlavné, disponovala pomerne značným majetkom. Zay najprv na 
diaľku našiel vzťah k vopred pripravenej „partii“ a svoj výber si racionálne zdôvodnil.42 
Hoci už skôr uvažoval nad tým, že odíde z armády, keď sa už reálne začala črtať táto mož-
nosť, s jeho plánom žiť slobodne a bez obmedzení, čo najďalej od Uhorska, sa to veľmi 
nezhodovalo. Sobáš s Máriou Alžbetou (Mimi) Calischovou, ktorá kvôli nemu odmietla 
zasnúbenie s Gregorom Berzeviczym, bol totiž podmienený práve vystúpením z armády, 
čomu sa najprv snažil zabrániť, no rýchlo sa podvolil…

Proces prepúšťania však nebol nijako rýchly a zahŕňal viaceré kroky. V žiadosti k pre-
pusteniu takticky neuviedol hlavný dôvod – plánovaný sobáš a už vôbec nie nátlak budúcej 
rodiny. Tento krok bol vcelku logický: vojaci totiž museli žiadať o povolenie oženiť sa 
a mohlo sa stať, že ho ani nedostali. Potom nemôže prekvapiť, že niektorí sa uchýlili až 
k samovražde.43 Imrich Zay teda uviedol, že je jediným dospelým dedičom zanedbaného 
rodového majetku a musí sa starať o výchovu mladšieho nevlastného brata Žigmunda, kto-
rého matka je chorá. K žiadosti musel predložiť aj svedectvá o svojich vojenských činoch 
od svojich veliteľov a celej jednotky. Zo záverečnej formulácie jeho podania vyplýva, že 
prepustenie sa považovalo za prejav milosti, ktorú si treba zaslúžiť – a tá sa v prípade Imri-
cha Zaya dosiahla. Celý spis bol vybavený až po dvoch rokoch, v máji 1796, Zay sa však už 
medzičasom zasnúbil. Bol totiž prevelený ako rezervista na Moravu, takže mal čas z Opavy 
nakrátko navštíviť rodové sídlo Calischovcov Bytčicu. Krátko po vyradení nasledoval, po-
chopiteľne, vytúžený sobáš.

Podklady k vyradeniu obsahujú aj podrobnosti dokresľujúce kvality Imricha Zaya. Za-
chovanú podobizeň tak možno doplniť o údaje o jazykových schopnostiach, charakteristike 
vzťahov k vojakom vo vyšších aj nižších pozíciách, či osobných záľubách, resp. zlozvy-
koch: Zay bol v zásade bezproblémový, talentovaný a usilovný, viacero jazykov (nemčinu, 
maďarčinu, latinčinu, slovenčinu, taliančinu, francúzštinu, angličtinu) ovládajúci človek, 
príjemný v styku s podriadenými aj civilmi, ktorý sa neoddával ani tradičným nešvárom 
dôstojníkov – hráčskej vášni, pitiu a robeniu dlhov…44 

Vyradenie z armády však neznamenalo, že by Imrich Zay zostal natrvalo mimo vojen-
ského prostredia. Politický a vojenský vývoj v Európe viedol Habsburskú monarchiu do 

41 Campe v nedatovanom liste (cca z r. 1792, po svojom pobyte v Paríži) avizoval poslanie balíka 
v hodnote 54 zl. 29 gr. Medzi knihami boli o.i. jeho kompletné dovtedy vydané spisy, 6 zväzkov Kin-
derbibliothek, Compendium artis vivendi, rozpravu o odmene a treste, Väterlicher Rath, Theophron, 
Robinson (aj po francúzsky), z ďalších pedagogických spisov Trappeho výťahy z francúzskych klasi-
kov, encyklopédia latinských klasikov, Sturmova čítanka k poznaniu človeka, 15 dielov Allgemeine 
Revision des Erziehungswesens (pričom niektoré zo spisov posielal aj osobitne), Salzmannova Bib-
liothek fűr Jűnglinge und Mädchen, Villaumova Histoire de l’ homme a ďalšie. MV SR – SNA, F. Zay, 
Bučiansky archív – Ján Kališ, šk. 140, fol. 227-228.
42 V liste tete z 27. 8. 1794 uviedol 5 bodov, ktoré hovorili v prospech svadby. MV SR – SNA, F. 
Zay, Bučiansky archív, Imrich Zay – Korešpondencia, šk. 101, 1. časť, fol. 64-65. Jeden z priateľov 
z jednotky, Ignác Buday mu však vyčítal voľbu primladej nevesty (mala 16 rokov). SNA – F. Zay, 
Bučiansky archív, Imrich Zay – Korešpondencia, šk. 101, 2. časť, fol. 258-259.
43 O takomto prípade vo svojej jednotke referoval I. Zayovi priateľ z vojenských čias Jozef Attems 
30. 8. 1805. MV SR – SNA, F. Zay, Bučiansky archív, Imrich Zay – Korešpondencia, šk. 10, 1. časť, 
fol. 19.
44 Hodnotenie zo 17. 4. 1794. MV SR – SNA, F. Zay, Bučiansky archív, Imrich Zay – Korešponden-
cia, šk. 104, 1. časť, fol. 66.
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tábora koalície namierenej proti Napoleonovi, ktorému sa v danej dobe darilo stále viac 
prenikať do tesnej blízkosti Uhorska. Reakciou na to bolo vyhlásenie šľachtickej insurek-
cie, zvolanie domobrany, resp. postavenie vojska, ktorého úlohou bola obrana krajiny.45 
Vojenská povinnosť sa podľa akceptovaných zákonov týkala všetkých šľachticov a bolo 
teda prirodzené, že aj Imrich Zay dostal výzvu kancelára Mikuláša Pálffyho z 15. 4. 1797, 
aby sa dostavil do formujúceho sa insurekčného vojska.46 Vzhľadom na jeho skúsenosti 
počítali s ním na veliteľský post pre jednotky zozbierané v Turčianskej stolici a uvažovalo 
sa, že mu zveria aj nitrianske. Imrich sa tak po súhlase stolice 13. 6. 1797 postavil na čelo 
92 turčianskych husárov, je však otázne, či mal z celej akcie dobrý pocit. Už na samom 
začiatku sa totiž proti jeho novému vojenskému angažovaniu ostro stavali jeho najbližší 
príbuzní, nehovoriac o mladučkej (a tehotnej) manželke. Ich argumentáciu možno vnímať 
aj ako odraz tých nálad, ktoré hýbali Uhorskom v dobe diskusií o forme povinnosti podieľať 
sa na obrane celej monarchie. Uvediem preto podrobnejšie použité dôvody, ktoré robili 
z celej prvej insurekčnej akcie pochybný podnik a nepochybne prispeli k jej konečnému 
fiasku: už len veľkosť insurekčného vojska (spolu 14 divízií s 15 485 mužmi a 13 675 koň-
mi, k nim 14 lekárov so 4 koňmi) ukazovala jeho vojenskú „silu“.

Nedá sa ani tvrdiť, že by insurekcia, hoci v platnosti s uhorskými zákonmi, vzbudzova-
la medzi šľachtou všeobecné nadšenie z možnosti zasadiť sa za obranu vlasti. Viacerí, rov-
nako dôstojníci aj radoví vojaci, podmieňovali svoju účasť nasadením vojska do bojových 
operácií len na území Uhorska alebo maximálnou dobou „služby“ (napr. tri mesiace). Ako 
však zdôraznil príbuzný Karol Kalisch v obsiahlych listoch47 – adresovaných príznačne že-
nám, ktorými bol Imrich obklopený –, táto predstava bola naivná a skrývalo sa v nej veľké 
nebezpečenstvo. K. Kalisch sa ako skúsený dôstojník delostrelectva usiloval odhadnúť 
správanie sa Napoleona. Predpokladal, že sa neusadí v tesnej blízkosti uhorských hraníc, na 
rovine, ale zaujme postavenie v kopcovitom teréne Korutánska a Štajerska a odtiaľ sa bude 
usilovať ovládať región. Insurgenti budú musieť vyčkávať, no predpokladal zároveň provo-
kácie zo strany Francúzov, na ktoré budú, bezpochyby, chcieť či musieť reagovať. V tomto 
bode teda reálne hrozilo ilegálne („protiústavné“) prekročenie hraníc Uhorska, a tým aj 
postupné vťahovanie uhorských jednotiek do priamych stretov a napokon ich včlenenie do 
regulárnej armády. V takom prípade nebudú mať účinnosť žiadne vopred kladené podmien-
ky (operácie v rámci Uhorska, časovo obmedzená služba), a kto sa nepodrobí rozkazom 
velenia, bude považovaný za dezertéra so všetkými hroziacimi dôsledkami… Odkazoval 
teda Imrichovi v žiadnom prípade nevstupovať k insurgentom, použiť už osvedčený argu-
ment starostlivosti o mladú manželku a nedávno narodeného syna a o dovtedajších zá-
sluhách za obranu monarchie.

Napriek dobre mieneným radám sa Imrich k insurekcii pridal, vďaka čomu sa v jeho 
osobnom archíve zachovala zaujímavá zbierka dokumentov k tejto forme postavenia armá-
dy. Z nich vyplýva, že v danej dobe ju už bolo treba považovať za skutočne anachronický 

45 O problémoch postavenia a financovania vojska v danom období pozri POÓR, János. Variácie na 
zachovanie stavu. O uhorských krajinských snemoch 19. storočia. In Historický časopis, roč. 63, 
2015, č. 1, s. 27-46.
46 MV SR – SNA, F. Zay, Bučiansky archív, Imrich Zay – Korešpondencia, šk. 112, fasc. 1, fol. 14.
47 Karol Kalisch bol švagrom matky Mimi Zayovej, Imrichovej svokry. Jeho listy z 25. 4. 1797 
v MV SR – SNA, Archív rodu Zay z Uhrovca – Bučiansky archív – Varia, Rázgha-Kalis, šk. 334, fasc. 
3a, fol. 5-6.
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typ vojska, ktoré navyše ani neoplývalo priveľkým patriotickým nadšením. Najmä poddaní, 
ktorých namiesto seba ustanovovali príslušní zemepáni, poskytovali bizarný pohľad: 
v mnohých prípadoch neustrojení, bez čižiem alebo topánok, hneď pri zapisovaní do jedno-
tiek vyhlasovali, kam chcú či nechcú pochodovať (do Chorvátska, Nemecka), a vôbec ich 
správanie pripomínalo revolúciu… O tom, že predstavu o svojej časovo ohraničenej službe 
brali vážne, svedčí masívny nárast dezercií po troch mesiacoch trvania insurekcie – začiat-
kom septembra už bolo potrebné ustanoviť komisiu na vyšetrovanie takýchto prípadov.48 
Insurekcia bola teda rýchlo rozpustená bez toho, aby vôbec zasiahla do nejakých bojov.

Civilný život ako výzva k „osobnej mobilizácii“

Epizóda s insurekciou znamenala koniec vojenskej kariéry Imricha Zaya, ktorého pre 
zmenu čakala „domáca vojna“ o podiel na vlastnom dedičstve. Musel sa majetkovo vyspo-
riadať s nevlastnou matkou a bratom a sanovať svoj podiel, čo bola pri značnom zadlžení 
Zayovcov pomerne ťažká úloha. Pomohol mu síce štedrý vklad dedičstva jeho manželky do 
rodovej pokladnice, ten však musel byť v budúcnosti v prípade potreby v plnej sume vráte-
ný. Výška dlhov (72-tisíc rýnskych zlatých) predstavovala značné bremeno, ktoré navyše 
zaťažovalo najmä Imrichom neveľmi obľúbené sídlo v Bučanoch.49 Imrich však rozhodne 
nepostupoval chaoticky a po prvotnom vysporiadaní sa s najväčšími veriteľmi vypracoval 
so svojím provízorom-správcom nejaký (zatiaľ nenájdený) plán hospodárskeho rozvoja. 
Jeho existenciu potvrdzujú zmienky v korešpondencii, najmä však zámer vyslať niekoho zo 
svojho personálu50 k vtedy najznámejšiemu európskemu reformátorovi poľnohospodárstva, 
farárovi Johannovi Friedrichovi Mayerovi do Kupferzellu.51 Po nezdare tohto zámeru svoju 
pozornosť obrátil ku Georgikonu, hospodárskemu a vzdelávaciemu inštitútu v Keszthely, 
z ktorého si začal objednávať rôzne osivá (červená ďatelina, kŕmna repa) a kam vyslal aj 
jedného muža zo svojho personálu na štúdium.52 Stal sa aj mecénom ústavu a jeho profesor 
Georg Karl Rumy mu venoval niektoré svoje publikácie. Objednávanie semien či plánt 
rôznych zahraničných rastlín či experimentovanie s výrobou cukru sa objavuje aj v koreš-
pondencii, a samozrejmosťou bolo aj predplatné na viaceré odborné periodiká (so zamera-
ním na poľnohospodárstvo) a nákup odbornej literatúry.53 Pri jej výbere postupoval podľa 
rád skúsenejších odborníkov: zrejme najväčší vplyv na neho mal prezident apelačného súdu 

48 MV SR – SNA, F. Zay, Bučiansky archív, Imrich Zay – Korešpondencia, šk. 112, fasc. 2, fol.163-
188: analýza príčin dezercií. Znenie slovenskej prísahy vypočúvaného tamže, fol. 210.
49 MV SR – SNA, F. Zay, Bučiansky archív – Varia, Rázgha-Kalis, fasc. 335a, 1. časť, fol. 11-11a.
50 MV SR – SNA, F. Zay, Bučiansky archív, Imrich Zay – korešpondencia, šk. 110, fasc. 2, fol. 235-
236: list Karla Štorkhorna z 8. 4. 1798 oznamuje úmrtie Mayera a stroskotanie plánu.
51 Základné údaje o ňom STOLLBERG-WERNIGERODE, Otto zu. Neue deutsche Biographie, Bd. 
16, Berlin, 1990, s. 544-545. Dostupné online: http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00016334/
image_556 a n.(nahl. 6. 4. 2015).
52 Bol ním Štefan Micska, uchádzač o štipendium, ktoré však v danom čase nebolo k dispozícii. MV 
SR – SNA, F. Zay, Bučiansky archív, Imrich Zay – Korešpondencia, šk. 109, 1. časť, fol. 10-11: l list 
riaditeľa ústavu Johanna von Asbótha z 18. 1. 1814.
53 V rokoch 1804-1819 Imrich Zay odoberal (okrem ďalších) Oekonomische Neuigkeiten, Hesperus, 
Meteorologische blätter, Archiv der Geographie, Praktischer Landwirth, Botanische Zeitung, Gar-
tenzeitung. Ročne vynakladal na ne predplatné cca 126-289 zl. MV SR – SNA, F. Zay, Bučiansky 
archív, Imrich Zay – Korešpondencia, šk. 109, fol. 248-305.

http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00016334/image_556
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00016334/image_556
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v Klagenfurte a uznávaný teoretik ekonómie Franz gróf von Enzenberg. Práve on zdôraznil, 
že Imrich Zay mal ako vojak príležitosť prejsť a spoznať mnohé krajiny a mnohé pozoro-
vať, čo nemôže zbadať ekonóm obmedzený auf einen Bezirk. Bolo príhodné, že potom 
v čase mieru sa usiloval uplatniť to, čo bol nútený v čase vojny ničiť… Radil mu však pa-
radoxne nespoliehať sa na najnovšie výdobytky techniky (Pflüge, Extirpator, Sae-, Drillma-
schiene usw. aus der Schweiz, aus Berlin, aus Wien), lebo bez dokonalej prípravy personálu 
a služobníctva nedokážu priniesť očakávaný výsledok. Radšej sa mal držať overeného, dô-
kladného a uhorské pomery dobre poznajúceho Ludwiga Mitterpachera, považovaného za 
„klasika“ poľnohospodárskej náuky.

Enzenbergove postrehy sú výstižným svedectvom o významnom aspekte vojenských 
kariér na prahu moderny: vojenská dráha sa stávala už nielen prostriedkom na upevnenie či 
povznesenie len vlastnej (osobnej a rodovej) cti a slávy, na získanie majetkových výhod, ale 
aj zdrojom pre obohatenie sociálneho kapitálu jednotlivca. Vojaci pochádzajúci zo šľachtic-
kých vrstiev boli často už vopred vysoko vzdelaní, dokázali mnohokrát „poučene“ vnímať 
kvality civilného prostredia v cudzine, a tak si vylepšovať svoj vlastný inovačný potenciál. 
V prípade, že mali možnosť uplatniť sa potom v občianskom živote, mohli mu poskytovať 
významné impulzy. Presne takýmito slovami by sa dal charakterizovať aj Imrich Zay, me-
dzi ktorého výpiskami sa zachovali odpisy z diel Georga Masona, autora Deklarácie práv 
Virgínie (1776) a následne ústavy USA.54 Za potrebné považoval zdôrazniť päť bodov, kto-
ré sa mali zohľadniť aj pri revízii ústavy v Uhorsku: všetci ľudia sú si rovní a od seba nezá-
vislí a disponujú istými neodňateľnými prirodzenými právami; všetka moc patrí ľudu a kaž-
dý člen vlády je len jej správcom; základom každej vlády má byť všeobecné blaho, ochrana 
a bezpečnosť ľudí a pokiaľ to neplní, väčšina ľudu má právo to napraviť; žiaden človek 
alebo trieda ľudí nemá právo na privilegované postavenie, pokiaľ ale plní úlohy pre štát, 
môže ho získať, ale nie dedične; zákonodarná, výkonná a súdna moc štátu musia byť od 
seba oddelené.55 Už len tieto myšlienky robia z Imricha Zaya pozoruhodného predstaviteľa 
nastupujúceho hnutia liberalizmu, ktorý sa znovu začal v Uhorsku drať na politickú scénu 
v prvých decéniách 19. storočia práve prostredníctvom strednej šľachty. Zay síce predčasne 
podľahol cholere, ktorou sa nakazil v r. 1831 (v uhroveckom zámku nechal zriadiť ordiná-
ciu pre chorých), ale predsa dokázal povzniesť svoje panstvo ekonomicky aj sociálne. 
Svedčí o tom o. i. podpora miestnej ľudovej školy a bezpochyby s tým súvisiaci nárast poč-
tu študentov zo (Zay-)Uhrovca na ev. gymnáziu (lýceu) v Prešporku,56 alebo obdarovávanie 
poddaných a služobníctva rôznymi knihami. Jeho prínos a pamiatka sú síce prekryté remi-
niscenciami na aktivity jeho syna Karola, vo svojej dobe však boli akceptované a vysoko 
oceňované. Životná dráha Imricha Zaya tak môže slúžiť ako model, príklad transformácie 
šľachtica na predstaviteľa – stúpenca liberálneho hnutia vynášajúceho na scénu spoločen-
ského diania buržoáziu a ňou vyznávané hodnoty. Zároveň môže ilustrovať mieru kultúrne-
ho transferu sprostredkovaného vojenským prostredím.

54 Kvalitnú stručnú biografiu poskytuje http://en.wikipedia.org/wiki/George_Mason (nahl.6. 4. 2015)
55 MV SR – SNA, F. Zay, Bučiansky archív, Imrich Zay – Korešpondencia, šk. 107, Elench I, fol. 75.
56 V rokoch 1747-1835 je v matrike Ev. a. v. gymnázia zaznamenaných 14 študentov pôvodom 
z Uhrovca (okrem členov štúrovskej rodiny), z nich v priebehu 18. storočia študovali piati, ostatní sú 
zaznamenaní v školských rokoch po 1810. Uvedené údaje sú len ilustratívne, porovnanie s napr. bliž-
ším Trenčínom či inými ev. gymnáziami zatiaľ nebolo možné.

http://en.wikipedia.org/wiki/George_Mason
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E. KOWALSKÁ: EIN OFFIZIER IN DER ARMEE UND IN DER GESELLSCHAFT AN DER 
WENDE DES 18. UND 19. JAHRHUNDERTS: EMMERICH II. ZAY UND SEINE LAUFBAHN 
(1765 – 1831)

Der Militärdienst und die Verteidigung der Heimat stellten eine der grundlegenden Verpflichtun-
gen für die Angehörigen des Adels an der Schwelle der frühen Neuzeit dar. Darüber hinaus gehörten 
sie, zusammen mit anderen Pflichten, zu den untrennbaren Bestandteilen des Kodex der adeligen 
Tugenden. Eine militärische Laufbahn in den höheren Rängen, sprich Befehlshaberposten, war auch 
für die Adeligen alles andere als eine einfache und „billige“ Angelegenheit, ebenso wie der Austritt 
eines Offiziers vom Militärdienst. Viele adelige Familien müssten ernsthaft über die Entscheidung 
nachdenken, ob der einzige Sohn – der Erbe und Nachkommen des adeligen Geschlechts, seine Kar-
riere beim Militär antreten solle und ob sich der von ihm an den Schlachtfeldern erworbene Ruhm in 
Einklang bringen lassen würde mit der Vermehrung des familiären Besitzstands. Andererseits bietete 
der Militärdienst die Gelegenheit eines Aufstiegs innerhalb der Rangliste ungeachtet der materiellen 
und gesellschaftlichen Kriterien (das Wohlhaben eines Adelsgeschlechts, bzw. dessen Altertümlich-
keit und Ruhm), die nicht als entscheidend galten für eine eventuelle Beförderung. Die weiteren Be-
weggründe können ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden, wenn es um den Einstieg der Adeli-
gen in den Offizierskorps ging: der relativ hohe Respekt gegenüber den Gläubigen anderer als der 
römisch-katholischen Kirche, Würdigung der individuellen Verdienste und das Verlangen nach Aben-
teuer. Am Beispiel von Emmerich Zay, dem Erben eines alten protestantischen Adelsgeschlechts und 
dem direkten Akteur des österreichisch-türkischen, bzw. österreichisch-französischen Kriegs, werden 
im vorliegenden Beitrag die angedeuteten Fragenkomplexe analysiert. Anhand einer gezielten metho-
dologischen Herangehensweise aus dem Bereich der Mikrogeschichte und Einzelbiographie unter-
sucht die Autorin des Beitrags die Frage, inwieweit der Militärdienst zum Katalysator von Kultur-
transfer werden konnte.
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RECENZIE

VONDROVSKÝ, Ivo – GREGAR, Oldřich. EVROPSKÁ OPEVNĚNÍ DVACÁTÉHO 
STOLETÍ. Dvůr Králové nad Labem : Vydavatelství Ing. Jan Škoda - FORTprint, 2015. 216 
s. ISBN 978-80-86011-58-5.

Vydavatelství a nakladatelství FORTprint, zabývající se čtvrt století vydáváním forti-
fikační literatury, v letošním roce přišlo na knižní trh již se 34. svazkem své edice PEV-
NOSTI. Pojednává o historii evropských opevnění, vybudovaných od konce I. světové 
války až do současnosti, a jeho autory jsou Ivo Vondrovský (text) a Oldřich Gregar (vý-
kresy). Kniha má 216 stran a popisuje dané téma ve 22 kapitolách věnovaných jednotli-
vým evropským státům, přičemž text je doplněn 72 vesměs kvalitními fotografiemi, 68 
výkresy a 13 tabulkami.

Dalších 42 stran je věnováno barevným mapkám se zakreslenými liniemi a uzly opev-
nění, které jsou zde popsány. Je to tedy dílo s velmi dobře vyváženým textovým i obrazo-
vým obsahem, umožňující čtenáři udělat si stručný, ale výtěžný přehled o moderních opev-
něních prakticky všech evropských států.

Oba autoři jako zakládající členové pražského Klubu vojenské historie, specializujícího 
se na výzkum fortifikací, nejsou žádní nováčci v tomto oboru, což dokládá jejich mnohale-
tá publikační činnost, při níž zúročili svoje bádání v terénu i v archivech. Ivo Vondrovský 
již napsal dva svazky v edici PEVNOSTI (č. 3 Opevnění z let 1936 - 1938 na Slovensku a 
č. 26 Netypické objekty čs. lehkého opevnění) a významně se podílel na dalších dvou svaz-
cích (č. 28 Plzeňská čára a č. 32 Mobilizovaná čs. armáda 1938), taktéž jeho časopisecká 
tvorba je velmi bohatá. Zručný a pilný kreslíř Oldřich Gregar je autorem tisíců výkresů 
pevnostních objektů i jejich situačních zákresů, přičemž mnohé z nich vytvořil na základě 
vyměřování přímo na místě. Jeho tvorba je neodmyslitelnou součástí řady knížek a článků 
pojednávajících o československých i zahraničních opevněních.

Autoři se ve svazku č. 34 edice PEVNOSTI – EVROPSKÁ OPEVNĚNÍ DVACÁTÉ-
HO STOLETÍ (Pevnostní a obranné linie od skončení I. světové války do současnosti) po-
kusili přehledně zpracovat toto obšírné téma a dá se říci, že se jim to podařilo. Historii 
evropských opevnění v daném časovém úseku samozřejmě lze popsat v mnohem objemněj-
ším díle, možná o více svazcích, čehož by jistě oba zmínění pánové byli schopni, ale so-
učasné vydavatelské možnosti i předpokládaný okruh čtenářů je vedly k vytvoření knížky o 
úměrném rozsahu, ovšem textově i obrazově hutné a přitom čtivé. Je to práce průkopnická 
jak na domácím trhu, tak i v mezinárodním měřítku.

Popis stavebního provedení a strategického záměru opevňovacích linií a uzlů, budova-
ných v celkem 22 evropských státech, včetně jejich uvedení do vojensko-politických sou-
vislostí a zhodnocení jejich bojového nasazení, zde vyžaduje stručné, ale systematické 
zpracování. Autoři se vyhnuli pokušení rozepsat se o významných a rozsáhlých opevněních 
jako byla Maginotova linie či Atlantický val a také se omezili na stručný přehled opevňova-
cích prací v Československu, předválečných i poválečných. Dá se totiž předpokládat, že 
čtenář této knížky se již vzhledem ke svému zájmu s nimi blíže seznámil v četných publi-
kacích domácího i zahraničního původu, takže zde postačí v zájmu jednotnosti k jejich po-
pisu přiměřený prostor.
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Někoho možná překvapí poměrně rozsáhlá kapitola pojednávající o německých opevně-
ních (60 stran), ale je nutno brát v úvahu, že tato byla vybudována nejen v samotném 
Německu, ale v průběhu II. světové války i v řadě Němci okupovaných evropských států. 
Takto kompletně popsané německé opevňovací snahy nebyly dosud nikde k vidění. V kapi-
tole jsou krátce a brilantně popsány i vnitroněmecké hraniční zábrany a Berlínská zeď v 
rámci Německé demokratické republiky, které nebyly určeny k obraně státu proti vnějšímu 
nepříteli, ale k zabránění v útěku vlastních občanů ze země. Obdobně je popsáno ženij-
ně-technické zabezpečení státní hranice Československa s kapitalistickými státy po II. svě-
tové válce, vybudované za stejným účelem. Pravda, s vojensky významným opevněním 
neměly tyto linie nic společného, ale jde o bezesporu zajímavý příklad permanentní ženijní 
úpravy terénu za účelem jeho neprůchodnosti pro osoby a běžná vozidla, který by si pamět-
níci měli připomenout a mladá generace se s ním seznámit.

Jinak všechny ostatní kapitoly o rozsahu obvykle pět až deset stran popisují pevnostní a 
obranné linie ve všech ostatních evropských státech, vždy s krátkým uvedením do jejich 
vojensko-politických souvislostí a zhodnocením případného zapojení do bojů II. světové 
války. Doplňují je fotografie a výkresy typických pevnostních objektů, mapky opevňova-
cích linií a podle potřeby i přehledné tabulky. Na konci každé kapitoly i podkapitoly jsou 
uvedeny publikované prameny a internetové odkazy, ze kterých bylo čerpáno. 23. kapitola 
na pěti stránkách v podobě rozsáhlé tabulky prezentuje přehled opevnění v jednotlivých 
státech s uvedením let jejich budování, určení jako stálého nebo polního, data jeho bojové-
ho nasazení a současné teritoriální zařazení. Knihu uzavírá seznam použité literatury na 
čtyřech stranách, což dokládá hloubku studia podkladů, jemuž věnovali autoři několik let.

Informace o opevňovací činnosti v některých státech jsou k dispozici v desítkách publi-
kací s možnostmi terénního průzkumu, jakož i studia v přístupných archivech, jako v pří-
padě České a do jisté míry i Slovenské republiky, všeobecně ve Francii, Belgii či v dalších 
státech západní Evropy. Ovšem velmi omezené možnosti jsou u pevnostních linií, které z 
větší části nebo zcela zmizely a dokumentace k nim je nepřístupná, publikované údaje pak 
velmi strohé. To se týká zvláště států východní a jižní Evropy, ale přesto se autoři s těmito 
obtížemi vyrovnali se ctí, nevynechali žádnou evropskou zemi, ve které se v daném období 
prováděly opevňovací práce, a uvedli k nim alespoň základní údaje, které se jim podařilo 
sestavit z toho mála, co nalezli. Příkladně opevnění bulharská, maďarská či rumunská, do-
sud zcela neznámá, jsou zde alespoň stručně popsána.

Pokud jde o opevnění na slovenském území, je v knize uvedeno pouze to vytvořené v 
době Slovenského národního povstání a zátarasy provedené zde pod dohledem německé 
armády na přelomu let 1944 a 1945 proti postupujícím sovětským ozbrojeným silám. Před-
válečné československé těžké opevnění na Slovensku Ivo Vondrovský zpracoval již před 
lety ve svazku č. 3 a od té doby byla získána řada nových podkladů, takže dnes by si toto 
téma, rozšířené i o rozsáhlé lehké opevnění, jistě zasloužilo novou rozšířenou publikaci. 
Autoři by se jistě nalezli, ale její vznik však je také podmíněn velikostí poptávky po takové 
knížce, od čehož by se odvíjela ochota vydavatelů do tohoto projektu investovat.

Knížka EVROPSKÁ OPEVNĚNÍ DVACÁTÉHO STOLETÍ každopádně přináší českému 
i slovenskému čtenáři stručný, ale komplexní přehled o tomto rozsáhlému tématu, který si 
může dále rozšiřovat návštěvou zachovalých linií, využitím specializovaných internetových 
stránek či studiem dalších publikací, které si opatří. Pro ty, kteří se hlubším studiem fortifi-
kací zabývají již delší dobu pak představuje vhodné, dá se říci téměř nezbytné doplnění je-
jich knihovničky. Samozřejmě pozorný a poučený čtenář nalezne v knížce Iva Vondrovské-
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ho a Oldřicha Gregara nějaké menší chyby či nepřesnosti, ale to nesnižuje její průkopnickou 
hodnotu. Sám jsem si povšiml díky svému širšímu zaměření na vojenskou historii např. 
chybného určení ráže britského dvouliberního kanonu – 25 mm namísto správných 40 mm, 
nebo přiřknutí produkce československého lehkého tanku vz. 38 Škodovým závodům na-
místo ČKD.

  Vladimír Francev
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PRŮVODCE PO BOJIŠTI 28. PĚŠÍHO 
PLUKU U STEBNÍKU. Olomouc : Česko-
slovenská obec legionářská a Signum belli, 
2014, 39 s., mapy a obrázky v texte, zoznam 
literatúry. ISBN 978-80-260-7356-7.

Rozsahom neveľká publikácia prináša 
veľmi podrobné spracovanie účasti známe-
ho 28. pešieho pluku z Prahy („Pražské 
deti“) pri východoslovenskej obci Stebník 
v marci a apríli 1915. Autori informujú aj 
o osudoch pluku v predchádzajúcich bo-
joch v Haliči a potom o udalostiach v apríli 
1915, ktoré viedli až k rozpusteniu pluku 
pre jeho údajnú nespoľahlivosť. Pluk bol 
však už v decembri 1915 obnovený; jeho 
pôvodný XI. pochodový prápor sa zúčastnil 
v bojoch na balkánskom fronte v Albánsku 
a ostatné tri prápory bojovali od júna 1916 
až do konca vojny na taliansko-ra-
kúsko-uhorskom fronte.

Udalosti z bojov v Karpatoch na prelo-
me rokov 1914/1915 sú prehľadne zasadené 
do širšieho rámca historických súvislostí, 
priebehu prvej svetovej vojny a jej dôsled-
kov. Poukazujú na to, že zatiaľ čo boje v ob-
lasti Duklianskeho priesmyku v druhej sve-
tovej vojne na konci roka 1944 sú dostatoč-
ne známe, boje z prvej svetovej vojny na 
severovýchodnom Slovensku pozná len 
málo ľudí. Pritom išlo o jednu z najkrvavej-
ších bitiek prvej svetovej vojny, pričom na 
oboch stranách padlo okolo 150 000 voja-
kov a celkové straty (mŕtvi, ranení, zajatí 
a chorí) v každej z oboch armád predstavo-
vali okolo milióna mužov. Počty padlých 
vojakov v prvej svetovej vojne sa uvádzajú 
rôzne a niekedy sa aj podstatne líšia. Ak au-
tori uvádzajú, že  z územia budúcej Sloven-
skej republiky padlo v prvej svetovej vojne 
okolo 80-tisíc mužov, treba pripomenúť, že 
tieto údaje sa u rôznych autorov líšia. Ale 

podľa všeobecne akceptovaného údaja uvá-
dzaného napríklad aj v syntéze  HRON-
SKÝ,  Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLO-
VIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, 
IV. zväzok 1914 – 1939. Bratislava : MO 
SR, 1996, s. 90,  sa uvádza počet 9 milió-
nov, 442-tisíc padlých, z toho z územia Slo-
venska 69-tisíc.  V oblasti Humenného, 
Stropkova, Svidníka a Bardejova bojovalo 
aj mnoho Slovákov a Čechov, príslušníkov 
rakúsko-uhorských jednotiek a mnoho tisíc 
ich tu našlo aj svoj večný odpočinok. Na 
tomto území sa nachádza okolo 200 väčších 
aj menších vojnových cintorínov. Česi 
a Slováci však, samozrejme, v oveľa men-
ších počtoch bojovali aj na druhej strane, 
v ruskej armáde v rámci Českej družiny.

Kniha okrem podrobného spracovania 
udalostí v marci – apríli 1915 v oblasti Steb-
níka a Stebníckej Huty prináša aj informá-
cie pre turistov a návštevníkov tohto jedi-
nečného slovenského kraja plného prírod-
ných krás a je teda aj akýmsi sprievodcom 
po tomto užšom regióne, pričom sa podrob-
ne venuje vojensko-historickému areálu na 
mieste bojov a aj zajatiu časti pražského  
28. pešieho pluku. Nielen pre historikov, ale 
aj pre širšiu verejnosť je táto epizóda jednou 
z najznámejších udalostí prvej svetovej voj-
ny. Je spojená aj s mnohými polopravdami 
a legendami, ktoré sa autori pokúšajú opra-
viť,  resp. popísať udalosti objektívne a bez 
ideologických odtieňov. V ich snahe im po-
máha aj to, že sa venovali aj podrobnému 
štúdiu archívnych materiálov či už vo Vo-
jenskom historickom archíve v Prahe alebo 
v oddelení Vojenský archív viedenského 
Rakúskeho štátneho archívu. Autori uvá-
dzajú, že 28. peší pluk prestal prakticky 
existovať už 3. apríla 1915 po bojoch pri 
Stebníckej Hute, kde vykázal 660 zajatých 
a 770 nezvestných, ktorí boli podľa nich 
tiež až na malé výnimky údajne zajatí  
(s. 22 – 23). Tento údaj však treba konfron-
tovať s ruskými prameňmi. Podľa nich totiž 
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ruský Orovajský pluk zajal okolo 870 voja-
kov a dôstojníkov, čo je podstatný rozdiel 
a Rusi by iste počet zajatých rakúsko-uhor-
ských nezmenšovali, ale naopak, mali záu-
jem uvádzať čo najvyššie čísla.

Slovenského čitateľa zaujmú aj tie časti 
publikácie, ktoré informujú o pôsobení 
Českej družiny, v rámci ktorej bojovali aj 
vojaci a dôstojníci slovenskej národnosti. 
Treba poukázať na štylistickú nepresnosť 
formulácie, že v Českej družine „sloužilo 
i několik málo Slováků“ (s. 15). Absolútny 
počet 16 Slovákov sa oproti asi 700 Če-
chom  naozaj na prvý pohľad zdá  malý, ale 
inak to už vyzerá s percentuálnym pome-
rom. Počet Čechov žijúcich v Rusku pred 
vojnou sa totiž odhaduje na 70 – 80-tisíc, 
ale počet Slovákov bol iba v rozpätí 800 – 
2-tisíc.  Ak by sme vzali za základ najvyšší 
odhad – 2-tisíc – tak aj tak 16 Slovákov 
z nich by predstavovalo 0,8 percenta, ale 
u Čechov by aj pri nižšom odhade – 70-ti-
síc – to bolo 1 percento, teda percentuálny 
pomer by naznačoval, že tých Slovákov ne-
bolo až tak málo.

Ferdinand Vrábel

NOVOTNÝ, František. Z KORYČAN 
NA KONEC SVĚTA A ZPĚT PŘES TŘI 
OCEÁNY. VZPOMÍNKY ČESKOSLOVEN-
SKÉHO LEGIONÁŘE. Olomouc : Burian 
a Tichák, 2015, 215 s., fotografie v texte, 
edičná poznámka, menný register. ISBN 
978-80-87274-25-5.

Ešte stále sa aj takmer po sto rokoch ob-
javujú nové, doteraz nevydané, záznamy 
a spomienky účastníkov prvej svetovej voj-
ny, medzi nimi aj mnohých českosloven-
ských legionárov. Záujem vydavateľstiev 
a aj čitateľov o tento druh literatúry dosved-
čuje, že ide o stále veľmi zaujímavú tému,  
k poznaniu ktorej veľmi názorne prispieva-
jú aj legionárske denníky. Olomoucké vy-

davateľstvo Burian a Tichák, vydávajúce 
dvojmesačník Listy a knižnú edíciu Kni-
hovna Listů, tentoraz siahlo po spomien-
kach československého legionára, prísluš-
níka Ruskej légie, Františka Novotného 
(1886 – 1961). Novotný, rodák z morav-
ských Koryčian neďaleko Kyjova, aj keď 
svoje spomienky začal písať až po druhej 
svetovej vojne ako 62-ročný pamätník, 
a nedokončil ich, približuje nám vo svojich 
záznamoch osudy svojej rodiny v 19. a 20. 
storočí, roky detstva a mladosti, potom 
službu v rakúsko-uhorskej armáde, zajatie, 
službu v čs. légii v Rusku a svoj ďalší život.

Ako autor v úvode píše, mal v úmysle 
napísať nielen svoj príbeh vojaka a legioná-
ra, ale rodinnú kroniku, čo vysvetľuje jeho 
široký záber. Novotný chcel písať nestranne 
a vyslovil aj prianie, aby niektorý z jeho po-
tomkov v písaní rodinnej kroniky pokračo-
val. Ide o memoáre, pre ktoré je charakteris-
tické, že nie vždy sa úmysel nestrannosti 
pisateľovi z rôznych dôvodov podarí, ale 
sám pôvodca upozorňuje, že „písanie bez 
kritiky a rozhorčenia vtedy, keď popisované 
udalosti budú hodné odsúdenia by bolo 
nekritické a bezfarebné, nebolo by obrazom 
skutočnosti a budilo by dojem, že sme neži-
li“ (s. 7).

Po prvej časti spomienok a úvodných 
kapitolách venovaných predkom, rodokme-
ňu, domu, v ktorom bývali, detstvu, štu-
dentským rokom a rôznym ďalším zaujíma-
vostiam (s. 10 – 114), nasleduje pre vojen-
ského historika najzaujímavejšia druhá časť 
knihy s podtitulkom Vojna zlá (s. 115 – 184) 
a záverečná tretia časť nazvaná A späť... (s. 
185 – 200). Po nástupe na východný front 
bol Novotný zranený 13. júna 1915 a presne 
o rok – 13. júna 1916 – padol do zajatia. 
Akoby bol tento deň preňho osudný: 13. 6. 
1920 vstúpil na európsku pôdu v prístave 
Terst, kam ho z Vladivostoku spolu s ďalší-
mi tisíckami ruských legionárov dopravil 
americký zaoceánsky parník „President 
Grant“.
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Z pomerne podrobných opisov študent-
ských čias na gymnáziu v Kyjove stojí za 
zmienku, že Novotný istý čas v rokoch 
1905 – 1906 ako dobrý študent, sextán, do-
učoval aj študenta Rudolfa Geidla (Gajdu), 
ktorý v učení nijako nevynikal. Nešli mu 
jazyky – latinčina, gréčtina; nemčinu priam 
nenávidel a v matematike nemal podľa No-
votného dosť trpezlivosti (s. 65 – 66). Aj 
keď sa Geidlove študijné výsledky po dou-
čovaní zlepšili, nebolo to veľa platné, preto-
že ho nakoniec z gymnázia v Kyjove pre 
bitkárstvo (Geidl zbil istého svojho židov-
sko-nemeckého spolužiaka až do krvi za 
akúsi urážku) vylúčili. Novotný sa do Gaj-
dovej blízkosti dostal znovu až v roku 1917 
v Berezani na Ukrajine ako príslušník piatej 
roty 7. streleckého pluku „Tatranského“, 
u ktorého bol Gajda vtedy už veliteľom tre-
tieho práporu ako štábny kapitán. Novotný 
však za Gajdom nešiel, možno preto, aby 
nevyvolal dojem, že by od neho chcel neja-
kú intervenciu alebo výhody.

Novotného, pôvodne neschopného vo-
jenskej služby, odviedli ako jednoročného 
dobrovoľníka (absolvoval Poľnohospodár-
sku univerzitu vo Viedni) až na konci roka 
1914 a na vojnu nastúpil 1. februára 1915 k  
3. pešiemu pluku v Brne. V ďalších kapito-
lách Novotný popisuje podrobnosti zo služ-
by – výcvik, stravovanie, ubytovanie, vzťa-
hy medzi vojakmi rôznych národností a po-
dobné veľmi zaujímavé detaily. Dostal sa do 
nasadenia v Haliči, najprv na Sane, pri Jaro-
slavi a potom pri Przemyśli. Zaujímavé sú 
informácie o tom, ako si českí vojaci – leká-
ri aj lapiduchovia pomáhali vo vojenských 
lazaretoch, aby si svoj osud aj napriek kon-
trolám vlasteneckých rakúskych štábnych 
lekárov uľahčovali a ako rakúsko-uhorské 
jednotky prežívali prvú fázu Brusilovovej 
ofenzívy v máji – júni 1916, keď sa aj No-
votný dostal do zajatia (s. 134 – 138). Pisa-
teľ v ďalšej časti svojich spomienok potvr-
dzuje informácie ďalších zajatcov o pome-
roch v ruských zajateckých táboroch, nábo-

re do čs. jednotiek a bojoch s boľševikmi. 
Cenné je aj jeho priame svedectvo ako oči-
tého svedka, ktorý prežil a dodatočne to aj 
opísal. Ide o zákerný boľševický prepad čs. 
ešalónu v Irkutsku. Viacero účastníkov, a te-
raz aj Novotný, potvrdzuje, že k nečakané-
mu útoku došlo po predchádzajúcej príprave 
na odovzdanie zbraní čs. jednotkami na po-
vel: „Schiessen!“ z budov na irkutskej stani-
ci obsadenej nielen ruskými boľševikmi, ale 
aj českými, maďarskými a nemeckými ko-
munistami (s. 157 – 158). Následok: viac 
ako 70 našich legionárov zabitých, ťažko 
alebo ľahko zranených a aj krátky morálny 
otras, z ktorého sa museli – ak chceli prežiť 
– rýchlo vzchopiť.

Veľmi dôležité sú aj údaje o tom, ako 
negatívne pôsobili na českých a sloven-
ských zajatcov počas náboru do čs. dobro-
voľníckych jednotiek  informácie o sporoch 
medzi jednotlivými strediskami čs. hnutia 
v Rusku – v Kyjeve, Moskve a Petrohrade. 
Novotný sa napokon vrátil z Vladivostoku 
do Československa na rovnakej lodi „Presi-
dent Grant“ tak ako aj iný ruský legionár – 
Slovák Andrej Šikura z Mošoviec (jeho 
spomienky vyšli vo Vojenskej histórii, roč. 
14, 2010, č. 2). Anotovaná kniha je vý-
znamným obohatením memoárovej literatú-
ry prispievajúcej k poznaniu tak pomerov 
v rakúsko-uhorskej armáde, k priebehu bo-
jov na východnom fronte, k príbehu čs. le-
gionárov v Rusku, ako  aj osudov legioná-
rov po návrate do Československa.

V závere svojich spomienok sa Novotný 
zmieňuje aj o neľahkom uskutočňovaní po-
zemkovej reformy v Československu. Aj 
keď republika, demokrati a legionári v ok-
tóbri roku 1918 zvíťazili, napriek tomu sa 
pri pozemkovej reforme ešte často udržali 
staré pomery, rôzne záujmové skupiny a aj 
Československu neprajúci monarchistickí 
činitelia, ktorí pozemkovú reformu bojko-
tovali a poškodzovali.

Ferdinand Vrábel
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LIPTOV. Vlastivedný zborník, roč. 11. 
Ružomberok : Liptovské múzeum v Ru-
žomberku b. r., 104 s., fotografie v texte. 
ISBN 978-80-971535-1-9.

Ako píše v úvode Martin Krupa, riaditeľ 
Liptovského múzea v Ružomberku, Zbor-
ník Liptov vydáva múzeum po 25 rokoch 
odmlky. Dovtedy vyšlo 10 zväzkov tohto 
regionálneho zborníka, ktorý mapoval deji-
ny a prinášal príspevky aj o prírode tohto na 
dejiny a aj na prírodné krásy výnimočného 
slovenského regiónu. Na prerušenú tradíciu 
teraz Liptovské múzeum nadväzuje po dl-
hom štvrťstoročí.

Zborník vydaný v roku 2014 je svojimi 
príspevkami zameraný na významné výro-
čia obdobia 2014 – 2015: na prvú svetovú 
vojnu, československé légie, 70. výročie 
Slovenského národného povstania a nad-
chádzajúce jubileum ukončenia druhej sve-
tovej vojny atď. To našlo odraz v príspev-
koch autorov Petra Račka: Účasť kresťanov 
v protifašistickom odboji na Liptove (1939 
– 1944), Oldřicha Vaněka: Andrej Kaboš – 
prvý parašutista zo Sovietskeho zväzu, Sta-
nislava Chytku: Ferdinand Čatloš, Veľká 
vojna a légie a od toho istého autora Povsta-
lecké drobnosti. Práve pre tieto príspevky 
s vojenskou tematikou si tento regionálny 
zborník zaslúži aspoň stručnú zmienku aj 
v časopise Vojenská história.

 S. Chytka na stranách 46 – 65 podrobne 
rozoberá účasť Ferdinand Čatloša v légiách 
od jeho narukovania do rakúsko-uhorskej 
armády 15. septembra 1914, jeho účasť 
v bojoch, zajatie a potom vstup do Ruskej 
légie až po návrat domov na sklonku roku 
1920. Autor pri spracovaní Čatlošovho me-
dailónu (napriek viacerým štúdiám a aj 
knižným publikáciám, je ešte v Čatlošovej 
vojenskej kariére stále veľa sporného, neob-
jasneného alebo neznámeho),  a preto treba 
záujem o túto výraznú postavu slovenských 
vojenských dejín len uvítať. Chytka čerpal 
pri písaní svojej štúdie ako z archívnych do-

kumentov VHA v Prahe, SNA v Bratislave, 
súkromných pozostalostí (napríklad z ar-
chívu Milana Čelka), archívu VHU v Brati-
slave a z odbornej literatúry. Podáva celko-
vý prehľad o ruskom legionárovi Čatlošovi, 
pričom však nie je všade dôsledný a presný 
a zdá sa, že je dosť ovplyvnený aj staršou 
literatúrou, najmä sovietskym autorom Kle-
vanským alebo aj Slovákom Jánom Kvas-
ničkom. Tak napríklad na viacerých 
miestach sa zmieňuje o Výchovnom tábore 
pre Slovákov, pričom správne uvádza, že 
tábor zanikol v júni 1919, ale pod fotogra-
fiou na strane 47 má text, že zachytáva 
chvíľku odpočinku počas výcviku v sloven-
sko-výchovno-osvetovom tábore v Irkutsku 
v roku 1920.

Vznik a pôsobenie výchovného tábora 
pre zajatcov v Irkutsku v rokoch 1918 – 
1919 súvisí s ťažkosťami, s ktorými sa 
v Rusku stretával nábor do českosloven-
ského dobrovoľníckeho vojska medzi Slo-
vákmi. To, že sa nábor zajatcov slovenskej 
národnosti nedaril tak ako nábor medzi 
Čechmi, má viacero príčin. Zatiaľ čo čes-
ký národ už na konci 19. storočia a v ro-
koch pred prvou svetovou vojnou mal 
všetky atribúty vyspelého moderného ná-
roda s výnimkou vlastného štátu a politic-
ky, kultúrne, vzdelanostne a hospodársky 
sa vyrovnal ostatným európskym náro-
dom, Slováci boli ako národ oveľa menej 
vyvinutí a vyspelí. U Čechov pri rozvoji 
vlastenectva a pestovaní národnej hrdosti 
zohrávala významnú úlohu okrem Českej 
obce sokolskej aj vyspelá školská sústava 
od ľudových škôl až po univerzitu a tech-
niku, Slováci však nemali vlastné školy, 
kde by sa mohli vzdelávať vo svojom ma-
terinskom jazyku a nemali ani Sokol, kto-
rý bol v Uhorsku zakázaný. Preto v Slová-
koch – okrem tých, ktorí pochádzali z ná-
rodne prebudených rodín a z prostredia 
slovenských národných stredísk, ako boli 
napríklad Turčiansky Sv. Martin, Skalica, 
Liptovský Sv. Mikuláš, Tisovec, Brezová 
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pod Bradlom, Myjava a pod. – nemal kto 
pestovať city národnej hrdosti a vlastenec-
tva. Úlohu vlasteneckej výchovy na Slo-
vensku namiesto škôl suplovalo len nie-
koľko desiatok vlastenecky zmýšľajúcich 
príslušníkov inteligencie – kňazi, advoká-
ti, lekári a podobne.

Z uvedeného dôvodu si vedenie Odboč-
ky Československej národnej rady (OČ-
SNR) v Rusku uvedomovalo potrebu ná-
rodno-výchovnej, vzdelávacej, politickej 
a osvetovej práce medzi slovenskými zajat-
cami v Rusku. Tak sa vytvorilo vzdelávacie 
stredisko – Výchovný tábor pre Slovákov 
v Irkutsku, kde sa mali slovenskí zajatci 
najprv vzdelávať a národne prebúdzať a až 
potom sa mal medzi nimi robiť nábor do 
československého vojska. Veliteľom tábora 
bol najprv Emil Geryk a jeho zástupcom bol 
Vladimír Daxner (10. 8.1888 – 27. 3.1971 
Žilina). Daxner, ktorý neskôr na poste veli-
teľa vystriedal Geryka, mal dobré predpo-
klady pre neskoršie úspešné pôsobenie 
v Rusku, pretože už v roku 1898 absolvoval 
prípravnú triedu na ruskom gymnáziu v Ky-
jeve. V roku 1913 absolvoval právnickú fa-
kultu v Budapešti. Do ruského zajatia padol 
ako rakúsko-uhorský dôstojník v roku 1915 
a vstúpil do Českej družiny. Okrem zastáva-
nia postu veliteľa slovenského výchovného 
tábora v Irkutsku, bol aj politickým splno-
mocnencom pre Irkutsk a členom OČSNR 
v Rusku. Ako náborový komisár v Rusku 
pôsobil aj jeho bratranec Igor Daxner  
(26. 9. 1893 – 18. 4. 1960, Bratislava).

V tábore pôsobilo viac ako 20 inštrukto-
rov (väčšinou evanjelikov). Medzi nimi 
najvýznamnejší boli: Jozef Gregor-Tajov-
ský, Ferdinand Klátik, Mikuláš Gacek, Fer-
dinand Čatloš, Ladislav Bodický, Štefan 
Kodaj a ďalší. Písali knihy a učebnice s té-
mou slovenských dejín, literatúry a zeme-
pisu a vyučovali aj ďalšie predmety. Po ta-
kejto príprave sa už nábor do čs. vojska aj 
medzi Slovákmi daril lepšie a tí, ktorí sa 
ako dobrovoľníci prihlásili, boli zaradení 

do 12. pešieho pluku M. R. Štefánika. Pod-
ľa Slovenských hlasov, roč. II, číslo  
9 z 5. októbra 1918, ktoré uverejnili úradné 
oznámenie OČsNR v Rusku na prvej stra-
ne, sa tábor zriadil nariadením jej Vojen-
ského, Náborového a Slovenského odboru  
dňa 2. septembra 1918,  a ten bol podľa 
svedectva druhého veliteľa tábora, JUDr. 
Vladimíra Daxnera, zrušený 24. júna 1919. 
Staršia marxistická literatúra (Kvasnička) 
uvádza, a cituje to aj Chytka, že v irkut-
skom tábore „pracovné jednotky znamenali 
svojho druhu trest pre tých zo zajatcov, kto-
rí odmietali vstup do vojska“ a takisto,  že 
vraj „prevládali namiesto výchovy donuco-
vacie prostriedky, nevynímajúc telesné 
tresty“ (Chytka, s. 55). Nepodarilo sa dote-
raz nájsť žiadny dokument a nie sú mi zná-
me ani osobné svedectvá Slovákov z Irkut-
ského tábora, ktoré by tieto Kvasničkove 
tvrdenia potvrdzovali a s jeho údajmi nao-
zaj treba zaobchádzať opatrne. Hlavným 
cieľom Výchovného tábora pre Slovákov 
v Irkutsku bolo ich vzdelávanie a prebude-
nie vlasteneckého cítenia a to isto nemožno 
dosiahnuť fyzickými trestami.

Ferdinand Vrábel

FILIP, Jiří. DĚJINY ČESKOSLOVEN-
SKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ. Praha : Čes-
koslovenská obec legionářská, 2014, 64 s., 
obrázky v texte. ISBN 978-80-87919-03-3.

Československí legionári si postupne 
založili po návrate do Československa via-
cero záujmových združení, pričom sa orga-
nizovali jednak podľa druhov légií a jednak 
podľa politického presvedčenia, národnosti 
alebo aj vierovyznania. V prvých povojno-
vých rokoch to bol Svaz československých 
legionářů, Družina československých le- 
gionářů a Jednota československých legio-
nářů. Vznikli aj osobitné združenia, naprí-
klad organizácie ruských legionárov (Sta-
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rodružiníci), francúzskych a talianskych 
legionárov, Spolok legionárov – katolíkov 
alebo Spolok židovských legionárov a po-
dobne. Najväčšou organizáciou legionárov 
slovenskej národnosti bolo Sdruženie slo-
venských legionárov. Postupne sa ukazova-
la potreba vytvoriť jednotnú a silnú legio-
nársku organizáciu, čo sa však nepodarilo. 
Najväčšími a najvýznamnejšími legionár-
skymi organizáciami boli Československá 
obec legionárska (ČsOL) a Nezávislá jed-
nota legionářů. Obe si kládli za cieľ zdru-
žovať legionárov bez ohľadu na politické 
presvedčenie, národnosť alebo vierovyzna-
nie a hájiť ich záujmy. Postupne sa naj-
významnejšou legionárskou organizáciou 
stala ČsOL. Vznikla 22. mája 1921 a jej 
zakladateľským heslom bolo: „Bez rozdie-
lu politickej príslušnosti dať všetky sily  
k upevneniu štátu, prispievať k budovaniu 
armády v duchu národných a demokratic-
kých tradícií, usilovať aby boje politické 
a kultúrne boli vedené zbraňami ducha, bez 
násilia a lží, hájiť záujmy legionárov a sta-
rať sa o ich sociálne problémy.“

ČsOL existuje dodnes, ale jej dejiny boli 
dvakrát násilne prerušené totalitnými reži-
mami – najprv nacistickým Nemeckom, 
ktoré organizáciu zakázalo po rozbití Čes-
koslovenskej republiky a okupácii českých 
krajín a takisto po februári 1948, keď idey 
demokracie a odkazu T. G. Masaryka, M. R. 
Štefánika a E. Beneša zase prekážali komu-
nistickému režimu. Po druhej svetovej voj-
ne prijala ČsOL do svojich radov aj účastní-
kov druhého odboja. Februárové prevzatie 
moci komunistami viedlo opäť k likvidácii 
ČsOL a k jej následnému začleneniu aj 
s majetkom do Zväzu bojovníkov za slobo-
du (neskôr Zväzu protifašistických bojovní-
kov). ČsOL však žila naďalej v exile pro-
stredníctvom združení v rôznych krajinách, 
predovšetkým vo Veľkej Británii, Francúz-
sku, Kanade, USA, Austrálii atď. Niektoré 
tieto jednoty však postupne, tak ako ich čle-
novia umierali, obmedzovali a napokon aj 

zastavovali svoju činnosť, iné však existujú 
dodnes. V Československu ČsOL obnovili 
v roku 1991, ale dnes pôsobí len v českých 
krajinách. Na Slovensku po krátkej epizóde 
(vedúcou postavou tu bol „Anglán“ generál 
Anton Petrák) po roku 1993 definitívne za-
nikla, a tak legionárske tradície tu pestujú 
len Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika 
na Brezovej pod Bradlom a Nadácia Milana 
Rastislava Štefánika v Bratislave.

ČsOL v súčasnosti združuje účastníkov 
boja za slobodu počas druhej svetovej voj-
ny, ich rodinných príslušníkov a potomkov, 
novodobých vojnových veteránov,  ako aj 
tých občanov, ktorí chcú pestovať a rozví-
jať tradičné hodnoty a idey, z ktorých sa 
v roku 1918 zrodila Československá repub-
lika, spoločný demokratický štát Slovákov 
a Čechov a národností, žijúcich na našom 
území. V súčasnosti realizuje ČsOL projekt 
„Legie 100“, ktorý má v rokoch 2014 – 
2020 pripomenúť boje československých 
légií za slobodu a vznik československých 
légií,  o  organizáciu ktorých sa veľkým po-
dielom pričinil aj Milan Rastislav Štefánik.

Publikácia podáva stručné dejiny ČsOL, 
prehľad o najvýznamnejších udalostiach 
a bitkách, na ktorých sa podieľali jednotlivé 
teritoriálne zložky československých légií,  
a takisto sú tu aj medailóny najvýznamnej-
ších predstaviteľov a funkcionárov ČsOL – 
Josefa Patejdla, Josefa Davida a Tomáša 
Sedláčka. V publikácii je aj niekoľko spor-
ných a nepresných údajov a aj faktografic-
kých chýb. Napríklad počet Čechov v Rus-
ku sa tu odhaduje až na 100 000, hoci novšie 
bádanie už túto cifru zredukovalo na pri-
bližne 70 000, na strane 4 sa uvádza, že Ma-
saryk bol nútený odísť do exilu na počiatku 
roku 1915, ale na strane 6 je už správny 
údaj, že to bolo v decembri 1914, ďalej, že 
časť pražského 28. pešieho pluku sa vzdala 
a prešla do ruského zajatia na jeseň 1914, 
hoci v skutočnosti to bolo až začiatkom 
apríla 1915 a iné. Ani tieto chyby a nepres-
nosti však neznižujú celkový význam publi-
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kácie, ktorá vôbec po prvýkrát podáva sú-
hrnný obraz dejín ČsOL a prináša aj infor-
mácie o jej súčasnom význame a činnosti. 
Zaujmú aj údaje o sociálnom postavení le-
gionárov v medzivojnovej Československej 
republike a o ich problémoch. Na rozdiel od 
všeobecnej predstavy, že legionári boli vša-
de uprednostňovaní a ľahko si nachádzali 
zamestnanie, prekvapí údaj, že po návrate 
z Ruska bolo až 15 000 legionárov neza-
mestnaných, čo je celá štvrtina ruských le-
gionárov. ČsOL im pomáhala, ale aj tak do 
roku 1927 bolo v štátnej službe umiestne-
ných len 20 000 legionárov, čo je menej ako 
štvrtina z legionárov podľa zákona (bolo 
ich necelých 89 000), v samospráve len 
okolo 1 000 a v súkromnom sektore 5 258.

Ferdinand Vrábel

STENGE, Csaba B. BAPTISM OF 
FIRE. THE FIRST COMBAT EXPERIEN-
CES OF ROYAL HUNGARIAN AIR FOR-
CE AND SLOVAK AIR FORCE, MARCH 
1939. Solihull : Helion & Company, 2013, 
128 s., fotografie v texte, rôzne prílohy, bib-
liografia. ISBN 978-1-906033-93-4.

Slovenskí historici (ale napríklad aj Ne-
mec Jörg Konrad Hoensch) už spoľahlivo 
dokázali, že v  prípade malej vojny Maďar-
ska a  Slovenska v  marci 1939 je tento ná-
zov plne opodstatnený a  išlo jednoznačne 
o agresiu a slovenskou stranou ničím nevy-
provokovanú vojnu Maďarska s podstatne 
širšími zámermi. Naposledy aj v marci 2015 
na konferencii o „malej vojne“ v Spišskej 
Novej Vsi sa touto otázkou zaoberalo nie-
koľko referátov a vlastne aj väčšina maďar-
ských historikov, až na malé výnimky, pou-
žíva názov „kis háború“ ako terminus tech-
nicus.  Stenge patrí k tým autorom, ktorí 
odmietajú názov „malá vojna“, pričom ar-
gumentuje, okrem iného,  obmedzeným 
územím a krátkym trvaním konfliktu a aj 

tým, že vraj diplomatické vzťahy neboli 
prerušené a vojna nebola vyhlásená. Pád-
nosť tohto argumentu oslabuje však tá sku-
točnosť viacerých takých prípadov, že dip-
lomatické vzťahy neboli vopred prerušené 
a ani k vyhláseniu vojny nedošlo, napríklad 
aj vojna nacistického Nemecka proti So-
vietskemu zväzu. Maďarsko sa nikdy ne-
vzdalo myšlienky nielen na „etnickú“, ale 
ani na úplnú revíziu Trianonskej zmluvy, 
lepšie povedané na obnovenie Uhorska/
Veľkého Maďarska. Krátka marcová vojna 
proti Slovensku v roku 1939 bola jedným 
takýmto krokom z celého radu pokusov 
o realizáciu tohto politického cieľa. 

Je naozaj zvláštne, že maďarská histo-
riografia sa aj pri svojej značnej produkcii 
touto otázkou, až na malé výnimky, zaoberá 
len okrajovo a najčastejšie ani v podrobnej-
ších prácach o dejinách Maďarska v 20. sto-
ročí niet o tomto ozbrojenom zápase ani 
zmienky. Príkladom môžu byť napríklad 
práce László Kontlera, Jenő Gergelya, Fe-
renca Glatza, Ignáca Romsicsa a ďalších 
súčasných maďarských autorov. Podrobnej-
šie sa malou vojnou zaoberal len István Ja-
nek vo svojej doktorskej dizertácii Magyar 
– szlovák kapcsolatok 1939 – 1944. Pécs: 
Doktori disszertáció, 2009, s. 62 – 91, prí-
stupné online: http://www.idi.btk.pte.hu/ 
dokumentumok/disszertaciok/janekis-
tvanphd.pdf a najnovšie aj Csaba B. Stenge 
v anotovanej monografii. 

Marcová slovensko-maďarská vojna je 
len niekoľkodňovou epizódou, ale z hľa-
diska dejín Slovenska a slovenských vojen-
ských dejín ide o významnú udalosť, preto-
že práve v tých dňoch sa po rozpade Čes-
ko-Slovenska kládli základy samostatnej 
slovenskej armády. Ozbrojené sily nového 
štátu sa museli formovať narýchlo, „za po-
chodu“, a hneď sa museli osvedčiť aj v boji. 
Maďarsko nerátalo s  rozhodným odporom 
Slovenska a predpokladalo, že v chaose 
rozpadu bývalej česko-slovenskej armády, 
odchodu väčšiny dôstojníkov a vojakov 

http://www.idi.btk.pte.hu/
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českej národnosti zo Slovenska sa mu ľah-
ko podarí silou dosiahnuť svoje politické 
ciele. To bol vlastne aj jeden z dôvodov, 
prečo Maďarsko bez vyhlásenia vojny vo-
jensky napadlo svojho severného suseda, 
hoci len niekoľko dní predtým Slovenský 
štát diplomaticky uznalo. Práca Stengeho 
(aj keď pojednáva len o leteckých súbojoch 
a letcoch oboch strán,  a pozemnými operá-
ciami sa podrobnejšie nezaoberá) tak zapĺ-
ňa citeľnú medzeru v maďarskej historio-
grafii. Okrem analýzy medzinárodno-poli-
tických súvislostí mníchovského obdobia 
a následných udalostí vedúcich k čiastočnej 
realizácii maďarských revizionistických 
plánov podrobnejšie informuje na stranách 
19 – 30 o okupácii Podkarpatskej Rusi (na 
rozdiel od maďarských textov, ktoré obsa-
denie tejto časti bývalého česko-slovenské-
ho štátu nazývajú znovu pripojením alebo 
oslobodením Podkarpatskej Rusi, cudzoja-
zyčné práce maďarských autorov sú termi-
nologicky presnejšie) podrobne informuje 
aj o vojnových operáciách. V kapitole 
o udalostiach 23. marca 1939 (s. 31 – 39) sa 
zaoberá údermi slovenského letectva na 
maďarské pozemné jednotky, v časti o uda-
lostiach 24. marca informuje o sloven-
sko-maďarských leteckých súbojoch a úto-
koch slovenského letectva na maďarské 
pozemné jednotky a napokon aj o maďar-
skom bombardovaní Spišskej Novej Vsi.

Autor vo svojej práci využil archívne 
dokumenty z viacerých archívov – nemec-
kého Bundesarchiv-Militärarchiv vo Frei-
burgu, maďarského Hadtörténeti Levéltáru 
v Budapešti (hoci, ako spomína, väčšina 
maďarských dokumentov sa nedochovala), 
Vojenského ústredného archívu v Prahe, ako 
aj slovenského Vojenského historického ar-
chívu v Bratislave. Takisto pracoval aj spí-
sanými alebo orálnymi spomienkami viace-
rých priamych účastníkov vojny (napríklad 
Józsefa Balogha a László Palka a iných). 

Veľkým prínosom v Stengeho knihe sú 
fotografické prílohy,  na ktorých sú ako slo-

venskí a českí, tak aj maďarskí účastníci 
vojny, zábery zostrelených lietadiel či sním-
ky o predletovej príprave maďarských let-
cov a takisto aj farebné fotografie strojov, 
ktorými disponovalo maďarské letectvo. 
Súčasťou publikácie je aj zoznam vyzname-
naných príslušníkov maďarskej armády 
a krátke biografie maďarských pilotov, ktorí 
zostrelili jedno až dve slovenské lietadlá.

Ferdinand Vrábel

PLACHÁ, Pavla – PLACHÝ, Jiří 
(eds.). NEBLAHÉ DNY. DENÍK VICEAD-
MIRÁLA FRIEDRICHA FRISIA, VELITE-
LE PEVNOSTI DUNKERQUE. Praha : MO 
ČR – Vojenský historický ústav, 2014,  
127 s. ISBN 978-80-7278-635-0

Jedným z príspevkov pripomenutia si 
70. výročia spojeneckej invázie do západ-
nej Európy a odchodu jednotiek Českoslo-
venskej samostatnej obrnenej brigády na 
západný front druhej svetovej vojny je aj 
sprístupnenie denníkových záznamov ne-
meckého veliteľa dunkuerquerskej pevnosti 
v českom vydaní. Prekladu denníka, vychá-
dzajúceho z nemecko-francúzskej edície 
vydanej v roku 2002, predchádza životopis-
ný profil viceadmirála Friedricha Frisia 
a popis situácie nemeckej posádky v Dun-
kerque, vrátane jej organizačnej štruktury 
s početným stavom v čase kapitulácie, 
a taktiež popis udalostí a stavu na opačnej, 
spojeneckej strane. Samotné denníkové zá-
pisky Můj deník. Veceadmirál Friedrich 
Frisius. Veliteľ Pevnosti Dunkerque sa tý-
kajú obdobia od 3. septembra 1944 do  
9. mája 1945. Editori vybavili denník dopl-
ňujúcim poznámkovým aparátom a foto-
grafiami, priebežne dotvárajúcimi podrob-
ne zaznamenané skutočnosti. 

Osobný denník začína kontraadmirál ne-
meckého vojnového námorníctva dňom 
svojho presunu do Dunkerque z Veliteľstva 
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námornej obrany Pas-de Calais z 3. na  
4. septembra 1944. Predchádzajúce štyri 
roky strávil v oblasti Boulogne, ktoré, ako 
uvádza, „... boli naplnené novou činnosťou 
a prestavbou ... znamenali pre mňa vnútor-
nú vzpruhu...“ na rozdiel od predchádzajú-
cich rokov, keď nemohol vykonávať „sku-
točné úlohy“. Krajinu v oblasti Boulogne si 
doslova zamiloval, „zanechal som v nej pe-
čať svojej osobnosti“ a v tom období vždy 
dúfal, že ju bude môcť raz ukázať svojej 
žene a deťom, ktorí mu veľmi pomáhali. 
Avšak už pri príchode do Dunkerque to vi-
del inak, čo vyjadruje aj v odôvodnení po-
treby písania denníka: „... písať začínam 
preto, že počítam s tým, že ide o posledné 
dni môjho života. Cítim vnútornú potrebu 
sprostredkovať svojej žene a deťom obsah 
týchto dní, počas ktorých vládli veľmi neob-
vyklé pomery.“ F. Frisius, najskôr ako veli-
teľ námornej zložky Dunkerque, zazname-
náva svoje rozčarovanie z organizácie vele-
nia, opisuje jeho nežiaduce dôsledky, svoje 
snahy, zdôvodnenia, návrhy i konkrétne 
kroky na zlepšenie danej situácie. Menova-
nie za veliteľa pevnosti 22. septembra ho 
zastihlo v okamžiku pádu Boulogne. 

V časovej postupnosti prichádzajúcich 
dní opisuje viceadmirál Frisius realizované 
organizačné zmeny vo velení, intenzitu ne-
priateľských útokov, striedanie protiútokov 
s pokojom zbraní, hodnotí situáciu medzi 
vojakmi, uvádza postrehy zo svojich náv-
štev veliteľských stanovíšť a konkrétnych 
jednotiek, z cvičení a kurzov bojovej prípra-
vy, opisuje vyjednávanie o výmene zajat-
cov, vydaní mŕtvych a ich pochovaní, situá-
ciu ohľadom evakuácie civilného obyvateľ-
stva, postup opevňovacích prác, problémy 
v zásobovaní a konkrétnych dodávkach, 
vlastnú výrobu vojenského materiálu a poľ-
nohospodárskej produkcie, narastanie pesi-
mistickej nálady vojska až do stavu silnej 
demoralizácie, návštevy poľnej nemocnice, 
tiež vypočúvanie zajatcov – Čechov. Často 
si sťažuje na mizernú organizáciu vo vojen-

skej nemeckej mašinérii, ktorá je príčinou 
veľkej ťažkopádnosti, keďže „v skutočnosti 
nerozhoduje príslušný veliteľ spolu s bez-
prostredne podriadeným veliteľom, ale 
»štáb«, konglomerát viac či nemej neschop-
ných hláv, a to »papierovou« cestou“. Po-
dobne hodnotí svojrázny spôsob výberu ve-
liteľov, ktorý povyšuje typ rýdzeho byrokra-
ta a na vyššie miesta posúva typ kancelár-
skeho prednostu. Napriek gradovaniu ne-
udržateľnosti situácie a narastaniu osobných 
skľučujúcich a trúchlivých nálad viceadmi-
rál fanaticky pokračuje v riadení a zabezpe-
čovaní nezmyselného odporu až do obdrža-
nia rozkazu na kapituláciu. 

Väčšinu zaznamenávaných dní začína 
Frisius informáciou o počasí, determinujú-
com mnohé jeho rozhodnutia. Okrem vice-
admirálovho subjektívneho pohľadu na 
konkrétnu vojnovú situáciu, jej riešenie 
a prežívanie v danom priestore a čase, čita-
teľ si tiež prečíta Frisiove spomienky na 
rodinu s vyjadrením túžby po rodinnom 
prostredí, myšlienkami na utrpenie blíz-
kych vo vlasti, s opismi krajiny, večerných 
„posedení“ a podobne. Podrobné denno-
denné záznamy v neposlednom rade odkrý-
vajú myšlienkový svet a vnútorné prežíva-
nie fanatického nacistu, ktorý aj za cenu 
nesmiernych obetí na obidvoch stranách 
nepoľavil v príslovečnej nemeckej dôsled-
nosti. 7. mája, okrem iného, zaznamenáva: 
„... Ešte pár dní a snáď dostaneme príkaz 
ku kapitulácii, a tým zachránime svoju česť. 
Budeme môcť kráčať so vztýčenou hlavou, 
pretože nebudeme porazení. Môj apel sa 
stretol s úspechom. Bol som na to hrdý a zá-
roveň dojatý. Duševným vypätím, ako som 
sa snažil zapôsobiť na vojakov, a tým, že sa 
chceli tak ľahko vzdať. ... vynaložil som vše-
tok svoj vplyv a bol som šťastný, že to nikto 
nevzdal.“ Po posledných niekoľkých riad-
koch prislúchajúcich dňu kapitulácie a od-
chodu Frisia do hlavného stanu Čs. samo-
statnej obrnenej brigády k podpisu bezpod-
mienečnej kapitulácie, nasleduje súbor fo-
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tografií, dokumentujúcich samotný akt ka-
pitulácie, vztýčenie čs. a britskej vlajky, 
oslobodenie civilného obyvateľstva, postú-
penie velenia Dunkerque Forces Britom 
a podobne. Čitateľ taktiež nájde fotografie s 
neodmysliteľným brig. gen. Aloisom 
Liškom v rôznych situáciách. Publikáciu 

editori uzavreli výberom literatúry k prob-
lematike čs. zahraničnej armády a bojov 
o Dunkerque v rokoch 1944 – 1945 a dopl-
nili samostatnou prílohou pretlače dobovej 
mapy z 12. decembra 1944. 

Božena Šeďová
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KRONIKA

15. ROČNÍK STRETNUTIA EUROATLANTICKEJ PRACOVNEJ SKUPINY 
PRE ŠTÚDIUM KONFLIKTOV

V dňoch 27. – 30. apríla 2015 sa v Aténach konal 15. ročník medzinárodnej vedeckej 
konferencie Euroatlantickej pracovnej skupiny pre štúdium konfliktov (Conflict Studies 
Working Group - CSWG) pod názvom „Étos bojovníka, Duša národa a vojenstvo“. Poduja-
tie pripravili Generálny štáb Helénskej armády – Riaditeľstvo pre vojenskú históriu v spo-
lupráci s Rakúskym vojenským múzeom vo Viedni. Na konferencii CSWG sa zúčastnilo 38 
vojenských historikov zo 14 štátov Európy, USA a Japonska. Slovenskú delegáciu z VHÚ 
v Bratislave tvorili plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD. a Mgr. Matej Medvecký, PhD. Úvod 
podujatia patril prehliadke aténskeho vojenského múzea, ktoré dokumentuje vývoj ozbroje-
ných síl a konfliktov v oblasti od najstarších čias až po obdobie druhej svetovej vojny. 
Účastníkov konferencie za organizátorov privítali zástupcovia oboch usporiadateľských 
inštitúcií, brigádny generál Nikolaos Delatolas, najvyšší predstaviteľ Riaditeľstva pre vo-
jenskú históriu Generálneho štábu Helénskej armády a riaditeľ rakúskeho vojenského mú-
zea vo Viedni plk. Dr. M. Christian Ortner. V rámci trojdňového vedeckého programu kon-
ferencie odznelo dovedna  23 vedeckých príspevkov, ktoré sa zaoberali mnohými oblasťa-
mi vojenskej minulosti jednotlivých štátov. 

Pripomeňme, že predchádzajúci 14. ročník podujatia sa konal v Bratislave a spolu 
s Vojenským historickým ústavom ho spoluorganizovali kolegovia z Dánska. 15. roční-
ku konferencie vojenských historikov však na rozdiel od bratislavského stretnutia už 
nedominovali témy z 20. storočia. Naopak, aj s ohľadom na hostiteľskú krajinu zrejme 
neprekvapí, že časovo sa príspevky zaoberali udalosťami od antických čias až do sú-
časnosti.

Môžem konštatovať, že konferencia bola nielen medzinárodná, ale aj interdisciplinárna, 
ako to do istej miery predpokladal aj jej názov, resp. organizátormi navrhované okruhy. 
Preto si okrem historických príspevkov miesto v programe našli aj sociologický referát Dr. 
Iny Wiesner z Centra Bundeswehru pre vojenské dejiny a sociálne vedy či podplukovníka 
Generálneho štábu Helénskej armády Theodorosa Zikosa o logistike. 

Medzi referátmi odzneli príspevky nielen syntetizujúce, ale aj analyzujúce a prípadové 
štúdie. Dôležitým aspektom viacerých referátov bol aj vplyv udalostí na súčasnosť a pritom 
bez ohľadu na to, či sa zaoberali udalosťami spred mnohých storočí, alebo z posledných 
desaťročí. Za mimoriadne podnetný preto považujem napr. príspevok gréckeho kolegu Dr. 
Dimitriosa Christodoulousa o slávnej bitke pri Maratóne a jej význame pre uchovanie vtedy 
ešte mladej aténskej demokracie,  a tak aj demokracie ako politického systému, ktorý pretr-
val až do súčasnosti – a to bez ohľadu na odlišnosti dnešnej a antickej demokracie. Na 
opačnej strane pomyselnej časovej osi sa nachádzal referát profesora Tecumu Saharu z uni-
verzity v Meidži v Japonsku, ktorý priblížil vývoj americko-japonského povojnového spo-
jenectva a jeho strategického významu v regióne v kontraste s kultom jasukuni. Takpove-
diac zo súčasnosti bol aj príspevok dánskeho kolegu Kristiana Friska z Univerzity južného 
Dánska/Kráľovskej dánskej akadémie obrany o využití histórie a étose bojovníka v Kráľov-
skej dánskej armáde po skončení studenej vojny.
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Viaceré príspevky sa dotkli aj otázky vojenského vzdelávania či miesta histórie vo vzde-
lávaní vojenských kádrov,  a teda aj formovaniu svetonázoru príslušníkov ozbrojených síl 
či významu udalostí pre formovanie hrdosti vojakov na svoju krajinu a domáce vojenské 
tradície. Príspevky si tak nielen všímali súlad či nesúlad vojenských tradícií s demokraciou, 
ale aj využívanie udalostí či tradícií ozbrojenými zložkami nedemokratických režimov. 
Niekedy dokonca s kurióznym podtextom, ako to vo svojom príspevku priblížila Dr. Éva 
Szalke-Tulipánová na príklade „neznámeho vojaka“, ktorý niekoľko rokov po svojej „hr-
dinskej smrti“ požiadal maďarské úrady o zmenu mena. 

Vojenský historický ústav sa na konferencii prezentoval nielen účasťou v panelovej dis-
kusii a vedeckým referátom, ale podujatie vnímame aj ako dôležitú platformu pre upevňo-
vanie a rozširovanie bilaterálnych kontaktov s kolegami z partnerských inštitúcií. Nakoľko 
konferencie CSWG patria medzi najvýznamnejšie podujatia svojho druhu, ide aj o ideálnu 
platformu pre intelektuálnu interakciu a v neposlednom rade pre nás konferencia predstavu-
je aj vhodnú pôdu, ktorá umožňuje prezentovať najnovšie výsledky vedeckej práce VHÚ 
a aj Slovensko ako krajinu. 

Matej Medvecký
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U P O Z O R N E N I E  R E D A K C I E

V záujme plynulého priebehu redakčných prác Vás prosíme o dodržiavanie určitých zásad pri písaní 
rukopisov.

Spôsob odovzdávania rukopisov
Príspevky do Vojenskej histórie odovzdávajte, resp. posielajte zásadne v textových editoroch Word, v iných len 
na základe dohovoru. Poznámky je potrebné vkladať pomocou programu WORD na vkladanie poznámok/
odkazov pod čiarou – nie písať ich mechanicky vzadu za textom štúdie. K štúdii je potrebné pripojiť resumé 
v rozsahu cca jednej strany a osobné údaje o autorovi: rodné číslo, adresu, číslo účtu, telefonický a emailový 
kontakt.

Rozsah príspevkov
Rozsah štúdií, vrátane poznámkového aparátu, by nemal presiahnuť 40 strán. Recenzie môžu byť v rozsahu 
do 15 strán, anotácie maximálne do 3 strán. Počet strán sa počíta podľa počtu znakov (1 800 znakov na 
stranu).

Vzhľadom na platnosť STN ISO 690 (01 0197) – Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma 
a štruktúra, máj 2012, je potrebné pri citáciách rešpektovať jej zásady (sú zjednotené s používaním citácií 
v iných časopisoch, ktoré sa pridržiavajú aj medzinárodného citovania). Za správnosť citovania (obsahovú 
i formálnu) zodpovedá autor príspevku, redakcia nebude do citácií zasahovať. Na uľahčenie citovania 
uvádzame niektoré vzory:

1 VÁROŠ, Milan. Posledný let generála Štefánika. Bratislava : International, 1994, s. 56. ISBN 80-215-0149-9.
2 PEJSKAR, Jožka (ed.). Poslední pocta : Památník na zemřelé československé exulanty v letech 1948 – 1981.
B. m. : Konfrontace, 1986, sv. 2., s. 118-121. ISBN 3 8577 01 203.
(v prameni neuvedené miesto vydania: bez miesta; podobne aj pri neuvedenom vydavateľstve: b. v., roku: b. r.)
3 ŠPIRKO, Dušan – LUPTÁK, Miroslav. Obrana bratislavského predmostia vo francúzsko-rakúskej vojne 
roku 1809. In Vojenská história, 2002, roč. 6, č. 1, s. 9-10. ISSN 1335-3314.
(pri cudzojazyčných zdrojoch uvádzať v príslušnom jazyku, napr. anglický zdroj: In Army History, 2003, 
vol. 59, no. 1, p. 13-15.)
4 DEIGHTON, Leon. Blitzkrieg : Od Hitlerova nástupu po pád Dunkerque. Prel. Kárník, Zdeněk. Praha : 
Argo, 1994, s. 85. ISBN 80-85794-08-X.
5 PEJSKAR, ref. 2, s. 97.

- v prípade, že v jednej poznámke sú uvedené dva pramene toho istého autora, v ďalších poznámkach 
uvádzame aj prvé slová názvu prameňa: PEJSKAR, Poslední, ref. 2, s. 93.

- autor nemusí uvádzať mená všetkých pôvodcov 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 bodkočiarku 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

- pri odkaze na archívny prameň je potrebné uvádzať skratky: f. (nie fond)
 šk. (ako škatuľa, nie krabica)
 č. j. (s medzerou)
 VHA Bratislava, f; pozri tiež PEJS, O…
 Tamže, s. 8. (nie tamtiež)

-  najfrekventovanejšie skratky archívov: SNA Bratislava, VÚA-VHA Praha, VHA Bratislava, NA 
Praha, AM SNP B. Bystrica,

Čísla poznámok v texte uvádzať indexovo: 4 nie: 4) 4/

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.
Pri anotáciách a recenziách je potrebné uvádzať ISBN
Redakčná rada si vyhradzuje právo na základe vyžiadaných odborných posudkov rozhodnúť o uverejnení, 
prípadne vrátení príspevku. Nevyžiadané rukopisy sa nevracajú.
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