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POCTA VÝZNAMNÉMU VOJENSKÉMU 
HISTORIKOVI VOJTECHOVI DANGLOVI PRI 
PRÍLEŽITOSTI JEHO ŽIVOTNÉHO JUBILEA

Minister obrany Peter Gajdoš pri príležitosti 80-tych narodenín ocenil významného 
vojenského historika Vojtecha Dangla. Za mimoriadne zásluhy pri zvyšovaní historického 
povedomia príslušníkov ozbrojených síl a rozvoj našej vojenskej historickej vedy 
mu dnes udelil „Pamätnú medailu ministra obrany Slovenskej republiky 1. stupňa“.
„Je mi veľkou cťou, že som mohol pri príležitosti životného jubilea oceniť tak 
významného vojenského historika, akým je pán Dangl. Patrí mu naša vďaka za jeho 
celoživotný prínos. Aj vďaka nemu sa môžeme začítať do série kníh Vojenské dejiny 
Slovenska, alebo časopisu Vojenská história a veľa ďalších publikácií, ktoré mapujú 
naše vojenské dejiny,“ povedal šéf rezortu obrany. Zároveň ocenil, že Vojtech Dangl aj 
napriek vysokému veku naďalej aktívne spolupracuje s Vojenským historickým ústavom.
„Rád by som poďakoval za dnešné ocenenie, veľmi si ho vážim. A zároveň to 
beriem ako ocenenie práce všetkých vojenských historikov,“ povedal Vojtech Dangl 
a ministrovi Gajdošovi venoval svoju publikáciu „Pod zástavou cisára a kráľa“.
„Vojtech Dangl patrí medzi významné osobnosti slovenskej vojenskej historickej vedy. 
Počas svojho takmer 35-ročného pôsobenia vo Vojenskom historickom ústave jej 
nezmazateľnou pečaťou vštepil charakter,“ uviedol riaditeľ Vojenského historického 
ústavu plukovník Miloslav Čaplovič. Dodal, že ako 13-ročný čítal jeho knihu 
„Bitky a bojiská“, čo ho priviedlo k tomu, že sa neskôr stal vojenským historikom.
PhDr. Vojtech Dangl, CSc. sa narodil 15. apríla 1937. Od roku 1969 bol pracovníkom 
Oddelenia vojenských dejín Slovenska, predchodcu Vojenského historického ústavu, 
v ktorom pracoval až do roku 2004, čiže takmer 35 rokov. Významným spôsobom sa 
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dlhodobo podieľal na rozvoji slovenskej vojenskej historickej vedy. Nezmazateľne 
prispel k realizácii viacerých vedeckých zámerov. Medzi najvýznamnejšie patrí vydanie 
siedmich zväzkov Vojenských dejín Slovenska. Patrí k zakladateľom vedeckého časopisu 
Vojenská história a dodnes je podpredsedom redakčnej rady. V roku 1998 mu bola udelená 
„Pamätná medaila ministra obrany SR III. stupňa“. Je držiteľom viacerých ocenení.

K ofi ciálnej správe, ktorú 19. apríla 2017 na svojej webovej stránke uverejnilo Ministerstvo 
obrany SR a ktorú publikujeme v plnom znení, by som ako predseda redakčnej rady časopisu 
Vojenská história, ale aj ako priateľ nášho jubilanta rád pripojil aspoň niekoľko viet.

PhDr. Vojtech Dangl, CSc., či Vojto – ako ho familiárne oslovuje jeho najbližšie okolie 
– je bezpochyby nielen jeden z najrenomovanejších slovenských historikov, ale zároveň aj 
priekopník a zakladateľ profesionálnej slovenskej historiografi e, a v neposlednom rade aj 
priekopník pôvodnej literatúry faktu na Slovensku. Len mimochodom, ako jeden z mála 
profesionálnych historikov je aj členom Spolku slovenských spisovateľov.

Jeho vedecké, odborné i populárno-náučné monografi e – spomedzi vyše tucta spomeniem 
aspoň Slávni vojvodcovia (1981), Bitky a bojiská – Od Wogastisburgu po Lamač (1984), 
Slovensko vo víre stavovských povstaní (1986), Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 
20. storočia (2007), Pod zástavou cisára a kráľa (2009), Vojvodcovia. 111 osobností dejín 
Slovenska (2012) – sa stretli s nevšedným čitateľským záujmom a spolu s jeho vedeckými 
štúdiami naplnili hneď niekoľko cieľov: stali sa základom slovenských vojenských dejín i 
východiskom slovenskej profesionálnej vojenskej historiografi e, poodhalili a zmapovali 
neprebádané úseky našich národných dejín a v neposlednom rade prispeli k prehĺbeniu 
historického vedomia slovenského národa. 

Na tomto mieste by som chcel spomenúť aj aktuálnu hutnú a rozsiahlu monografi u Vojtecha 
Dangla Bitky a bojiská v našich dejinách, ktorá je už v tlači a ktorá vychádza pri príležitosti 
jeho životného jubilea. Túto prácu možno hodnotiť ako logické pokračovanie prezentácie 
výsledkov bádania, ku ktorým autor dospel za ostatné takmer tri desaťročia. Vo viac než 50 
kapitolách sa venuje nielen vlastným bitkám, ale aj ich príčinám a následkom, poodhaľuje 
zákulisia vojen. Všíma si pritom aj vývoj zbraní a vojenskej techniky, zrozumiteľne osvetľuje 
hlavné črty súvekej stratégie a taktiky. Cez vojenské dejiny a bitky podávané v chronologickom 
slede nás autor sprevádza časom aj priestorom a priamo i nepriamo zvýrazňuje prepojenie 
našich národných dejín s celým európskym priestorom. Všíma si pritom a približuje aj osudy 
hlavných či menej známych protagonistov týchto dramatických a pohnutých udalostí. 

Veľkou prednosťou všetkých monografi ckých prác, vedeckých štúdií či odborných článkov 
Vojtecha Dangla je skĺbenie erudovaného historického prístupu s pútavým a čitateľsky 
zaujímavým štýlom literatúry faktu. Vďaka tomuto podaniu majú jeho práce mimoriadny 
ohlas tak v profesionálnych kruhoch, ako aj medzi širokou čitateľskou verejnosťou. A tento 
rozmer je práve v dnešnej dobe dôležitý o to viac, že verejnosť je prostredníctvom novín, 
časopisov, televízie, fi lmu, internetu či počítačových hier každodenne vystavená prezentácii 
násilia, zabíjania, lacného a falošného hrdinstva, ako aj šírenia pofi dérnych hodnôt či 
pseudohodnôt a netolerancie.

Cieľom a poslaním prác veľkého humanistu a jedného z posledných rytierov dnešnej doby 
Vojtecha Dangla – ako napokon aj samotnej vojenskej historiografi e či vojenských dejín – nie 
je propagácia vojen ani násilia. Práve naopak. Analýza tejto stránky minulosti má prvorado 
slúžiť ako zdroj poučenia a osvojovania si mechanizmov umožňujúcich zachovávať mier a 
predchádzať vojnovému násiliu.

Na tomto mieste by som chcel nášmu jubilantovi v mene jeho všetkých priateľov a 
niekdajších spolupracovníkov vo Vojenskom historickom ústave, ako aj v mene redakčnej 
rady Vojenskej histórie popriať veľa, veľa zdravia, optimizmu a tvorivých síl.

Doc. PhDr. Vladimír Segeš, PhD.
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ŠTÚDIE

ČESKO-UHORSKÁ VOJNA O BABENBERSKÉ 
DEDIČSTVO 1273 (IV.) 

PETER ROHÁČ

ROHÁČ, P.: The Czech-Hungarian War over the Babenberg Heritage 1273 (IV.). 
Vojenská história, 2, 21, 2017, pp 8-36, Bratislava.
The study is a continuation of three papers already published in the Vojenská história 
magazine, which had analyzed the causes, development and consequences of the 
Czech-Hungarian war in 1254 – 1256, the war in 1260 and the third war in 1270 – 
1271. The current study deals with the situation following the death of the Hungarian 
King Stephan V., when the Hungarians provoked a new Hungarian-Czech war, again 
resulting in the Czech attacks against the Hungarian territory, revealing the military 
dominance of the Czech forces lead by Přemysl Otakar II.The paper continues dealing 
with the topic of war over the Babenberg heritage, where this Central European 
framework concentrates on a detailed analysis of the sources in terms of participation of 
the Hungarian nobility as well as the course of military events against the background 
of the relations between the Austrian, Czech and Hungarian countries.
Military History. Bohemia – Hungary. The Czech-Hungarian War over the Babenberg 
Heritage 1273.

Situácia po uzavretí mieru a smrti Štefana V.

Situácia v Uhorskom kráľovstve po predošlej vojne v rokoch 1270 – 1271, aj napriek 
uzatvorenému mieru s českým kráľom Přemyslom Otakarom II. z 3. júla 1271 nebola 
práve ideálna. Nie všetci uhorskí exulanti totiž súhlasili s mierom, a to najmä najmocnejší 
z nich, Henrich Kysecký. Na rozdiel od ostatných „zradcov“ sa totiž Henrich nevrátil do 
vlasti hneď po uzavretí mieru, resp. vrátil sa s vlastnými predstavami o tom, ako by sa 
mali vyvíjať pomery v krajine. Pravdepodobne do druhej polovice roka 1271 môžeme 
potom zaradiť ťaženie taverníka kráľovnej a Železnohradského župana Gregora (Juraja) 
z rodu Monoszló s bratmi Jakubom a Oslom, synmi bána Osla proti Henrichovi a jeho 
hradom. Henrich sa totiž podľa listiny Štefana V. z 26. februára 1272 po opustení krajiny, 
„skrze neverných“, teda svojich prívržencov, vrátil na svoje majetky na západe krajiny 
a z hradu Kysek začal plieniť uhorské pohraničie.1

V tom čase dochádza i k zmene politiky českého kráľa, ktorému sa po vyrovnaní 

1 „… cum Henricus banus, fi lius Henrici deserta patria… se per infi delitatem ad regem transtulisset… 
de quodam castro suo Kuzeg vocato multa spolia rapina set incendia in confi nio regni nostri faceret, 
atrociter exerceri prefati Jacobus et Osl vnacum Gregorio magistro tauarnicorum domine regine comite 
Castriferrei ad expugnandum ipsum castrum Kuzeg a nobis destinati… vt per ipsorum miliciam 
recuperauimus ipsum castrum exclusis…“ NAGY, Emerici. Codex diplomaticus patrius VI. (CDP) 
Jaurini. Budapestini : Typis Victoris Sauervein, Typis societatis Franklinianae, 1876, s. 183-185, č. 131. 
KARACSONYI, János. A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig I. kötet. Budapest : A Magyar 
Tudományos Akadémia, 1900. Reprint. Budapest : Nap kiadó, 2004, s. 836. ISBN 9638116110.
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s uhorským kráľom Štefanom V. uvoľnili ruky v alpskom priestore, kde výraznejšie začal 
obmedzovať moc tamojšej šľachty. Takto mladý moravský šľachtic a manžel Přemyslovej 
nemanželskej dcéry, Oldřich z Drnholca, ako „capitaneus Karinthiae, Carniole et 
Marchie“ zatiaľ spacifi koval jemu zverené územia, no zasahoval aj na severovýchode 
Itálie. Nasledovali však i podstatnejšie zmeny. V septembri 1271 sa totiž narodil dedič 
českého trónu Václav, 27. marca 1272 zasadol na pápežský stolec nový pápež Gregor X. 
a 2. apríla zomiera nemecký kráľ Richard Cornwalský. Ako sa zdá, Přemysl, zaoberajúci 
sa následne skôr uhorskou otázkou, podcenil situáciu v Nemeckej ríši, najmä voľbu 
Richardovho nástupcu, čo malo mať fatálne následky preňho i jeho ríšu.2

Na druhej strane, zlomovým bodom v udalostiach v Uhorsku bol únos malého princa 
Ladislava, slavónskym bánom Joachimom Pektarim z rodu Gutkeled, niekedy po 24. 
júni 1272. Nahnevaný kráľ Štefan V., samozrejme, obľahol zradcu na jeho chorvátskom 
hrade Koprivnica, no sám ochorel a čoskoro, 6. augusta, v kláštore na Zajačom ostrove 
pri Budíne náhle zomrel.3

Po kráľovej smrti sa dali udalosti do pohybu. Bán Joachim bol určite spokojný, že 
unikol svojmu osudu, ak by ešte žil kráľ Štefan a priviedol malého Ladislava do Stoličného 
Belehradu, kde ho mali korunovať. No prívrženci zomretého panovníka nesúhlasili 
s Joachimovou politikou, resp. s kráľovninou „podriadenosťou“ jeho klike a neúspešne 
zaútočili na svojich protivníkov, pričom v chaose ich prenasledovania bol dokonca 
napadnutý a okradnutý aj ostrihomský arcibiskup Filip. Podľa anonymného leobienského 
kronikára zasa po kráľovej smrti magister Egídius, obľúbenec Štefana V., zo strachu pred 
kráľovnou a Uhrami ušiel spolu s bratom Gregorom k českému kráľovi. Zároveň mu ako 
bratislavský župan odovzdal Bratislavský hrad a niektoré iné opevnenia, za čo od neho 
získal rozsiahle majetky a hrady Láva, Newnburg, Stockerau a Greitschenstain v Rakúsku. 
K tomu navyše 2 000 hrivien ročne. Okrem veľkej sumy peňazí mal ešte (český kráľ) 
zásobiť Bratislavský hrad vínom, obilím a krmivom. Nato iný prominentný exulant, 
Henrich z Kyseku, jeho starý nepriateľ (Egídiov brat Gregor ako železnohradský župan 
dobýval hrady Kysekovcov necelý rok predtým) opustil Přemysla a vrátil sa do Uhorského 
kráľovstva. Tam ho vraj kráľovna a údajne aj „všetci“ Uhri vrelo prijali. Následne, ako 
dodáva kronikár, bol na jeho radu a s jeho pomocou zavraždený vojvoda Belo, z čoho 
potom vzišlo „všetko obojstranné zlo“.4 Popri uvedenom si treba ešte uvedomiť, že 

2 HOENSCH, Jörg Konrad. Přemysl Otakar II. von Böhmen. Der goldene König. Graz, Wien, 
Köln : Verlag Styria, 1989. s. 166-171. ISBN 3-222-11910-4. K zmene Přemyslovej politiky 
pozri: ANTONÍN, Robert. Přemysl Otakar II. a zisk zemí Babenberského dědictví. In JAN, 
Libor – KACETL, Jiří. (ed.) Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského vévody 
a moravského markraběte Přemysla Otakara II. Brno - Znojmo : Matice moravská, 2010, s. 66-
67. ISBN 978-80-86488--67-7. Tvrdý postup voči odporcom symbolizuje najmä zajatie, väznenie 
a smrť významného veľmoža Siegfrieda z Mahrenburgu. VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí 
Koruny české III. 1250-1310. Praha : Paseka, 2002. s. 138-139. ISBN 80-7185-433-6.
3 PAULER, Gyula. A magyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt II. Budapest : Az 
Athenaeum Irod. és Nyomdai R. Társulat Kiadása, 1899, s. 302-303. Pozri tiež: HÓMAN, Bálint – 
SZEKFŰ, Gyula. Magyar történet I. Budapest : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda – Maecenas 
Kiadó, 1935/1990, s. 588. ISBN 963-7425-34-9.
4 „…post mortem Stephani regis… comes… Aegidius, quem rex Ungariae supra modum diligebat, 
timens reginam et Ungaros, profugus venit ad regem Bohemiae unacum fratre suo comite Gregorio. 
Hic de castro… Presburg… et aliis… fraudulentur et casualiter se intromisit, regique Bohemiae 
spopondit in omnibus serviturum. Quem rex Bohemia… ei ad hoc plurima dona donavit… civitates 
Laa, Newnburg, Stocheraw, Greitschenstain et alia… et dua millia marcarum solventia annuatim. 
Insuper in prompto dedit ei maximam pecuniam et castrum Presburg vino, tritico et avena optime 
praemunivit. Quod videns comes Henricus de Guezzinge ob invidiam praedicti comitis Aegidii, quem 
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existovalo aj iné centrum „uhorskej“ politiky, a to pražský dvor. Je preto len prirodzené, 
že práve v Čechách nachádzali pravidelne azyl viacerí členovia uhorskej opozície. Boli 
to pritom najčastejšie straníci starého kráľa Bela IV., ktorí sa mohli oprieť o jeho dcéru 
a českú kráľovnú Kunigundu, resp. najmä o jej manžela, českého kráľa Přemysla.

Dôvodom Egídiovho úteku bol pritom ešte pred Ladislavovou korunováciou 
spomínaný neúspešný atentát, či pokus zmocniť sa kráľa a jeho matky kumánskeho 
pôvodu, kráľovnej Alžbety v Stoličnom Belehrade. Vtedy mali podľa kráľovninej listiny 
z roku 1273 zaútočiť na ich „dom“ ozbrojení vzbúrenci, no vďaka zásahu Dominika, 
syna Petra z rodu Čák, ktorý utrpel ťažké zranenia, sa tento atak nepodaril.5 Zvláštne až 
tragikomicky potom pôsobí najmä opis ďalších udalostí v listine samotného Ladislava IV. 
z roku 1278. Sťažuje sa v nej, že po korunovácii bol napadnutý Andrejom, synom Iakova 
z rodu Kaplyon a hanebne zbitý palicou. Za čo mu skonfi škoval jeho majetky a hrad 
„Iakowara“ (na rieke Samoš), ktorý v tom čase (1278) zároveň daroval sedmohradskému 
vojvodovi Mikulášovi (bývalému vzbúrencovi). Tento mal pre zmenu kráľa oslobodiť 
zo zajatia iného z barónov, neskoršieho palatína (1280 – 1281) Finthu z rodu Aba. Aj na 
základe tohto „výprasku“ detského kráľa si teda môžeme urobiť obraz, do akej miery 
upadla centrálna moc v krajine.6

Na trón tak nastupuje desaťročný Ladislav IV., no ani on ani jeho matka nedržali opraty 
vlády v rukách. Formálne síce vládla za svojho syna ako regentka kráľovna Alžbeta, 

ex corde intime odiebat, a rege Bohemiae recessit, in Hungariam rediit, a regina et cunctis Hungaris 
honorifi ce est receptus: ex cuis consilio et auxilio rex de Marchsawe frater reginae Bohemiae est 
occisus. Propter quod homicidium rex Bohemiae est nimium perturbatus, et universa mala utrobique 
oriuntur.“ Anonymi Leobiensis. In GOMBOS, Franciscus Albinus. Catalogus fontium historiae 
Hungariae I. Budapestini : Ab Academia litterarum de Sancto Stephano rege nominata editus, 
MCMXXXVII, s. 274-275, č. 592. Podobne tiež: Chronicum Austriacum anonymi. In GOMBOS I. s. 
509-510, č. 1215. PAULER, ref. 3, s. 303-304. K Egidiovi a Gregorovi pozri: KARACSONYI, ref. 1, 
s. 836. Joachim Gutkeled i vďaka vplyvu na kráľovnú s prestávkami zhruba päť nasledujúcich rokov 
riadil uhorskú politiku. KARACSONYI, ref. 1, s. 513. Porovnaj: KÁLLAY, Ubul. Kutatások IV. 
László korára I. In Századok XL. évfolyam. Budapest : 1906, s. 48. Tiež: HÓMAN, ref. 3, s. 589-590. 
Prebehlíci mali, najmä v prípade Kysekovcov, i prestížny a mocenský význam, pozri: VANÍČEK, 
ref. 2, s. 144-145.
5 „… Dominici Comitis, fi lii Petri de genere Chak, Iudicis curie nostre… cum quidam infi deles… 
apud Albam ante tempus coronacionis… fi lii nostri, regis Ladislai, contra nostram… manu armata 
insurgentes, idem gladium cuiusdam armati, qui prius in nostre… domum ausu temerario irruerat, de 
manu eiusdem arripiens… letale vulnus accepit…“ FEJÉR, Georgii. Codex diplomaticus Hungariae 
ecclesiasticus ac civilis V./2. (CDH) Budae : Typis typogr. Regiae universitatis Ungaricae, 1829, s. 
131-133. PAULER, ref. 3, s. 303-304.
6 „… pro infi delibus excessibus Andreae, fi lii Iako, de genere Kaplyon… ad maiestatem 
nostrae… ferocialiter irruendo, post nostrae coronationis… cum coronatus Rex fuissemus, cum 
cambuca percutiens, quae inaudita et inconuenientia fuere omnibus, puduerunt personam regiam 
turpissimis et enormibus verberibus poeniteri… propter maximum et infi dele factum… Andreas 
in collegio et numero infi delium sit deputatus… vt quia Nicolaus Wajvoda Transiluanus et Comes 
de Zolnok, fi lius Magistri Mauritii… seruitia, indefesse et specialiter cum per Fintha palatinum 
captiuati fuissemus, idem Nicolaus Vajvoda… de captiuitate nos liberauit… eiusdem et specialiter 
propter liberationem nostri… possessiones… Andreae prope Megyes iuxta fl uuium Zamus 
adiacentes, arcem Iakowara… donauimus.“ CDH V./2, s. 425-427. Za daných pomerov by nemalo 
byť snáď zarážajúce, že po takejto dehonestácii malého kráľa trvalo niekoľko rokov, kým bol 
vinník „potrestaný“. Mikuláš bol sedmohradským vojvodom od septembra 1272 do mája 1274. 
V predošlej vojne spolu s bratom Štefanom odpadli od Štefana V. a v roku 1271 dobývali Nitru 
na strane českého kráľa. KARACSONYI, ref. 1, s. 464. Porovnaj: ZÁBORSKÝ, Jonáš. Dejiny 
kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových. Bratislava : Slovart, 2012, s. 441-442. 
ISBN 978-80-556-0407-7.
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v skutočnosti však riadili politiku dvora šľachtické kliky sústredené okolo najmocnejších 
rodov, akými boli Gutkeledovci, Čákovci a Kyseckí (rod Héder).7 Na jeseň 1272 sa dvor 
usadil v Budíne, v kláštore na Zajačom ostrove. Práve tam Henrich z Kyseku vyrobil 
„casus belli“ vraždou mačvianského vojvodu Bela, brata českej kráľovnej Kunigundy. 
Napadol ho s obvinením, že zamýšľa zradiť kráľa a vzápätí ho zavraždil. Dokonca mal 
rozsekať jeho telo, čo, samozrejme, vyvolalo hnev českého kráľa. Kronikár poukazuje na 
vierolomnosť Uhrov a aj keď ich vyslanci žiadali o „odpustenie“ a prisľúbili dodržiavať 
mier, predsa len zaútočili na pohraničie Přemyslových krajín.8 Podobne sa vyjadruje aj 
iný zdroj, ktorý konštatuje, že Henrich strojil úklady proti kráľovi Otakarovi.9 Podľa 
pokračovania Klosterneuburského zabili Uhri Bela z nenávisti k českému kráľovi. Tento 
hrozil pomstou a keď sa ho nepodarilo uzmieriť, vpadli vraj Uhri a Kumáni ešte v roku 
1272 do jeho krajín, čo, samozrejme, nezostalo bez odvety.10

Henrich sa teda po prijatí na uhorskom dvore očividne rýchlo zorientoval v situácii 
a v snahe získať moc sa zbavil najväčšieho konkurenta s nárokmi na trón. Útek Egídia do 
Čiech a jeho prijatie Přemyslom boli v podstate porušením predošlej mierovej zmluvy, 
čo určite vyvolalo nedôveru uhorskej strany. Henrich sa pritom mohol stavať do roly 
„odborníka“ na české zámery ohľadom Uhorského kráľovstva, keďže tam prebýval. Na 
druhej strane o Belových ambíciách v podstate nevieme nič konkrétne a nech už boli 
zámery pražského dvora akékoľvek, je jasné, že s požehnaním kráľovnej Alžbety a jej 
strany kruto zúčtoval s „českým tromfom“ na uhorskom dvore.

Všetky uvedené zvraty úplne otočili a dosť zneprehľadnili už i tak komplikované vzťahy 
v Uhorskom kráľovstve. Hlavným problémom bola popri detskom veku Ladislava IV. 
najmä absencia silnej panovníckej osobnosti schopnej ukočírovať vonkajšie i vnútorné 
nebezpečenstvá. To sa však svojho času celkom nepodarilo ani Štefanovi V., o to menej 
sa to mohlo podariť jeho malému synovi. Tak sa Uhorské kráľovstvo potácalo v rámci 
nestability vo vnútorných bojoch o moc, ale i v lokálnych zápasoch na úrovni jednotlivých 

7 V listine z roku 1285 Ladislav IV. hovorí o matke v počiatkoch svojej vlády trochu nadnesene 
ako o „radkyni“. FEJÉR, Georgii. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis V./3. 
(CDH) Budae : Typis typogr. Regiae universitatis Ungaricae, 1829, s. 245-246. ORSÁGOVÁ, 
Zuzana. Maria Laskaris and Elisabeth the Cuman: Two examples of Árpádian quenship. Budapest : 
Central European university, 2009, s. 45. Celkovo k počiatkom vlády Ladislava IV. pozri: SZABÓ, 
Károly. Kun Laslo 1272-1290. Budapest : Mehner Vilmos Kiadása, 1886, s. 3-8.
8 „…comes Hainricus de Gruezzing, qui… in Ungariam est reversus, et reconciliatus domino 
Ladislao… tunc in regem solenniter coronato. Accidit autem, ut cum domino Bela duce de Matsawe, 
avunculo regis… comes idem in verba contumeliosa prorumpens, occasione presumpte proditionis 
contra… Ladizlaum, ipsum ducem Belam in insula aput Budam miserabili nece prosterneret; ita ut 
membra ipsius in frusta concisa… Ob quam causam rex Bohemiae maximo furore commotus… nec 
treugas nec pacem solempnibus nunciis Ungarorum postulantibus voluit indulgere, set in confi niis 
eos iussit invadi; et statuit cum grandi exercitu… regnum se hostiliter aggressurum…“ Hermannus 
Altahensis abbas. In GOMBOS, Franciscus Albinus. Catalogus fontium historiae Hungariae II. 
Budapestini : Ab Academia litterarum de Sancto Stephano rege nominata editus, MCMXXXVII, 
s. 1149-1150, č. 2772. MÓR, Wertner. A Güssingiek I. In Századok XXIX. Budapest 1895, s. 47-
48. Porovnaj: SZABÓ, ref. 7, s. 9-10. Pozri tiež: KARACSONYI, ref. 1, s. 600. K jednotlivým 
hodnostárom: HÓMAN, ref. 3, s. 590. Porovnaj: RÉVÉSZ Ferencz. Németújvári Iván. Élet- és 
jellemrajz. In Erdélyi Múzeum. kötet VIII., szám 1. Koloszvár 1891, s. 63-65.
9 „Henricus… exiens de terra, cepit moliri insidias contra regem Ottakarum, ut rei exitus 
probavit.“ Henricus de Heimburg presbyter Gmundensis. In GOMBOS II., s. 1131, č. 2731.
10 „… fi lius regine de Maeschawe ob invidiam regis Bohemie… ab Ungaris occiditur… 
Otakarus commotus vindictam in Ungaros et Comanos se facturum comminatur, et dum non posset 
mitigari, Ungari et Comanis super terram eius irruentes…“ Continuatio Claustroneoburgensis VI. 
In GOMBOS I., s. 767, č. 1756.
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komitátov, bez ohľadu na ešte v roku 1272 deklarovanú pápežskú podporu malému kráľovi 
s apelom na klérus i barónov. Pápež ešte začiatkom roka 1273 vyzval tiež Přemysla, aby 
skončil s nepriateľstvom s uhorskou stranou, čo bolo napokon i v záujme Anjouovcov.11

Prvé kolo bojov v roku 1273 a dobývanie Rábu

Přemyslovi sa podarilo ešte v januári 1273 uzavrieť spojenectvo s bavorským 
vojvodom Henrichom. Obaja totiž potrebovali neutralitu toho druhého, prvý v boji proti 
Uhrom, druhý v zápase s vlastnými prelátmi.12

Potom ako bolo zrejmé, že vojna je neodvratná, uhorská strana sa ešte vo februári 
1273 rozhodla pre preventívny vpád na nepriateľské územie v rámci svojej tradičnej 
taktiky. Kronikárske správy sú v tomto smere dosť stručné a zväčsa sa obmedzujú na 
fakt, že Uhri a Kumáni predbehli českého kráľa a po sviatku Očisťovania Panny Márie – 
2. februára vpadli do Rakúska, Štajerska, na Moravu a všetko spustošili.13 Podľa inej 
správy pravdepodobne spadajúcej do rovnakej doby malo zažiť dvojnásobný vpád 
v priebehu mesiaca i Korutánsko, ktoré tiež spustošili a odvliekli vraj 20 000 ľudí. Zatiaľ 
iné oddiely s rovnakým účinkom napadli aj Moravu.14

Viac informácií ponúkajú potom uhorské listiny. Takto sa na vpáde na Moravu mali 
zúčastniť podľa listiny z roku 1274 aj piati bratia, synovia jobagiónov Gemerského hradu, 
za čo ich kráľ povýšil do stavu kráľovských servientov.15 Podobne sa zúčastnili plienenia 
Moravy aj piati synovia jobagiónov Abovského hradu, za čo boli tiež povýšení.16 K vpádu 
do Rakúska sa potom pravdepodobne vzťahuje i listina Ondreja III. z roku 1292 pre 

11 CDH V./2, s. 61-63. Pápež tiež vyzval Přemysla, aby dodržiaval mier s Uhorskom. WENZEL, 
Gusztáv. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus IV. (CDAC) Pest. Budapest : A Magyar 
tudományos akademia,1862, s. 7-8, č. 4. HOENSCH, ref. 2, s. 171. Pozri: LUKAČKA, Ján. Rímska 
kúria a poslední Arpádovci. In Zborník FFUK. r. XLIII. Historica. Bratislava 1996, s. 175. ISSN 80-
223-1105-7. Ďalším predmetom bojov sa stalo obsadenie ostrihomského stolca po smrti arcibiskupa 
Filipa na konci roka 1272. PAULER, ref. 3, s. 307-308.
12 Českému panovníkovi prekážala najmä neústupčivosť nového salzburského arcibiskupa 
Fridricha, ktorý sa snažil o reštitúcie cirkevných majetkov nielen od neho, ale i od vlastných 
rebelantských ministeriálov. Preto mu nepomohol v boji proti opozícii, čím ho však čoskoro 
vohnal do náruče nového nemeckého kráľa. DOPSCH, Heinz – BRUNNER, Karl – WELTIN, 
Maximilian. Österreichische Geschichte 1122-1278. Die Länder und das Reich: der Ostalpenraum 
im Hochmittelalter. Wien : Ueberreuter, 1999, s. 467. ISBN 3-8000-3532-4.
13 „Vngari et Cumani praevenientes motum… regis Bohemiae post festum purifi cationis quasdam 
partes Austriae, Styriae et Moraviae sub magna strage promiscui sexus hominum intaverunt.“ 
Annales SS. Udalrici et Afrae Augustenses. In GOMBOS I., s. 208, č. 486.
14 „Chomani cum Hungaris Karinthiam infra unum mensem duabus vicibus intraverunt, 
omnia devastaverunt, multos occiderunt, etiam numero ad 20.000 hominum deduxerunt. Insuper 
alii Moraviam intrantes infi nitos occiderunt, plurimos deduxerunt…“ Anonymi Leobiensi. In 
GOMBOS I. s. 275, č. 592. Rovnako i Continuatio Vindobonensis. In GOMBOS I., s. 782, č. 1792.
15 „… cum Leustachyus, Petryk, Petryzlow, Martinus, -- Buhte, fi lij Atrachyk de fi lijs 
jobagionum Gumurien --- oriundi… cum in Moraviam contra Regem Bohemie nostrum exercitum 
misissemus… --- is Regis Bohemie ualidas deuastationes, et uarias commiserunt… de memorata 
condicione eorum… eximentes… in numerum… seruencium Regalium… duximus transferendos.“ 
CDAC IV. s. 33-35, č. 14.
16 Listina z konca decembra 1273. „Sebeslaui, Angelu set Zeulus fi liorum Mykus ac Bodou fi lii 
Laurencii de Horuati de fi liis iobagionum castri de Abayuar oriundi… cum in Maraviam contra 
regem Bohemie nostrum exercitum missemus cum sumpma fi delitate in regno ipsius Bohemie 
validas devastaciones…“ SZENTPÉTERY, Emericus-BORSA, Iván. Regesta regum stirpis 
Arpadianae critico-diplomatica II./2-3, (RR) Budapestini : Academiae litterarum Hungaricae, 
1961, s. 63-64, č. 2430.
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Lotharda bána, syna Pavla z rodu Gutkeled a jeho syna Ladislava. Títo sa mali zúčastniť, 
spoločne so svojím príbuzným bánom Joachimom na spomínanom nájazde, pri ktorom 
bol však zranený.17

Vpád do Štajerska mali viesť podľa listiny z roku 1273 bán (Slavónie) Matej (Čák), 
komes Dionýz a komes Ján (Ivan), syn bána Henricha (z Kyseku). Zúčastnili sa ho i Oliver 
a Herbord, synovia Gregora, pričom ich brat Tomáš padol pod štajerským pohraničným 
hradom Fürstenfeld. To dokladá, že uhorské oddiely pri plienení narazili i na odpor 
a utrpeli aj isté straty.18 Listina zo 6. júla 1273, v ktorej je malý kráľ Ladislav postavený 
do roly obete českej agresie a plienenia, dopĺňa predošlé údaje o účasť Čepána, syna 
Kazimíra z rodu Jak. Zároveň okrem Mateja bána uvádza i železnohradského župana 
Omodeja, zalianského župana Jána a Mikuláša župana komitátu Zana. Pod hradom 
Fürstenfeld malo podľa nej dôjsť k boju, pri ktorom Čepán údajne ako prvý zaútočil na 
nepriateľský šík a akéhosi štajerského ministeriála zhodil z koňa a zabil svojou kopijou.19 
Iná listina k rovnakému dátumu spomína ďalších členov rodu Jak, ktorí sa zúčastnili 
spoločne s Omodejom z rodu Gutkeled a železnohradským županom bojov v pohraničí 
proti vojsku českého kráľa. Pritom utrpel komes Bokša nejaké zranenia.20 K tomuto 
obdobiu môžeme na základe listiny z roku 1280 priradiť aj akciu Mateja bána, s ktorým 
pod hradom „Lastruch“ (?) v korutánskom pohraničí bojoval už aj komes Rubín. Ten mal 
zabiť viacerých z nepriateľského šíku.21 Podľa listiny z roku 1274 sa vpádu na územie 

17 WENZEL, Gusztáv. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus V. (CDAC) Pest. Budapest : 
A Magyar tudományos akademia, 1864, s. 66-68, č. 42.
18 „… in Teutonia sub castro Furustun… cum Matheo Bano, Comite Dionisio, et Comite 
Johanne fi lio Henrici Bani fi delibus Baronibus nostris, qui de nostro mandato ibidem deuastaciones 
committebant, ubi eciam frater ipsorum Oliuerij et Herbordi nomine Thomas uiriliter dimicando 
extitit interemptus.“ WENZEL, Gusztáv. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus IX. (CDAC). 
Pest, Budapest : A Magyar tudományos akademia, 1864, s. 27-29, č. 15. V Matejových oddieloch 
slúžil podľa listiny z 2. júna 1273 i: „Herbordus fi lius comitis Lancereth de genere Buzad cum 
Matheo bano tocius Sclauonie… in Styria et Karyntia contra hostes regni nostri… dimicauerunt 
uiriliter.“ SMIČIKLAS, Tadije. Codex diplomaticur regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae VI. 
(CDRC). Zagreb : Tisak dioničke tiskare, 1908, s. 41, č. 36. SZABÓ, ref. 7, s. 11 a pozn. č. 1. Pozri 
tiež: KARACSONYI, ref. 1, s. 341, 602, 1080.
19 „… Bohemorum Rex… per fi deles nostros non posse defensari, fi nes terrarum nostrarum spolijs 
et incendijs fecisset deuastari… confi si Matheum Banum, Omodeum Castri Ferrei, Magistrum 
Johannem Zaladiensem tunc Comites, ac Nicolaum Comitem de Zana… et ipsum Chepanum… ad 
profl igendum… iniuriam contra Stiriam misissemus, ipse Chepanus sub castro Frustim per quendam 
locum munitum prior ante alios in aduersam aciem ingressus, quendam ministerialem Stirie 
lancea propria viriliter deiecit et occidit…“ WENZEL, Gusztáv. Codex diplomaticus Arpadianus 
continuatus XII. (CDAC) Pest. Budapest : A Magyar tudományos akademia, 1874, s. 73-76, č. 75.
20 „… Comes Boxa et Comes Petrus, in societate Omodey, fi lii Omodei, tunc Comitis 
Castriferrei… contra exercitum regis Boëmorum, quem idem rex ad deuastandum confi nia regni 
nostri nobis nescientibus… iidem nostram et hominum nostrorum iniuriam propulsantes, quosdam 
de eodem exercitu occiderunt: et… Comes Boxa extiterat vulneratus…“ FEJÉR, Georgii. Codex 
diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis VII./3. (CDH) Budae : Typis typogr. Regiae 
universitatis Ungaricae, 1835, s. 72-75, č. LIX. Omodej bol županom medzi septembrom 1272 
a májom 1273. KARACSONYI, ref. 1, s. 488.
21 Ešte pred spomínanou akciou mal Rubín odraziť „nemecký“ vpád do slavónskeho pohraničia, 
ktorý viedli akýsi Konrád a „Kunchlinus“. „… pueritie nostre temporibus… Corradus et 
Kunchlinus Thetonici ac eorum socii comitatum de Zagorye invaserant… comes Rubinus contra 
ipsos procedendo ipsos in fugam convertit et ex ipsius plurimis interemptis condignam recepit 
ultionem… cum Matheum tunc banum totius Sclauonie, quem subtus castrum Lastruch ad confi nia 
Karintie missemus, idem… in societate ipsius Mathei… sub ipso castro dimicavit et quamplures ex 
adversa acye interemit…“ RR II./2-3, s. 263-264, č. 3063.
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českého kráľa, no bez špecifi kácie kde presne, zúčastnil i Benedikt, syn komesa Lukáča 
z rodu Péc („Peech“). V tomto prípade snáď išlo o „prieskum bojom“ s cieľom zistiť, 
v akom stave sú české prípravy.22

Tieto akcie, prirodzene, nezostali bez odpovede, no skôr, ako sa nazdala uhorská 
strana, pretože iniciatívy sa chopili konsternované elity napadnutých oblastí a nečakajúc 
na svojho kráľa, podnikli protiútok. Odvetné akcie zorganizovala rakúska šľachta na čele 
s Preuselom a Marquardom, synmi Wernharda z Hekkingenu a Konrádom „de Sancto 
loco“ s asi 1 000-členným oddielom, ktorý sa preplavil až k Rábu (Győr), ktorý dobyli 
a vypálili. Zajali tam tiež päťkostolského biskupa Jóba (bol tiež mošonským županom) 
s viacerými barónmi a odvliekli ich do Rakúska. Biskup sa síce uchýlil do akejsi veže, 
no po založení požiaru sa musel vzdať.23 Leobenský kronikár označuje Rakúšanov ako 
„spoločenstvo šľachticov“ a dopĺňa, že išlo o ťažkoodencov.24 Vzápätí kronikár spomína 
i prekvapujúci útek komesa Egídia (v apríli – máji) bez zjavnej príčiny naspäť do 
Uhorského kráľovstva, čo pre českú stranu znamenalo stratu Bratislavy.25 Neznamená 
to, prirodzene, že uhorská strana sa iba prizerala. Podľa listiny z júla 1273 pre viacerých 
jobagiónov Železného hradu sa zdá, že kládli plieniacim Nemcom odpor a dokonca 
niekoľkých útočníkov i zajali.26 Boje o Ráb dokladá i Ján (Ivan) Kysecký (v roku 1273 
šopronský župan), ktorý v roku 1276 dosvedčil pred kráľom, že jeho pohárnik Adrian 
bojoval pod Rábskym hradom proti nepriateľskému šíku, pričom zhodil, teda porazil 
a zajal akéhosi rytiera v službách českého kráľa menom „Chygur“. Podľa nasledujúcich 
údajov sa zdá, že súboj sa odohral ešte pred obsadením hradu Rakúšanmi, pretože po 
následnej okupácii spomína Adrianovu účasť (vrátane jeho bratov) na ďalších bojoch, 
a jeho zranenia.27

22 „… cum exercitum regni nostri ad regnum regis Boemorum missemus, et barones nostri 
utrum rex Boemorum habeat exercitum nec ne ueraciter nesciuissent idem Benedictus missus 
per eosdem… de… Rege Boemorum reportavit, et cum ad pugnam in ipso exercitu deuenisset… 
uiriliter dimicauit.“ NAGY, Emerici. Codex diplomaticus patrius I. (CDP) Jaurini. Budapestini : 
Typis Victoris Sauervein, Typis societatis Franklinianae, 1865, s. 60-64, č. 48.
23 „Filii Wernhardi Pruzlini et Marquardus de Hekkinge et Chunradus de Sancto loco cum 
aliquibus Australibus ad numerum mille virorum versus Ungariam hostiliter navigantes usque Rab 
pertingentes forum illic incendio devastantes, urbem vero manu valida expugnantes, episcopum… 
de Quinque ecclesiis, qui capitaneus ibidem extitit, cum aliquibus comitibus Ungaris vinculis 
nodaverunt, et in Austria vinctos adduxerunt…“ Annales Praedicatorum Vindobonensium.
In GOMBOS I., s. 183, č. 426. To isté aj iné zdroje, napr.: Chronicon Austriacum anonymi. In 
GOMBOS I., s. 510, č. 1215. PAULER, ref. 3, s. 308-309. V krátkosti: HÓMAN, ref. 3, s. 591. 
Pozri aj: VANÍČEK, ref. 2, s. 145.K osobe biskupa Jóba. KARACSONYI, 1, s. 1057-1058.
24 „… societas nobilium de Austria intraverunt Hungariam fere mille armati…“ Anonymi 
Leobiensis. In GOMBOS I., s. 275, č. 592.
25 „…comes Aegidius non per medium annum permanens, quamvis a nullo, vel a rege, vel 
suis… esset laesus, penitus in terram propriam… confugae ac pessime est reversus, et… castrum 
Presburg aliis Hungaris et Comanis recommisit.“ Anonymi Leobiensis. In GOMBOS I., s. 275, č. 
592. PAULER, ref. 3, s. 309. Porovnaj: KRISTÓ, Gyula. Az Árpád-kor háborúi. Budapest : Zrínyi 
Katonai Könyv- és Lapkiadó, 1986, s. 141. ISBN 963-326-348-4.
26 „… jobagiones Castri Ferrei de villa Shuton eo tempore, quo post decessum Stephani… 
Regis… et ingens exercitus Theutonicorum et Bohemorum Regnum nostrum inuasisset, et nos ad 
resistendum… nostram miliciam misissemus, eidem adherentes, Baronibus quibusdam nostris, qui 
ipsi milicie intererant… non paucos milites Theutonicos… nobis in captiuitatem adduxerunt…“ 
CDAC XII., s. 83-85, č. 83.
27 „Magister Johannes... declaravit, quod adrianus fi lius mychaelis magistri pincernarum 
suorum... dum contra... regem... boemorum apud castrum Jauriense... in aduersa acie fecit et 
inpendit, multam miliciam ex adversa parte uulnere recepto terga non dedit... quendam in signem 
militem regis boemorum Chygur nomine, propria manu asta deiectum captiuauit… Denique cum 
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Rakúske oddiely, samozrejme, využívali Ráb aj ako základňu na ďalšie plienenie. 
Dokladá to listina z roku 1274, podľa ktorej Ján, syn komesa Korradina, mal so svojou 
ozbrojenou famíliou (pred príchodom hlavných uhorských síl) napadnúť jeden z takýchto 
plieniacich oddielov niekde pri dedine „Hanta“, dnešný Kisbér, juhovýchodne od Rábu. Asi 
bol úspešný, pretože oslobodil 14 zajatých Uhrov za cenu svojich troch mŕtvych servientov.28 
Do tohto obrazu zapadá i zmienka z rovnakého roka, podľa ktorej istý Ján a Pavol mali brániť 
obyvateľov pred útokmi ľudí českého kráľa páliacich krajinu, a to pri lokalite „Hotholm“.29 
V prípade štyroch synov „Grba de Heche“ sa spomína, že v boji proti nepriateľovi, ktorí 
vychádzali z hradu za plienením, zajali a ku kráľovi priviedli viacerých Nemcov, niektorých 
mali zahnať na útek a najmä oslobodili mnohých Uhrov zo zajatia.30

Následne v máji ďalšie rakúske šľachtické spoločenstvo spoločne s Moravanmi 
s dvoma tisíckami ťažkoodencov vpadli na územie Slovenska a dobyli Nitru. Tamojší 
biskup a kanonici ušli, no v kostole mali útočníci zabiť asi 50 osôb. Potom, čo vyrabovali 
biskupský kostol a spoločne s mestom ho vypálili, sa však vrátili domov.31

Napriek spomínaným udalostiam na uhorskom dvore opäť vypukli rozbroje súvisiace 
aj s návratom exulantov Egídia a Gregora (pozitívom bol len návrat Bratislavského hradu 
do uhorských rúk). Takto začiatkom mája 1273 strácajú dočasne moc Čákovci a Matúša 
vo funkcii slavónskeho bána nahrádza Henrich Kysecký. Pritom vznikli aj rozpory medzi 
kráľovnou a malým kráľom, či skôr medzi jednotlivými klikami na dvore.32

Nebezpečenstvo si však uvedomovali i dvorské kruhy, a tak bola zvolaná armáda, ako 
o tom svedčia i nasledujúce doklady. Listina z 23. mája 1273, žiaľ, bez určenia miesta, pre 
komesa „Ruha“, ktorý prišiel za kráľom aj s „mocnými a vo vojne zdatnými rytiermi“, 
uvádza medzi svedkami najprv prelátov. Nasledujú: palatín a šopronský županVavrinrec, 
slavónsky bán Henrich, Egídius mačvianský bán, sedmohradský vojvoda Ján, taverník 

castrum… Jauriense, per… uiolatores, captum… adrianus, inter ceteros… letalia Wulnera… 
inpendenda…“ NAGY, Emerici. Codex diplomaticus patrius VII. (CDP) Jaurini. Budapestini : 
Typis Victoris Sauervein, Typis societatis Franklinianae, 1880, s. 161-163, č. 122.
28 „… cum de castro Jauriensi, quod per Thethonicos fuerat occupatum, deuastorius exercitus 
exierat, et uenerat super uillam Hanta, ubi dictus Joahnes cum sua armata familia… contra ipsos 
Theuthonicos uiriliter dimicauit, a quorum manibus quatuordecim captinos Vngaros liberauit, ubi 
eciam tres seruientes sui per eosdem Theuthonicos fuerunt interfecti.“ CDAC XII. s. 109-111, č. 
101. V Kisbéry Karacsony identifi kuje i Konrádovo sídlo. KARACSONYI, ref. 1, s. 951.
29 NAGY, Emerici. Codex diplomaticus patrius VIII. (CDP) Jaurini. Budapestini : Typis Victoris 
Sauervein, Typis societatis Franklinianae, 1891, s. 167-168, č. 130.
30 „…contra Teotonicos, per quos castrum nostrum Jauriense fuerat occupatum… ad perpetrandas 
destrucciones et spolia ac incendia commitenda de ipso castro Jauriensi exierant, ubi dicti… pro 
defensione incolarum Regni nostri viriliter dimicantes, quosdam ex ipsis Teotonicis captivatos 
nobis adducendo, quosdam vero in fugam convertendo, multos captivos hominum… de captiuitate 
dictorum Teotonicorum liberarunt…“ CDAC IV, s. 237-238, č. 145.
31 „… in mense Mayo quedam societas predictorum Australium consorcio aliquorum 
Moraviensium fere duobus milibus armatorum collectis, hostili animo Vngariam sunt ingressi. 
Episkopatum sive urbem in Neyztrach quemadmodum et Gearium manu valida expugnaverunt. 
Effugato episcopo cum canonicis, bene L persone Vngarorum in templo sunt occisi. Ablato ornatu 
tocius ecclesie et incesa urbe circumquae Teutonici et Bohemi illesi ad propria sunt reversi.“ 
Chroncon Austriacum anonymi. In GOMBOS I., s. 410, č. 1215. Podľa inej správy mali Česi 
malých chlapcov zabíjať hádzaním o steny kostola. Continuatio Vindobonensis. In GOMBOS I., s. 
787, č. 1792.
32 ZSOLDOS, Attila. Magyarország világi archontológiája 1000-1301. Budapest : História–
MTA Történettudományi intézete, 2011, s. 46. ISBN 978-9627-38-3. Pozri: PAULER, ref. 3, s. 
309-310.



16

VOJENSKÁ HISTÓRIA

Štefan, severínsky bán Pavol a okrem iných i župani Šomoďu, Zaly a Nitry.33 Hneď 
27. mája vydal panovník takmer s rovnakými svedkami inú listinu, ktorou povyšuje medzi 
šľachticov 30 príslušníkov tzv. synov jobagiónov svätého kráľa Železného hradu na 
žiadosť tamojšieho župana Gregora, brata mačvianského bána Egídia. Ide práve o bratov, 
ktorí sa po nevydarenom pokuse o vzburu a exile vrátili späť do Uhorského kráľovstva.34

Prvoradou úlohou však bolo získať naspäť Ráb, skôr než dôjde k vpádu českého 
panovníka. K jeho znovudobytiu sa viaže hádam najviac listinných zmienok zo všetkých 
vojenských operácií (zhruba 50). Príčinou môže byť tiež účasť malého kráľa, na ktorého 
mohlo jeho dobývanie urobiť značný dojem, ale v prvom rade išlo len o ďalšie kolo 
„rozdávania“ kráľovského majetku. Iným dôvodom mohla byť snaha práve vládnucej 
kliky povzbudiť uhorské oddiely, resp. ukázať navonok, kto ovláda malého kráľa. Ťažko 
síce možno postihnúť prípadné detské rozmary, no to, že si túto akciu kráľ zapamätal, 
svedčí i množstvo donačných listín vydaných v tejto súvislosti. Tieto správy sa však 
väčšinou obmedzujú na puhé zmienky o účasti na dobývaní, len niekedy s detailnejšími 
doplnkami o zraneniach či stratách.

Na čele uhorských oddielov pred mestom stál taverník Joachim z rodu Gutkeled. V ich 
radoch bojovali i Mikuláš a Ladislav, synovia komesa Mikuláša. Nachádzali sa snáď 
v nejakom uhorskom predvoji, ktorý napadol Nemcov vychádzajúcich z hradu (pri pokuse 
o únik?), pričom mnohých zabili šípmi a kopijami.35 V týchto jednotkách bol i Joachimov 
príbuzný magister Kozma, syn komesa Kozmu, ktorý mal utrpieť ťažké zranenia.36 So 
svojimi oddielmi tu boli aj železnohradský župan Gregor, už spomínaný šopronský 
župan Ján a zalianský župan Dedalus. V oddieloch Gregora sa mali vyznamenať aj už 
spomínaní desiati jobagióni Železného hradu, za čo ich kráľ 25. júla 1273 povyšuje 
medzi kráľovských servientov na základe listu (správy) županov Gregora a Jána.37 
K týmto oddielom by sme mohli pripočítať tiež účasť viacerých príslušníkov rodu Jak 
na čele s komesom Boxom, ktorí predtým vystupovali v službách železnohradského 
župana Omodeja. Z nich bol pri dobývaní zranený Kazimír, syn „Kenezya“.38 Listina 
Ladislava IV. z 20. júla 1273 hovorí, že Tomáš, jeden z jobagiónov Šomoďského hradu, 
nebojac sa kameňov, kopijí či šípov nepriateľa sa dostal cez priekopu, resp. val, ako prvý so 
zástavou bána Henricha k múrom hradu. Zato ho i s tromi bratmi a inými povyšuje medzi 
kráľovských servientov.39 Podobne podľa listiny zo 7. júna 1273, za boje pod hradom 

33 CDP VII. s. 139-141, č. 106.
34 CDP VII. s. 141-143, č. 107. K obsadeniu Ráby pozri: PAULER, ref. 3, s. 311.
35 Listina z roku 1274. „…cum castrum Jauriense per homines… Regis Boemorum captum… 
extitisset, et ad obsidendum ipsum castrum Joachinum Magistrum Tauarnicorum nostrorum… 
transmisissemus… Nicolaus, et Ladizlaus frater eius… de Teotonicis, qui de ipso castro exiuerant 
plurimos sagittis et lanceis occiderunt. Post haec cum nos exercitu nostro… congregato, ad 
expugnandum ipsum castrum accessissemus… magister Nicolaus et Ladizlaus… dimicarunt, 
multos ex detentoribus ipsius castri occidendo…“ CDAC IX. s. 63-66, č. 37.
36 Listina z roku 1287. „… magister Cosmas fi lius comitis Cosme de genere Gutkeled… castrum 
nostrum Jauriense… sub eodem castro vulnus letale excepit…“ RR II./2-3, s. 385, č. 3459.
37 CDAC XII. s. 83-85, č. 83. K osobe Gregora: KARACSONYI, ref. 1, s. 836-837.
38 „… In expugnatione… Castri Iaurin… Comes Boxa et Comes Petrus, quam alii… inter 
continuos ictus lapidum, et emissiones sagitarum, laudabiliter dimicando, vbi praefatus Cazimirus 
de balista fuerat vulneratus…“ CDH VII./3, s. 72-75, č. LIX.
39 „…Georgius fi lius Beryuoy, Johannes, Thomas et Marthon uterini fratres eius, Martinus, 
Berthak, Iwan et Dominicus fi lii Beryzlo comitis ac Martinus fi lios Thomper iobagiones castri 
Simigiensis… sub vexillo Henrici bani… ad ipsum exercitum armati decenter accessisset… 
Thomas fi lius Beryuoy in expugnatione predicti castri ictus lapidis, frendentium hastarum, cuspides 
et emissiones sagittarum non pavesscens fossatum seu vallumipsius castri prolisset, ante alios 
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povýšil kráľ medzi kráľovských servientov aj dvoch strážcov kráľovského lesa Bakon. 
Môžeme teda redpokladať, že hrad padol do uhorských rúk už niekedy na konci júna.40 
Medzi kráľovských servientov boli vďaka účasti na dobývaní povýšení i ôsmi jobagióni 
Vesprímskeho hradu, servienti palatína Rolanda.41

Už tradičné sú pri naráciách prejavy protičeských a protinemeckých postojov 
a nadsadené opisy hrdinstiev obdarovaných. To je aj prípad synov komesa Hypolita, 
z ktorých Ugrín, nebojac sa ani kopijí, ani hádzaných kameňov, utrpel ťažké zranenia.42 
Podobne je to podľa listiny z roku 1277 aj s troma synmi magistra Gabriána.43 Najčastejšie 
sa, samozrejme, spomínajú nebezpečenstvá hroziace zo strany obrancov v podobe 
hádzaných kameňov či striel z balíst a kopijí. Zranenia tak utrpel aj magister Peter, syn 
Kompolda, kancelár stolníka so svojimi servientmi, z ktorých traja neskôr zomreli.44 
Rovnako dopadol podľa listiny z roku 1275 aj Mikuláš, syn Martina.45 Ťažké zranenia 
utrpel zasa Štefan, brat kráľovho pážaťa magistra „Gyulu“, pričom tento prišiel o šiestich 
servientov.46 Zranenia pri dobývaní, konkrétne išlo o šíp vystrelený z kuše, utrpel i Jakub, 
syn Osla.47 Zranení boli pod Rábom aj viacerí z jobagiónov Železného hradu, pričom 
štyroch z nich povyšuje panovník listinou z 27. júla 1273 medzi kráľovských servientov. 
Podobne ako jobagióna Novohradského hradu, Andreja, syna Deška.48 To isté možno 

vexillum ipsius Herrici bani usque ad murum tullisset… ad eodem castro… eximendo ad numerum 
nobilium servientum regalium duxisset transferendos…“ RR II./2-3, s. 52-53, č. 2393.
40 CDP VIII. s. 151-152, č. 118. PAULER, ref. 3, s. 311. Podobne tiež: MÓR, ref. 8, s. 48-49.
41 FEJÉR, Georgii. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis VII./2. (CDH) 
Budae : Typis typogr. Regiae universitatis Ungaricae, 1832, s. 37-39, č. CCCXXIV. Za rovnaké 
zásluhy povýšil v roku 1274 i Andreja jobagióna Novohradského hradu, „Andreas fi lius dechk 
de iobagionatu castri Neugradiensis de Beryn oriundus… in expugnacione castri Jauriensis… de 
iobagionatu castri memorati… in numerum… seruientum regalium… transferendos…“ CDP VI. s. 
199-200, č. 141.
42 Listina z 28. októbra 1273. „… nobiles viri Nicolaus, Vgra, Valentinus et Ypolitus, fi lii Comitis 
Ypoliti… cum Boemorum Rex olim patris nostri, nunc vero noster et Regni nostri capitalis inimicus, 
fi dei sue uiolator, fracta pace, ruptis treugis… ducens secum iu auxilium fl orem milicie tocius Almanie, 
fi nes Regni Hungarie potencialiter adhijsset, Jarinum et quedam alia castra prodicionaliter occupando; 
nosque ad recuperacionem… Castri Jauriensis accessissemus, idem Vgra… tam iaculis quam lapidum 
ictibus mortis articulum… non metuens wlnera letalia subportauit.“ CDAC IV. s. 19-21, č. 7.
43 „Dominici, Jacobi et Gabriani fi liorum magistri Gabriani… per potenciam Regis Boemorum, 
qui per astuciam sue peruersitatis municiones seu castra Regni nostri occuparat, impenderunt… 
in expugnacione castri Jauriensis, vbi ijdem fuerunt per ictus lapidum et sogittarum letaliter 
vulnerati…“ CDAC IV. s. 79-80, č. 39. Dobývania sa podľa listiny z roku 1274 zúčastnil i Sebastián 
„komes de Torna“ CDAC XII. s. 90-92, č. 91. A podľa listiny z roku 1274 dobýval Ráb aj Šalamún, 
syn Gabriela.CDAC XII. s. 94-95, č. 93.
44 Listina z 25. novembra 1273. „… Magister Petrus imbres missilium, ictus lapidum, et 
iactus machinarum non formidans…uulnera letalia una cum suis seruientibus uiriliter dimicans 
subportando, de quibus postmodum tres de medio sunt sublati…“ CDAC IX. s. 22-23, č. 13.
45 CDH V./ 2, s. 267-271.
46 Listina z roku 1274. „… magistri Gyule fi lii comitis Balduini iuvenis nostri… simul cum 
Stephano frater suus sub eodem castro --- laudabiliter exerceret, miserabiliter extitit interemptus 
de servientibus eorundem fi delibus sex occisi et quamplures alii letalia vulnera exceperunt…“ 
RR II./2-3, s. 88, č. 2052.
47 Listina z roku 1274. FEJÉR, Georgii. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis 
VII/5, (CDH). Budae : Typis typogr. Regiae universitatis Ungaricae, 1829, č. CCCXCIII.
48 „Mathey Nicolaus et Thomas fi ly Karachini ac Basa fi lius Chek de villa Gench de Jobagionatu 
castri ferrei oriundi… quidam ex ipsis sagittis balistarum extiterunt wlnerati quidam vero lapidibus 
crudeliter sunt percussi… de Jobagionatu castri exemptos in numerum… serviencium Regalium… 
transferemus…“ NAGY, Emerici. Codex diplomaticus patrius II. (CDP) Jaurini. Budapestini : Typis 
Victoris Sauervein, Typis societatis Franklinianae, s. 12-14, č. 7. Listina z roku 1274. „Andreas 
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povedať aj o troch jobagiónoch Abovského hradu, ktorí sa tiež dočkali povýšenia medzi 
kráľovských servientov.49 Zaujímavým dokladom je i listina z roku 1274, podľa ktorej sa 
spoločne s taverníkom a zároveň bratislavským a pilišským županom Joachimom z rodu 
Gutkeled zúčastnil dobývania i komes Jakub. Tento sa z ťažkých zranení vyliečil až po 
dlhšie trvajúcej lekárskej starostlivosti, čo je ojedinelý doklad takejto opatery v tých 
časoch. Nachádzame tu tiež správu, že obliehania sa zúčastnila iba časť kráľovskej 
armády.50 Zvláštne snáď je, že na obliehaní sa zúčastnili tiež minimálne ôsmi jobagióni 
pohraničného Šopronského hradu, pričom brat jedného z nich padol.51 Medzi padlých 
pri dobývaní musíme zaradiť i Sebastiána, brata Mikuláša, zvaného Fatra a Michala.52 
Rovnako zahynul i brat magistra „Pousa“, zvaný „Judex“.53 Jedným z mála, u koho sa 
nespomínajú zranenia, bol magister Ivanka, syn Joachima zo Seku.54

Ako účastníci obliehania sa k roku 1279 spomínajú i turčianski synovia jobagiónov 
Latybor so synmi, ako aj neskorší šarišský župan Demeter.55 Z nášho územia sa obliehania 
zúčastnil tiež Apa, syn Benedikta zo Seku (pri Šuranoch).56 Z roku 1276 máme správu 
o účasti na dobývaní hradu aj v prípade magistra Jakuba, syna komesa Jána z Boldogu 
pri Senci, označeného ako rytiera a familiára Tomáša bána, nitrianskeho župana (1276 – 
1277) z rodu Hunt-Poznanovcov.57 V boji mal podľa listiny z roku 1280 padnúť brat 
Mikuláša, hlohovského župana, pričom samotný Mikuláš utrpel zranenia.58 Medzi 
zranenými sa ocitol aj magister Ondrej, syn Abraháma z Branča, južne od Nitry.59 Okrem 

fi lius dechk de iobagionibus castri Neugradensis de Beryn… in expugnacione castri Jauriensis… 
dimicavit, vulnera letalia perferendo…“ CDP VI. s. 199-200, č. 141. Zraneného spomína i listina 
z roku 1278. „Bochou, de villa Day… Bench, Benche, et Bethlem fratibus eiusdem, fi liis Laurentii 
de Bult… lethale vulnus predicti Bochou… sub Castro Iaurinen. per Teutonicos occupato, in 
brachio per sagitte iactum sustinuit…“ CDH V./2, s. 464-465.
49 CDH V./3, s.197-199.
50 „… ad obsidendum ipsum castrum quosdam particulares exercitus misissemus; idem Comes 
Iacobus vna cum Iwachyno Magistro Thawarnicorum nostrorum, Comite Posoniensi et de Pylys, 
contra Theotonicos… laudabiliter dimicando, et quosdam ex ipsis lancea deiiciendo, lethalia recepit 
vulnera; de quibus vulneribus vix per curam expertorum medicorum per spacium longi temporis est 
resanatus.“ CDH V./2, s. 154-157.
51 Listina z roku 1274. „Toboy et Endre fi lij Farkasij, Benedictus et Seraphin fi lij Jacobi, 
Herbordus fi lius Sebastiani, Guebart fi lius Guebse, Nicolaus fi lius Nicolai, et Papa fi lius Georgij, 
iobagiones Castri Supruniensis… -- quod non solum lapidibus obruti… -- ijs et lanceis (crude)liter 
perforati, vbi non sine morte… fratris eorum Nicolaus mortis periculum aliqualiter cuaserunt…“ 
CDAC IX., s. 81-82, č. 45.
52 Listina z roku 1284. CDAC IX. s. 380-381, č. 271. Jedným z mála zahraničných historikov, 
ktorý si všíma uhorské naračné správy: ŽEMLIČKA, Josef. Přemysl Otakar II.: král na rozhraní 
věků. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2011. s. 392. ISBN 978-80-7422-118-7. Celkovo 
k ťaženiu, s. 391-395.
53 Listina z roku 1274. CDAC XII. s. 96-97, č. 94.
54 Listina z roku 1275. „Magister Iwanka, fi lius Ioachimi de Zygy… virtuose pugnando… nec 
ictus lapidum, nec eciam sagittarum emissionem formidans, ab ipsius pugna retrocessit.“ CDH V./2, 
s. 273-276.
55 „Latybor et fi lij sui, fi lij jobagionum nostrorum de Toruch, Demetrium Comitem de Sarus… 
seruiciorum suorum… sub castro nostro Jauriensi… in expugnacione eiusdem castri inpenderat…“ 
CDAC IV. s. 181-182, č. 110.
56 CDAC IX., s. 51-54, č. 31.
57 CDAC IX., s. 147-148, č. 99.
58 CDAC IX., s. 276-277, č. 194.
59 Listina z roku 1276 zároveň spomína zajatie Ondrejovho brata Jána, zrejme v priebehu 
ďalších bojov, a sťažuje sa na porušenie prímeria. „Magister Andreas fi lius Abraam de Berenche… 
cum castrum Jauriense… per homines Regis Boemorum, treugis inter nos et eundem Regem 
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iného sa týchto bojov zúčastnil i Ondrej, syn Ivanku, župan hradu Bana z rodu Hunt-
Poznanovcov, spoločne so svojimi synmi.60 Na obliehaní sa však podieľali i jobagióni 
hradu Hlohovec (Szolgagyor), ktorí boli povýšení medzi kráľovských servientov.61 Podľa 
kratučkej zmienky sa bojov pod Rábom zúčastnil i Sebastián, syn Bensa a turnianský 
župan (v roku 1274).62 Z Abovského komitátu mohli pochádzať i komes „Pous“ a Domi-
nik, synovia Teodora.63 Zo Spiša zasa zaznamenávame účasť Arnolda a Jordana, synov 
Detrika a Arnoldovho syna Detrika. Taktiež synovia Arnolda a Petra zo Spišských 
Tomášoviec, pričom jeden z nich, Ivan, bol ťažko zranený.64 Počas bojov boli zranení 
tiež komes Polan a jeho brat Rikolf zo Spiša. Polan brániac kráľovskú zástavu mal mať 
ťažko poranenú ruku, kým Rikolfove zranenia nie sú špecifi kované.65 Na ťažení sa 
v kráľovských oddieloch zúčastnili tiež komes „Botyz“ a jeho servient Matej.66 Zo Šariša 
potom pochádzali ďalší účastníci bojov, z ktorých bol „Dethbor“ ťažko zranený.67

Samozrejme, Ráb bol po týchto bojoch v dezolátnom stave. Na iné, ekonomické škody 
by však mohla poukazovať listina tamojšej kapituly z roku 1279, podľa ktorej sa zdá, 
že Nemci pri obsadení mesta získali jej malú pečať a používali ju, preto bolo neskôr 
potrebné potvrdzovať listinné doklady novou pečaťou.68

perdurantibus fracto iuramento clamculo extiterat occupatum, fecissemus expugnari, idem Magister 
Andreas sub ipso castro per percussionem lapidum crudeliter extitit uulneratus… porro quod quia 
Johannes frater eiusdem Magistri Andree… in area bellice aciei viriliter dimicando per Teotonicos 
extitit captiuatus…“ CDAC XII. s. 166-168, č. 141.
60 Listina z roku 1275. CDH V./2, s. 262-235. Tiež: RR II./2-3, s. 146-147, č. 2260. Ondrej bol 
županom Bany viackrát, najdlhšie medzi rokmi 1262-1273, s prestávkami aj v rokoch 1274 a 1275. 
ZSOLDOS, ref. 32, s. 130.
61 Listina z roku 1279. „Amanus et Vz fi lii Kiliani de Saagh et Ioannes fi lius eiusdem Vz 
fuerunt Castrenses Zolga-Geurienses… cum Castrum Iaurinense… per Theutonicos… occupatum 
exstitisset… Amanus Vz et Ioannes quidam ex ipsis in scansione eiusdem Castri lapidibus est 
obrutus, quidam sagitta balistaria est perfossus… ad numerum… seruientium nostrorum regalium… 
transferendos…“ CDH VII./2, s. 73-75, č. CCCLIII.
62 RR II./2-3, s. 104-105, č. 2534. Z Novohradského komitátu pravdepodobne pochádzali ďalší 
traja účastníci: „ Blasius et Johannes fi lii Machunka ac Haznus fi lius Syk terram… Kok in comitatu 
Neugradensi… in expugnatione castri Jauriensi… impenderunt…“ RR II./2-3, s. 107, č. 2542.
63 Listina z roku 1275. „Comes Pous et magister Dominicus fi lii Theodori… terram reginalem 
Dobza in comitatu de Abywywar… sub castro Jauriensi… viriliter dimicando…“ RR II./2-3, s. 133, 
č. 2626.
64 Listina z roku 1282. „… comitis Arnoldi fi lii Detrici et Jordani fratris eiusdem ac Detrici fi lii 
comitis Arnoldi… in expugnatione castri nostri Jauriensis… laudabiliter dimicando…“ RR II./2-
3, s. 287, č. 3138. A listina z roku 1278. „Arnoldus, fi lius Arnoldi, Ivan, Andreas, ac Arnoldus et 
Paulus, fi lius Petri, de minori villa Thomasi, in… comitatus de Scepes… cum Iwan, frater… sub 
castro Iauriensi, tempore occupacionis… per insultum regis Boëmie, vulnus acceperit lethale, pro 
defensione patrie viriliter dimicando… applicauimus libertati Nobilium de Zepes… vt in eadem 
libertate et seruicio permanere debeant, qua ipsi Nobiles de Zepes…“ CDH V./2, s. 434-436.
65 „… Comes Polan sub castro Iauriensi, quam eiusdem castri recuperacioni… deferendo 
Vexillum nostrae serenitatis, cuius… ad id exercendum… duxerimus, grande vulnus accepit, cuius 
cicatrix, debilitata ipsius manu… Ricolphus… letalis plage saucia in suo corpore supportauit.“ 
CDH V./2, s. 468-470.
66 Listina z roku 1277. „… Mathey una cum domino suo comite Botyz in custodiendo nostro 
vexillo… letalia vulnera perpetrasset…“ RR II./2-3, s. 181-182, č. 2773. Pozri: MAREK, Miloš. 
O pôvode a najstarších dejinách Mariášiovcov. In Studia Historica Tyrnaviensia IX.-X. (ed. 
DOBROTKOVÁ, Marta). Trnava 2010, s. 27-28.
67 Išlo o potvrdenie privilégia (1275) na Pusté Pole a Kamenicu medzi Sabinovom a Starou 
Ľubovňou. CDP VIII. s. 173-174, č. 135.
68 „Magister Karachinus Prepositus et Capitulum Jauriensis Ecclesie… minori sigillo Ecclesie 
nostre, quo sigillo antequam teutonici ecclesiam nostram in puerilibus annis… Ladislai… Regis 
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Zo spomínaných správ aspoň v obrysoch presvitá jedinečný, aj keď mozaikovitý obraz 
obliehania so všetkými nebezpečenstvami. Jasne tu vidíme snahu dobyť Ráb čo najskôr 
bez zdĺhavého obliehania, z čoho vyplývajú i často sa opakujúce zmienky o zraneniach, 
resp. padlých na uhorskej strane. Až po dobytí tejto strategickej lokality kontrolujúcej 
prístupové cesty do centrálnych oblastí krajiny mohli totiž Uhri vyraziť v ústrety hlavnej 
armáde českého panovníka. Otázkou je, prečo kontrolu tohto neuralgického bodu uhor-
skej obrany Přemysl nevyužil. Namiesto tradičného termínu apríl – máj zahájil totiž svoje 
ťaženie až v lete a v podstate tak nechal mesto padnúť. Ak si odmyslíme prirodzené 
ťažkosti zdĺhavého zhromažďovania oddielov z celého spektra oblastí, mohla to byť 
i snaha udržať armádu čo najdlhšie v poli pred zimným obdobím a zmenšiť tak Uhrom 
šance na zopakovanie odvetného vpádu ako v roku 1271. Přemysl, pokiaľ vôbec počítal 
s využitím Rábu ako oporného bodu, nemohol rátať, že sa rakúska posádka udrží proti 
presile až do jeho príchodu. Je možné, že pokus posádky o únik nevyšiel a keďže nemáme 
správy ohľadom vyjednávania o kapitulácii, zdá sa, že to bol boj až do konca. O tejto 
nezmieriteľnosti postojov, ako aj o dôležitosti lokality pre Uhrov, svedčí napokon 
i množstvo naračných správ a tiež ich niekedy až „nenávistná“ dikcia voči nepriateľom.

Na druhej strane, k akcii Rakúšanov a Moravanov na našom území nemáme veľa 
správ. Jednou z mála je údaj o komesovi Rolandovi, nitrianskom jobagiónovi, ktorý bol 
pri obrane Nitry aj s príbuznými zajatý a prišiel o majetok.69 O devastácii, ktoré zanechalo 
plienenie, sa zmieňuje listina pre ľudí Zoborského kláštora z roku 1283, ktorí schudobneli 
a ich majetky boli vyľudnené.70 Aj ostrihomský arcibiskup Vladimír pri spore o desiatky 
jeho decimátorov s nitrianskym biskupom, resp. kapitulou, ich ešte v roku 1285 prisudzuje 
tamojšej kapitule, pre jej chudobu s odkazom na požiar a straty, ktoré utrpela vďaka 
českému kráľovi.71

Vpád českého panovníka do Uhorska v roku 1273

Po dobytí Rábu sa uhorskej strane uvoľnili ruky pre ďalší postup. Jej vodcovia 
využili moment prekvapenia a napadli zhromaždisko Přemyslových oddielov Lávu (Laa 
an der Thaya) v Rakúsku, aby narušili koncentráciu jeho síl. Ešte pred zhromaždením 
hlavnej armády musela teda česká strana čeliť uhorskej diverznej akcii. Podľa kroník 
mali Uhri predstierajúc prímerie, ešte pred odpoveďou českého kráľa naň, v počte vraj 
40 000 prekročiť rieku Moravu a všetko až po Lávu spustošiť. Práve tam padol v boji 
s útočníkmi i Oldřich z Drnholca, čo bola pre českého kráľa výrazná strata. Nasledujúci 
deň však Uhri pred Přemyslovou armádou ušli, resp. ustúpili.72 Prímerie uzavreté predtým 

Hungarie hostiliter in guerra Regis Bohemie inuasissent et captam detinuissent… petentes… ut 
easdem litteras dignaremur renouare et munimine nostri noui sigilli roborare…“ CDAC IV. s. 205-
206, č. 122.
69 Listina z roku 1275. „Comes Rolandus iobagio castri nostri Nitriensis… in conservatione 
castri Nitriensis, quod per insultum Teutonicorum fuerat miserabiliter occupatam, ubi idem 
persone sue… non parcens se iugo captivatis subiecit ablatis omnibus bonis suis… cum fratribus et 
consanguinorum suorum personis crudeliter detentus…“ RR II./2-3, s. 107, č. 2542.
70 „… paupertatibus et destructionibus depopulationibusque, quas populi sancti Ipoliti monasterii 
de Zubur in… guerris per malefactores et alios devastatores… sunt perpessi…“ RR II./2-3, s. 323-
324, č. 3529.
71 CDH V./ 3, s. 296-299.
72 „… veniente estate Ungari se simulantes treugas prolongaturos, ante auditam responsium regis 
Bohemie Austriam cum 40 milibus equitum circa Moraviam usque La incendio, rapina, occisione 
destruxerunt; ipsum… regem Bohemie apud eundem locum exercitum suum volentem congregare, 
invadentes Ulricum nobilem de Durrenholtz in irruitu occiderunt. Sed secundo die adunati exercitus 
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prostredníctvom nejakého františkánskeho mnícha spomína i formulár Henricha z Isernie. 
Je to však akoby len vsuvka, ktorá karhá uhorskú vierolomnosť a nedodržanie dohody 
vpádom Kumánov na Moravu.73 Termínom zhromaždenia Přemyslovej armády v Láve 
bol sviatok sv. Jakuba apoštola – 25. júl. Ale ako sa sťažuje kronikár, uhorská kráľovna, 
baróni a Kumáni začali vojnu a v podvodoch pokračoval i Henrich z Kyseku, ktorý na 
čele 30 000 mužov vpadol práve k Láve. Túto ohrozovali po smrti Oldřicha z Drnholca 
dva dni a cez rieku Moravu sa po spálení oblasti mali vrátiť naspäť ku kráľovnej. Tretieho 
dňa nato mal český kráľ prenasledovať „utekajúcich“ až po Váh.74

Čo sa týka uhorských správ, zdá sa, že značná časť oddielov od Rábu zaútočila i na 
Lávu, pretože viacerí z obdarovaných za jeho dobývanie sa spomínajú aj v súvislosti 
s Lávou. Platí to aj o už spomínanom Apovi, synovi Benedika zo Seku, pričom listina 
hovorí o úteku českého kráľa do tamojšieho hradu, ako aj o smrti Oldřicha z Drnholca.75 
To je tiež prípad magistra „Gyulu“, syna komesa Balduina.76 Rovnako úspešný proti 
nepriateľskému šíku pri Láve (a predtým pri Rábe) bol i Ondrej, syn Ivanka – župana hradu 
Bana.77 Týka sa to aj Martina, syna Mikuláša, magistra Ivanka, syna Joachima zo Seku, 
ktorý úspešne bojoval proti nepriateľskému šíku, podobne i Jána syna „Keneza“ a Pavla 
syna Juraja.78 Akcií pri rieke Morava a Láve sa zúčastnili i šľachtici z Rače, pričom tam 
zranenia utrpel Peter, syn Benedikta, no pri Láve mal už kopijou zhodiť akéhosi rytiera.79 
Na vpáde sa mali zúčastniť i jobagióni Bratislavského hradu, z ktorých Farkaš, syn 
Andreja, utrpel nejaké zranenia.80 Rovnako utrpeli zranenia v boji proti nepriateľskému 
šíku, resp. jeho klinovej formácii i jobagióni Abovského hradu, ktorí sa predtým 

regis Bohemie virtutem timentes fugerunt.“ Continuatio Claustroneoburgensis VI. In GOMBOS I., 
s. 767, č. 1756. PAULER, ref. 3, s. 312.
73 CDH V./2, s. 68-69.
74 „Otakarus rex Boemie expeditionem… in festo sancti Iacobi apostoli… iuxta La 
congregandam; cui solito more principum regina et barones Ungarie ac Comani absente rege… 
puerulo bellum inire spoponderunt. Swd ecce antiqua fraudulenti consuetudine comes Heinricus de 
Guzzings cum 30 milibus expeditorum optime usque in La cursitando pervenerunt… occiso Ulrico 
de Durrenholtz, per duos dies infestarunt, et sic sumptis spoliis trans fl umen Marchiam festinanter 
ad reginam sunt regressi. Otakarus… die tertia… exercitum suum… fugientes sequitur usque ad 
fl umen Wach.“ Continuatio Vindobonensis. In GOMBOS I., s. 784, č. 1792. Rovnako aj iné zdroje, 
napr.: Annales Praedicatorum Vindobonensium. In GOMBOS I., s. 183, č. 426. VANÍČEK, ref. 2, 
s. 149. Porovnaj: SZABÓ, ref. 7, s. 13 a pozn. č. 3.
75 „… secundo autem castrum Lewa, in quo Othocarus Boemorum Rex… nunc noster capitalis 
inimicus, contra potenciam hominum nostrorum se receperat, uix fuge remedio liberatus, vbi eciam 
Durnuhouth gener ipsius Regis occubuit nostrorum per virtutem…“ CDAC IX. s. 51-54, č. 31.
76 Listina z 23. mája 1274. RR II./2-3, s. 88, č. 2502.
77 „… Bohemiae Rex de potentia Baronum et aliorum Nobilium nostrorum castrum nostrum 
Loua… recepisset; Thomas Comes, fi lius eiusdem Comitis Andreae… se… in oppositam aciem et 
aduersam irruens, quosdam deiecit, et quosdam interemit pugnando viriliter, donec lethaliter fuisset 
sauciatus…“ CDH V./2, s. 262-235. Tiež: RR II./2-3, s. 146-147, č. 2260.
78 „Nicolaus, fi lius Martini… Rex Boemorum ante faciem nostri exercitus, quem pro defensione 
regni nostri ad certamen… miseramus, fuga deuectus se ad castrum Loa recepisset, sub eodem 
castro idem Nicolaus… opera fi delitatis exhibuit…“ CDH V./3, s. 267-271. „Magister Iwanka, 
fi lius Ioachimi de Zygy… cum exercitum nostrum generalem… contra regem Boëmie misissemus, 
et idem Rex Boëmie in castrum suum Lowa vocatum, ab exercitu nostro se recepisset, dictus 
Magister Iwanka… ante alios in medium partis aduerse irruens, intuentibus Baronibus nostris, 
quosdam deiecit et quosdam interemit…“ CDH V./2, s. 273-276. CDP VIII. s. 167-168, č. 130.
79 CDAC IV. s. 39-41, č. 18.
80 „Petrus et Farcasius fi lij Andree de Ougya, ac Endree frater Endre, jobagiones Castri nostri 
Posoniensis, familiares milites Thome Bani tocius Sclauonie… Farcasius similiter sub Castro Luua 
pro nobis se obiciens, mortem uix euasit…“ CDAC IX. s. 113, č. 71.
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zúčastnili i zimného vpádu na Moravu.81 Ťažké zranenia si spod Lávy odniesli zo zrážky 
s nepriateľským šíkom aj viacerí synovia istého Atračíka, ktorých za to panovník v roku 
1274 z postavenia jobagiónov Gemerského hradu povýšil na kráľovských servientov.82 
Pod tým istým hradom mal tvárou v tvár nepriateľskému oddielu bojovať i magister 
Tomáš, syn magistra Gabriela a príslušník rodu „Katha“ z Ugočského komitátu.83 Proti 
českej armáde vytiahol tiež Juraj, syn Šimona, ktorého úlohou bolo pri rieke Morave 
znepokojovať, resp. sledovať nepriateľa. Pri Láve sa však vyznamenal, keď zajal troch 
rytierov a priviedol ich kráľovi. Autor príslušnej narácie si neodpustil propagandistickú 
vsuvku s poukázaním na príbuzenstvo českého kráľa s malým Ladislavom a fakt, že 
namiesto ochrany jeho kráľovstva ho vojensky napadol.84 K týmto bojom môžeme snáď 
zaradiť i účasť kráľovho zápasníka (v rámci súbojov), Petra syna „Betena“ z Budína, ako 
aj jeho príbuzných, ktorý mal za sebou už 11 úspešných súbojov v aréne v kráľových 
službách. Peter bol v boji zranený, za čo ho aj s príbuznými z postavenia dvorníkov 
povýšil medzi šľachticov.85

Vpádu sa zúčastnil i šopronský župan Ján, v ktorého službách pôsobili ako familiári 
jeho brata Mikuláša, už spomínaní „Kemen“ a„Bathaler“. Listina z roku 1275 uvádza, 
že český kráľ nevydržal nápor Uhrov a uchýlil sa do hradu Láva, pričom v bojoch pod 
ním utrpel spomínaný „Kemen“ zranenie. Následne sa uvádza, že Přemysl umiestnil 
posádku do Marcheggu, aby škodila obyvateľom Uhorského kráľovstva a kráľ „vyslal“ 
práve Jána a Mikuláša, synov Henricha z Kyseku, aby mesto obľahli. Tamojšia posádka 
pritom podnikla výpad a zviedla bitku, v ktorej bol zasa zranený „Bathaler“. Pravú 

81 „Sebastiani, Angelu set Zentus fi liorum Mykus ac Bodou fi lii Laurencii de Horuati de fi liis 
iobagionum castri de Abauyuar oriundi… sub castro Loa… uulneribus extiterunt sauciati contra 
hostium cuneos intrepide dimicando…“ RR II./2-3, s. 63-64, č. 2430.
82 „… Leustachius Petryk Petrizlo Martinus… Buhte fi ly Atrachychk de fi lys iobagionum 
Gumuriensium…. contra Regem Bohemum nostrum exercitum misissemus… sub Castro Loaa…. 
Leustachius Petryzlow et Buhte ac Nemyl… ulneribus extiterunt letalibus sauciati contra ostium 
cuneos intrepide dimicando… prenominatos fi lios Atrachyk… eorum cognatos Stephanum et 
Thomam fi lios Ivurpaas, Chepanum et Poukam fi lios Tyba, Bogyna fi lium Woyzlo; et Albertum 
fi lium Machyk… de memorata condicione…. eximentes… in numerum… seruiencium 
Regalium…“ CDP VII. s. 150-152, č. 112. Spomínaní jobagióni pochádzali z gemerskej dediny 
Otročok, západne od hradu Gemer a kráľ im potvrdil aj vlastníctvo dnešnej Gemerskej Vsi severne 
od Otročka. KARACSONYI, ref. 1, s. 1099.
83 Listina z roku 1274. CDAC XII. s. 105-107, č. 99. KARACSONYI, ref. 1, s. 776.
84 Listina z roku 1288. „… Othokarus… rex Bohemie, affi nis et cognatus noster, per quem 
racione affi nitatis circa tuitionem regni nostri defendi pocius debebamus, quam turbari, regnum 
nostrum hostiliter inuasisset, castra nostra fi nitima occupando; nosque, vna cum Baronibus ac regni 
nostri Nobilibus contra eumdem regem procedentes iuxta fl uuium Morva… Georgium cum ceteris 
personis ad speculandum exercitum ipsius regis Boemie misissemus; idem… ante castrum Loa cum 
hominibus regis praefati viriliter dimicauit, et nobis tres adduxit milites captiuatos.“ CDH V./3, s. 
393-397. Pozri tiež preklad: DVOŘÁK, Pavel (ed.). Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. 
Bratislava : Literárne informačné centrum, 2003, s. 262-264, č. 134. ISBN 80-88878-82-9.
85 Listina z roku 1275. „Petrus, fi lius Beten, de Budafalua, noster pugil specialis, vndecies se 
in area certaminis nostro ex mandato, vt pugil strenuus probando, triumphum laudabilem… in 
praelio etiam nostro cum Atakaro, rege Bohemorum, iuxta fl uuium Marua habito: in quo quidem 
praelio idem Petrus, fi lius Beten, diris vulneribus sauciatus, cum nostris ceteris fi delibus… eodem 
rege Bohemorum in dicto praelio interemto, seu mortuo… cum fratribus et proximis suis… fi liis 
Martini, item fi liis Bethus, nec non fi liis Andoch, et fi liis Mathiae de eadem, a conditione et numero 
Comitum Vduarnicorum, qui fi lii Comitum Vduarnicorum dicuntur… eximendo… nobilium, sub 
vexillo nostro famulantium…“ CDH V./2, s. 262-265. Čo ale znamená zmienka o prebodnutí či 
zabití „českého“ kráľa?
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nohu mu prebodli kopijou a zároveň padol jeho príbuzný Martin.86 Neuvádza sa síce 
ako boj dopadol, no v inej listine z roku 1276 pre magistra Jakuba, syna komesa Jána 
z Boldogu pri Senci (familiára Tomáša bána, nitrianského župana 1276 – 1277 z rodu 
Hunt-Poznanovcov), týkajúcej sa boja s „českými“ oddielmi pri Marcheggu sa spomína 
„celé“ uhorské vojsko, ktoré smerovalo proti vpádu českého panovníka. Snáď ide 
o miesto, kde Uhri pri vpáde prekročili rieku, keďže sa spomína, že tam mali svoj tábor. 
V zrážke mali Ján spoločne s bánom Tomášom ako prví obrátiť na útek nepriateľských 
bojovníkov.87 Snáď k týmto udalostiam môžeme zaradiť i správu z roku 1283. Podľa nej 
proti českým oddielom po obsadení Rábu vystúpil i bán Juraj, syn komesa „Marcka“ 
z rodu Péc, pričom mal útočníkov zahnať na útek a niekoľkých z nemeckých rytierov 
zajal a priviedol kráľovi.88 Z uvedeného vyplýva, že uhorské oddiely prekvapili oddiely 
českého kráľa, vrátane jeho samotného v tradičnom zhromaždisku Láve, pričom istú 
obrannú úlohu zohrala i jeho posádka v Marcheggu. Uhri tak dosiahli spočiatku istý 
úspech v zrážkach a donútili Přemysla ustúpiť do Lávy, no následne, po príchode jeho 
posíl sa stiahli a on mohol opäť vpadnúť na územie nepriateľa. Je jasné, že ustúpili pod 
českým tlakom a do boja potom zasahovali len sporadicky, ak videli šancu na úspech, 
najmä proti menším oddielom nepriateľa.

Přemyslav sa podľa správ, podobne ako pred dvoma rokmi, sústredil najprv na dobytie 
strategických pozícií na dnešnom západnom Slovensku, ako boli Bratislava, kde máme 
doloženú jeho prítomnosť k 17. júlu,89 Trnava, Šaštín a Červený Kameň. Vzápätí po 
prekročení Dunaja po drevenom moste dobyl Mošon a jeho obyvateľov vyhnal. Potom 
tiahol k Rábu a po odpočinku svojho vojska sa obrátil naspäť ničiac pohraničné hrady, 
medzi nimi i „Prodeinstorf“, snáď dnešný Leithaprodersdorf. Ďalej sa zameral na Šopron, 
no pre zimu mal odtiahnuť.90 Z roku 1278 potom máme ešte krátku retrospektívnu správu 

86 „… cum Boemorum rex iterato collectis uiribus suis contra nos… ad tuicionem… terre nostre… 
Johannem et Comitem Nicolaum fratrem eiusdem ac alios multos barones nostros misissemus idem 
Boemorum rex molem nostri exercitus non valens sustinere ad castrum suum Loa… se recepit, sub 
quo castro comes Kemen… extitit vulneratus… cum idem rex multitudinem hominum armatorum 
in castrum suum Marhegh… destinasset ad hoc, ut de… regnicolis dampna plurima inferrantur, 
nos… magistrum Johannem et… Nicolaum comitem ad obsidendum dictum castrum duximus 
transmittendum, ubi homines de eodem castro exeuntes cum eiusdem pugnam habuerunt, ibique 
idem Bathaler comes in pede dextro lancea est transfossus et in aliis membris suis crudeliter 
vulneratus, ubi et Martinus cognatus eius… extitit interemptus…“ CDRC VI. s. 113-115, č. 100.
87 „… cum nos cum totali mole exercitus nostri contra insultum Regis Bohemie eiusdemque 
exercitus ferocem apud castrum Marhayk castra metati fuissemus, et idem Rex Bohemie quosdam 
de suis eleganciores militibus contra nostros dimicaturos direxisset… Magister Jacobus cum eodem 
Thoma Bano domino suo ante alios, ut leo intrepidus, arma rapuit, et in eos irruit mirifi ce preliando; 
vbi aduerse partis uiros belligeros in fugam convertens, ad nos cum triumpho… est reuersus…“ 
CDAC IX. s. 147-148, č. 99. KARACSONYI, ref. 1, s 658.
88 „… cum Rex Bohemorum––– castrum nostrum Iauriense occupasset… et idem Rex… valida 
multitudine suorum armatorum in regnum nostrum introhire, et regnum nostrum post occupacionem 
dicti castri depopulare voluisset… Gregorius Banus cum quibusdam fi delibus nostris ex nostro 
precepto contra Regem Boëmorum se opposuit, et eundem in fugam conuertit… multos ex aduersa 
parte perimendo, et quosdam Teotonicos milites strenuos ipsius regis Boemie, in signum victorie 
nobis adduxit captiuatos.“ CDH V./3, s. 157-158.
89 Urkundenbuch des Landes ob der Enns III. (UBLE) Wien : Aus der K. K. Hof- und 
Staatsdruckerei, Verwaltungs - Ausschuss des Museums Francisco-Carolinum zu Linz. 1862, s. 
398-399, č. CDXXXII.
90 „… rex Boemie cum exercitu suo insectus dispersos ad dedicionem municionum Posonia, 
Tyrna, Schafpurch et Tyburtzpurch coartavit, et transiens Danubium per pontem ligneum usque 
Altenburch pervenit; quod castellum expugnans eiectis incolis suis munivit. Hinc usque Rab 
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k Přemyslovmu dobývaniu Bratislavy, ktorú mal obsadiť náhlym nočným útokom. Pritom 
však mesto zhorelo a mešťania i s manželkami či deťmi sa mali zachrániť sotva v „nočných 
košeliach, či nahé“ v kláštore minoritov.91 Pokračovanie Viedenskej kroniky uvádza, že 
český panovník zhromaždil až 60 000 mužov z deviatich krajín a prenasledoval Uhrov 
od Lávy až po Váh, pričom údajne nenarazil na odpor. Celý august potom dobýval hrady 
a mestá ako Trnava, Bratislava a Svätý Jur s pomocou mešťanov Viedne a Viedenského 
Nového Mesta a ich dobývacích strojov. Do takto získaných pozícií potom umiestnil 
posádky rakúskych šľachticov a tým z ušlých mešťanov či vyhnaných sedliakov, ktorí 
by sa vrátili verejne, prisľúbil mier. Kronikár opäť obdivuje drevený most, po ktorom 
prešli Přemyslove oddiely Dunaj pri Rotensteine pod Hainburgom. Aj v Zadunajsku 
malo pokračovať úspešné dobývanie opevnení až po Ráb, kde dal pasovať na rytierov 
asi 50 osôb, vrátane svojho nemanželského syna Mikuláša. Pri Niezederskom jazere sa 
mu potom bez boja mali vzdať všetky opevnené lokality. Odolával len Šopron, ktorý sa 
podriadil až po použití štrnástich obliehacích strojov. Jeho mešťania pod prísahou, ako 
rukojemníkov, vydali kráľovi aj svojich najstarších synov. Takto po deviatich týždňoch sa 
Přemyslav vrátil do vlasti, potom, čo zničil Devín (?), Pottendorf, Purbach, oba západne 
od Niezederského jazera a „hrad“ Sv. Margaréty severne od Šopronu.92 Vzletne opisuje 
tieto udalosti ako akt pomsty aj Henricha z Isernie, pričom osobitne si všíma dobytie 
Bratislavy a zaujatie tamojšieho komitátu – územia zradného magistra Egídia. Následne 
hovorí, okrem dobývania Šopronu, aj o obsadení Rábu a tamojších biskupských dedín 
a opevnení až po kláštor v Pannonhalme.93

perveniens, postquam requieverat exercitus, remeando castra Prodeinstorf et alia plura funditus 
destruxit, Odenburch capiens suis munivit, et frigore yemali coactus ad propria remeavit.“ 
Continuatio Claustroneoburgensis VI. In GOMBOS I., s. 767, č. 1756. MAREK, Miloš. Trnava 
v časoch vojen o babenberské dedičstvo. In Trnava 1211-2011. Historické štúdie k najstarším 
dejinám mesta. (RÁBIK, Vladimír a kol.). Krakov : Spolok Slová kov v Poľsku; Trnava : Katedra 
histó rie Filozofi ckej fakulty Trnavskej univerzity, 2011, s. 178. ISBN 978-83-7490-441-4.
91 Continuatio Vindobonensis. In GOMBOS I., s. 787, č. 1792. MAREK, ref. 90, s. 178.
92 „Otakarus rex Boemie… exercitum suum ad numerum 60 milia expeditorum insimul 
collegisset, fugientes sequitur usque ad fl umen Wach; non est visus deinceps Ungarorum aliusque 
repugnando…. per integrum mensem Augusum ex ea parte qua Tyrnah consistit in Ungaria 
metaverat, donec cives Wiennenses et Nove civitatis ad iussum suum aulam Posonium et castrum 
ad Sanctum Georgium cum aliis munitionibus pugna et machinis devicerunt… vero civitates ac 
munitiones nobilibus Austrie collocarunt. Aufugitivis civibus et expulsis rusticus ad laborandum et 
serviendum statuo… redire volentibus, edicti regis Boemie pax et gratia… publice promulgatur… 
superatis, ultra Danubium per pontem ligneum… constructo… prope Roetenstain castrorum acies 
pertransiit…munitiones machinis et pugna… usque in Rab suo dominio subiugavit, ibique 50 
milites cum fi lio regis Boemie gladio sunt accincti. Postea iuxta piscinam Vertse omnes munitiones 
absque pugna se regi ob metum humiliaverunt. Supronium… vallata 14 machinis diversaque 
inpugnatione… est coacta. Que… iuramento datisque heredibus in obsides, pacem… privilegio 
consecuta est… sic rex… novem ebdomadibus in Ungaria potenter metaverat… ad propria est 
reversus. Tewen, Prodansdorf, Purchpach et Sanctam Margaretam munitiones sunt destructe.“ 
Continuatio Vindobonensis. In GOMBOS I., s. 784, č. 1792. Podobne aj iné zdroje: Anonymi 
Leobiensis. In GOMBOS I., s. 275-276, č. 592. MAREK, ref. 90, s. 178. Pozri: DOPSCH, Heinz – 
BRUNNER, Karl – WELTIN, Maximilian. Österreichische Geschichte 1122-1278. Die Länder und 
das Reich: der Ostalpenraum im Hochmittelalter. Wien : Ueberreuter, 1999, s. 268. ISBN 3-8000-
3532-4. Porovnaj: PAULER, ref. 3, s. 312-313.
93 „… veniens contra treugas ingressa fuit Morauiam cum innumerabili multitudine Comanorum… 
auribus Domini regis innotuit, immenso exercitu congregato, versus eos leonum direxit signa 
victorum… bellicis congressibus repugnare, aduertentes terga verterunt; verum quamuis per fuge 
subsidium se conarentur eximere a gladii facie persequentis… Perfi dis itaque fugatis Vngaris et 
Comanis, cum iam nullum in campis inueniret obicem… ad expugnanda castra suam conuertit 
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Uhorské správy sú ohľadom tohto vpádu oproti iným vlastným a úspešnejším akciám 
omnoho skromnejšie. Celkovo sa totiž vyhýbajú zmienkam o porážkach a spomínajú 
najmä úspechy. Je pravdepodobné, i keď tieto informácie ťažko niekam presne zaradiť, že 
aj na začiatku niektoré uhorské oddiely mohli klásť odpor. Nejaké boje sa totiž odohrali 
aj pri rieke Morava (na Záhorí?), pretože podľa listiny z roku 1275 v nich padli dvaja 
jobagióni Gemerského hradu, kým ďalší šiesti boli za účasť v boji povýšení medzi 
servientov.94 Veľmi všeobecne sú v správe z roku 1274 opísané zásluhy magistra Držislava 
(„Duruzlou“), syna Držislava, ktorý sa mal zúčastniť ťaženia proti českému kráľovi.95 
Podobne je to aj s Mikulášom a Jakubom, synmi komesa Jakuba z rodu Nempty.96

Prvotnému útoku však na našom území určite nepodľahli všetky hrady. V listine z roku 
1274 sa uvádza, že do rúk českého kráľa padli všetky pohraničné hrady okrem Holíča. 
Ten ubránil jeho kastelán, komes Michal, syn Budmera, čím poskytol, ako to spomína 
donačná listina, svojmu kráľovi čas na iné akcie.97 České oddiely zaútočili i na hrad 
Čachtice, ktorý však podľa správy z roku 1276 na rozdiel od ostatných hradov za Váhom 
úspešne ubránili komes Pongrác a jeho brat Peter z rodu Hont-Poznanovcov.98 Ďalšia 
správa uvádza, že Ondrej župan hradu Bana tiež z rodu Hont-Poznanovcov so synmi po 
zničení Nitry uspešne bránil hrad Gýmeš. V tomto smere tu vyvstáva otázka, pri ktorom 
vpáde Přemysla Otakara II. sa tak stalo. Aj keď sa nedá úplne spoliehať na chronológiu 
listín z čias Ladislava IV., (ide o rok 1275) podľa toho, že po obrane Gýmeša nasleduje 
Ondrejova účasť na dobývaní Rábu, mohli by sme tieto udalosti prípadne zaradiť aj 
k roku 1271. No odvolávka listiny na fakt, že sa tak malo stať až po smrti kráľovho otca, 
teda kráľa Štefana V., hovorí v prospech roka 1273.Možné však je, že Gýmeš museli jeho 
vlastníci brániť ako v roku 1271, tak aj 1273.99 Na jeho obrane, ako aj na obrane okolia, 

potenciam, et Castro Pusonii machinarum impulsionibus, aliisque tormentorum generibus viriliter 
expugnato, infra breue temporis spacium totus Comitatus Pusonii, quem hactenus tenebat Magister 
Egidius… absque nostrorum lesione peractis, ad quamdam ciuitatem se postmodum contulit… quae 
Iaurinum dicitur… ipsius episcopatus villis et municionibus expugnatis, et aquisitis… continuato 
cursu Dominus rex ingressus fuit felicem Pannoniam, que beatum Martinum gignere meruit… 
Demum… versus septemtrionalis plage zonam algidam se conuertens, obsedit Supprenium, 
et ipsum frequentibus ac terribilibus machinarum ictibus fl agellatum non dedignata est regalis 
benignitas suscipere…“ CDH V./2, s. 68-69.
94 „Andree et Mychaelis fi liorum Opsa, Hazos fi ly Hutuzlai, Heydrici fi ly Tubul, Bosdar et 
Pangracy fi liorum Gurk de Malah iobagionum castri de Gumur… in confl ictu quem iuxta Morauiam 
cum rege boemorum habuimus, ubi Symon frater dictorum Bosdar et pangracy uiriliter dimicando 
est interemptus… empticys… in numerum… seruiencium Regalium… transferendos.“ CDP VII. s. 
158-159, č. 119.
95 „… sudores bellicos sustinendo et uulnera letalia paciendo… in expedicione nostra, quam 
contra Regem Boemie habueramus sic suum fi deliter impenderit famulatum…“ CDAC IX. s. 60-
63, č. 36.
96 Listina z roku 1273. CDAC XII. s. 77-79, č. 78. KARACSONYI, ref. 1, s. 860.
97 „Comitis Michaelis fi lij Budmerij Castellani de Vyuar… in conseruaciene castri Vyuar; 
quia cum omnes alie municiones, castra et opida in confi nio Regni nostri per insultum Regis 
Boemorum… fuissent occupata… predictum castrum… conseruauit, et nobis restituit ea hora et 
eo termino, quo per ipsius castri conseruacionem inponere potuimus felices exitus negocijs Regni 
nostri…“ CDAC XII. s. 101-103, č. 96. MAREK, ref. 90, s. 177.
98 CDAC IV. s. 74-75, č. 35. MAREK, ref. 90, s. 177. Autor predpokladá, že padli Beckov, 
Tematín, Bana, Hlohovec a Šintava. Podľa jednej správy mal pred českým kráľom brániť akýsi 
považský hrad „Valbach“(?) Ivan, teda Ján z Kyseku, ktorý mal preľstiť svojich protivníkov tak, 
že zaplavil ich tábor a zachránil hrad. RÉVÉSZ Ferencz. Németújvári Iván. Élet- és jellemrajz. 
In Erdélyi Múzeum. kötet VIII., szám 1, Koloszvár : 1891, s. 68-69. Na toto však nemáme iné 
potvrdzujúce doklady. MÓR, ref. 8, s. 50.
99 „… post decessum Patris nostri… cum Ottokarus Rex Bohemorum… castra nostra fi nitima 
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sa mal zúčastniť aj Ondrejov syn a nitriansky archidiakon magister Ján a jeho bratia, za 
čo dostáva v roku 1276 zem Nemčice. Podstatný bol najmä fakt, že hrad nebol využitý 
ako základňa pre plieniace oddiely nepriateľa, čo bola, ako sa zdá, bežná prax.100 Už 
spomínaný komes Pamlen so županom Tomášom niekedy v tomto čase zaútočili na jeden 
z českých oddielov vedený rytierom menom „Teel“, ktorý obliehal akýsi Laurenciov hrad (?) 
a zahnali ho na útek, pričom získali i niekoľko zajatcov.101

V tomto smere, prirodzene, najviac trpelo miestne obyvateľstvo, no pri zisťovaní, ktoré 
sídla boli vyplienené, máme len minimum správ. Problémom je aj priradenie spustošenia 
konkrétneho sídla k niektorému z vojenských konfl iktov. Tak si nemôžeme byť bez jasnej 
správy istí, či tá-ktorá lokalita bola vyplienená počas prvého, či druhého Přemyslovho 
vpádu na naše územie, prípadne to bolo ešte za „tatárskeho“ vpádu, alebo pri inom, 
domácom konfl ikte. Do tejto kategórie spadajú aj zaniknuté sídla. Napr. *Suslany v chotári 
dnešného Viničného pri Pezinku zanikli niekedy po roku 1256. Dočasne vyľudnený bol 
v druhej polovici 13. storočia aj blízko ležiaci Igram. V tom čase zanikla pravdepodobne 
tiež západne od Leopoldova ležiaca osada *Vaniga a pri Palárikove ležiace *Križovany.102

K najvzdialenejšiemu prieniku Přemyslovho vojska k Rábu by sa mala vzťahovať 
listina z roku 1275. Podľa nej uhorský kráľ poslal proti mocnému vojsku českého 
kráľa pred Rábu, kde sa mal tento utáboriť, Jána, syna Henricha z Kyseku, vtedajšieho 
zalianského župana. V ich rámci sa nachádzali i servienti Jánovho brata Mikuláša, „Kemen 
a Bathaler“, ktorí mali v boji zajať troch českých rytierov a priviesť ich kráľovi.103 Za boje 

praedocinaliter occupasset, inter quae castrum nostrum Nytriense efregisset, et combussisset… 
Comes Andreas et fi lii eius, castrum ipsorum prope castrum nostrum Nytriense memoratum 
existens, Gymenku vocatum… contra totam potentiam Regis Bohemiae conseruarunt, partes illius 
prouinciae propriis virtutibus illaesas defensantes. Ceterum cum castrum Iaurinense, per eumdem 
regem Bohemiae fraudulenter occupatum…“ CDH V./2, s. 232-235. Tiež: RR II./2-3, s. 146-147, 
č. 2260. Ondrej bol zakladateľom rodu Forgáčovcov, k jeho kariére, rodu a hradu Gýmeš pozri: 
PAKANOVÁ, Žofi a. Vznik hradu a panstva Gýmeša jeho vývoj do konca 13. storočia. In Medea – 
Studia mediaevalia et antiqua, 7/2003. Bratislava 2003, s. 64-80. Autorka sa prikláňa k datovaniu 
obliehania hradu k roku 1273, citované dielo, s. 71. Miloš Marek napr. kladie obranu hradu aj 
k roku 1271. MAREK, ref. 90, s. 173-174. Tretiu možnosť, ako v roku 1271 tak aj 1273, uvádza Ján 
Lukačka: LUKAČKA, Ján. Traja šľachtici slovenského pôvodu na uhorskom kráľovskom dvore. In 
Ján Jessenius. Slováci na panovníckych dvoroch. Zborník prác z interdisciplinárnej konferencie, 
ktorá sa konala 13.–14. 9. 2011 v Martine. (Zost. KLIMEKOVÁ, Agáta – AUGUSTÍNOVÁ, Eva). 
Martin : Slovenská národná knižnica, 2012, s. 175. ISBN 978-80-8149-002-6.
100 „Magistri Ioannis Archidiaconi Nitriensis, Comitis Capellae nostrae… ac fratrum suorum… 
Terram Nymcech… sub Castro (Ghymes)… quod… ac bellicarum tempestatum intrinsecarum 
et extrinsecarum tempore nostri regiminis procellis dictum Castrum (Ghymes)… quod quasi in 
confi nio Bohemiae est positum, aliis Castris quam pluribus occupatis potentialiter, et fi deliter 
defenderunt, nullo tamen vasto ac nocumento ex eodem Castro alicui irrogato… et prouinciarum 
circumiacentium conseruato.“ CDH V./2, s. 643-345. MAREK, ref. 90, s. 173-174.
101 „Comes Pamlen de Zup… miles Thome bani comitis Posoniensis… cum homines eiusdem 
regis Boemorum Castrum Laurentii barbati obsidere voluisset, idem Pamlen cum domino suo… 
strenuum militem ipsius regis, Boemie, ductorem videlicet exercitus sui supradicti Teel nomine 
effugavit quibusdam captivatis, quibusdam vero vulneratis…“ RR II./2-3, s. 194-185, č. 2813.
102 HRUBÝ, Tomáš. Osídlenie Dolného Považia v stredoveku. Príspevok k dejinám sídelného 
vývoja západného Slovenska. Trnava : Trnavská univerzita - Filozofi cká fakulta, 2015, s. 31, 35, 59, 
72, 87-88, 101, 188. ISBN 978-83-7490-900-6.
103 „… cum Boemorum rex… valido exercitu suo congregato regnum nostrum introisset et 
ante castrum… Jauriense castra metatus extitisset et nos magistrum Johannem tunc comitem 
Zaladiensem… cum aliis fi delibus baronibus et iuuenibus nostris contra dictum regem missemus, 
Kemen et Bathaler comites eundem magistrum Johannem associantes cum honibus ipsius regis 
Boemie pugnam inierunt, ubi laudabiliter dimicantes tres expertos milites dicti regis Boemie 
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pri rieke Morava a (potom) pod Rábom, ako aj za smrť dvoch bratov (jeden padol pri 
rieke Morave, druhý pod Rábom) povyšuje Ladislav IV. v roku 1274 dvoch jobagiónov 
Boršodského hradu medzi kráľovských servientov. Na základe dikcie predpokladáme, 
že dané udalosti patria k udalostiam pri Láve či k bojom proti českej invázii a následne 
k nejakej zrážke pod Rábom.104

Poslednou veľkou „českou“ akciou bol potom útok na Šopron, pričom Přemyslovu 
prítomnosť v tábore pred ním máme doloženú k 3. októbru 1273.105 Tvárou v tvár presile 
však šopronský kastelán Peter „zradil“ a mesto vydal, pričom nechal popraviť troch 
tamojších mešťanov, ktorí boli proti vydaniu rukojemníkov a mesta. Medzi nimi sa ako 
prvý spomína kožušník Štefan. Za to bol Peter neskôr odsúdený a popravený palatínom 
Matúšom z rodu Čák, pričom skonfi škovali i jeho majetky.106 Keď v roku 1277 potvrdzuje 
Ladislav IV. výsady šopronským mešťanom medzi zásluhami, okrem vernosti a rôznych 
škôd od českého kráľa spomína tiež fakt, že nešetrili svojich synov ako rukojemníkom 
v čase obliehania mesta. Zároveň im kráľ na opravu poškodených hradieb pridelil časť 
tamojších desiatkov.107 Na obrane mesta sa však, keďže na ňu nepostačovali tamojší 
mešťania, podieľali i lukostrelci z dediny Lövő (asi 20 km juhovýchodne od Šopronu), za 

captiuarunt et nobis aduxerunt… unde idem rex… recessit fugitiue…“ CDRC VI. s. 113-115, č. 
100. Zmienka o českom kráľovi a jeho zvolanom vojsku poukazuje na jeho letný vpád. Problémom 
však je fakt, že Ján sa ako zaliansky župan spomína len medzi 30. marcom 1273 a pred 23. májom, 
kedy sa ako jeho nástupca spomína istý „Dedalus“. Přemyslovo ťaženie k Rábu možno zaradiť 
najskôr na september 1273, takže ak by sme priradili tieto udalosti k uhorskému obliehaniu Rábu 
mohla by to byť správa o oddieloch, ktoré boli „kráľom“ poslané ešte na jar. Predpokladáme však, 
že sa to vzťahuje až na prienik českého kráľa v druhej polovici roka 1273. SZOLDOS, ref. 32, 
s. 232-233. V datovaní nám veľmi nepomôže ani fakt, že Ján sa 3. septembra zdržiaval v obci 
Sótony pri Sárvári, teda asi 80 km juhozápadne od Rábu. Obdarúva tam totiž jedného zo svojich 
prívržencov, komesa Imricha, syna Vitomeria. LINDECK–POZZA, Irmtraut. Urkundenbuch des 
Burgenlandes und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg. 
II. Die Urkunden von 1271 bis 1301. (UBB). Graz-Köln : Verlag Hermann Böhlaus Nachf., 1965, 
s. 44, č. 64.
104 „Petrus, fi lius Nemel, et Benedictus, fi lius Narad de Kondor, de Jobagionibus castri 
Borsodien…. in confl ictibusque contra exercitum regis Boëmorum juxta fl uvium Marawa et sub 
castro Jaurien… cum quibusdam duobus fratribus eorum viriliter dimicassent, ita vt unus dictorum 
fratrum juxta dictum fl uvium Marawa, et alter sub ipso castro Jaurien. contra homines prefati 
regis Boëmie viriliter dimicando extitissent interempti… Petrum et Benedictum… in numerum… 
Nobilium Servientium regalium… duximus transferendos.“ FEJÉR, Georgii. Codex diplomaticus 
Hungariae ecclesiasticus ac civilis VII./4. (CDH) Budae : Typis typogr. Regiae universitatis 
Ungaricae, 1837, s. 151-153, č. CLXXI.
105 ŠEBÁNEK, Jindřich – DUŠKOVÁ, Sáša. Codex diplomaticus et epistolaris regni 
Bohemiae V./2, (CDB) Pragae : Academia scientiarum Bohemoslovacae, 1981, s. 364-365, č. 715.
106 Listina z roku 1279. „… cum Petrus quondam Castellanus Supruniensis nobis et Regno 
nostro in prodicione castri nostri Regi Boemie facta in tenera adhuc etate constitutis infi delitatem 
commisisset… quosdam de fi delibus ciuibus Castri nostri Supruniensis, Stephanum uidelicet 
pelliparium, Petrum et Sueirchel fratres suos, pro fi delitate nobis… Petrus Parcrauius occidisset, ac 
demum idem pro huiusmodi suis excessibus… iudicario conuictus per sentenciam Mathei Palatini 
Comitis Supruniensis… fuisset interemptus, et possessiones sue ad manus nostras Regias… 
deuolute…“ CDAC IX. s. 223-225, č. 159. Tiež: CDH V./2, s. 561-563. PAULER, ref. 3, s. 313-
314.
107 CDH V./2, s. 397-401. K hradbám pozri: FÜGEDY, Erik. Castle and society in medieval 
Hungary (1000-1437). Budapest : Akadémiai kiadó, 1986, s. 30. ISBN 9630538024. Zdá sa, že 
základy tvorili ešte zvyšky rímskych hradieb a na nich neskoršie stredoveké (drevené) nadstavby. 
GÖMÖRI, János. A nyugati határvidék korai sáncvárairól, különös tekintettel Sopronra. In Savaria 
a Vas Megyei Múzeumok Értesítője 31 (2007). Szombathely 2007, s. 200-203 a pozn. č. 16. ISSN 
0230-1954.
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čo im kráľ potvrdil staršie slobody tak ako mešťanom.108 Přemyslovo ťaženie by však, aj 
vzhľadom na ročnú dobu, iste netrvalo po obsadení Šopronu pridlho, no ešte ho skrátili 
správy o udalostiach v Nemeckej ríši a októbrovej voľbe nového nemeckého kráľa.109

Na ďalších frontoch patril medzi obliehané hrady i juhozápadne od Šopronu ležiaci 
Kobersdorf. Jeho obrancami boli Jakub a Ladislav „de Zerky“, pričom so svojími ľuďmi 
podnikli aj nejaký výpad, pri ktorom padol ich brat „Chenke“. Ťažko povedať, či sa hrad 
ubránil, no zmienka o posilách (baróni) by tomu mohli nasvedčovať.110 Obliehanie zažil 
i pohraničný hrad „Lyndua“, rakúsky Landsee. Jeho kastelán komes Martin z Devecséru 
(pri Vespríme) ho však za cenu straty štyroch svojich servientov pravdepodobne ubránil, 
hoci sám utrpel ťažké zranenia.111

Snáď až veľmi úspešne vyzerá potom pôsobenie Benedikta, syna Lukáča z rodu Péc, 
ktorý sa v oddieloch šopronského župana Jána, syna Henricha z Kyseku, zúčastnil obrany 
šopronského pohraničia. Pravdepodobne ešte niekedy v lete sa mal podieľať na víťazstve 
nad nejakým nepriateľským oddielom, pričom zranil kopijou ich vlajkonosiča a zajal akéhosi 
rytiera. Vzápätí, keď sa český kráľ po vpáde do Zadunajska utáboril pred Rábom, Benedikt 
pod zástavou svojho príbuzného, palatína Dionýza, v nejakej zrážke vraj zranil jedného 
a zabil dvoch rytierov. Po stiahnutí sa Přemysla k Šopronu oddiely tamojšieho župana Jána 
(z Kyseku) porazili nejaký český oddiel pri Perezstegu, juhovýchodne od mesta. To by 
mohlo znamenať, že sledovali ustupujúcu armádu českého kráľa. Podobne pri lokalite zvanej 
„Lus“ (?) mali Uhri poraziť aj „veľké vojsko“ olomouckého biskupa. To všetko sa malo, 
podľa listiny, odohrať ešte pred Benediktovou účasťou na bitke pod Plaveckým hradom.112 

108 Listina z roku 1277. CDH V./2, s. 375-376. Spomínaná dedina zas odkazuje na starší strážny 
bod na ceste v konfíniu.
109 PAULER, ref. 3, s. 318.
110 Listina z roku 1278. „… cum Rex Boemorum… sub quoddam castrum nostrum Kobold 
uocatum in confi nio in Comitatu Supruniensi existentem ad expugnandum idem accessisset… 
Jacobus et Ladizlaus, qui ipsum castrum nostrum Kobold nobis de nostro mandato conseruabant… 
de eodem cum omnibus suis exeuntes, cum ipso Rege Boemorum et suo exercitu uiriliter et 
laudabiliter dimicando, letalia in se uulnera excipientes, quidam frater ipsorum nomine Chenke… 
extitit interemptus, sicut nobis per ueridicos et fi deles Barones nostros constitit, quos tunc pro 
defensione… castri nostri Kobold in auxilium et iuuamen eorundem nobilium duxeramus 
transmittendos…“ CDAC IX. s. 199-200, č. 138.
111 Listina z roku 1274. „…cum per vastus exercitus regis Bohemie… quedam castra… circa 
terminos terre nostre capta fuissent, idem comes Martinus in castro Lyndua existens castellanus… 
dimicans laudabiliter defensavit, ubi quatuor servientes eiusdem nobiles regni nostri fuerant 
interempti, idem… excipiens grande vulnus…“ RR II./2-3, s. 94, č. 2517.
112 „… cum Johanne comite Supruniensi ad conservandos fi nes Suprunienses, missemus, ipse 
Benedictus, in oppositum agmen irruens, quendam militem cum magno uexilio, sibi ex adverso 
uiriliter occurrentem ictu lanceati uulnerauit… in eodem certamine exercitus regis Boemorum 
deuictus fugam arripuiset, prefatus Benedictus quam plures ex illis fugientibus interfeciens, quemdam 
militem potentissimum captiuauit. Processum autem tempore cum idem Rex Boemorum ante castrum 
Jauriense, castra metatus fuisset… Benedictus sub vexillo Dionisy palatini dimicando ex agmine 
partis adverse, quendam bonum militem uulneravit duobus antea militibus interemptis. Demum 
eciam in societati… Johannis comitis Supruniensis apud villam Perezteg, cum quadam particula 
exercitus regis Boemorum deuicta fuisset, idem… preliando… cum dictus Johannes in quodam 
loco Lus vocato, magnam multitudinem exercitus regis Boemorum debellasset… Benedictus… in 
adversarum agmen pretenta irruens cuspide, unum militem ictu lanceati cunctis cernentibus interfecit 
et eciam quendam militem. Scilicet maiorem exercitus Episcopi de Olmach, in eodem prelio deuicit… 
dimicavit, preterea… sub castro Detreh…“ NAGY, Emerici. Codex diplomaticus patrius I. (CDP) 
Jaurini, Budapestini : Typis Victoris Sauervein, Typis societatis Franklinianae, 1865, s. 60-64, č. 48. 
Ján bol županom minimálne od 7. júna 1273 do 25. septembra 1274. ZSOLDOS, ref. 32, s. 199. Pozri 
tiež: RÉVÉSZ, ref. 98, s. 69. Celkovo k Jánovi-Ivanovi z Kyseku: KARACSONYI, ref. 1, s. 602.
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Zdá sa teda, že šopronská hotovosť kládla odpor českej armáde, resp. skôr napádala jej 
oddelene operujúce oddiely a zaznamenala pri tom isté čiastkové úspechy.

Bojov v tomto priestore sa, samozrejme, musel zúčastniť i Ján Kysecký, podľa inej 
listiny z roku 1276 ešte ako šopronský župan bránil tamojšie pohraničie, ktoré vraj 
uchránil pred plienením a devastáciou, pričom mal v boji zabiť nejakého „elegantného“ 
rytiera a niekoľkých tiež zajať.113 V jeho oddieloch sa na víťazstve v prvotnej fáze 
bojov v šopronskom pohraničí podieľal i magister Imrich, syn „Heroscus de Enyruch“, 
pričom porazil a zajal nejakého rytiera z nepriateľského šíku, ktorý ho predtým údajne 
vážne zranil.114

V týchto pohraničných bojoch našli uplatnenie i jobagióni Šopronského hradu.115 
Niekde do priestoru šopronského konfínia by sme mohli zaradiť aj „poľnú bitku“ s Nem-
cami, spomínanú v listine z roku 1291 pre magistra „Bychova“, syna Silvestra „de Owar“, 
ktorý sa (pri porážke) dostal do zajatia. K zajatiam na uhorskej strane, resp. k zaplateniu 
výkupného máme až podozrivo málo dokladov. Jedným z údajov, ktorý možno ťažko 
zaradiť, je správa k roku 1276, keď prepošt Ladislav a ostrihomská kapitula dosvedčujú, 
že časť výkupného za zajatého Pavla syna komesa Šalamúna „de Leel“, ktoré zaplatili jeho 
bratia, tvorilo päť hrivien striebra ako záloha za ich majetok.116 V boji proti nepriateľom 
v Šopronskej župe sa mal viackrát vyznamenať aj komes „Belud“, syn „Beluda“ z rodu 
Osl, ktorý pod hradom „Pata“ (snáď Pottenburg) napadol Nemcov a viacerých zabil, 
zranil, či zajal, pričom sám mal byť tiež zranený. Podobne si mal počínať i neskôr na 
akejsi rieke „Bad“ (?).117

113 „Johannes… tempore quo erat comes Supromiensis… confi nia regni nostri in illis partibus, 
integraliter absque ulla lesione destruccione depredacione et deuastacione conseruasset… uulnera 
letalia quamplurima recipiendo… velud leo in trepidus de Illis, qui confi nia regni nostri deuastabant 
quosdam eleganciores milites in bello occidisset, quosdam uero captiuiasset…“ CDP VII., s. 161-
163, č. 122.
114 Listina z roku 1279. „… Magistrum Ioannem, fi lium Henrici Bani ad confi nium Suproniense 
pro tuendo ipso confi nio, et regno nostro deputaueramus, qui quemdam exercitum… regis 
Bohemiae, qui per ipsum confi nium intrando, spolia et vastus committebant… viriliter opponens, 
deuicit, in quo… vnum militem ex aduersa acie captiuatum… nostrae duxit… idem Magister 
Emericus exstiterat crudeliter vulneratus…“ CDH V./2, s. 493-495.
115 Listina z roku 1274. „Toboy et Endre fi lij Farkasij, Benedictus et Seraphin fi lij Jacobi, Herbordus 
fi lius Sebastiani, Guebart fi lius Guebse, Nicolaus fi lius Nicolai, et Papa fi lius Georgij, iobagiones Castri 
Supruniensis… in… tuicione confi nij… Supruniensis… dimicando…“ CDAC IX., s. 81-82, č. 45.
116 „…cum Othokarus Rex Boemorum confi nia Regni Hungarie occupasset, idem Magister 
Bichov pro tuicione confi nij Regni Hungarie… uiriliter dimicando cum Teothonicis in campestri 
prelio extitisset captiuatus…“CDAC XII. s. 501-502, č. 416. Listina z roku 1276. „… Quod Paulus, 
fi lius Comitis Salomonis de Leel… dixit, pro Nicolao, Stephano, Iacobo, Salomone, Farcasio, et 
Renaldo, ac Petro, fratribus suis… eo tempore, quo… per Theotonicos captiuari contigisset; et tam 
ipse, quam fratres… vrgente huiusmodi necessitate redemtionis ipsius, quamdam possessionem 
eorum pro quadam summa pecunie, pignori obligassent, nunc ipse Paulus et fratres sui… quemdam 
libertinum eorum, Beze vocatum, fi lium videlicet Maraz, libertini ipsorum manumiserint; receptis 
nichilominus a predicto Maraz, patre prefati Beze; quinque marcis, argenti communis, et in 
subsidium redemtionis dicte possessionis eorum, que inpignorata fuerat…“ CDH V./2, s. 348-349.
117 Listina z roku 1276. „… cum Theotonici Confi nia Regni nostri, Comitatum… Soproniensem, 
pro deuastationibus et destructionibus faciendis… Comes Belud sub Castro Pata… in medios hostes 
nostros… irruit, et ibi victis inimicis multisque ex ipsis interfectis et vulneratis militem strenuum 
captiuauit… in eadem area belli mortaliter fuerit vulneratus. Demum etiam cum hostes ––– Regis 
Bohemiae similiter in Comitatu Soproniensi deuastationes et combustiones committerent, idem 
Comes Belud ipsis se iuxta quandam Aquam Bad vocatam obiiciens ipsos triumphauit plurimos 
ex iis vulnerando, multos occidendo, et multos captiuando. Praeterea nuper dum Theotonici in 
Regno nostro deuastationes facerent… Comes Belud ex iis quemdam bonum militem captiuauit…
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K najúspešnejším uhorským akciám však určite patrila bitka pod Plaveckým hradom 
na západnej strane Malých Karpát, v ktorej dokázali uštedriť porážku nepriateľským 
silám snažiacim sa dobyť túto lokalitu. Veliteľom uhorských síl bol Joachim Pektari 
z rodu Gutkeled. Pod jeho velením sa bojov zúčastnil aj magister Mikuláš, syn komesa 
Mikuláša, ktorý spoločne s bratom Ladislavom zajali jedného z nemeckých rytierov. 
V bitke padlo podľa listiny do zajatia dovedna osem barónov českého kráľa.118 Ďalšími 
veliteľmi mali byť, okrem samotného taverníka Joachima, aj (neskorší) palatín Dionýz 
a magister Egídius. Títo sa uvádzajú v listine z roku 1274, v ktorej sa spomína tiež 
účasť viacerých novohradských jobagiónov, pričom jeden z nich mal v boji padnúť.119 
Na záchrannej operácii sa mal zúčastniť i neskorší vesprímsky župan „Othyos“ a v jeho 
oddieloch i Roman a „Pousa“, šľachtici zo Seku.120 Na základe viacerých správ vidíme, 
že tejto akcie sa zúčastnili najmä oddiely z blízkych komitátov. Napr. už spomínaný Apa, 
syn Benedikta zo Seku z Nitrianského komitátu. V donačnej listine preňho z roku 1274 
na Bánov (pri Nových Zámkoch) sa uvádza, že vojsko českého kráľa utrpelo porážku 
a viacerí jeho baróni padli, resp. boli zajatí. Zranenie však utrpel i sám obdarovaný.121 
Medzi účastníkmi nachádzame i jobagiónov Bratislavského hradu, z ktorých Peter 
utrpel ťažké zranenia.122 Na víťazstve sa však podieľali i spomínaní šľachtici z blízkej 

“CDH VII./5, s. 591-592, č. CCCXXXIV. Kedy sa však mal odohrať „nedávny útok“ zo záveru 
citovanej správy, je ťažké určiť. KARACSONYI, ref. 1, s. 860.
118 „… Boemorum Rex ualidum exercitum suum ad expugnandum et occupandum castrum 
nostrum Detryh vocatum destinasset, et nos ad defensionem ipsius castri… magistrum Joachynum 
et alios fi deles Barones nostros misissemus… Ladizlaus vnacum… magistro Nicolae fratre suo… 
cum exercitu ipsius Regis Boemorum, qui ipsum castrum obsidebat et expugnabat, transmissus 
contra eosdem Teotonicos laudabiliter dimicauit quendam militem Teotonicum, consanguineum 
videlicet Comitis Kyrunguert captiuando, aliosque quam plures uulnerauit. In quo eciam bello 
ijdem Barones nostri octo Barones ipsius Regis Boemorum captiuarunt, et nobis adduxerunt…“ 
CDAC IX. s. 63-66, č. 37. MAREK, ref. 90, s. 177, pozn. č. 35 a s. 184. Táto a ďalšie menšie 
uhorské akcie priniesli Přemyslovi isté straty, a spolu s ďalšou zaneprázdnenosťou mu napokon 
zabránili zvíťaziť. HÓMAN, ref. 3, s. 591.
119 „Andreas et Endry, fi l Johannis, Nicolaus et Jechminus, fi l˙ Ypoch, ac Dionisius fi lius Zebene, 
de Chignegra… fi delibus servicis predictorum juvenum… in bello sive prelio, quod Dionisius 
Palatinus, Comes de Oklich… Juachimus Magister Tavarnicorum nostrorum et magister Egidius… 
sub castro Detreh cum latronibus et valido exercitu regis Boëmorum, ad obsidendum ipsum castrum 
per predictum regem Boëmie transmissis… in quo etiam prelio Egidius, fi lius Ypoch… extitit 
interemptus…“ CDH VII./4, s. 149-151, č. CLXX. KARACSONYI, ref. 1, s. 890. Dionýz syn 
Gregora z rodu Péc sa prvýkrát spomína ako palatín k 19. decembru 1273, kým jeho predchodca 
Roland sa uvádza naposledy ako palatín 31. októbra 1273. ZSOLDOS, ref. 32, s. 20-21.
120 Listina Zalianskej kapituly z roku 1274. „Romanus et pousa nobiles de Zygy… cum exercitum 
nostrum contra regem Boemorum homines qui manu valida ac armata ad expugnandum sev 
occupandum castrum nostrum detreh… mississemus… exercitus noster… victoriam optinuisset, 
predicti Romanu set pousa in ipso confl ictu vna cum Othyos Comite nostro vesprimiensi laudabiliter 
dimicando…“ CDP VII. s. 147-150, č. 111. Othyos-Atyusz bol vesprímskym županom minimálne 
od februára 1274, jeho predchodca Michal, syn Petra z rodu Čák ním bol do 26. novembra 1273. 
ZSOLDOS, ref. 32,s.227. Porovnaj: KARACSONYI, ref. 1, s. 576.
121 „… Apa fi lius Benedicti de Zyguy… noster juuenis seu familiaris… terram Kezw… in 
Comitatu Nitriensi… eximendo contulerat sibi… sub castro Detreh, vbi exercitus… Regis Bohemie 
ad expugnandum ipsum castrum transmissus, deuictus fuit… et plures de eius Baronibus et militibus 
interhempti, et nonnulli fuerunt captiuati… sudores bellicos et letalia wlnera sustinendo…“ 
CDAC IX. s. 51-54, č. 31. KARACSONYI, ref. 1, s. 662.
122 Listina z roku 1275. „Petrus et Farcasius fi lij Andree de Ougya, ac Endree frater Endre, 
jobagiones Castri nostri Posoniensis, familiares milites Thome Bani tocius Sclauonie… seruicijs 
predictorum juuenum, quum Petrus sub castro Detorch pro… defensione… letalia receperit 
wlnera…“ CDAC IX. s. 113, č. 71.
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Rače, ako aj Sebastián, komes „de Torna“ a viackrát uvádzaný komes „Pamlen“.123 Po-
diel na bojoch mal i rod Ludanickovcov, z ktorých podľa listiny z roku 1274 „Vid“, 
syn komesa „Getha“, bol ťažko zranený. Za to získavajú majetok Čeľadice pri Nitre.124 
Medzi zranenými v boji proti nepriateľskému šíku pod Plaveckým hradom sa po zranení 
pri Rábe vyskytol i Jakub, syn Jakuba.125 Pod spomínaným hradom nejakého českého 
zajatca získali i príslušníci rodu Jak, ktorým zaňho panovník, vrátane iných služieb, 
daroval dedinu „Koachy“ v Železnohradskom komitáte.126 Zajatcov mal získať aj „Bees“, 
syn „Beneda“, ktorému za vojenské zásluhy daroval kráľ zem sietiarov-rybárov v dnešnej 
obci Hosťová, východne od Nitry.127 Aj keď Plavecký hrad ležal mimo hlavných cestných 
trás, predsa len jeho blízkosť k Stupave a Bratislave pravdepodobne donútila Čechov 
k pokusu o jeho získanie.128

Úspešnou operáciou v jeseni už po odchode hlavných českých síl bolo i znovudobytie 
Trnavy, resp. jej hradu z českých rúk.129 Podiel na tom mali v oddieloch Joachima Pekta-
riho aj spomínaní bratia Mikuláš a Ladislav, synovia komesa Mikuláša. Posádka pri 
výpade z hradu utrpela porážku a len samotný Mikuláš mal kopijou prebodnúť troch 
Nemcov. Zajatí „Uhri“ sa samozrejme dostali na slobodu. Mikuláš však utrpel zranenia 
na pravej ruke, spôsobené kopijou.130 K tejto bitke sa viaže aj listina z roku 1274, ktorá 
uvádza ako jej účastníka, po boku taverníka Joachima a palatína Rolanda z rodu Ratót, 
tiež kráľovského pohárnika, komesa Mikuláša z rodu Pok.131 Medzi ďalšími účastníkmi 

123 „Johannes, Petrus et Paulus fi lij Benedicti; item Stephanus et Nicolaus fi lij Racha, nobiles 
de Okoly de Comitatu Posoniensi… ac sub castro Detreh viriliter preliando victoriam laudabilem 
reportarunt…“ CDAC IV. s. 39-41, č. 18. Listina k Sebastianovi tiež k roku 1274. CDAC XII. s. 
90-92, č. 91. K Pamlenovi: RR II./2-3, s. 194-195, č. 2813.
124 „… comes Geth fi lius comitis Latamasii de Spacha… comitis Gethet Vid fi lii sui… sub castro 
Dettreh… adversus exercitum regis Boemie letaliter vulneratus strenue et laudabiliter dimicando 
extitit… terram castri Nitriensis Chalad… donavimus…“ RR II./2-3, s. 83-84, č. 2490.
125 „…sub castro Wetreh, quod per exercitum regis Bohemorum obsidebatur, cum quosdam 
Barones nostros ad defendendum ipsum castrum cum exercitu misissemus… Comes Iacobus… 
audacter irruit in aciem exercitus Theotonicorum; vbi similiter grauiter fuerat sauciatus…“ 
CDH V./2, s. 154-157.
126 „Reynolbus et Jak fi lij Ebed, item Myke et Dionisius fi lij Benedicti nobiles de genere Jak… 
recompensacionem pecunie, quam predicti Reynoldus et Jak habere poterant de quodam captiuo 
nobis assignato, quem ijdem ceperant sub castro Detreh de militibus Regis Boemorum… terram 
Castri Ferrei Koachy… donauimus…“ CDAC IX. s. 58-60, č. 35. KARACSONYI, ref. 1, s. 708.
127 Listina z roku 1274. „… sub castro nostro Detreh… idem castrum esset obsessum a boemis, 
inter alios barones… qui ad defensionem predicti castri fuerant destinati… plures de victis hostibus 
captivavit… terram retiferorum nostrorum Guezte vocato in comitatu Nitriensi… dari…“ CDP VIII. 
s. 158-160, č. 124.
128 FÜGEDY, ref. 107, s. 95.
129 Trnava sa spomína ako mesto, resp. hrad. Mestské hradby v tom čase tvorili murované 
veže, medzi nimi hlinené valy a pred nimi priekopa. Samotný „hrad“, či kráľovská kúria, mal stáť 
v centre mesta. MAREK, ref. 90, s. 181-182.
130 „…. cum… magistrum Joachinum ad obsidendum castrum Zombothel… per homines ipsos 
Regis Boemorum fraudulenter occupatum fuerat, misissemus… magister Nicolaus… in medium 
acierum de ipso castro exeuncium irruens tres Teotonicos cum lancea miserabiliter interemit, 
et quendam Hungarum… captum liberauit… sub dicto castro Zombothel letale uulnus in manu 
dextra… per lanceam pertulit…“ CDAC IX. s. 63-66, č. 37. Celkovo k Trnave: PAULER, ref. 3, s. 
314. Pozri tiež: SZABÓ, ref. 7, s. 16. Porovnaj: MAREK, ref. 90, s. 184.
131 Maďarský regest listiny: RR II./2-3, s. 71-72, č. 2457. Roland bol palatínom medzi 2. júnom 
a 31. októbrom 1273. Jeho nástupca, Dionýz z rodu Péc, sa ako palatín uvádza 19. decembra. 
ZSOLDOS, ref. 32, s. 20. Pozri: MAREK, ref. 90, s. 183-184.
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nájdeme i viackrát spomínaných šľachticov z Rače, ktorí mali zabiť deviatich ľudí.132 
Bojov sa zúčastnili i Peter, neskorší slavónsky bán a komes „Kemen“, synovia komesa 
Benedikta, pričom Peter bol zranený.133 V torzovitej donácii z roku 1283 na chorvátsky 
Gaj i s hradom pre toho istého Petra sa už spomína, že zranenie mu spôsobil vystrelený 
šíp, pričom prišiel o dva zuby.134 Existuje i krátka zmienka o účasti a zranení Sebastiána, 
syna „Bensa“ turnianskeho župana.135 Na obrane Trnavy, či na bojoch v okolí, sa však 
určite podieľali aj jej mešťania.136

K správam, ktoré ťažko zaradiť, patrí potom informácia o povýšení hradčana 
nitrianskeho hradu „Baguna“ z roku 1279 za účasť v „nesmiernom“ uhorskom vojsku, 
ktoré porazilo ľudí českého kráľa obliehajúceho hrad „Deu“(en).137 Podobne je obtiažne 
presnejšie zaradiť i zmienku o Matúšovi, servientovi komesa „Batyza“, ktorí strážili 
kráľovskú vlajku v boji proti českému kráľovi. Matej bol pritom zranený a dostal za to 
les Bela na Hornáde.138 Sú tu však i správy o škodách, napr. Ladislav IV. v roku 1277 
potvrdzuje Bratislavskej kapitule a prepoštovi ich majetky, o ktoré prišli v čase obsadenia 
Bratislavského hradu.139 Ešte aj v roku 1288 sa spomínajú škody, ktoré utrpeli bratislavskí 
hostia počas vpádov, ako aj ich „chudoba“.140

Bojové operácie, resp. plienenie zasiahli okrem dnešného západného Slovenska aj 
rozsiahle oblasti Zadunajska od Rábu a Panonhalmy až po Železnohradský komitát. 
Otáznou je tu listina Ondreja III. z roku 1291, ktorá spomína, že za vlády Ladislava IV. 
nejaké rakúske oddiely vedené istým „Trusalchom“ prenikli až ku hradu Körmend. Ten, 
ako sa zdá, ubránil komes Mikuláš, zvaný „Wez“, so svojimi bratmi, pričom jeden z nich 
pri obrane padol. Otázkou však je, či to bolo v nami skúmanom období, alebo až neskôr.141

132 CDAC IV. s. 39-41, č. 18. MAREK, ref. 90, s. 185. Podobne: KARACSONYI, ref. 1, s. 899.
133 Listina z roku 1281 na chorvátsku lokalitu Gaj. „… in expugnacione castri Zombothel, quod 
rupta pace et vinculo federis dissoluto per Regem Boemorum inimicum nostrum occupatum fuerat, 
vbi letalia sustulit wlnera….“ CDAC IX. s. 292-294, s. 210. Tiež: CDRC VI. s. 401-402, č. 340. 
KARACSONYI, ref. 1, s. 1005.
134 „… ciuitas nostra Tyrnensis… ad recuperandam… vna cum… Baronibus et… nobilibus 
accessissemus; idem Petrus Banus iu expugnacione eiusdem ––– viriliter dimicaret, duo dentes 
ipsius per emissionem sagitte aduerse partis sunt euulsi… possessionem Garyg vocatam (vna cum) 
Castro… donauimus…“CDAC XII. s. 386-387, č. 318. Zdá sa, že pri dobývaní Trnavy mohol byť 
prítomný i kráľ. SZABÓ, ref. 7, s. 15, pozn. č. 6. Pozri tiež: MAREK, ref. 90, s. 179, 186.
135 Nie je však jasné, či zranenia utrpel pri Plaveckom hrade alebo pri Trnave. RR II./2-3, s. 104-
105, č. 2534. MAREK, ref. 90, s. 185-186.
136 Listina z roku 1291. „… grata obsequia hospitum nostrum… in confunio… contra devastatores 
regni nostri fi deliter exhibuerunt…“ SZENTPÉTERY, Emericus-BORSA, Iván. Regesta regum 
stirpis Arpadianae critico-diplomatica II./4, (RR). Budapestini : Academiae litterarum Hungaricae, 
1987, s. 77-78, č. 3810. MAREK, ref. 90, s. 183.
137 „… contra populos regis Boemie… qui castrum nostrum Deu(en) vocatum ex precepto eiusdem 
regis Boemie obsidebant… homines nostri exercitus debellando populos eiusdem in obsidione 
predicti castri… victoriam optinuerunt… Bagun a… conditione castri nostri… liberavimus… ac in 
numerum… nobilium transtulimus…“ II./2-3, s. 241-242, č. 2985. Snáď ide o Devín(?), no neúplnosť 
názvu obliehaného hradu by teoreticky mohlo ukazovať i na „Detreh“, teda Plavecký hrad.
138 Listina z roku 1277. „… Mathey una cum domino suo… in custodiendo nostro vexillo… letalia 
vulnera perpetrasset… silvam seu terram Bela… iuxta aquam Harnad… sibi dare dignaremur…“ RR II./2-
3, s. 181-182, č. 2773. Szabó radí túto správu k uhorskému obliehaniu Rábu: SZABÓ, ref. 7, s. 12.
139 CDAC IV, s. 81-83, č. 41. Podobne i v roku 1279. CDH V./2, s. 521-525. LYSÁ, Žofi a. Počiatky 
formovania mestskej society v stredovekej Bratislave (úvod do problematiky). In MEDEA X., 2006. 
Bratislava 2006, s. 129-130.
140 CDAC IV. s. 309, č. 199. Napokon sa vojnové škody, ako napr. zničené domy, spomínajú 
i v zdôvodnení mestského privilégia pre Bratislavu z roku 1291 od Ondreja III. CDH VI./1, s. 149-151.
141 Predpokladáme, že vzhľadom na absenciu detailov ohľadom narážok na boje s českým kráľom, 
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Boje sa napokon odohrávali, podobne ako v minulosti, na viacerých frontoch pozdĺž 
celej hranice, vrátane Chorvátska. Predpokladáme, že už krátko po odchode Přemyslovej 
armády došlo k dobývaniu i obsadenej „Savarie“ – Szombathely, na čom sa podieľal 
už spomínaný magister Ivanka, syn Joachima zo Seku. Ivanka za svoje zranenia 
získal od panovníka zem sokolníkov „Halla“ pri Palárikove.142 Na plienenie a rozptyl 
obyvateľstva poukazujú i výsady pre hostí Železného hradu z roku 1279.143 Vieme tiež, 
že aj záhrebskí mešťania museli brániť svoje mesto.144 Blízky hrad Somobor, západne 
od Záhrebu, mal byť podľa listiny z roku 1274 postavený ľuďmi českého kráľa. Tento 
napokon dobyl komes Ivan, syn „Juzlai“ až po mnohých „námahách“.145 O pomeroch 
v Slavónii svedčí i listina Záhrebskej kapituly z roku 1284, kde sa spomína Vlkovoj, 
ktorý za čias korutánskeho „kapitána“ „Dumolcharau“ padol do „nemeckého“ zajatia. 
Išlo o Oldřicha z Drnholca a situáciu zo začiatku roku 1273, teda ešte pred jeho smrťou 
pri Láve. Zo zajatia mal Vlkovoja vykúpiť za 50 hrivien bán Dionýz, za čo dal menovaný 
Dionýzovmu bratovi, komesovi Radizlavovi do zálohu svoje majetky.146 Zaujímavým 
dokladom o vnútornej situácii v Uhorsku v roku 1273 je i listina Vesprímskej kapituly 
z roku 1274. Podľa nej, keď bol magister Omodej a jeho príbuzní v službe v kráľovskej 
kúrii v rámci hotovosti proti českému kráľovi do septembra – októbra v tzv. „residencia 
exercitus“, magister Gregor a iní spustošili jeho majetok Gógánfa v Zalianskom komitáte 
a zabili troch jeho servientov.147

Nech už boli uhorské úspechy akékoľvek, v českých rukách predsa len zostali, na 
rozdiel od minulosti, kľúčové hrady a mestá na západnej hranici. V prvom rade išlo o Bra-
tislavu, Šopron, Mošon a mošonský Óvar. Takto si český panovník ponechal pod svojou 
kontrolou „vstupné brány“ do Uhorska až do roku 1277, aj ako poistku pred odvetnou 

je väčšia pravdepodobnosť, že sa dané udalosti odohrali až niekedy ku koncu vlády Ladislava IV., 
hoci úplne nemožno vylúčiť ani rok 1273. „…Comitis Nycolay, Warhach, Corrardi et Seyfridi, 
que… tempore… Regis Ladizlai, quando confi nia Regni Hungarie et castra per Trusalch et alios 
Theotonicos fuerant occupata, ijdem Comes Nicolaus et fratres sui predicti cum Trusalch, qui tunc 
castrum Kurmend conseruabat, preliantes… Merch frater ipsorum extitit interemptus.“ CDAC XII. 
s. 503-504, č. 417.
142 Listina z roku 1275. „…terram Falconariorum nostrorum Halla… in Comitatu Nitriensi… cum 
Otokarus, Rex Boëmorum… castrum nostrum Sabbarie… occupasset, et ad expugnandum ipsum 
castrum… fi deles nostros misissemus… Magister Iwanka… lethaliter exstitit sauciatus, sub ipso 
castro… Demum cum exercitum nostrum… misissemus… in castrum suum Lowa…“ CDH V./2, s. 
273-276. KARACSONYI, ref. 1, s. 662. Problémom však je, že až za akciou pri Szombathely nasleduje 
podľa textu akcia pri hrade Láva. K lokalite „Halla“: MASLÍKOVÁ, Ľudmila. Vývoj osídlenia Dolného 
Ponitria do polovice 14. storočia. In Historia Nova I. 2010/2. Bratislava 2010, s. 23-24.
143 CDH V./2, s. 526-527.
144 Listina z roku 1275. CDAC XII. s. 137-138, č. 120. Tiež: CDRC VI. s. 121, č. 106.
145 CDH VII./5, s. 589-591, č. CCCXCII.
146 „… quod Pribk, fi lio P(ri)ba, de genere Priba… cum Wlkouoy proximus suus, videlicet 
frater patris sui, captivitate theutonicorum tempore Dumolchar quondam capitanei de Carintya 
incidisset, et per Dionysium banum… fratrem praefati comitis Radizlai, de eadem captivitate pro 
quinquaginta marcis fi ni argenti liberatus fuisset, pro quibus… Wlkovoy universas terras suas… 
fratri eiusdem comitis Radizlai obligaverati…“ CDCR VI. s. 467-470, č. 389. Podľa staršej 
chorvátskej historiografi e boli sponzormi Vlkovoja Baboničovci a do zajatia mal padnúť pred 
rokom 1275. LASZOWSKI, E. Stara Hrvatska županija Podgorska. U Zagrebu : Tisak dioničke 
tiskare, 1899, s. 39. Podľa Karacsonyho do Drnholcovho zajatia mal Vlkovoj padnúť pred rokom 
1273. KARACSONYI, ref. 1, s. 1114.
147 CDAC IX. s. 98-99, č. 59. Je to i správa o určitých termínoch na zvolávanie, či rozpustenie 
kráľovsho vojska. NOVÁK, Jozef. Residentia exercitus regis, špeciálny spôsob datovania 
v Uhorsku. In Historické štúdie I. (príloha Historického časopisu III. 1955.). Bratislava : SAV, 
1955, s. 205-234.
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akciou z východu.148 Hoci existujú správy, že po stiahnutí sa Přemysla podnikli Kumáni 
a Uhri pustošivé vpády na Moravu, do Rakúska a Vindickej marky, neboli to žiadne 
akcie porovnateľné s predošlou Přemyslovou vojenskou operáciou.149 Uhri sa nepostavili 
útočníkom v žiadnej veľkej otvorenej bitke a obmedzovali sa na prepady menších oddielov, 
resp. získanie hradov. Absentuje tu tiež v minulosti fungujúce získavanie zahraničných 
spojencov. Napr. jeden z tradičných uhorských spojencov, krakovské knieža Boleslav 
Hanblivý (1243 – 1279), pravdepodobne už začiatkom roka 1273 nadviazal po stretnutí 
s Přemyslom v Opave priateľské vzťahy, nehovoriac o tom, že musel v Malopoľsku na 
jeseň toho istého roka čeliť povstaniu vlastnej šľachty.150 Rozpad spojeneckej sústavy 
tak do značnej miery oslabil uhorské možnosti nátlaku na českú stranu. Celkovo teda, aj 
napriek dikciám naračných správ oslavujúcich uhorské „víťazstvá“, možno pozorovať 
skôr defenzívnu taktiku uhorskej strany.

V podstate česká historiografi a uznáva, že Přemyslova výprava z roku 1273 bola 
strategickou chybou a podcenením situácie ohľadom voľby v Nemeckej ríši.151 V otázke 
možnej kandidatúry Přemysla na nemecký trón, resp. jeho politiky, je zrejmé, že pred 
výpravou sledoval aj širšie súvislosti európskej politiky, a teda úplne podceniť situáciu 
nemohol.152 Faktom však je, že udalosti z jari 1273 nedávali českému kráľovi veľmi na 
výber, pretože vojne sa už, po vražde Bela mladšieho, nedalo vyhnúť bez ujmy na vlastnej 
prestíži a len málokto mohol predpokladať nasledujúci vývoj a krach celého Přemyslovho 
súštátia.

Záver

Česko-uhorská vojna z roku 1273 (IV.) bola v podstatnej miere výsledkom vnútorného 
boja jednotlivých šľachtických klík na budínskom dvore, pričom samotným dôvodom 
na vojnu bola vražda mačvianského vojvodu Bela, „exponenta pročeskej politiky“ 
Henrichom z Kyseku. Takto, aj napriek chaotickým pomerom v Uhorskom kráľovstve 
a osobitne na kráľovskom dvore s 10-ročným kráľom Ladislavom IV., vypukla posledná 
vojna o babenberské dedičstvo s českým kráľom, vedená ešte v uhorskej réžii. V podstate 
sa zopakoval scénar z predošlého konfl iktu s českým vpádom na západné Slovensko a do 
Zadunajska. Uhorská strana sa pritom vyhýbala otvorenému boju a zväčša sa obmedzila 
na prepady menších oddielov nepriateľa. Výnimkou bolo snáď len dobývanie Rábu z rúk 
rakúskych oddielov. Nebyť politických zmien v Nemeckej ríši a voľby nového nemeckého 
kráľa Rudola Habsburského, ktoré zamestnali Přemyslovca, netreba pochybovať o tom, 
ako by sa tento zápas skončil.

Po akciách v roku 1271 české posádky ešte opustili uhorské pohraničie, no po vojne 
z roku 1273 sa už z obsadených hradov a miest nestiahli a vytvorili tak stálu hrozbu pre 
148 PAULER, ref. 3, s. 314. Celkovo k spomínaným bojom v roku 1273 aj pozn. č. 218, s. 345-347.
149 „Rex Bohemie… ad propria est reversus. Comani et Ungari post reditum regis Moraviam, Austriam 
et Marchiam crudeliter vastaverunt.“ Chronicon Salisburgense. In GOMBOS I., s. 679, č. 1490.
150 WYROZUMSKI, Jerzy. Udział książąt polskich w walce o spadek po Babenbergach. In 
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego, Prace Historyczne, z. 121. Krakow : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997, s. 15-16. ISSN 978-83-233-3243-5.
151 K voľbe nového nemeckého kráľa pozri: FRANZL, Johann. Rudolf I. Der erste Habsburg 
auf dem deutschen thron. Graz-Wien-Köln : Verlag Styria, 1986, s. 87-97. ISBN 3-222-12668-
7. Porovnaj: VANÍČEK, ref. 2, s. 145-146. Stručnejšie: ŽEMLIČKA, ref. 52, s. 393. Pozri aj: 
HOENSCH, ref. 2, s. 171-173.
152 VANÍČEK, ref. 2, s. 140-144. Zväčša je však Přemyslav obviňovaný z diletantskej politiky 
ohľadom voľby i po nej. KRIEGER Karl-Friedrich. Habsburkové ve středověku. Od Rudolfa I. 
(1218-1291) do Fridricha III. (1415-1493). Praha : Argo, 2003, s. 23-24. ISBN 80-7203-453-7.
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svojho oslabeného suseda. Ostatne, požiadavka na ich vrátenie bola z uhorskej strany 
stále aktuálna, či už v komunikácii s Přemyslom, alebo Rudolfom Habsburským. Tieto 
strategické pohraničné body tvorili predpolie voči útokom z Uhorska i východiskový bod 
pre prípadné protiakcie. To značí, že český panovník sa poučil z minulosti a ponechal si 
v rukách niekoľko tromfov ako formu nátlaku, čo sa však nakoniec obrátilo proti nemu. 
Uhorská strana totiž nemohla zabudnúť na porážky a aj napriek vnútornej nestabilite bola 
stále nebezpečným súperom. Okupované hrady a mestá boli potom jednou z príčin, ktorá 
napokon pri ďalšom konfl ikte vohnala Uhrov do náručia Habsburgovcov.

P. ROHÁČ: DER BÖHMISCH-UNGARISCHE KRIEG VON 1273 UND DER KAMPF UM 
DIE ERBFOLGE DER BABENBERGER (IV.) 

Der böhmisch-ungarische Krieg von 1273 war im entscheidenden Maße ein Ergebnis des 
innenpolitischen Kampfes zwischen den einzelnen Cliquen der Adels am Ofener königlichen Hof, 
wobei der Mord an Bela, Herzog von Machow und Bosnien, begangen vom Grafen Heinrich von 
Güssiingen, der als einer der Exponenten der „pro-böhmischen“ Politik galt, als die unmittelbare 
Ursache für den Krieg war. Unter diesen Umständen, als die Verhältnisse in Königreich Ungarn 
und insbesondere am königlichen Hof in Ofen mit dem jungen, damals nur 10-jährigen König 
Ladislaus IV. am ungarischen Thron, besonders chaotisch waren, kam es zum Ausbruch des letzten 
Krieges um die Erbfolge der Babenberger mit dem König von Böhmen. Dem Verlauf nach kam es 
eigentlich zu einer Wiederholung des Szenarios aus dem davorliegenden militärischen Konfl ikt, 
mit dem Einbruch der böhmischen Truppen auf das Gebiet der heutigen Westslowakei und nach 
Transdanubien. Dabei waren die Ungarn bemüht, einen offenen Zusammenstoß zu vermeiden 
und beschränkte sich auf kleiner Überfälle auf die gegnerischen Truppen, die durch kleinere 
Truppenteile ausgeführt wurden. Einzige Ausnahme bildete der Versuch einer Rückeroberung der 
Burg Győr, die zuvor von österreichischen Militärverbänden besetzt wurde. Gebe es damals keine 
politischen Umwälzungen im Heiligen Römischen Reich, insbesondere die Wahl des Rudolf von 
Habsburg zum römisch-deutschen König, die Přemysl Ottokar II. voll beschäftigt haben, kann man 
keine Zweifel daran haben, wie diese böhmisch-ungarische Auseinandersetzung wohl ausgegangen 
wäre. Nach den Kampfhandlungen von 1271 zogen sich die böhmischen Garnisonen aus dem 
ungarischen Grenzland zurück, nach dem Krieg von 1273 blieben sie jedoch auf die Dauer in 
den von ihnen besetzten Burgen und Städten und stellten somit eine ständige Bedrohung für das 
geschwächte Nachbarland dar. Die Forderung nach Rückgabe der besetzten Burgen und Städte 
war ungarischerseits stets aktuell, sei es in der direkten Kommunikation mit Přemysl Ottokar II. 
oder mit Rudolf von Habsburg. Diese strategischen Stützpunkte bildeten zum einen das Vorfeld 
für die möglichen, von dem Königreich Ungarn aus geführten Angriffe dar, und zum anderen einen 
Ausgangspunkt für die eventuellen Gegenaktionen. Es ist ein Zeugnis dafür, dass der böhmische 
Herrscher Lehren aus der Vergangenheit gezogen hat und über einige Trümpfe als Druckmittel in 
seiner Hand behielt, was sich allerdings im Endergebnis gegen ihn richtete. Königreich Ungarn 
konnte sich nämlich mit den Niederlagen nicht abfi nden und war ein gefährlicher Gegner auch trotz 
der innenpolitischen Instabilität. Die von böhmischen Truppen besetzten Burgen und Städte waren 
später eine der Ursachen dafür, die beim folgenden Konfl ikt die Ungarn in die Arme der Habsburger 
laufen ließ.
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„VOLKSKRIEG“, VZNIK ZEMĚBRANY V ZEMI 
MORAVSKOSLEZSKÉ A POČÁTKY JEJÍ 
ORGANIZACE ROKU 1808

LADISLAV VAVERKA

VAVERKA, L.: “Volkskrieg”, The Origin of Home-defence in the Moravian-Silesian 
Region and the Beginnings of its Organisation in 1808. Vojenská história, 2, 21, 2017, 
pp 37-61, Bratislava.
The author of the study deals with the history of warfare at the signifi cant qualitative 
and formal stage of its development, when the principal issues of technical and tactical, 
operational and strategic, mobilization and supply, dislocation and similar nature are 
largely reviewed and transformed due to the Napoleonic Wars. New elements in 
the warfare and tactical operations in Europe at the turn of the 18th and 19th century 
inevitably developped the need to reorganise the military forces in the Austrian Empire. 
These renewed elements included the home-defence established in 1808.
The study is a connection of two relatively varied, even if interesting topics: the 
military, or more specifi cly war propaganda in the Austrian and Czech regions at the 
turn of the 18th and 19th century and the origin of the new element of armed forces rn 
of the 18 topic.
Military History. Austria. 19th Century. The Origin of Home-defence in the Moravian-
Silesian Region. Y. 1808.

Rakouská vlastenecká propaganda „Volkskrieg“ 1809

Chceme-li v úplnosti vyložit události, které vedly habsburskou monarchii k zavedení 
zeměbraneckých a dobrovolnických praporů (s výjimkou Uher a Haliče), musíme se 
ve stručnosti vrátit do období Velké francouzské revoluce. Právě v této bouřlivé epoše 
nalezneme odpovědi na otázky, jakým způsobem a za jakých okolností monarchie 
získávala lidské zdroje ke „spravedlivému“ boji proti Napoleonovi. Do válečného úsilí 
se měly zapojit veškeré společenské třídy monarchie včetně těch nejchudších a nejméně 
vzdělaných (jednalo se o fenomén s ohledem na konzervativní charakter monarchie zcela 
ojedinělý), což nakonec vedlo ke vzniku této „lidové armády“.

Když nastoupil roku 1792 císař František na trůn, zazvonil reformním snahám shora 
(jež realizoval jeho předchůdce Leopold II.) umíráček. Revoluční ideje z Francie, které 
našly v českých zemích řadu sympatií, rakouské represivní orgány efektivně potlačovaly. 
Mladého císaře poznamenaly bouřlivé události let 1792 – 1794, zejména poprava 
francouzského krále Ludvíka XVI. Tyto události představovaly pro syna Leopolda II. 
trauma, které během následujících dvaačtyřiceti let jeho vlády ovlivnilo jeho nazírání 
na veřejný život v monarchii. Liberální postoje považoval za nebezpečí z „francouzské 
nákazy“. Fobie této „ideové nákazy“ ze všeho cizího, zejména francouzského, šla až 
do důsledků – úřady podezřívaly takřka cokoliv, co přicházelo z Francie.1 Zvláštními 

1 KUTNAR, František. Velká revoluce francouzská v naší soudobé kritice. (Přípěvek Ke vlivu 
Velké revoluce). ČČH, 1934, roč. XL, s. 70-71.



38

VOJENSKÁ HISTÓRIA

nařízeními byl omezen přístup cizincům a také bylo přísně kontrolováno veškeré zboží, 
které přicházelo přes hranice, zejména tisk, jenž byl pod neustálým dohledem censorů.

* * *
Na jaře roku 1808 byla jedna z dvorských frakcí ve Vídni povzbuzena nesnázemi 

francouzských intervenčních sil v Pyrenejích. Jednalo se o kliku kolem hraběte Stadiona, 
jenž s arcivévodou Janem patřil k předním zastáncům arcivévody Karla před silnou 
opozicí z okolí císaře. Arcivévoda Jan byl v baště konzervatismu ve Vídni ojedinělým 
případem volnomyšlenkáře a pro své liberální smýšlení byl nejen dvořany, ale i svými 
nejbližšími příbuznými zjednodušeně označován jako „revolucionář“.2 Za napoleonských 
válek sice vojevůdcovskými schopnostmi příliš neoslnil a postrádal kvality taktického 
nadání svého staršího bratra Karla3, byl však vedle hraběte Stadiona jedním z prvních 
vysoce postavených představitelů habsburské monarchie, kteří se pokusili podle 
francouzského vzoru napodobit lidový charakter války. Navzdory nesouhlasu císaře 
Františka vídeňská vláda propagovala vlastenecké cítění jednotlivých národů habsburské 
monarchie, a zapojit tak tyto „masy lidu“ po vzoru francouzských revolučních gard do 
boje, aniž by to vyvolalo v mnohonárodnostní monarchii hrozbu revoluce.4 

Jan byl také jedním ze zakladatelů německého nacionalismu a usilovně prosazoval 
názor, že pouze všeobecné ozbrojení veškerého obyvatelstva říše může klást účinný 
odpor i tak silnému protivníkovi, jako byla Francie a její spojenci. Zatímco arcivévoda 
Karel prováděl reformy armády v praktické stránce, bratr Jan byl především jejím 
teoretickým reformátorem. Stát tuto agitaci jednotlivých národů monarchie rozvíjel již 
od prešpurského míru, zpočátku si však nemohl dovolit ji vést s ohledem na nedávno 
uzavřený mír v útočném, proti-francouzském duchu.

Změna přišla v postojích špiček vojenského establishmentu monarchie a zejména 
císaře Františka po bouřlivých událostech na přelomu května a června 1808 poté, 
co Napoleon svévolně sesadil z trůnu dosavadního španělského krále Karla IV. Tento 
čin způsobil v Rakousku takové zemětřesení, po kterém i arcivévoda Karel uznal, že 
ustavení formy lidových milic po francouzském vzoru je pro následující válku vzhledem 
k nedostatku vojenských zdrojů nezbytné, a může být podobně efektivní jako nasazení 
lidových guerril v Pyrenejích. Po španělském „incidentu“ rakouská propaganda pozvolna 
nepřátelský postoj k Napoleonově Francii stupňovala. Vyvrcholením válečných příprav 
bylo zavedení záložních praporů, zeměbrany a městských střeleckých formací v květnu 
a červnu 1808.

Hrabě Stadion byl stejného názoru jako arcivévoda Jan, a sice že hybatelem dějinných 
událostí je lid, který by měl být zapojen v aktivní účasti ve státu. Mladý arcivévoda 
zamýšlel mobilizovat lidové masy se stejným vlasteneckým elánem a vášněmi, jako tomu 
2 KUTNAR, František. Velká revoluce francouzská v naší soudobé kritice. (Přípěvek Ke vlivu 
Velké revoluce). ČČH, 1934, roč. XL, s. 70-71.
3 Srov. NENNING, Günther. Erzherzog Johanns Wiederkehr. Zürich und Leipzig 1990, s. 100-
103.
4 Arcivévoda Jan prohrál svou první velkou bitvu roku 1800 u Hohenlinden, kdy stál proti 
zkušenému francouzskému generálu Victoru Moreauovi. V dunajském tažení slavil sice v počáteční 
fázi vítězné vavříny nad italským vicekrálem a Napoleonovým nevlastním synem Eugenem 
Beauharnois, ale posléze musel vyklidit své pozice ze severní Itálie, stáhnout se do Uher, kde 
prohrál s Eugenem bitvu u Rábu. Největší kritiku sklidil za svou roli na prohrané bitvě u Wagramu. 
Arcivévoda Karel a jiní generálové na něj svalovali hlavní díl viny na této osudové porážce, jelikož 
Jan nedorazil s posilami včas na levé křídlo rakouského uskupení, kde měl podpořit oslabený 
Rosenbergův sbor a Francouze společně obklíčit a odříznout je od Dunaje. Míra jeho podílu viny 
na prohře u Wagramu je doposud předmětem četných diskuzí.
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bylo v revoluční a napoleonské Francii během posledních dvou dekád. Poddaný lid se 
měl stát jakýmsi „státním národem“, aniž by muselo nutně dojít ke změnám politického 
systému v konzervativním prostředí habsburské monarchie. Stát proto musel při 
organizaci zeměbrany nakládat s ozbrojováním prostého obyvatelstva nanejvýš opatrně, 
aby se situace nevymkla vládě z rukou, čehož se obával jak císař, tak generalissimus 
a další čelní představitelé vídeňského dvora.

Stadionův politický kurz zaměřený na vyvolávání vlasteneckých citů a vášní se však 
příčil císaři Františkovi a ten mu nakonec ustoupil jen pod tlakem okolností, a jakmile 
nebezpečí pominulo, okamžitě se od něj odvrátil. Františkův nástup na trůn fakticky 
znamenal návrat ke konzervatismu a legitimismu, a apelovat na národní cítění se mu 
z principu příčilo. Kupříkladu v manifestu vyhlašujícím roku 1813 válku Francii, 
vlastnoručně škrtl slovo vlast a nahradil jej slovem císař (tedy nikoliv vlast, ale dynastie).5

Přesto mladý arcivévoda společně se svým strýcem Ferdinandem d’Este, Marií 
Ludovikou a dalšími vlivnými osobnostmi přemluvili doposud váhajícího císaře 
Františka k válce. Apely s důrazem na vlastenectví jednotlivých národů monarchie 
byly nakonec prosazeny proti jeho vůli. Působení na národní cítění jednotlivých národů 
habsburského impéria a jejich přímé zapojení do armády bylo v Rakousku ojedinělým 
pokusem, vedoucím k ozbrojení širších společenských vrstev a znamenalo faktický 
prvopočátek všeobecné branné povinnosti v monarchii. Ozbrojení zpravidla méně 
vzdělaných venkovanů totiž Františkovi připadalo jako nebezpečný hazard – přímou 
cestu k revoluci, čehož mohl dobře využít nepřítel a obrátit toto opatření proti vládnoucím 
strukturám monarchie.

Přes všechny Karlovy výhrady k nerozumnému ozbrojování lidových mas, s čímž se 
generalissimus neztotožňoval, se mu tato myšlenka nakonec s odstupem jevila jako jeden 
z nejefektivnějších receptů, jak zvýšit početní stav armády, aniž by ještě více zatížila 
již tak vyčerpanou rakouskou státní pokladnu. Mladý arcivévoda Jan postupně získal 
na svou stranu vládní kruhy ve Vídni, kde po vzoru národně osvobozeneckého boje 
ve Španělsku převládala myšlenka nacionalismu v podobě vypjatých národních apelů 
a manifestů, vydávaných i v českém jazyce. Habsburská monarchie se sama pasovala do 
úlohy sjednotit pod svým praporem všechny utiskované národy proti němu. V prvé řadě 
šlo Rakousku o vyvolání národního povstání ve všech zemích Rýnského spolku, jehož lid 
by společně povstal proti Napoleonovi.

S tímto postojem byl arcivévoda Jan zajedno se Stadionem, který na rozdíl od svých 
předchůdců v agitaci cílil na veškeré společenské třídy monarchie a věřil, že je plně podřídí 
státním zájmům na základě propagandy ovlivňování veřejného mínění obyvatel. S tímto 
konceptem se od začátku neztotožňoval konzervativně smýšlející arcivévoda Karel, 
který se podobně jako jeho císařský bratr obával, že se mobilizace méně vzdělaného 
obyvatelstva na venkově může státu lehce vymknout z rukou a vyústit v revoluci.6 
Zeměbranu považoval za vojenské těleso bez duše, které se nikdy nemůže vyrovnat 
kvalitám vycvičené profesionální armády s čímž, v souladu se vyústěním následujících 
dějinných událostí, nelze nesouhlasit.7 

Generalissimus v zeměbraně zpočátku viděl vedle nerozumného a potenciálně 
nebezpečného vyzbrojování a rozněcování vlasteneckých vášní napříč obyvatelstvem 

5 Arcivévoda Jan je často v historiografi i označován jako hlavní politický protihráč svého bratra 
císaře Františka I., stejně jako Metternicha a je pro své liberální myšlení vnímán velmi pozitivně.
6 LNĚNIČKOVÁ, Jitka. České země v době předbřeznové 1792–1848. Praha 1999, s. 35.
7 Srov. ZEHETBAUER, Ernest. Landwehr gegen Napoleon. Österreichs erste Miliz und der 
Nationalkrieg von 1809. Wien 1999. s. 19.
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monarchie, zejména nesmyslné odčerpávání fi nančních prostředků od pravidelné armády 
a její nízkou efektivitu v boji, která by mohla přispět k chaosu v bitevní vřavě těchto málo 
vycvičených jednotek.8 „Tato forma národních gard nejen že je politickým nebezpečím 
pro monarchii, ale také“, jak napsal svému adoptivnímu otci vévodovi Albertu Sasko-
těšínskému, „ozbrojení početných lidových mas nám dodává falešný pocit bezpečí“.9 Jeho 
pocity sdílela velká část generality jako generál Schwarzenberg či Radecký. Negativní 
stanovisko císaře Františka k participaci lidových vrstev na válečném úsilí bylo delší 
dobu známo. Po dlouhých jednáních se však Janovi podařilo k ustavení zeměbrany 
nakonec přesvědčit k novotám nedůvěřivého císaře i arcivévodu Karla.

S myšlenkou zapojení všech obyvatel monarchie do následujícího konfl iktu s Francií 
se úzce pojila Metternichova představa pečlivého sledování veřejného mínění obyvatel, 
kterého by měl stát plně využít ve svůj prospěch. Vláda by se neměla dále podílet pouze 
na represivních opatřeních svých poddaných, nýbrž působit na poddané prostřednictvím 
novin, manifestů a vyhlášek. Metternich sice později všechna národní hnutí systematicky 
potlačoval, v letech 1808 – 1813 je však pragmaticky využíval k vlastnímu prospěchu.

Druhým impulsem pro prudký vzestup národní emancipace byly akcenty přijímané 
z Velké francouzské revoluce, které představovaly nové pojetí francouzského národa 
prostřednictvím idejí svobody. Později došlo k jejich šíření prostřednictvím pobytu 
francouzských armád na části českého území, jako tomu bylo v letech 1805, 1809 a 1813. 
V souvislosti s bojem proti francouzským intervenčním armádám sílil u částí české 
společnosti pocit hrdosti a vlasteneckého nadšení obyvatelstva nad statečností a odvahou 
svých vojáků, kteří s Francouzi bojovali. Doposud příslušníci českého i německého 
národa komunikovali ve dvou jazycích.10 

Ve velkém se tiskly letáky, podněcující jednotlivé národy do boje proti Francii 
a apelovalo se především na německé romantické vlastenectví. V českých zemích se 
největší míra pozornosti soustředila na reminiscence slavné národní minulosti, které 
připomínaly Přemysla Otakara II. nebo husitství v čele s Janem Žižkou z Trocnova, jenž 
byl líčen jako národní hrdina. Ke své vlastní škodě rakouská propaganda cílila (s výjimkou 
několika pamfl etů a zeměbraneckých písní) výhradně na rakouské vlastenectví. Většina 
propagačních brožur byla psaná v německém jazyce a nemohla tak získat poddané žijící 
na venkově, kteří zpravidla neuměli německy.

Doposud vládou potlačovaný nacionalismus se stal po roce 1805 minulostí. Nový 
státní kancléř a ministr zahraničí Stadion zastával politiku emancipace jednotlivých 
národů monarchie a jejich bouřlivé agitace proti odvěkému nepříteli Napoleonovi. 
S poddanými bylo uzavřeno nerovné spojenectví. Vláda měla nadále podporovat národní 
hnutí jednotlivých zemí ve sféře kulturní. Za tento ústupek Vídně neměla stavovská 
reprezentace dále aspirovat na jakékoliv požadavky politického rázu a jejich národní 
agitace měla být podřízena vizi jednotného rakouského císařství. S touto teorií přišel 
nejbližší spolupracovník arcivévody Jana a Stadiona, tyrolský rodák Joseph von Hormayr, 
zakladatel nové rakouské státní ideologie.11 

Na tento model navazovali další rakouští spisovatelé, kteří tyto vlastenecké myšlenky 
mezi lidem dále rozvíjeli, jako například Joseph Heinrich von Collin (autor většiny 
zeměbraneckých písní a také divadelních her), Johannes von Müller či Friedrich von Gentz. 

8 BROUCEK, Peter. Francouzský císař, české země, Rakousko a rok 1809. In Napoleonské 
války a české země. K vydání připravil Pavel Bělina a kol. Praha 2001, s. 107.
9 ZEHETBAUER, Landwehr, ref. 13, s. 24.
10 ROTHENBERG, E. Gunther. Napoleon’s Great Adversary: Archduke Charles and the 
Austrian Army 1792–1814. Staplehurst 1995, s. 154.
11 Tamtéž, s. 127-128.
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Gentz byl autorem rakouského válečného manifestu vydaného roku 1809. Tento manifest 
defi noval vládní politiku Volkskrieg (lidové války) založenou na národních vášních 
a vlastenectví obyvatel monarchie. Hormayr se dále zasadil o vydávání vlasteneckých 
propagačních spisů, letáků, oběžníků, básní, písní či almanachů.12 Nejzřetelněji se jeho 
koncepce rakouského nacionalismu odráží ve vlasteneckém almanachu Oesterreichische 
Plutarch oder Leben und Bildnisse aller Regenten und der berühmtesten Feldherren, 
Staatsmänner und Gelehrten des österreichischen Kaiserstaates13, který byl syntézou 
nejslavnějších rakouských dějin a zahrnoval bezpočet spisků o nejvýznamnějších 
osobnostech rakouských dějin (převážně panovníků). V českých zemích byla tato 
zásadní práce přeložena do češtiny (Rakouský Plútarchós). Hormayr v něm líčí činy 
českých slavných osobností jako například Jana Žižku z Trocnova, Amose Komenského 
či Ladislava Pohrobka.

Hormayrovým napodobovatelem byl Jan Bohumír Dlabač, jeden z prvních čes-
kých obrozenců a také podporovatelů rakouské propagandy v Čechách. Dlabač byl 
překladatelem mnoha děl rakouské propagandy (spisů, oběžníků, pamfl etů, letáků) 
z češtiny do němčiny, a po vzoru Hormayra vytvořil krátký spis Udatnost slavného 
českého národu podle v1astenecké historie horlivým obráncům českým a všem ostatním 
krajanům představená14, jež je charakteristický svými vzletnými frázemi historických 
reminiscencí všech velkých vítězství českého národa počínaje Sámovou říší, konče 
třicetiletou válkou. Slavnou českou historii líčí v oslavném vlasteneckém duchu: „O! Jak 
bych sám já nad tím se zaradoval, kdybych i našich českých hrdinů obrazy spatřil! Oni by 
zajisté za nikdy pomíjející příklad hrdinské české udatnosti pozůstali potomkům českým, 
jenž by se vždy chváliti, a v hrdinských skutcích následovati nikdy nepřestávali. A protož 
i vy ještě doma pozůstávající.“15 

Rakouská státní ideologie se bezprostředně pojila s mezinárodní aspirací nově vzniklého 
Rakouského císařství, které chtělo po porážce Pruska využít rodícího se německého 
nacionalismu a stát se záštitou všech Němců ve středoevropském prostoru. Mesianistická 
úloha habsburské monarchie spočívala navrátit „zotročeným“ obyvatelům bývalé Říše 
ztracenou svobodu, kterou jim vzal Napoleon. Rakouské zbraně se proto v připravované 
válce staly zdrojem nadějí protifrancouzsky smýšlejících Němců na Napoleonovu 
porážku. V německých zemích tisk apeloval na vlastenecké city Rakušanů, jako příklad 
můžeme jmenovat agitační brožuru Was verdankt Deutschland seit Jahrhunderten dem 
Hause Habsburg.16

Tato ideologie čerpala ze své historie, ve které německá inteligence srovnávala Napoleona 
s Attilou. S Rakouskem tak sdílela pocity sounáležitosti – viděla v něm osvoboditele, který 
jim pomůže se „novodobého Attily“ zbavit. Touha po likvidaci nenáviděného Korsičana 

12 HOLAS, Strategie, ref. 7, s. 36. Tento literát a historiograf působil od roku 1808 ve dvorní radě 
rodinného archivu Habsburků, kde pracoval jako censor v oblasti historie a statistiky. Multikulturní 
habsburská monarchie byla rozklížena různorodostmi jednotlivých národů. Hormayrovi se přesto 
podařilo najít jejich společné ideje. Na těchto idejích založil svou koncepci jednotného rakušanství, 
kterou ve svých pracích glorifi koval a mytologizoval. Populární publikace („Vaterlandskunde“) 
měla mít především výchovný charakter, a sice vštípit poddaným monarchie ponaučení ze slavné 
národní minulosti a neustále poukazovat na jejího vlasteneckého ducha v dějinách.
13 Tamtéž, s. 41.
14 HORMAYR, Joseph zu Hortenburg. Oesterreichischer Plutarch, oder Leben und Bildnisse 
aller Regenten und der berühmtesten Feldherren, Staatsmänner, Gelehrten und Künstler des 
österreichischen Kaiserstaates. Wien 1807–14.
15 DLABAČ, Jan Bohumír. Udatnost slavného českého národu vlastenecké historie horlivým 
českým obráncům a všem ostatním krajanům představená. Praha 1809.
16 Tamtéž, s. 23.
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doutnala i v nedávno oslabeném Prusku, jež se stalo po územním okleštění po roce 1806 
mocností druhého řádu. Vysoce postavené osobnosti jako ministr Stein, generálové 
Gneissenau či Scharnhorst si přáli opět mobilizovat armádu a vstoupit po boku Rakouska 
do války. Narazili však na nesmiřitelný odpor pruského krále Fridricha Viléma III., který 
Steina i ostatní protifrancouzsky smýšlející elity na Napoleonův nátlak vyhnal ze země.

V Berlíně Stadion dokázal získat nemalou část pruské inteligence, jako bratry 
Schlegelovy, Heinricha von Kleista, či Friedricha Gentze. V metropolích habsburské 
monarchie se proto shromažďovali emigranti z Pruska a Rýnského spolku, kteří doufali 
v brzký konec nenáviděného uzurpátora a toužili participovat na válečném úsilí habsburské 
monarchie. Do Prahy v roce 1808 emigroval baron Karl vom Stein, první pruský ministr 
a iniciátor reforem společně s vyhnanou pruskou elitou, která v českých zemích našla exil. 
Kolem této pruské inteligence se utvářelo německé centrum protifrancouzského odboje.17 
Nutno podotknout, že všichni příchozí cizinci byli policejními agenty neustále sledováni.

Stein se nakonec v lednu 1809 usadil na doporučení rakouského císaře v Brně, odkud 
nadále brojil proti Napoleonovi.18 Další významnou osobností, která našla v českých 
zemích, konkrétně v Praze po roce 1808 exil, byl pruský spisovatel Henrich von Kleist, 
jenž v české metropoli inicioval vydání německého vlasteneckého časopisu Germania 
a byl autorem několika protinapoleonsky laděných brožur.19

Působení německých emigrantů v českých zemích zanechalo nemalý vliv na české 
Němce, kteří poprvé agitovali za sjednocení všech německy mluvících zemí a vytvoření 
Velkoněmecké říše. Všechny tyto ideje podporoval Stadion, který v Praze uzavřel dohodu 
s nejvyššími představiteli německého exilu. Válečný manifest Aufruf an die deutsche 
Nation vydaný arcivévodou Karlem v březnu 1809 apeloval na německé vlastenecké 
cítění a velký ohlas mezi vojskem vzbudily vzletné fráze plné patosu.20

Velení rakouské armády se spoléhalo roku 1809 na to, že po několika vítězstvích 
v Německu započne všeobecné lidové povstání. Převládal názor, že tyto nově utvořené 
lidové milice mohou hlavní rakouskou armádu vojensky podpořit při příchodu do země. Po 
opatrných krocích státní propagandy se po zřízení zeměbrany v monarchii z 9. června 1808 
změnila doposud umírněná propagační kampaň ve skutečnou masovou záležitost, neboť 
plně odrážela touhu společnosti po konci francouzské hegemonie v Evropě.

Vláda ve své agitaci cílila na veškeré vrstvy společnosti, včetně osob, které stály 
na jejím samotném okraji. Ve vypjatém až patetickém duchu se apelovalo také na city 
branců, kteří půjdou bojovat pro blaho svých žen a dětí, a aby pro „osvobozující“ válku 
neváhali položit oběť nejvyšší. Habsburská monarchie tak zažívala období všeobecné 
radikalizace protifrancouzského postoje a Napoleon byl uváděn jako strůjce všeho 
zla a běd. Až do konce roku však musela tlumit masově se rozjíždějící kampaň, která 
vzhledem k mezinárodně-politické situaci v Evropě ještě nemohla propuknout naplno. 
Přesto mohutné zbrojení v monarchii neuniklo Napoleonově pozornosti a zejména vznik 
zeměbraneckých formací ho velmi popudil.

17 KNA, Was verdankt Deutschland seit Jahrhunderten dem Hause Habsburg. Wien 1809.
18 MEJDŘICKÁ, Květa. Čechy a francouzská revoluce. Praha 1959, s. 191-193.
19 Po vítězství francouzských zbraní v bitvě u Wagramu se ocitl jeho život v nebezpečí, neboť 
kdyby byl Francouzi (kteří poté okupovali po dobu čtyř měsíců brněnský a znojemský kraj) zajat, 
Napoleon by jej neváhal postavit ke zdi. Proto Steinovi místní úřady doporučily, aby odešel 
do Olomouce nebo do Opavy. Baron se rozhodl pro vzdálenější Opavu, která se po celou dobu 
čtyřměsíční okupace Brna stala jeho exilem. Po odchodu Francouzů se Stein opět vrátil do Brna.
20 Můžeme uvést například brožuru: Katechismus der Deutschen, abgefasst nach dem Spanischen, 
zum Gebrauch die Kinder und Alte. In Henrich von Kleist – Sämtliche Werke und Briefe. München 
1993.
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Velmi charakteristickým byl nebývale vysoký optimismus a sebevědomí nejvyšších 
představitelů na vídeňském dvoře (s výjimkou arcivévody Karla a jeho protiválečné 
frakce). Frakce, které si přály válku, si při vzbuzování válečné euforie na jaře 1809 po 
vypuknutí bojů v Bavorsku v nejmenším nepřipouštěly, že by spravedlivá válka nemohla 
skončit jinak než vítězstvím nad doposud nepřemoženým císařem Francouzů. Arcivévoda 
Jan napsal prohlášení, ve kterém komentoval připravovaný patent ustavující zeměbranu 
dne 17. května vzletnými slovy: „Steht die Nation, so ist Österreich unbesiegbar und ich 
glaube der Krieg vermieden (…). Hier liegt der Sporn, alles aufzubieten, was nur immer 
möglich ist, um seine Kräfte auf das höchste zu spannen und, indem man die Sache des 
Staates zur Sache der Nation macht, neue Hilfsmittel hervorzubringen.“21

Vzhledem k silnému vlivu katolické církve v monarchii se postupně stávala z obranné 
války válka svatá, která ve své válečné rétorice připomínala křížové výpravy. Ze studia 
dobových letáků je tak patrné, že touha zastavit válkychtivého Korsičana převládala 
zpravidla ve větších městech, kde vláda nacházela více pozitivních ohlasů k válce 
nežli u málo vzdělané venkovské populace. Lidé, kteří se z různých důvodů nemohli 
zapojit do obrany své země, měli alespoň symbolicky válku podporovat, kupříkladu jen 
prostým vyjádřením solidarity s vylosovanými hájiteli vlasti či fi nančními sbírkami, 
organizovanými místními úřady.22

Média rakouské propagandy válečné kampaně 1809

Činnost rakouské státní propagandy na připravovanou válku se odrazila v několika rovinách, 
přičemž do válečného úsilí monarchie zapojila své poddané agitací prostřednictvím médií.

Vlastenecká propaganda měla charakter masového vydávání letáků a brožur, 
jejichž vznik inicioval Johann von Hormayr, a mnoho z nich se dočkalo také českého 
překladu. Dalšími prostředky šíření válečné propagandy byl tisk písemného materiálu – 
nejrůznějších manifestů, vyhlášek, statí, novin či knih. Tato masová propagace se odrazila 
také v divadelních hrách, zeměbraneckých písních a výtvarném umění. Velkou pozornost 
věnovala rakouská propaganda tisku. Jednalo se kupříkladu o noviny Wiener Zeitung, 
Vaterländischen Blätter (v rubrice Charakterzüge österreichischer Patrioten aus der 
Periode der Errichtung der Landwehr).23 V zemi Moravskoslezské se setkáme s krátkými 
relacemi o průběhu těchto festivit například v Brünner Zeitung.

Pozastavme se na chvíli i u jiných forem propagačního úsilí státu.
Jednou z nejúčinnějších forem propagace, která bezprostředně ovlivňovala veřejné 

mínění obyvatel, představoval kolektivní prožitek obyvatel na „vlastní oči“. Fenoménem 
let 1808 –1809 se staly velkolepé vojenské přehlídky, slavnostní mše, či zpěvy vojenských 
(zeměbraneckých) písní za přítomnosti početného davu.24

Aby si čtenář udělal představu, jak taková vojenská paráda vypadala, zastavme se 
u jedné z vojenských přehlídek, která se konala na Staroměstském náměstí v Praze 
koncem února 1809. Kompletní mužstva obou praporů včetně svých důstojníků a pod-
důstojníků (dohromady asi 2 000 mužů) se seřadila po celém obvodu náměstí do 
čtvercové formace. Celá slavnost začala bohoslužbou na náměstí, po níž následoval 
slavnostní proslov nejvyššího pražského purkrabího hraběte Josefa Wallise o tom, 

21 RÖSSLER, Hellmuth. Graf Johann Phillip Stadion. Napoleons deutscher Gegenspieler. II. 
Band. 1809 bis 1824. Wien – München 1966, s. 38.
22 ZEHETBAUER, Landwehr, ref. 13, s. 25.
23 HAMMER, Helmut. Oesterreichs Propaganda zum Feldzug 1809. Ein Beitrag zur Geschichte 
der politischen Propaganda. München 1935. s. 36-37.
24 Tamtéž, s. 45.
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že arcivévoda Karel založil dobrovolnické legie – Legie arcivévody Karla, načež 
vyzval přítomné zeměbrance ke vstupu k těmto legiím. Přehlídka skončila odchodem 
zeměbranců za tónů slavnostního hudebního doprovodu a zpěvu vlasteneckých písní. 
Vojenská paráda byla úřady pečlivě organizována za přítomnosti veškerých elit českého 
veřejného života – vrcholných představitelů státní správy, církve, šlechty, měšťanstva či 
univerzit. K účasti na přehlídce byly lákány i nižší společenské vrstvy na základě plakátů 
a verbální agitace.25 Účinek celé monumentální oslavy se dostavil okamžitě. Po jejím 
konci se k Legii hlásilo mnoho pražských studentů, kteří za císařova souhlasu založili tzv. 
Ferdinandský divizion, pojmenovaný po nejvyšším veliteli zeměbrany v českých zemích 
arcivévodovi Ferdinandovi d’Este, bratru císařovny Marie Ludoviky. Erstenberger 
dokonce píše o omamné euforii a obrovském nadšení tohoto okamžitého prožitku, který 
vojenská přehlídka u Pražanů vyvolala.26 

Masové manifestace se konaly i v dalších krajských městech českých zemí, kde měly 
velmi podobný průběh, jako tomu bylo například v Brně, kde se v polovině dubna 1809 
konala na dnešním Masarykově náměstí velkolepá přehlídka nově zformovaného 3. 
moravského dobrovolnického praporu za účasti nejvyšších představitelů státní správy 
a tamní honorace. O průběhu této parády referoval brněnský krajský hejtman Wolfgang 
von Männer. Velkolepé vojenské přehlídky měly podle jeho slov ukázat v nejlepším 
světle všudypřítomnou zeměbranu, připravenou okamžitě bránit své město, zemi a vlast 
za doprovodu tónů turecké hudby. 27 

Na těchto velkolepých oslavách se s nejvyšší pravděpodobností hrál vojenský pochod 
německého skladatele Ludwiga von Beethovena, jenž byl složen na oslavu zeměbrany 
českých zemí – Marsch für die Böhmische Landwehr. Později vstoupil do historie 
v souvislosti s pruskou armádou pod názvem Yorkscher Marsch nebo Marsch des 
Yorck‘schen Korps. Byl pojmenován na počest pruského generála Yorcka von Wartenburg.28

Přehlídky se nekonaly jen ve městech. Na venkově se pořádaly lidové slavnosti 
v atmosféře všeobecného veselí za doprovodu lidové hudby, zpěvu, tance, a hojnosti 
jídla a pití. Tyto festivity měly patrně sloužit ke zmírnění napětí při odvodech místních 
mužů do zeměbrany a dobrovolnických praporů, jako tomu například bylo v západních 
Čechách na Chebsku. 20. března 1809 bylo tamní obyvatelstvo verbováno ke vstupu do 3. 
loketského praporu zeměbrany. Organizátor celé akce – loketský krajský hejtman Peche 
uspořádal verbování v atmosféře těchto lidových festivit, které záhy dokázaly mnoho 
mužů motivovat ke vstupu k dobrovolnickým formacím. Během tohoto všeobecného 
veselí se na Chebsku přihlásilo na 139 dobrovolníků.29

* * *

25 ERNSTBERGER, Anton. Böhmens Freiwilligen Kriegseinsatz gegen Napoleon. Prag 1963, s. 
24-25.
26 Tamtéž, s. 25.
27 MZA Brno, B 6 Napoleonské války, karton 39, sign. S, fo. 492–495.
28 BĚLINA, Pavel – HLAVAČKA, Milan – TINKOVÁ, Daniela. Velké dějiny zemí Koruny 
české, svazek XI. a 1792–1860. Praha – Litomyšl, 2013, s. 113. Pozastavme se u samotné vojenské 
hudby, která je dodnes předmětem historického bádání a mnoho otázek s ní spojených není doposud 
zodpovězeno. Doposud nevíme, jakých nástrojů se užívalo při hraní hudby, jež doprovázela zpěv 
zeměbraneckých písní. Můžeme se však domnívat, že šlo minimálně o kombinaci bubnu a píšťaly, 
jako tomu bylo u francouzských revolučních armád, čemuž nasvědčují pokusy rekonstrukce 
belgického historického klubu, kde lze nalézt Beethovenův Yorkscher Marsch, původně složený 
pro českou zeměbranu. K dispozici na https://www.youtube.com/watch?v=knNRn--vzJM, [cit. 
2015-06-19].
29 ERSTENBERGER, Böhmens, ref. 35, s. 41-42.
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Pro přelom 18. a 19. století je charakteristické, že nejtypičtějším a nejrozšířenějším 
médiem pro šíření vládní propagandy se staly lidové písně. Hlavním účelem těchto písní 
bylo povzbudit bojového ducha obyvatelstva a své poddané přesvědčit, aby se hlásili 
k obraně své vlasti. Písně na oslavu zeměbrany byly zpívány během manifestací jako 
např. při verbování obyvatelstva do Landwehru či dobrovolnických praporů za doprovodu 
hudebních kapel. O velké oblíbenosti těchto písní také svědčí množství dochovaných 
spisů ve fondu Prezidia gubernia 1807–1811 v NA Praha.

Tvorbu písní neorganizoval nikdo jiný než zakladatel rakouské státní ideologie 
Hormayr. Složení veršů většiny dochovaných písní napsaných na oslavu zeměbrany se 
zhostil na Hormayrův popud vídeňský básník Heinrich von Collin.30 Collin se ukázal 
jako velmi plodný autor. Během několika měsíců napsal tři sbírky zeměbraneckých 
písní. Část byla postupně přeložena do češtiny, slovinštiny či polštiny. Tyto sbírky se 
velmi rychle šířily do všech zemí monarchie, které postavily zeměbranu. První Collinova 
sbírka vyšla tiskem v únoru 1809 v nakladatelství Anton Strauss. Státní správa ve 
spolupráci s policejním velitelstvím ve Vídni byla připravena na rychlou distribuci těchto 
brožur do Horních i Dolních Rakous a z nich dále do zbývajících provincií monarchie. 
Charakteristická byla snadná dostupnost těchto písní. Jedna brožura přišla jen na několik 
krejcarů a v oblastech, kde by se nenašel vhodný vydavatel, byly brožury vydávány na 
náklady policejního ředitelství a zemské vlády.31

Pro potřeby širší distribuce se počítalo s angažováním dalších vlastenecky smýšlejících 
nakladatelů v jednotlivých zemích.32 Collinova sbírka slavila u obyvatelstva obrovský 
úspěch a rychle se rozšířila od Vídně až do slovinského Laibachu. V Čechách byl český 
překlad Collinových písní svěřen Janu Nepomuku Štěpánkovi, načež byly písně vydány 
v Jeřábkově nakladatelství ve sbírce Válečné zpěvy pro české obránce33. Organizaci 
vydávání těchto písní zaštítil pražský hejtman hrabě Kollowrat s policejním prezidentem 
Hagerem. Na distribuci zeměbraneckých písní se rovněž podílel několikrát zmíněný Jan 
Bohumír Dlabač. Problém nastal tehdy, když profesor Johann Nejedlý žádal Kollowrata 
o povolení překladu písně Kriegslied für die Landwehr do češtiny. Hejtman však překlad 
nepovolil, neboť byl český ekvivalent radikálnějšího a „válečnějšího“ charakteru než 
německy psaný originál. I to byl nejspíše jeden z důvodů, proč se českého překladu 
dočkaly pouze některé Collinovy písně.34

Na Moravě Collinovy sbírky vydával hrabě Mořic von Dietrichstein, jenž přišel s nápadem 
uspořádat velký koncert na motivy těchto písní, ke kterým složil orchestrální hudbu skladatel 
Joseph Weigel. 28. března se konal poblíž vídeňského Hofburgu v redutnímu sálu Hoftheater 
koncert, jehož se zúčastnilo na čtyři tisíce lidí z řad honorace i poddaných, včetně císaře 
a císařovny.35 Představení se odehrálo pod taktovkou Heinricha von Collin, jenž vzbudil 

30 Collin také spolupracoval s německým romantickým básníkem Leo von Seckendorfem, který 
založil roku 1808 rakouský časopis Prometheus a složil několik německých vlasteneckých písní. 
Seckendorf se osobně znal s dalšími představiteli německého exilu jako například Schlegelem. 
Zajímavý je osud tohoto muže, jenž je neoddělitelně spjat s dunajským tažením. Seckendorf se 
přihlásil do 5. vídeňského praporu dobrovolníků a byl přijat do hodnosti setníka. Tohoto vlastence 
potkal typický osud romantických básníků, Seckendorf padl v průběhu tvrdých ústupových bojů 
Hillerova zadního voje u Ebelsbergu, společně se stovkou mužů tohoto praporu. ZEHETBAUER, 
Landwehr, ref. 13, s. 151.
31 HAMMER, Oesterreichs Propaganda, ref. 33, s. 43.
32 Například ve Lvově (německy Lemberg) vydal písně v polském překladu místní knihtiskař 
Diller na své vlastní náklady.
33 Válečné zpěvy pro české země obránce. Praha 1809.
34 ERSTENBERGER, Böhmens, ref. 35, s. 76-77.
35 HAMMER, Oesterreichs Propaganda, ref. 33, s. 45-46.
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u publika největší ovace při zpěvu písně „Österreich über alles“, konkrétně v epilogu se 
slovy „Wenn es nur will“, kterým oslavoval budoucí vítězství císaře Františka.36 Podle 
Hammera vzbudila tato píseň mezi publikem takový entuziasmus a euforii, doprovázenou 
potleskem všech diváků vestoje s hlasitým jásotem, že musel dirigent společně s německým 
kapelníkem Reichardtem při této písni hudbu načas přerušit, než se publikum uklidnilo. Písně 
se dále veřejně předčítaly a zpívaly na veřejných prostranstvích a vídeňských kavárnách.37

O tom, že texty písní musely mít všechny zeměbranecké prapory, se dovídáme z nóty 
hraběte Argenteaua, který 14. dubna 1809 gubernátoru Lažanskému zaslal pro potřeby 
širší agitace obyvatelstva ke vstupu do moravských dobrovolnických praporů první 
i druhé vydání Collinových písní (každé po 20 exemplářích) a dále 12 kopií Weigelových 
notových záznamů. Argenteau Lažanského žádal, aby gubernium vytisklo od každé 
sbírky po čtyřech kopiích a veškeré exempláře zaslal všem 24 zeměbraneckým praporům 
na Moravě a v Rakouském Slezsku.38

A nyní konkrétněji k vnitřní podobě samotných písní. Texty zeměbraneckých písní 
se vyznačovaly silným vlasteneckým zabarvením a byly spojeny s bezprostředním 
prožitkem posluchače, aby se každý mohl snáze identifi kovat s duchem válečné kampaně.

Jedním ze stěžejních témat je „neutuchající a neoblomná“ věrnost a láska k habsburské 
monarchii, tedy císaři a své vlasti. Jeden z hlavních cílů spočíval v navození slavnostní 
atmosféry a zahnání chmur poddaných, které souvisely s odvody do války. Negativní 
emoce poddaných měla zahnat všeobecná atmosféra veselí a pohody. Aby stát dodal 
svým poddaným odvahu, nacházíme často formulaci, že „vítězství je již za dveřmi“.39

Heinrich von Collin napsal celkem 19 zeměbraneckých písní, mnoho z nich se však 
nedočkalo českého překladu. První ofi ciální sbírka Lieder österreichischer Wehrmänner 
zahrnovala písně: Österreichs Landwehr, Kriegseid, Gebet, Der Greis, Die Bräutigam, Mein, 
Österreich über alles a Wehrmannlust, druhé vydání tituly Ruf an den Feind, Zuversicht 
des Sieges, Marsch, Schlachtruf, Angegriffen, Ausgehalten, Wachfeuer a Trinklied a třetí 
Kriegsleid, Wehrmann an der Tyroler a Wehrmannsprache.40

A nyní ve stručnosti ke konkrétním písním. Můžeme uvést například píseň 
vlasteneckého ražení – Země české obrana, která měla dodat odvahu zeměbrancům:

Trůn habsburský má pevně stát,
Zem Česká vždy při něm zůstat!
Vzhůru Češi vlast chránice
Pryč k obraně na hranice!

Tak zněl hlas Františka krále
Z císařských síň nenadále.
Jsouc praporcemi vedeni,
Jenž mou rukou ozdobeni,
Kde zbraně cizí blýskají,

36 RÖSSLER, Graf Johann Phillip Stadion, I. Band, ref. 8, s. 320. * Dnes se jeví poněkud 
zvláštním, že z více než 20 Collinových písní (ve třech sbírkách) se českého překladu dočkalo 
pouze deset. Je zajímavou otázkou, jakým způsobem se odlišoval repertoár zeměbraneckých písní 
na Moravě a v Čechách, a zda tu vznikaly i nové písně, speciálně určené pro moravskoslezské 
zeměbrance. Tato problematika je předmětem budoucího historického výzkumu.
37 HAMMER, Oesterreichs Propaganda, ref. 33, s. 45.
38 MZA Brno, B 6 Napoleonské války, karton 40, sign. S, fo. 367.
39 HOLAS, Propaganda, ref. 7, s. 50-51.
40 ZEHETBAUER, Landwehr, ref. 13, s. 154–155.
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K vítězství vám jen kývají!
Řekla královna: rovně s nimi
Kráčejte s praporci svými.41

Do téže kategorie, kde je přehnanými patetickými akcenty kladen důraz na službu 
monarchii a císaři, můžeme zařadit tyto písně: Bojovní přísaha, Dvůr rakouský nade 
všecko, Kmet, či Přání národu. Píseň s názvem Modlitba je charakteristická náboženskou 
tématikou. V tomto ohledu představuje patetický vrchol laděná píseň Obránce radost, 
v níž zeměbranci velmi rádi položí za císaře Františka své životy:

(…)
Sklenicemi zníme,
Zdraví připíjíme
France Rakouského
A Českého.

Nebo Františku hlas
K boji povolal nás.
Poruč ať umřeme,
Rádi chceme.42

Za zmínku stojí důraz na atmosféru veselí, jež je bezprostředně spjata s konzumací 
alkoholu. Collin kladl na tento prvek důraz zřejmě ve snaze odlehčit tíživou atmosféru 
válečných hrůz, se kterými byly odvody do Landwehru spojovány. Můžeme se proto 
domnívat, že alkohol dodával brancům kuráže, jako tomu bylo v téže písni:

(…)
Vlastenci mé milé
Vítám každé chvíle.
Všecky jiti chceme,
K pluku jdeme!

Pozvu jich pak ke mně,
Dám co mám upřímně.
Nechť jen pivo měli,
Jsme veselí.

Tu se hned stvrzuje,
Jak král vlast vzbuzuje.
Nepřítele sklátí,
Pokoj vrátí.43

V tomto ohledu je zajímavá skladba s německým názvem Trinklied, jež patří k těm, 
které se svého českého překladu nedočkaly. Píseň se nese ve veselém duchu konzumace 
velkého množství vína:

41 Válečné zpěvy, ref. 43, s. 23.
42 Tamtéž, s. 27.
43 Tamtéž.
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Becher klirren, Glässer klingen,
Freude herrscht in unser Brust,
Und hinauf zum Himmel dringen
Die Gefänge froher Lust.
(…)
Freude mag dem Wehrmann winken,
Freude schaft sein reger Sinn.
In der Ruhe Schlummer sinken
Nur die Muthenblössen hin.

Drum, ihr Brüder! Lasst uns trinken,
Uns dem Freudentaumel weih’n!
Niemahls möge Oest’reich sinken,
Jedem Gegner schrecklich seyn!44

Další kategorii propagačních forem představuje tragický motiv lásky brance ke své 
milé. Jednalo se o fi guru založenou na citovém vydírání zeměbranců. V písních se zpívá, 
co by se všechno mohlo přihodit jeho milé a starcům, kdyby se nikdo nepřihlásil do 
zeměbrany. Patetická propagace hry na city zeměbrance dosahuje vrcholu v písni Ženich:

Proč oko té plyne v slzy?
Srdce mé tak raně,
Vdral by se nepřítel brzy,
Nešli bych k obraně.

Rodičům chtít polem bráti,
Vino vaše vypít,
Vás všecky chtít zkáze dáti,
Vás všecky chtít pobit.

Když u sutin domu tvého
Bys bědujíc stála,
Z bázlivého činu mého
Mne trestajíc lkala.

„O kdybys byl země bránil
Mohla jsem útěch mít,
Tys jmění mé neochránil,
Já si tě nemohu vzít.“

Ta vejtka by bodla srdce,
podňala se jak mor,
Stud by mne hnal odtud prudce
Do lesů a hor.45

44 COLLIN, Johann Heinrich von. Wehrmannslideder nach bekannten Melodien. Grätz 1809, 
NA, PG 1807–1811, fasc. 16/100.
45 Tamtéž, s. 17-18.
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Zeměbranecké písně nepsali pouze ofi ciální autoři jako Collin. Našli bychom desítky 
neofi ciálních autorů, jejichž písně nakonec prošly cenzurou zemských úřadů a policejního 
ředitelství a byly poté vytištěny. Nejznámějším tvůrcem zeměbraneckých písní v českých 
zemích není nikdo jiný než mezi lidem velmi populární kronikář, mílčický sedlák a rychtář 
František Jan Vavák. Když byla roku 1800 zformována první Legie arcivévody Karla, 
napsal píseň v bojovném duchu Marš dobrých Čechů k boji, k níž složil hudbu skladatel 
Witasek. O tuto píseň byl mezi mužstvem Legie tak velký zájem, že arcivévoda Karel 
požadoval tisk několik tisíc exemplářů textů písně. Text byl dále přeložen do němčiny.46

Problém však představovaly dva odstavce, které podle rakouských úřadů překročily 
vzhledem k národnostním a jazykovým požadavkům přijatelnou mez:

Učiti se budeme,
Dříve než kam půjdeme:
Obhajovat naši zem,
Nepřátelé honit ven.
Přitom bude to hezky,
Že mluvit budem česky.
(…)
Buď živ národe český,
A s námi jiné všecky:
Zemští noví vojáci,
Uhrové a Poláci,
Moravané, Slezáci,
Charváti a Slováci!47

Z obou slok vyplývá, že Vavák jazykovým akcentem o zrovnoprávnění češtiny „Přitom 
bude to hezky/když mluvit budem česky“ u úřadů „nepochodil“ a píseň po konzultaci 
Wallise s policejním viceprezidentem Franzem Hagerem neprošla cenzurou Františka 
Tvrdého, který poté celý případ ukončil. Jak jsem zmínil výše, mnohonárodnostní 
impérium podporovalo vlastenectví jednotlivých národů, co se týkalo zejména jejich 
kultury a tradic, ale nikoliv politických či jazykových ústupků.48

Po zřízení zeměbrany v červnu 1808 se objevila potřeba psát další písně. Vavák napsal 
zeměbraneckou píseň s názvem Nová píseň, všem pánům vlastencům aneb Landwehrům 
k jejich cti a pochvale složena. Nejvyšší pražský purkrabí byl v rozpacích. Na jednu 
stranu ho těšilo, že se stále najdou osobnosti, které skládají podobný typ písní, jež sice 
postrádají vyšší umělecké kvality, ale jsou to díla, vhodná pro potřeby vlastenecké 
propagace zeměbrany mezi méně vzdělanými lidovými vrstvami obyvatelstva. Po delším 
váhání se ukázal její obsah a samotné vyznění velmi problematickým a nejvyšší zemský 
úředník si nebyl jist, zda je vhodné ji pustit do oběhu. Navíc se Rakousko snažilo zbytečně 
Napoleona neprovokovat minimálně do té doby, než bude samotné připraveno proti němu 
vojensky vystoupit, a tato bojovná píseň mohla zbytečně jitřit mezinárodní napětí. Wallis 
proto sondoval u krajských hejtmanů jejich postoje, zda dát do oběhu tuto píseň či nikoliv. 
Nakonec se po dohodě s policejním ministrem Hagerem shodli na tom, že nemůže být 
s ohledem na mezinárodní situaci schválena cenzurou, a že vzhledem k válečně laděnému 

46 ERNSTENBERGER, Bömens, ref. 33, 65-67. Erstenberger na straně 66 dokonce uvádí krátký 
notový zápis první sloky. Tamtéž, s. 66.
47 Tamtéž.
48 HOLAS, Propaganda, ref. 7, s. 68-69.
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charakteru písně je možné ji publikovat teprve tehdy, jakmile Rakousko vyhlásí Francii 
válku. Vavákova píseň si musela na zveřejnění přes čtyři měsíce počkat. V únoru 1809 
byla cenzurou nakonec schválena a následně vydána.49 O jejím útočném charakteru 
a bojovnosti si můžeme udělat představu z několika vybraných slok, přičemž musíme dát 
obezřetnému Wallisovi pro její vyznění, které si nebralo servítky, za pravdu:

Z dávna jest od Čecha psáno,
Že jest jím od Boha dáno,
Hrdinsky se brániti,
Nepřítele pobíti.

Neradím žádnému více,
Vstoupit na české hranice,
Budem se s ním vítáti,
Hrdinsky potýkati.

Bratři, udatně beze strachu,
Naberem slova prachu.
Budem jej vítáti,
Mezi oči stříleti.

Dáme mu radši pilulky,
Prach a olověné kulky,
Dřív než do Čech vyrazí,
Česká moc jej porazí.

Dokud v těle krůpěj krve
Landwehr svou vlast hájit bude,
Nebojí se zabíti,
Ani krve prolíti.

Pojď, srubuj, zlost nepřátelská,
Jak pevně jest síla česká!
Budeš rychle viděti,
Strachem smrti smrděti.50

Vavák však nebyl jediným případem autora, který skládal zeměbranecké písně populárního 
charakteru. Můžeme zmínit například osobnost Jana Rulíka, klatovského magistrátního 
úředníka Pavla Skřivánka, šlechtice Jana Kruchyny ze Schwanberka, německého básníka 
Ehrlicha či Václava Františka Velebu.

Opomenout nemůžeme dílo Jana Bohumíra Dlabače Udatnost slavného českého 
národu, charakteristické vzletnými patetickými frázemi, připomínající ty nejhrdinnější 
činy českých dějin od Sáma až do třicetileté války:

49 Tamtéž, 68-71.
50 ERNSTENBERGER, Bömens, ref. 33, s. 71-72.
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Z tiché vaši samotnosti
Obdařeni udatnosti
Věrní milí Čechové!
Jděte proti nepříteli
Všech zlých činů tvořiteli,
S nim bojujte jak lvové!

Vždyť lev bílý prozrazuje
České síly dokazuje,
Jenž jest v šejtu vlasteneckém:
On vás vede k obhájení
České země všeho jmení
V potýkání hrdinském.

K přemožení nepřítele,
Všech měst, vesnic hubitele
nejkrásnější jest teď čas!
S udatnosti českou vaši
Ochráníte vlasti naši,
Sejdete se s námi zas.51

* * *
Vedle písní se apelování na vstup k zeměbraneckým a dobrovolnickým praporům 

odrazilo také v divadelních hrách v podobě dramat, které si svým vlasteneckým 
charakterem brzy získaly velkou oblibu publika.

Ve Vídni byla velmi oblíbena díla Johanna Hormayra Friedrich von Oesterreich a Leopold 
der Schöne a Heinricha Collina (Friedrich der Streitbare a Friedrich von Oersterreich). 
Tato dramata se posléze začala hrát ve Stavovském divadle v Praze a řadě dalších. Posléze 
se hrálo historické drama z české historie Čech a Lech. Tyto hry vyvolávaly v Praze i Vídni 
obrovské nadšení publika, jehož ovace podle Ernstenbergera vzbuzovaly doslova euforii 
mezi diváky, zejména poté, co se informovanější Praha dozvěděla o vítězství rakouských 
zbraní u Aspern. Vše vrcholilo při velkolepých vojenských slavnostech v chrámu svatého 
Víta, kde se sloužila mše, zejména v následujících dvou týdnech během davových zpěvů 
Haydnova díla „Gott erhalte Franz und Kaiser“ a hlavně při slovech „Gross ist Karl“.52

Velkou oblibu si vysloužila krátká veselohra Vlastenecký mladý rekruta53 od 
básníka a spisovatele Jana Rulíka. Okolnosti jejího vzniku nejsou příliš jasné a za její 
objevení patří velký dík Václavu Holasovi. Její umělecké kvality však nejsou příliš 
velké. Na jejím příkladu se ukazuje, jak lákala rakouská propaganda obyvatelstvo ke 
vstupu k zeměbraně. Hra se odehrává v 11. století v období ohrožení českého státu 
Polskem. Hlavním tématem je obrana státu, která má vzejít z hloubi srdce každého 
poddaného a rozlišuje se v ní typ vojska branného a žoldnéřského. Propagační úloha 
spočívá v prokázání lásky ke své vlasti po vzoru starých dávných předků, kteří do 
ní dobrovolně vstupovali. Hlavní hrdina třináctiletý Miroslav, zamýšlel vstoupit 
navzdory svému mladému věku do vojska, ale ředitel vojska Děpolt mu to nechtěl 
vzhledem k jeho věku dovolit. Nakonec ho Miroslav přesvědčil, že skutečná velikost 

51 DLABAČ, Udatnost, ref. 22, s. 23-24.
52 Tamtéž, s. 47.
53 RULÍK, Jan. Vlastenecký mladý rekruta. Praha 1809.
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člověka nedělá věk, ale velikost jeho vlastní srdce, a nakonec jej Děpolt jmenoval 
alespoň bubeníkem. Paralela propagačního úsilí státu související se vstupem do 
zeměbrany je ze hry velmi patrná.54

Ustavení zeměbrany

Konkrétní plány organizace ozbrojení všech složek obyvatelstva monarchie vypracoval 
arcivévoda Jan. Zatímco Jan byl jejím tvůrcem a hlavním ideologem, na popud arcivévody 
Karla vznikly záložní prapory doplňující pravidelné vojsko (tzv. rezervy). Tyto jednotky, 
jež byly další z řady reforem v armádě habsburské monarchie realizované roku 1808, měly 
během války efektivně zacelit ztráty jednotek pravidelné armády na základě doplňování 
v příslušných doplňovacích obvodech (okresech).

Tento systém fungoval na novém principu, čímž hospodářsky vyčerpaná monarchie 
mohla ušetřit jak prostředky, tak čas na vybudování vysoce nákladné pravidelné armády. 
Nalezla tak recept, jak zvýšit početní síly vojska bez vynaložení velkého množství fi nancí 
ze státní kasy.

Nyní se pokusím vysvětlit rozdíl mezi rezervami a zeměbranou, což je často historiografi í 
zaměňováno. Je to dáno také tím, že vznik obou institucí od sebe se dělil pouhý měsíc 
a odvody probíhaly de facto současně.

Záložní oddíly, tzv. rezervy fungovaly na principu doplňování řadových pěších či 
jezdeckých pluků z jednotlivých doplňovacích obvodů, přičemž ke každému pluku byly 
přiděleny dva rezervní prapory. Arcivévoda Karel došel k závěru, že rezervní prapory 
zvýší početní stav armády o asi 60 000 mužů. Od 21. dubna 1808 arcivévoda Jan předsedal 
císařem zřízené komisi, která měla vytvořit tyto rezervní složky armády. Zatímco Čechy 
postavily podle vypracovaných plánů 11 záložních praporů, země Moravskoslezská 12.55

Jeden záložní prapor (600 – 700 mužů) se měl skládat ze čtyř rot. Rezervní prapory byly 
slavnostně vyhlášeny císařským patentem 12. května 1808, jehož autorem byl arcivévoda Jan. 
Rezervisté byli vybráni na základě losu v příslušném verbovacím okrsku. Povinnost sloužit 
ve vojsku se vztahovala na všechny bojeschopné muže ve věku 17 – 45 let a velmi byla vítána 
„svěžest ducha a těla“ těchto branců. Čerstvě odvedení muži cvičili během prvního roku služby 
po dobu čtyř a během každého následujícího roku tři týdnů.56 V době války měly jednotlivé 
prapory průběžně doplňovat stavy prořídlých pluků pravidelné armády během tažení.

Duchovním otcem Landwehru byl císařův bratr arcivévoda Jan, nadšený myšlenkou 
národně osvobozeneckého boje proti Napoleonovi. Mladý arcivévoda zformováním 
zeměbraneckých těles sledoval vyzbrojení širších vrstev obyvatelstva, které měly hájit 
pouze příslušnou zemi a za její hranice podle původního záměru táhnout již neměly. Nutno 
podotknout, že Janovu výše popsanou koncepci utvářel dramatický vývoj v Pyrenejích 
(povstalecké guerilly), jímž se arcivévoda inspiroval.

Arcivévoda Jan předložil žádost o vytvoření Landwehru v podrobném memorandu 
17. května, a poté jej zaslal svému císařskému bratru. Memorandum bylo charakteristické 
vzletnými vlasteneckými hesly, kterými vypjatou válečnou kampaň 1809 zahájilo.57

V průběhu května projednával mladý arcivévoda organizační záležitosti zeměbrany se 
svými bratry Františkem I. a Karlem a 28. května schválila dekret o vyhlášení zeměbrany 

54 Tamtéž, s. 47-48.
55 ZEHETBAUER, Landwehr, ref. 13, s. 22-23.
56 Srov. CRISTE, Oskar. Erzherzog Carl von Österreich. Ein Lebensbild im Auftrage seiner 
Enkel, der Herren Erherzoge Friedrich und Eugen. Zweiter Band 1798–1808. Wien – Lepzig 1912, 
s. 401-402.
57 RÖSSLER, Graf Johann Phillip Stadion. I. Band, ref. 8, s. 293.
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svolaná konference ministrů. Konečné rozhodnutí však spočívalo na císaři. Téhož dne 
císař s vytvořením Landwehru souhlasil a arcivévidovi Janovi napsal: „Svěřuji velkou 
část obrany mé monarchie do Tvých rukou.“58

Jan Habsburský při projednávání Landwehru sehrál roli autora patentu, ale současně 
také prostředníka mezi komisí, císařem a svým bratrancem arcivévodou Maxmiliánem. Ten 
od Jana 10. června obdržel kopii císařského výnosu o schválení zeměbrany. Po pečlivém 
prostudování patentu a zaslaných protokolech císařem s jeho nejbližšími poradci, a dále 
po konzultacích ohledně fi nančního zajištění zeměbrany, byl 9. června patent zeměbrany 
slavnostně vyhlášen ve Vídni. 13. června obdrželi všichni krajští hejtmani v Dolních 
Rakousích spolu s vídeňským purkmistrem přesné instrukce o charakteru a organizaci 
zeměbrany. Arcivévoda Jan byl také autorem předpisu pro její organizaci ve Štýrsku 
a Kraňsku, jenž vyhlásil 18. června ve Štýrském Hradci.

Patenty byly vytištěny o několik dní později – 15. června v novinách Wiener Zeitung. Ve 
dnech 18. – 23. června byly tyto oběžníky rozesílány a tištěny ve všech dědičných zemích 
habsburské monarchie, a takřka okamžitě začaly orgány státní správy spolu se zřízeným 
generálním velitelstvím pro zeměbranu v Brně organizovat formování prvních praporů.59 
V českých zemích byl dekret o ustavení zeměbrany překládán do českého jazyka. První 
předpisy, kterak obrana zemská spořádaná býti má, byly rozesílány již 12. června.60

Prvopočátky této instituce můžeme sledovat již ve středověku, kdy zemští hejtmani po 
nepřátelském vpádu do země svolávali zemskou hotovost na obranu hranic příslušné provincie.

* * *
S pojmem zeměbrana – Landwehr se v českých zemích poprvé setkáváme v roce 1797 

v souvislosti s proniknutím Napoleonovy armády do Bavorska a Tyrolska poté, co po 
úspěšném dobytí severní Itálie vtrhla za hranice monarchie, a bezprostředně ohrožovala 
srdce habsburského mocnářství, s čímž souviselo přímé ohrožení českých zemí.

Císař dal ve svém prohlášení souhlas se zřízením zeměbrany, jež bylo otištěno v září 1796 
v 36. čísle c. k. Krameriových novin v Praze. V některých oblastech českých zemí byl 
patent vyhlášen dříve – jako například na panství Kostelec u Kyjova, kde byl zveřejněn již 
24. srpna. O spontánních projevech nadšení místních obyvatel bránit svou vlast (navíc po 
čtyřech letech fi nančního zatížení obyvatelstva) prameny mlčí. K zeměbraně se připojilo 
pouze několik set dobrovolníků (většinou z řad studentů) ze západních Čech. Nakonec se 
ukázalo, že se přihlásili pod nátlakem úřadů, neboť chuť těchto dobrovolníků bojovat za 
svou vlast nebyla všeobecně nikterak valná, a do bojů proto nezasáhli.61

Nutno podotknout, že inspirací, která sloužila arcivévodovi Janovi a dalším vysokým 
představitelům rakouské armády, byla zkušenost s vytvořením zeměbrany v letech 
1796–1797 z řad příslušníků jeho rodného Tyrolska. V této zemi bylo formováno devět 
samostatných mysliveckých divizionů, z nichž čtyři byly dislokovány v Čechách, dva 
v Dolních Rakousích, na Moravě a jeden v Horních Rakousích. Diviziony byly použity 
jako základ při budování mysliveckých praporů v celkovém počtu 23 200 mužů.62

Další dobrovolnické sbory vznikly v průběhu druhé koaliční války. Francouzská vojska 
po bitvách u Marenga a Hohenlinden táhla na Vídeň, proto vláda uvažovala o všeobecném 

58 ZEHETBAUER, Landwehr, ref. 13, s. 29.
59 Tamtéž, s. 30-32.
60 SVOBODA, Miroslav. Zřizování zeměbrany na jižní Moravě r. 1808. In XXX. Mikulovské 
sympozium ve dnech 22. – 23. října 2008 na téma Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby 
římské. Brno 2008, s. 229.
61 BĚLINA, HLAVAČKA, TINKOVÁ, Velké dějiny zemí Koruny české, ref. 38, s. 47-51.
62 CRISTE, Erzherzog Carl. Zweiter Band, ref. 67, s. 403.
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vyzbrojení obyvatel. K tomu vzhledem k brzkému uzavření míru nakonec nedošlo. 
V českých zemích byl zformován tzv. myslivecký sbor (Jägercorps), jenž zahrnoval 
asi dva tisíce příslušníků městských střeleckých spolků a dále Česko-moravsko-slezské 
legie arcivévody Karla. Chuť obyvatelstva vstupovat do dobrovolnických legií nebyla 
nijak velká, a bylo proto ke vstupu donuceno formou nátlaku či odměn – jako například 
zvýšením žoldu na trojnásobek (šest krejcarů na den) nebo povýšením řemeslnických 
tovaryšů na mistry. Studenti byli také lákáni udělením mimořádného stipendia a jistého 
pracovního místa, jakmile ukončili svá studia. Nedá se tedy říci, že by byli dobrovolníci 
motivováni „neutuchající láskou ke své vlasti“, jak se dočteme v patentech o zřízení 
těchto formací, nýbrž na základě různých forem nátlaku ze strany státu.63

V Praze formovaný tzv. Tělesný prapor zahrnoval 200 pražských studentů.64 Studenti 
tvořili pouhý zlomek v Legii arcivévody Karla, čítali pouze 634 dobrovolníků (389 
z fi lozofi cké fakulty). Další osudy tohoto útvaru v mnohém připomínají rok 1796. Prapor 
byl dislokován v jižních Čechách, kde cvičil tři měsíce, a ačkoliv do bojů nezasáhl, 
účastnil se velkolepé vojenské přehlídky za přítomnosti císaře. Za zmínku stojí agitační 
snahy české inteligence, která vyzývala obyvatelstvo ke vstupu k dobrovolnickým legiím. 
Jako příklad uveďme historika Františka Faustina Procházku nebo Ignáce Cornovu, 
jenž předválečnou euforii zachytil v divadelní hře Oslava lásky k panovníkovi (Fest der 
Fürstenliebe), připomínající slavnou obranu pražské metropole roku 1648 proti Švédům.65

Česko-moravsko-slezská legie arcivévody Karla zahrnovala celkem 21 praporů (každý 
měl asi tisíc mužů), přičemž Čechy postavily 12, Morava a Slezsko osm a poslední byl 
smíšený. Ve větších městech sice sklidila myšlenka převážně u inteligence ohlas, jinak 
tomu však bylo na venkově, kde došlo k nepokojům a na některých místech dokonce 
k revoltám. Nejznámější je vzpoura v hradišťském kraji v oblasti Ostrovačic, Napajedel, 
Malenovic a Zlína. Příslušníci Legie v těchto lokalitách vyrabovali veškerý alkohol 
a museli být zpacifi kováni pravidelným vojskem. Arcivévoda Karel po těchto událostech 
považoval (s částí generality) zeměbranu za příliš nebezpečný hazard a raději její činnost 
ukončil. Jiného názoru byl arcivévoda Ferdinand a jiní generálové, kteří měli nadále 
zájem na zvýšení početního stavu armády.

Totéž v podstatě platí o roku 1805, kdy se uvažovalo o zřízení tzv. „lidové obrany“ 
(Landsturm).

Organizace zeměbrany – základní charakteristika

Po vyhlášení zeměbrany z 9. června 1809 začaly nejvyšší vládní kruhy ve Vídni 
s její okamžitou organizací. Landwehr byl formován ve všech provinciích monarchie 
s výjimkou Uher (nahradila ho tzv. insurekce)66 a Haliče, jejíž obyvatelstvo bylo 
nejvyššími vládními kruhy ve Vídni považováno za nepříliš spolehlivé.

63 Tamtéž, s. 91-93.
64 Tamtéž, s. 228.
65 BĚLINA, HLAVAČKA, TINKOVÁ, Velké dějiny, ref. 38, s. 91-93.
66 Uhry se v rámci habsburského soustátí již od dob Marie Terezie těšily mimořádnému 
postavení – četným privilegiím, které ostatní země v monarchii neměly. Tyto výsady byly 
předobrazem budoucího vývoje, jenž byl završen o 60 let později dualismem. V Uhrách kromě výše 
daní hlasoval stavovský zemský sněm především o vojenských záležitostech (v počtu mužů, které 
nasadí ve válce, rozpočtu na válku apod.). Roku 1808 uherský sněm odhlasoval, že postaví 80 000 
mužů insurekce (zemské hotovosti) a v požadavcích pravidelné armády vyhověl přáním Františka. 
Na několik Napoleonových prohlášení, aby se Uhry odtrhly od říše, uherské stavy nereagovaly 
a zachovaly tak Habsburkům loajalitu.
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Tato nově vzniklá instituce byla charakteristická několika výlučnostmi, jež ji 
diferencovaly od útvarů pravidelné armády či záložních praporů. Zeměbrana byla institucí 
teritoriální a z toho také vycházel její princip – základní organizační složkou byl kraj. 
V každé provincii byl Landwehr organizován specifi ckým způsobem. Organizace příslušné 
země spočívala na rozhodnutí zemského velitele – inspektora ve věcech zeměbrany 
a jeho zástupce viceinspektora. Funkcí zemských velitelů se ujali arcivévodové vládnoucí 
dynastie Habsburků a při organizování zeměbrany úzce spolupracovali jak s armádou, 
tak čelními představiteli civilní správy v příslušných provinciích. Viceinspektoři se 
rekrutovali z vysoce postavených generálů, které jmenoval císař.

Pro Čechy a Moravu bylo vytvořeno generální velitelství pro zeměbranu (tento úřad 
budu pro zjednodušení dále ve výkladu uvádět jako „generální velitelství Brno“) v čele 
s vrchním velitelem – inspektorem pro Čechy a Moravu, arcivévodou Ferdinandem (1769–
1824). V Čechách spolupracoval arcivévoda Ferdinand s představiteli civilní správy obou 
zemí – nejvyšším českým purkrabím hrabětem Josefem Wallisem a moravskoslezským 
gubernátorem hrabětem Prokopem Lažanským. Spojku mezi Wallisem, Lažanským a arci-
vévodou Ferdinandem zaštiťoval vrchní inspektor v záležitostech zeměbrany, polní 
zbrojmistr hrabě Eugene Argenteau ve výslužbě, který působil jako zástupce arcivévody 
Ferdinanda i Lažanského, a nesl tak na svých bedrech většinu rozsáhlé agendy této instituce. 
Viceinspektorem pro zeměbranu byl jmenován podmaršálek Saint Julien se sídlem v Olomouci. 
Poté, co byl 14. dubna 1809 převelen k armádě, jej vystřídal podmaršálek Spannocchi.

Sloučením obou dědičných zemí pod inspektorát sídlící v Brně stát patrně sledoval, 
s jakým výsledkem vlastenecké aktivity ústřední vlády zapůsobí na národní city česky 
mluvících obyvatel. O tomto faktu svědčí skutečnost, že 79 ze 150 praporů monarchie 
spadalo právě pod generální velitelství Brno.67 Podle dochovaných záznamů Čechy 
a Morava postavily celkem 79 praporů zeměbrany z celkových 150 v monarchii, celkem 
se jednalo o 152 219 mužů. České země se podílely na více než polovině (53 %) veškeré 
zeměbrany říše. Čechy postavily 55 (55 000 mužů) a země Moravskoslezská 24 praporů 
(25 410 mužů).68 Zbývajících 71 praporů bylo formováno v rakouských zemích. 37 
praporů postavily tzv. Vnitřní Rakousy (Kraňsko, Korutany, Štýrsko, Terst a Salzburk). 
Císař jmenoval inspektorem těchto zemí arcivévodu Jana a viceinspektora hraběte Sarau. 
Dolní a Horní Rakousy postavily 34 praporů, které měl na starosti arcivévoda Maxmilián, 
viceinspektoři hrabě von Bissingen a svobodný pán von Hackelberg.69

Velící inspektor byl jmenován generálem a vůči zeměbraneckým praporům měl 
postavení majitele pluku, přičemž disponoval řadou pravomocí a významných funkcí 
(např. jmenováním subalterních důstojníků). Generál přidělil ke každému praporu na jaře 
1809 svého štábního důstojníka (Landwehradjutant).70

Z archivního materiálu je zřejmé, že zeměbrana byla sice v každé zemi organizována 
na principu popsaném v císařském reskriptu, v každé provincii se však vlastní organizace 
lišila v závislosti na konkrétních poměrech a podmínkách příslušné země, a dále na 
schopnostech a kvalitách nejvyšších představitelů vojenské (inspektor) a civilní (guber-
nátor) správy.

67 SVOBODA, Zřízení zeměbrany, ref. 78, s. 229.
68 ZEHETBAUER, Landwehr, ref. 13, s. 201. * Počty mužstva pro jednotlivé země se v literatuře 
často liší. Kupříkladu Eberhard von Vedropoljde ve své práci uvádí stav mužstva moravskoslezské 
zeměbrany na 25 151 mužů, tedy asi o 300 méně než citovaný Zehetbauer. Více: VEDROPOLJDE, 
Eberhard Mayerhoffer. Krieg 1809. I Band. Regensburg. Nach den Feldakten und anderen 
authentischen Quellen. Wien 1907, příloha XII, s. 563.
69 CRISTE, Erzherzog Carl. Zweiter Band, ref. 67, s. 402.
70 FRANKENBERGER, Zeměbrana, ref. 13, s. 119-120.
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Tři dny po vyhlášení Landwehru – 12. června 1808 sepsal hrabě Prokop Lažanský 
stěžejní instrukce pro organizaci zeměbrany v zemi Moravskoslezské.71 Předpis se zabývá 
například specifi ckou odlišností zeměbrany od služby v pravidelné armádě.

Konskripce se týkala všech mužů ve věku 18 – 45 let, kteří nesloužili v armádě či 
nově formovaných záložních útvarech. Císařský patent o vzniku zeměbrany stanovil 
kategorie obyvatel, jejichž příslušníci podléhali odvodům. Povinnost služby v zeměbraně 
se nevztahovala na příslušníky honorace (aristokracie, klérus) a dalších společenských 
vrstev jako např. umělce, úředníky, měšťany, vlastníky živností, sedláky a osoby, které 
vykonávaly svobodná povolání.

Organizační otázky Landwehru v každém kraji řídila krajská správa. Podle zalidnění 
příslušného kraje vypočetla celkovou kvótu mužů, které kraj postavil. Krajští komisaři poté 
stanovili počty mužů, kteří se rekrutovali z jednotlivých panství. Vrchnostenští úředníci 
podle počtu obyvatel podléhajících odvodům stanovili kvóty, jež příslušné obce odvedly.

Poté byli muži povinni sloužit v zeměbraně vybíráni na základě losování. Losování 
probíhalo v prvních dvou červencových týdnech zpravidla v sídle vrchnosti, na radnici 
či jiné hospodářské budově pod dohledem vrchnostenských úředníků, kteří z nádoby 
tahali lístky se jmény budoucích zeměbranců. Poté, co bylo jméno dotyčného muže 
vytaženo z nádoby, bylo následně přečteno a poté zapsáno do knihy mužstva příslušného 
panství. Branec se musel nejpozději do 24 hodin dostavit do vrchnostenské kanceláře 
či magistrátu, kde mu byla vydána tzv. karta zeměbrance, na které bylo uvedeno jméno 
a příjmení brance s přiděleným číslem. V seznamech mužstva se vedle těchto náležitostí 
evidoval jeho věk, místo trvalého pobytu, rodinný stav, povolání, vyznání apod.72

I když byl lístek se jménem příslušného muže vytažen z nádoby, ještě to neznamenalo, 
že se vylosovaný nešťastník službě v Landwehru nevyhne. Muž si za sebe mohl do 24 
hodin, tedy do lhůty, během které se měl hlásit vrchnosti a vyzvednout kartu zeměbrance, 
najít rovnocennou náhradu. Náhradník však musel nejpozději do týdne od nahlášení 
vrchnostenskému úřadu lékařským osvědčením doložit, že je schopen vykonávat službu 
v zeměbraně. Pokud se některý hájitel vlasti snažil službě vyhnout (aniž sehnal za sebe 
k výkonu služby způsobilého náhradníka), úřady do několika dní vyhotovily popis jeho 
osoby včetně jeho osobních vlastností a zaslaly jej na krajský úřad a gubernium. Zde 
byly popisy vytištěny a v mnoha oběžnících rozesílány po celém kraji v německé i české 
jazykové mutaci.

Základním útvarem zeměbrany byl prapor (Batallion). Prapor čítal v rozmezí 800 – 
1 200 mužů a zpravidla se skládal z několika rot neboli setnin (Compagnie). Každá rota 
měla mít 140 – 200 mužů a v praporu jich bylo čtyři až šest. Roty se dále dělily na 
čtyři nebo šest čet (Zug), z nichž každá měla mít kolem 50 mužů. Nejmenším útvarem 
bylo družstvo (Corporalschaft), čítající maximálně 25 mužů, ale často dosahovalo méně 
než poloviny tohoto počtu. Každý prapor zahrnoval šest rot, přibližně 25 čet a 100 družstev. 
Družstvu velel poddůstojník (Unteroffi zier) v hodnosti kaprála (Corporal), četě subalterní 
důstojník (Subalteroffi zier) v hodnosti poručíka (Lieutenant73) a rotě vyšší důstojník 
v hodnosti setníka/kapitána (Hauptmann) či kapitánporučíka (Capitainlieutenant)74. 

71 MZA Brno, F 53 Velkostatek Jaroslavice, karton 136, sign. 29, fo. 4.
72 Tamtéž, B 6 Napoleonské války, karton č. 31, sign. S, fo. 68.
73 V pramenech se setkáváme pouze s hodnostmi podporučíka a nadporučíka, německy 
Unterlieutenant a Oberlieutenant, nikoliv však hodností poručíka.
74 Hodnost kapitánporučíka (Capirain-Lieutenant, Capitaine-Lieutenant či Hauptmannlieutenant) 
vznikla v době, kdy důstojník v hodnosti poručíka velel tzv. štábní setnině, které veleli vyšší důstojníci 
v hodnosti setníka či kapitána. Roku 1748 byla ofi ciálně ustavena hodnost kapitánporučíka. Vojáci 
s touto hodností zpravidla pobírali vyšší služné než poručíci. Roku 1805 byly sice štábní setniny 
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Praporu zpočátku velel císařem jmenovaný příslušník aristokracie, neboť disponoval 
u svého mužstva (svých poddaných) přirozenou autoritou. Velitelé praporů v hodnosti 
majora či plukovníka měli k dispozici štábního důstojníka (Staaboffi zier) neboli adjutanta 
praporu, jehož jmenoval císař na návrh velitele praporu. Velitele rot a čet navrhoval 
krajský hejtman společně s velitelem příslušného praporu, velitele družstev příslušná 
panství se souhlasem velitelů rot a tato jména musela být dále potvrzena jak krajským 
hejtmanem, tak velitelem praporu.75

Každý velitel roty v hodnosti setníka či kapitánporučíka měl mít dva šikovatele, dva 
bubeníky, jednoho účetního a dva sluhy. V okamžiku povolání praporů do polní služby 
každý prapor najal jednoho kaplana, vrchního lékaře, ranhojiče, auditora praporu, 
účetního, několik tesařů a sluhů. V případě vpádu nepřítele do země měli zeměbranci 
složit přísahu ke svému praporu a čekat na dispozice vrchního velení.76

Ke stěžejním povinnostem zeměbrance patřila účast na pravidelných cvičeních. 
Snahy důstojníků vštípit pasivním zeměbrancům vojenské řemeslo se potkalo s prvními 
nesnázemi, s nimiž se musely místní úřady vypořádat. První cvičení se odehrála v polovině 
července 1809 zpravidla dopoledne o nedělích a svátcích a trvala dvě až tři hodiny. Branci 
cvičili v družstvech v každé vesnici či farnosti, zahrnující i obyvatele přilehlých usedlostí. 
Pokud se branec z jakéhokoliv důvodu nedostavil na výcvik, byl vrchnostenskými 
úřady evidován a náležitě potrestán za vzpouru proti vrchnosti. Vrchnost však musela 
každého brance na jeho žádost jednou do měsíce uvolnit z výcviku. Jednou do měsíce 
proběhl výcvik v rámci roty, při kterém mužstvo střílelo na cvičební terče. Počátkem 
března 1809, kdy již byla válka s Francií na spadnutí, se konala dvoutýdenní soustředění 
v rámci praporu, při kterém si měli nezkušení nováčci přivyknout polní službě. Během 
doby soustředění a posléze narukování do služby dostávali pravidelný žold. O konkrétní 
lokalitě výcviku čet a rot rozhodoval hejtman příslušného kraje.77

Důstojníci ve spolupráci s vrchnostenskými úředníky každý týden sepisovali hlášení 
o pravidelném výcviku mužstva a jednou do měsíce vedli jejich evidenci (kniha mužstva-
Mannschaftsbuch). Každá obec zasílala na krajský úřad jednou týdně raporty, v nichž 
zeměbranečtí důstojníci a poddůstojníci hlásili pokroky ve výcviku mužstva. Pravidelná 
hlášení společně s vyhotovenými seznamy oznamovala krajským úřadům stavy 
jednotlivých rot a čet, tedy aktuální přírůstek a úbytek příslušného mužstva, jiné případné 
problémy apod. Poté, co kraj obdržel tato hlášení, bedlivě je zkoumal a informoval 
gubernium o pokrocích či naopak nesnázích s formováním praporů.

Vzhledem k tomu, že stát zamýšlel na zeměbraně co nejvíce ušetřit, aplikoval vzory 
uniforem, jako měla Legie arcivévody Karla roku 1800. Uniforma se měla skládat 
z prostého šedého kabátu (mundúru), bílých kalhot a plstěného klobouku. Důstojníci nosili 
uniformy podle vzoru pravidelné armády. Bylo stanoveno, že branci a kaprálové budou 
ozbrojeni šavlí a mušketou s bajonetem. Poddůstojníci nosili šavli, poddůstojnickou hůl 
a mušketu. Totéž platilo (až na poddůstojnickou hůl) o výbavě důstojníků.78

Vzhledem k dlouhým vzdálenostem branců do lokalit pravidelného výcviku bylo 

formálně zrušeny, hodnost kapitánporučíka však nadále přetrvala. Kapitánporučík dále velel rotě. 
Roku 1849 byla hodnost kapitánporučíka defi nitivně zrušena a kapitánporučíci byli povýšeni 
na setníky. Často se také setkáváme s termínem Hauptmannlieutenant. Více: UHLÍŘ, Lubomír. 
Hodnosti rakouské armády za koaličních válek. In Internetové stránky, http://www.primaplana.cz/
news/hodnosti-rakouske-armady-za-koalicnich-valek/. Naposledy aktualizováno 3. 3. 2015.
75 ZEHETBAUER, Landwehr, ref. 13, s. 33-34.
76 Tamtéž.
77 WREDE, Alphons. Geschichte K. und K. Wehrmacht, Band V. Wien 1898, s. 85.
78 Tamtéž.



58

VOJENSKÁ HISTÓRIA

stanoveno, že doba cesty na výcvik branců nesmí být delší než tři hodiny. Při organizaci 
asistovaly rezervní prapory, jež zásobovaly zeměbranecká družstva potřebným 
materiálem, a ty s nimi pod dohledem velitelů rot a praporů absolvovaly pravidelná 
cvičení. Důstojníci prováděli inspekce svých čet a rot. Na výcvik mužstva také dohlíželi 
nejvyšší představitelé obcí či far. Muškety měly být pod dohledem místní vrchnosti co 
nejdříve dodány všem praporům, jejichž důstojníci měli dbát na to, aby s nimi branci 
opatrně zacházeli. Důstojníci dále měli zajistit, aby byly tyto muškety uskladněny na 
bezpečném a suchém místě. Případné opravy mušket se měly hradit na náklady konkrétní 
obce. Střelné zbraně byly zpravidla uloženy v hospodářské budově poblíž místa určeného 
k výcviku, před jehož začátkem byly zbraně rozdány mužstvu a po konci na stejné místo 
vráceny. Pokud branec po skončení výcviku nevrátil mušketu do určeného skladiště, byl 
vrchností přísně potrestán. Poté co branci obdrželi muškety, učili se s nimi zacházet. Každý 
branec měl vystřelit na terč alespoň čtyřikrát za rok. Také se mohl ve svém volném čase 
na povolení krajského hejtmana učit střelbě. Po dohodě střelecky talentovaných branců 
s velitelem praporu mohly být zformovány ostrostřelecké setniny, které by se ve střetu 
s nepřítelem působily jako předsunuté hlídky před frontou praporu podle francouzského 
vzoru formací tiraillérů. Některé kraje postavily po několika setninách ostrostřelců.79

Podle instrukcí měla mít každá rota alespoň 12 branců, kteří vynikali ve střelbě a mohli 
tak zaujmout ve své rotě úlohu ostrostřelců. Každý prapor měl mít 72 ostrostřelců, kteří 
by v boji tvořili před svým praporem střelecký předvoj.80

Ke komunikaci s vrchnostenskými kancelářemi, magistráty a krajskými úřady či 
guberniem (potažmo generálním velitelstvím Brno) měla sloužit korespondence pomocí 
ordonancí (kurýrů) jednotlivých rot.

* * *
Landwehr byl institucí zcela specifi ckou. Vzhledem k tomu, že zemská obrana měla 

být levnou „náhražkou“ pravidelné armády, její chod vedle orgánů státní správy řídilo 
generální velitelství pro zeměbranu sídlící v Brně.

Většinu administrativy vyřizovaly tři instance orgánů státní správy na Moravě. 
Nejvýše stálo Moravskoslezské gubernium v Brně, jehož představitelé zasílali instrukce 
o organizaci zemské obrany na krajské úřady. Ty na základě těchto opatření začaly 
organizovat zeměbranu ve svém kraji – zasílaly instrukce a příkazy vrchnostenským 
úřadům a magistrátům a disponovaly nad zeměbranci trestními pravomocemi. Nejníže 
stály vrchnostenské úřady a magistráty, které plnily žádosti krajských úřadů.

Ihned po zavedení Landwehru byla ustavena Guberiální komise pro záležitosti 
zeměbrany, na jejíž činnost dohlížel neúnavný moravský hejtman a gubernátor Markrabství 
moravského a Vévodství slezského Prokop Lažanský z Bukůvky, který pohotově připravil 
organizační plán zeměbrany pro území Moravy a Slezska. Lažanský také napsal krátce po 
zřízení zeměbrany první vyhlášku s cílem získat pro tuto myšlenku místní obyvatelstvo.81

Lažanského velmi platným pomocníkem byl od roku 1808 penzionovaný polní zbrojmistr 
hrabě Eugen von Argenteau, který působil v Brně v záležitostech zeměbrany jako zástupce 
hraběte Lažanského i arcivévody Ferdinanda, a byl prostředníkem v komunikaci mezi 
oběma institucemi. Na jeho bedrech ležela tíha rozsáhlé agendy, kterou během roku a půl 
její existence denně vyřizoval. Dalším velmi pracovitým úředníkem, se kterým se budeme 

79 MZA Brno, F 53 Velkostatek Jaroslavice, karton 136, sign. 29, fo. 4.
80 ZAO Olomouc, Metropolitní kapitula Olomouc, díl 2, svazek 1, karton 1529, sign. 8717, fo. 
339–343.
81 SVOBODA, Zřízení zeměbrany, ref. 78, s. 237.
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v dalších kapitolách často setkávat, byl hrabě Alois Glässer ve funkci prezidiálního 
sekretáře Markrabství moravského a Vévodství slezského, jenž během let 1808–1810 
vyhotovil tisíce různých žádosti a nařízení. Z nejvyššího zemského úřadu v Brně byly do 
osmi krajských úřadů do Brna, Olomouce, Jihlavy, Znojma, Uherského Hradiště, Přerova, 
Těšína a Opavy rozesílány veškeré příkazy a nařízení, které krajští úředníci opisovali do 
několika kopií a zasílali je na příslušné magistráty a vrchnostenské kanceláře.82

Zmínku si zaslouží role krajských úřadů při organizaci zeměbrany. Ty se staly po 
guberniu nejvyšší instancí organizační správy a při vytížení tohoto nejvyššího zemského 
úřadu představovaly její druhý nejvyšší organizační stupeň v příslušné zemi. Čelní 
představitelé těchto úřadů – krajští hejtmani se svými byrokratickými aparáty krajských 
komisařů jako např. kancelistů, protokolárních úředníků, sekretářů atd. (asi 15 – 20 osob, 
v závislosti na velikosti kraje) byli nejvyššími představiteli organizace v kraji, na jejichž 
organizačních schopnostech, energičnosti, vůli a úsudku se často odrážel vývoj organizace 
zeměbrany příslušného kraje a v následujícím výkladu se s jejich jmény budeme často 
potkávat. Z těchto důvodů pokládám za nutné zmínit tyto krajské hejtmany.

V olomouckém kraji vykonával funkci krajského hejtmana a guberiálního rady Karl 
Sigmund Bukuwka hrabě von Bukuwsky, v brněnském hrabě Wolfgang Edler von 
Männer, přerovském hrabě Joseph von Sedlnitzky, znojemském rytíř Vincenz Edler von 
Rosenzweig, jihlavském hrabě Anton Alois von Hüss, hradištském hrabě Johann Baptist 
Katzer Edler von Lindenhein und Freienberg, opavském hrabě Ernest von Mükusch und 
Buchberg (současně ředitel opavského gymnázia, prefekt státní městské komise v Opavě, 
Krnově a Rájci, a kancléř zemědělské komise Vévodství slezského) a v těšínském kraji 
hrabě Karl Philipp von Rechtenbach (prefekt státní městské komise Těšína a Bílovce).83

* * *
Instrukce o ustavení zeměbrany se od svého vyhlášení císařským patentem z 9. červ-

na 1808 velmi rychle šířily do českých zemí. Prostřednictvím zemského prezidia zveřejněný 
majestát císaře Františka o zřízení Landwehru z 14. června dorazil o tři dny později na 
gubernium, které ho následně v mnoha výtiscích rozeslalo na příslušné krajské úřady, a ty 
dále na všechna panství a magistráty, aby tak byly co možná nejrychleji všechny úřady 
v zemi obeznámeny s těmito zásadami. 1. července dalo gubernium do oběhu vyhotovený 
předpis o organizaci zeměbrany v zemi Moravskoslezské, které rozeslalo všem krajským 
hejtmanům.84

Prameny prokazují, že organizace zeměbrany si vyžadovala od všech úředníků 
a komisařů jednotlivých úřadů na Moravě a Slezsku značné úsilí. Samotnou organizaci 
prováděl každý krajský úřad ve svěřených obvodech a nesl za ni odpovědnost. Ten byl 
v pravidelném styku s guberniem, kam se obracel v případech, kdy si nebyl jist, jak řešit 
danou situaci. Jednou za čtvrt roku zasílal kraj guberniu výkaz o stavu a počtu mužstva 
všech krajských praporů společně s vyhotovenými rozsáhlými seznamy mužstev podle 
jednotlivých panství a měst.

Od počátku zřízení zeměbrany se vedla stálá korespondence mezi všemi třemi úrovněmi 
civilní správy, která se dala do pohybu takřka okamžitě po uveřejnění patentů o jejím 
zřízení v místním tisku. Nepřetržitý písemný styk byl mezi úřady jedním z hlavních 

82 FRANKENBERGER, Otakar. Zeměbrana českých zemí v roce 1809. In Bitva u Znojma 
a válka roku 1809. Sborník dokumentů a studií ke 200. výročí bitvy u Znojma. K vydání připravil 
Jakub Samek. Znojmo 2009, s. 121.
83 GASTL, Johann Georg. Schematismus für das Markgrafthum Mähren und Herzogthum 
Schlesien auf das Jahr 1809. Brünn – Ollmütz 1809, s. 56-61.
84 ZAO Olomouc, Velkostatek Tovačov, karton 438, sign. 848, fo. 2-11.
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rysů organizace této zvláštní a v mnoha ohledech až příliš komplikované instituce, jež si 
vyžádala od krajských hejtmanů až po nižší úředníky typu písaře, justiciára či kancelisty, 
nejednou mnoho času a trpělivosti.

Spisový materiál magistrátů měst a vrchnostenských kanceláří tvořil základní pilíř 
rozsáhlé agendy zeměbrany a nalezneme zde většinu odpovědí organizačních záležitostí 
Landwehru. Ve vrchnostenských kancelářích a magistrátech místní úředníci vytvářeli 
seznamy mužstev zeměbrany a důstojníků, které každý měsíc zasílali krajským úřadům 
a na generální velitelství Brno. Úřady ve spolupráci se zeměbraneckými důstojníky 
a poddůstojníky sepisovali pravidelná hlášení o stavu zeměbrany. V praxi důstojníci 
a poddůstojníci (prostřednictvím vrchnostenských úředníků) zasílali raporty za uplynulý 
měsíc mezi druhým až osmým dnem měsíce následujícího. Z výše uvedeného vyplývá, 
že stát měl nemalý zájem na tom, aby poddaní akceptovali zeměbranu co nejdříve 
a prostřednictvím pravidelných hlášení od jednotlivých magistrátů a vrchnostenských 
kanceláří průběžně sledoval, jakých výsledků dosahuje zeměbrana u místního obyvatelstva 
v konkrétních oblastech a pokroků za uplynulé období (měsíc). Například velitelé praporu 
jednou do měsíce krajským úřadům hlásili, kolik je v konkrétních obcích příslušníků rezerv, 
potenciálních rekrutů do vojska, počet zeměbranců a kolik jich se účastnilo pravidelných 
cvičení (nebo naopak nedostavilo), a kolik se přihlásilo za tu dobu dobrovolníků.85 

Každý raport o celkovém stavu mužstva měl být vyhotoven ve třech provedeních. První 
se založil na příslušném vrchnostenském úřadu, druhý se zaslal na krajský úřad a třetí na 
vojenský komisariát generálního velitelství zeměbrany do Brna. Úřady společně s tímto 
formulářem také zasílaly vyhotovené seznamy všech vhodných kandidátů do hodností 
důstojníků a poddůstojníků s popisem jejich osobních vlastností a vojenských zkušeností 
(odborná kvalifi kace). Každý magistrát či panství vyhotovoval protokol a knihu mužstev, 
kde byl evidován jejich kompletní stav. Tyto úřady dále sepisovaly raporty refl ektující 
aktuální stav příslušného družstva či čety během nástupu na pravidelné cvičení. Tato 
hlášení byla společně se seznamy branců zasílána na krajský úřad.86

Úřady podle číselných údajů knih mužstev a hlášení získávaly průběžný přehled 
o stavu svého mužstva. Vyhotovování jednotlivých propagačních brožur, oběžníků, 
seznamů navrhovaných důstojníků a knih mužstva si vyžadovaly značné materiální 
náklady. V mnoha případech byli pro tento úkol objednáváni lokální knihtiskaři. 
Kupříkladu 12. července 1808 olomoucký krajský hejtman Bukuwsky požadoval tisk 
hlavních a měsíčních hlášení a dále vyhotovení knihy mužstva zeměbrany a jednotlivých 
karet zeměbranců olomouckého kraje. Tímto úkolem byl pověřen hejtmanem navržený 
olomoucký knihtiskař Alois Skarnitzer, za což měl dostat od kraje patřičně zaplaceno.87

* * *
Zemská obrana v letech 1808 – 1809 byla za napoleonských válek specifi ckým 

experimentem nejvyšších vládních kruhů, jehož záměrem bylo efektivně zvýšit početní 
stav vojska na bojišti za vynaložení minimálních prostředků ze strany státu. S výjimkou 
Uher a Haliče byla formována ve všech zemích monarchie a vůbec poprvé doposud 

85 SOkA Olomouc, Archiv města Olomouce, karton 354, sign. 120 IV.
86 Tamtéž. Napoleonské války, karton 31, sign. S, fo. 56. * Rovněž byl vyhotovován výkaz 
stavu mužstva čet, jenž sledoval celkový počet aktivního stavu mužstva, tedy počet mužů, kteří 
přestoupili z jiných čet, nově přihlášených branců do zeměbrany či jedinců, kteří přestoupili jiným 
způsobem, a jejich celkový součet. V kategorii stavu úbytku mužstva byli evidováni branci, kteří 
během měsíce zemřeli, přešli k jiné vrchnosti, nebo odešli z jiných důvodů, a nakonec se uváděl 
výsledný součet úbytku mužstva. Tamtéž, fo. 54.
87 SOkA Olomouc, Archiv města Olomouce, karton 354, sign. 120 IV.
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pasivní vrstvy obyvatelstva aktivně participovaly na válečném úsilí říše ve velkém 
počtu. Fakt, že se tyto složky „lidového vojska“, inspirované francouzskými národními 
gardami, nesetkaly u většiny obyvatelstva s úspěchem, nevypovídá vyloženě o odporu 
namířenému proti státu. Přestože byly agitační brožury překládány do češtiny a doposud 
nevídaným způsobem stát apeloval na české vlastenecké cítění a reminiscencí jeho 
slavné národní minulosti, poddaní se s těmito idejemi „lidové války“ mohli na počátku 
19. století identifi kovat jen stěží. Veškeré snahy státu využít tohoto nacionalismu ve svůj 
prospěch proto nenalezly v českých zemích s výjimkou měšťanstva a aristokracie příliš 
mnoho sympatií.

L. VAVERKA: „VOLKSKRIEG“, DIE ENTSTEHUNG DER LANDWEHR DES 
HERZOGTUM MÄHREN UD SCHLESIEN UND IHRE GLIEDERUNG IM JAHRE 1808

Die Landwehr stellte in den Jahren 1808 – 1809 ein spezifi sches Experiment der höchsten 
Regierungsstellen aus der Zeit der napoleonischen Kriege dar. Ihre Hauptaufgabe bestand darin, 
die zahlenmäßige Stärke des Heeres am Kampfl atz effektiv und durch die minimalen fi nanziellen 
Auswände seitens des Staates zu erhöhen. Mit Ausnahme von Königreich Ungarn und Galizien 
wurden die Landwehrverbände auf dem ganzen Gebiet der Habsburger-Monarchie gebildet. 
Auf diese Weise konnten die meistens passiven Bevölkerungsschichten zum ersten Mal aktiv 
am Kriegsbemühen des Reiches aktiv und zahlenmäßig stark teilnehmen. Die Tatsache, dass 
diese Verbände des „Volksheeres“, inspiriert durch die französischen Nationalgarden, mit wenig 
Enthusiasmus der breiten Teile der Bevölkerung aufgenommen wurden, spricht nicht unbedingt 
für eine starke, gegen den Staat gerichtete Gegenwehr. Trotz der Tatsache, dass die Flugblätter und 
Broschüren ins Tschechische übersetzt worden sind und der Staat auf diese Weise in einem bis daher 
nie da gewesenem Ausmaß an den Patriotismus und Reminiszenzen der glorreichen Vergangenheit 
appellierte, konnten sich die Untertanen am Anfang des 19. Jahrhunderts mit diesen Ideen des 
„Volkskrieges“ nur schwer identifi zieren. Mit der Ausnahme des Bürgertums und der Aristokratie 
konnten jegliche Bemühungen des Staates um eine Instrumentalisierung des Nationalismus in den 
böhmischen Ländern auf wenig Erfolg hoffen.
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ŠĽACHTIC PONGRÁC ZO SVÄTÉHO MIKULÁŠA – 
NAJVÝZNAMNEJŠÍ SLOVENSKÝ VOJAK A POLITIK 
V 15. STOROČÍ

FERDINAND ULIČNÝ

ULIČNÝ, F.: Nobleman Pongrác of Svätý Mikuláš – The Most Signifi cant Slovak 
Soldier and Politician of the 15th Century. Vojenská história, 2, 21, 2017, pp 62-83, 
Bratislava.
Author of the study is a historian focusing mostly on medieval but also modern history 
of Slovakia. In the scientifi c paper submitted, he provides fi ndings as well as opinions 
from the research of the life of the nobleman Pongrác of Svätý Mikuláš. The author 
gathered and studied dozens of direct and indirect documents of the period, in particular 
papers, letters, and chronicles of the 15th century. Based on the information found, he 
described the private life of this man, his public activity as the soldier and politician 
in the political and power struggles in the Hungarian Kingdom of the last third of the 
15th century, the ownership of inherited and acquired land property as well as the use 
of the occupied land, in total about 20 castle estates, mainly in the Western Slovakia. 
Thereby, he became a member of the small group of the moguls of the period, with 
his public activities being described with controversy by his contemporaries as well 
as historians. The author considers him to be the most signifi cant Slovak soldier and 
politician of the 15th century Hungarian Kingdom.
Military History. Slovakia. Middle Ages. Nobleman Pongrác of Svätý Mikuláš.

Táto vedecká štúdia patrí do dvoch programov nášho výskumu, teda o pôvode, spo-
ločenskej činnosti a vývoji šľachty na Slovensku, ako jedinečnej sociálnej skupiny 
obyvateľov v stredoveku. Výsledkom doterajšieho výskumu sú diela o dejinách šľachty 
na Slovensku, ale aj v bývalej Liptovskej stolici. Štúdia patrí však aj do programu 
príležitostného výskumu vojenských vpádov a vojenstva na Slovensku.1 Predkladaná 
štúdia je venovaná životu liptovského šľachtica Pongráca zo Svätého Mikuláša, ktorý, 

1 ULIČNÝ, Ferdinand. Najstaršia šarišská a užská šľachta. In Najstaršie rody na Slovensku. 
Ed. Štulrajterová, Katarína. (b. m.) : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici 
slovenskej, 1994, s. 65-76. ISBN 80-967103-0-3. ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny sídlenia Zemplínskej 
župy. Michalovce : Zemplínska spoločnosť, 2001, s. 718-722. ISBN 80-968579-1-6. ULIČNÝ, 
Ferdinand. Pôvod a vývoj šľachty a Zlatá bula z roku 1222. In Historický časopis, 58, 1, 2010, s. 81-
90. ISSN 0018-2575. ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny Slovenska v 11. až 13. storočí. Bratislava : Veda, 
vydavateľstvo SAV, 2013, s. 391-452. ISBN 978-80-971658-0-2. ULIČNÝ, Ferdinand. Šľachtic 
Donč syn Dominika, zvolenský a liptovský župan. In RÁBIK, Vladimír (zost.). Litteris ac moribus 
imbutus. Studia historica Tyrnaviensia XVI. Trnava, 2014, s. 27-47. ISBN 978-83-7490-690-6. 
ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny Liptova od 9. do 19. storočia. Liptovský Hrádok : Komunitná nadácia 
Liptov, 2014, s. 283-296. ISBN 978-80-971658-0-2. ULIČNÝ, Ferdinand. Domovský, národnostný, 
sociálny pôvod a vývoj liptovskej šľachty v 13. až 15. storočí. (Rkp.). ULIČNÝ, Ferdinand. Poľské 
vojenské vpády na Slovensko v druhej polovici 15. storočia. In Historické štúdie XV. 1970, s. 
253-262. ULIČNÝ, Ferdinand. Vpády Mongolov na Slovensko v roku 1241. In Vojenská história, 
8, 3, 2004, s. 3-20. ISSN 1335-3314. ULIČNÝ, Ferdinand. Vojny sedmohradských kniežat proti 
uhorským kráľom v 17. až začiatkom 18. storočia. In KOVAČKA, Miloš – AUGUSTÍNOVÁ, Eva. 
Memorialis. Historický spis slovenských stolíc. Martin : Slovenská národná knižnica, 2008, s. 8-11. 
ISBN 978-80-89301-25-6.
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ako som zistil, bol najvýznamnejším slovenským vojakom a politikom slovenského 
pôvodu v Uhorsku v 15. storočí.

Štúdia z obsahového, predmetového hľadiska najprv poskytuje stručný prehľad 
o poznatkoch a názoroch niekoľkých generácií historikov o šľachticovi Pongrácovi, 
následne uvádza informácie o dobových prameňoch, informujúcich o živote tohto muža. 
Nasleduje jadro štúdie, ktoré sa skladá zo štyroch kapitol v poradí:

1/ o súkromnom živote šľachtica Pongráca;
2/ o jeho verejnej činnosti;
3/ o jeho pozemkových majetkoch;
4/ o hodnotení činností šľachtica Pongráca jeho mladšími súčasníkmi aj početnými 

historikmi, vrátane autora tejto štúdie.

O šľachticovi Pongrácovi zo Svätého Mikuláša písali uhorskí, českí, maďarskí 
a slovenskí genealógovia a historici odborné diela už od konca 18. storočia. Pripomenieme 
si ich v časovej postupnosti.

Uhorský bádateľ Andrej Lehocký už koncom 18. storočia uverejnil genealogické 
a historické dielo o menovite uvedených uhorských prelátoch, barónoch, ale aj 
najvýznamnejších šľachtických rodoch. Medzi siedmimi šľachtickými rodmi liptovského 
pôvodu, teda o rodoch Giláni, Kevel, Matiašovský, Okoličáni, Palúdzsky, Svätojánsky 
písal, hoci stroho, aj o rode Pongrác (Pongracz) zo Svätého Mikuláša. Medzi uvedenými 
rodmi písal aj o Pongrácovi, šľachticovi z Liptova, kapitánovi Skalice a nedôkazne, 
chybne aj ako údajnom vojvodovi Sedmohradska.2 Treba zdôrazniť, že tento bádateľ 
a autor písal meno tohto rodu v tvare Pongrácz, teda vo foneticky slovenskom znení.

Najvýznamnejší český historik František Palacký v epochálnom diele o dejinách 
českého národa uverejňovaného od roku 1848 stručne písal, ale najmä charakterizoval 
šľachtica Pongráca. Vnímal ho správne ako konkurenta českého vojenského veliteľa, 
žoldniera Jana Jiskru, s ktorým bol národnostne totožný. S pochopením aj obdivom opísal 
Jiskrovu činnosť v Uhorsku, ktorý mal politické rozpory so Slovákom Pongrácom. F. 
Palacký charakterizoval Pongráca ako nadmieru smelého, odvážneho a ukrutného muža, 
ktorý pôsobil v Turci, v moravsko-rakúskom pohraničí ako nezávislý mocnár.3 

Ivan Nagy, najvýznamnejší maďarský genealóg uhorských šľachtických rodov, 
v deviatom zväzku mohutného syntetického diela, publikovaného v roku 1862, dovtedy 
a doteraz najpodrobnejšie opísal najvýznamnejších aj nevýznamných členov rodu 
Pongrác zo Svätého Mikuláša. Podrobne opísal aj život a činnosť Pongráca II.4 Autorove 
poznatky a názory nekriticky preberajú alebo dôkazne overujú alebo opravujú všetci 
maďarskí, ale najmä slovenskí neskorší genealógovia a historici. Jeho poznatky a názory 
preveríme v ďalších častiach štúdie o živote a verejnej činnosti šľachtica Pongráca zo 
Svätého Mikuláša.

Franko Víťazoslav Sasinek, najrozhľadenejší a najproduktívnejší slovenský historik, 
amatér v druhej polovici 19. storočia v rámci témy o slovanských bojovníkoch v Uhorsku 
v 15. – 17. storočí napísal a v roku 1872 uverejnil aj štúdiu o Pongrácovi, ktorého 

2 (LEHOCZKY, Andreas). Stemmatographia statuum et ordinum seu nobilium familiarum 
regni Hungariae I. Posonii, 1796; II. Posonii, 1798, s. 312 „Pangratius comes de Lypto“ bez 
odkazov na pramene. Na druhom titulnom liste nie je vytlačený autor knihy. (Ďalej LEHOCZKY, 
Stemmatographia).
3 PALACKÝ, František. Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě. Praha 1908, s. 847 
„Pankrac“ bez odvolaní na pramene. (Ďalej len PALACKÝ, Dějiny).
4 NAGY, Iván. Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblakkal IX. P-K. Pest, 
1862, s. 404-408 „II. Pongrácz“. (Ďalej len NAGY, Magyarország családai).
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v úvode predstavil ako slovenského bohatiera.5 Opisoval ho menom Pankrác a využil 
vtedy jestvujúce edície uhorských a českých prameňov, práce starších historikov, ale 
vôbec nie I. Nagya alebo F. Palackého. Sasinkov text je doteraz najrozsiahlejším opisom 
činnosti a života šľachtica Pongráca od slovenského autora. O niektorých Sasinkových 
vedomostiach o Pongrácovi sa zmienime nižšie.

Štefan Nikolaj Hyroš, rímskokatolícky farár v kostole svätého Michala, najúspešnejší 
liptovský amatérsky historik v Liptove v druhej polovici 19. storočia napísal a v roku 
1876 uverejnil knihu, monografi u o dejinách hradu Likava. V nej, v kapitole VII., aj 
v kapitole VIII. pomerne často, podrobne a dôkazne písal aj o pestrej verejnej činnosti 
šľachtica Pongráca od roku 1435.6 

Dvojica maďarských historikov József Szalay a Lajos Baróti koncom 19. storočia 
v syntetickom diele o maďarských národných dejinách stručne opísala verejné činnosti 
J. Jiskru, P. Komorovského aj Pongráca, ktorí spôsobovali nešťastia v hornom Uhorsku.7 

Maďarskí bádatelia Artúr Szerémi a József Ernei v roku 1912 vydali knihu o dejinách 
rodu Majténi z Majcichova a Hornom Uhorsku. V nej pomerne podrobne opísali 
v samostatnej kapitole aj činnosť šľachtica Pongráca zo Svätého Mikuláša. Ich opis 
činnosti Pongráca s častými tematickými odbočeniami a vysvetlivkami je v časovej 
postupnosti od roku 1415 s odvolaniami na staršiu maďarskú aj slovenskú literatúru 
a dobové pramene. Pracovali však bez potrebnej odbornej kritickosti. Ich text je rozsahom 
najväčším a najpodrobnejším opisom verejných činností Pongráca v maďarskej literatúre. 
Títo autori prví napísali, že šľachtic Pongrác bol v sprievode kráľa Žigmunda na koncile 
v Kostnici (Konstanz, Nemecko) v roku 1415.8 

Belo Klein, rodák z Hýb, liptovský vzdelanec, slovenský národovec a osvetár aj 
amatérsky historik v roku 1924 zverejnil útlu knižku o slovenskosti liptovského zemianstva. 
V tej knihe stručne písal aj o Pongrácovcoch a konkrétne o šľachticovi Pongrácovi. Ako 
v poradí druhý napísal, že Pongrác bol v roku 1415 na známom koncile v meste Kostnica 
v početnom sprievode uhorského kráľa Žigmunda. Autor vyzdvihol verejnú činnosť 
Pongráca a prirovnal ho k slávnejšiemu a známejšiemu šľachticovi a oligarchovi Matúšovi 
Čákovi. Text nemá odvolania na pramene a literatúru.9 

Český historik Miloslav Vach v štúdii z roku 1957 o činnosti Jána Jiskru v Uhorsku 
v rokoch 1440 – 1442 vnímal Pongráca ako dobrodružného a lúpežného magnáta 
a politického konkurenta J. Jiskru.10 

V prvej kolektívnej syntéze dejín Slovenska v stredoveku z roku 1986 je niekoľko viet aj 
o vojenskej a politickej činnosti šľachtica Pongráca od roku 1434 do roku 1453. Z textu je 
zrejmé, že autor Richard Marsina uviedol už známe poznatky o verejnej činnosti toho muža, 

5 SASINEK, Franko Víťazoslav. Slovanskí válečníci v Uhorsku XV. – XVII. storočia, VII. 
Pankrác z Liptovského Svätého Mikuláša. In Letopis Matice slovenskej IX, 1872, s. 5-11; s. 5 
„slovenský bohatier“. (Ďalej len SASINEK, Slovanskí válečníci).
6 HYROŠ, Štefan Nikolaj. Zámok Lykava a jeho páni poťahom na državie, Lyptov a okolie. 
Turčiansky Svätý Martin, 1876, s. 78 a n. (Ďalej len HYROŠ, Zámok Lykava).
7 SZALAY, József – BARÓTI Lajos. A Magyar nemzet története II. Budapest, (b. r.), s. 199. 
(Ďalej len SZALAY, BARÓTI, A Magyar).
8 SZERÉMI, Artúr – ERNEI, József. A Majthényiak és a Félvidék, I. Budapest, 1912, s. 264-
308, 615-626. (Ďalej len SZERÉMI – ERNEI, A Majthényiak).
9 KLEIN, Belo. Zemianstvo Liptova a jeho slovenskosť. In Slovenské pohľady, 40, 1942. Aj 
samostatne Martin : Matica slovenská, 1924, s. 46-47. (Ďalej len KLEIN, Zemianstvo Liptova).
10 VACH, Miloslav. Jan Jiskra z Brandýsa a politický zápas Habsburků s Jagellovci o Uhry 
v letech 1440-1442. In Historické štúdie III. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1957, s. 172. (Ďalej 
len VACH, Jan Jiskra).
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avšak bez odvolaní na predchádzajúcich historikov, čo je v syntézach zaužívaný spôsob.11 
Branislav Varsik, jeden z prvých a veľmi produktívnych slovenských profesionálnych 

historikov v 20. storočí až v roku 1988 zverejnil knihu o pôvode a vývine slovenského 
zemianstva. V nej pomerne podrobne s odkazmi na pramene a zriedka aj na niektorých 
predchádzajúcich historikov, opísal verejnú činnosť šľachtica Pongráca od roku 1432 
do prelomu 50. a 60. rokov 15. storočia. Autor zapisoval meno tohto šľachtica v podobe 
Pangrác.12 

V Slovenskom biografi ckom slovníku vo zväzku vydanom v roku 1990, aj v knihe 
autorského kolektívu z roku 1997 o slávnych Slovákoch, sa nachádzajú stručné, heslovité 
opisy pôvodu a činnosti šľachtica Pongráca. Pri oboch je na konci textu zoznam použitej 
literatúry. V oboch textoch je opisovaný muž s krstným menom Pongrác.13 

Márton Szluha, maďarský amatérsky genealóg v roku 2000 publikoval rozsiahlu knihu 
o liptovských zemianskych rodoch. V tabuľkovej časti sú pri mužovi Pongrácovi s rokmi 
1415, 1471 napoly pravdivé aj nepravdivé údaje.14 

 
Hlavným priamym, najobsažnejším aj najpravdivejším prameňom informácií o pôvode 

a verejnej činnosti šľachtica Pongráca zo Svätého Mikuláša sú listiny rozličných 
vydavateľov a listy rozličných autorov z druhej tretiny 15. storočia. Ich pôvodcami boli 
vtedajší uhorskí králi, baróni, hodnoverné miesta aj samotný Pongrác. Ich počet dosahuje 
tri desiatky kusov. Z nich väčšinu postupne zhromaždili a v rozličnej miere použili už 
predchádzajúci bádatelia. Ja som našiel a použil len ojedinelé ďalšie listiny. Pravda, mojím 
odborným úsilím bolo opätovne kriticky preskúmať a pochopiť všetky listiny a listy, aby 
som čo najobjektívnejšie poznal a opísal životný príbeh šľachtica Pongráca.

Doplňujúcim zdrojom dobových informácií sú kroniky z 15. storočia a vtedajšie 
historické diela. Z kroník je v ojedinelom prípade použiteľná kronika nemeckého 
mešťana Ulricha Richentala o koncile v Kostnici v roku 1415, ktorú napísal v roku 
1420.15 Početné a obsažnejšie zápisy o verejnej činnosti šľachtica Pongráca sú v Kronike 
Uhrov šľachtica Jána z Turca, ktorú písal okolo roku 1490 a zaznamenal v nej aj niektoré 
politické a vojenské činnosti Pongráca.16 Použiteľné a užitočné je aj historické dielo 
talianskeho humanistického vzdelanca v najatých kultúrnych službách kráľa Mateja 
Korvína, teda Antonia Bonfi niho o uhorských dejinách, ktoré písal koncom 15. storočia.17 

11 Dejiny Slovenska I (do roku 1526). Ed. MARSINA, Richard. Bratislava : Veda, vydavateľstvo 
SAV, 1986, s. 394, 399-405. (Ďalej len Dejiny Slovenska I).
12 VARSIK, Branislav. Otázky vzniku a vývinu slovenského zemianstva. Bratislava : Veda, 
vydavateľstvo SAV, 1988, s. 22-24. (Ďalej len VARSIK, Otázky).
13 Slovenský biografi cký slovník 4. Martin, 1990, s. 512, autor neuvedený. ISBN 80-7090-070-9. 
(Ďalej len Slovenský biografi cký 4). FERKO, Milan (ed.). Sto slávnych Slovákov. Martin : Matica 
slovenská, 1997, s. 25, autor Richard MARSINA. ISBN 80-7090-393-7. (Ďalej len Sto slávnych). 
SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena (eds.). Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/3, 1387-
1526. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 25-26, 139, 170. ISBN 978-80-89523-25-2.
14 SZLUHA, Márton. Liptó vármegye nemes családjai. Budapest : Heraldika kiadó, 2000, s. 554. 
ISBN 963-85645-2-0. (Ďalej len SZLUHA, Liptó).
15 PAPSONOVÁ, Mária – ŠMAHEL, František – DVOŘÁKOVÁ, Daniela (zost.). Ulrich 
Richental. Kostnická kronika. Budmerice : Rak, 2009. ISBN 978-80-85501-42-1. (Ďalej len 
RICHENTAL, Kostnická).
16 Kronika Jána z Turca. Johannes de Thurocz : Chronica Hungarorum. Bratislava : Perfekt, 
2014. Latinské dielo z roku 1488 do slovenčiny preložil Július Sopko. ISBN 978-80-8046-692-3. 
(Ďalej len Kronika Jána z Turca).
17 BONFINI, Antonius. Ungaricarum decades IV. Posonii, 1744. (Ďalej len BONFINI, 
Ungaricarum).
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Obe diela treba vnímať mimoriadne obozretne. Ich autori boli v službách kráľa Mateja 
Korvína a z takého postavenia vnímali a opisovali aj politické stanoviská a činy šľachtica 
Pongráca zo Svätého Mikuláša.

Súkromná osoba

O narodení a rodičoch šľachtica Pongráca zo Svätého Mikuláša nevznikli, preto 
nejestvujú, priame dobové, napríklad matričné a podobné údaje. Preto doteraz nikto 
presne nezistil okolnosti jeho narodenia, teda rok narodenia a matku, čo však zostáva 
nepoznateľnou záhadou o živote toho muža. Isté je, že rodičia dali novonarodencovi 
meno Pongrác, čo bola liptovská nárečová obdoba mena Pankrác, teda latinizovaného 
mena gréckeho pôvodu Pankratius.

V doterajšej spisbe genealógov možno čítať, že šľachtica Pongráca z Liptova ako 
historickú osobnosť poznal už uhorský genealóg Andrej Lehocký koncom 18. storočia. 
Pravdivo o ňom napísal, že bol členom rodu Pongrác zo Svätého Mikuláša a Starhradu, 
že bol kapitánom Skalice, ale mylne, že bol aj vojvodom Sedmohradska.18 

Najznámejší a doteraz zväčša uznávaný maďarský genealóg Ivan Nagy v knihe 
vydanej v roku 1862 o šľachticovi Pongrácovi okrem iného napísal, že Pongrác bol 
synom šľachtica Mikukáša.19 V špeciálnom slovenskom biografi ckom slovníku z roku 
1990 je napísané, že tenže Pongrác bol synom Matúša.20 Taký rodinný vzťah uvádza aj 
súčasný maďarský amatérsky genealóg Márton Szluha.21 Tá oprava mena otca Pongráca 
je správna. V súkromnej listine Václava, syna tohto Pongráca z roku 1466 je napísané, že 
otcom Pongráca bol Matúš.22 

O roku narodenia Pongráca nevznikol, preto nejestvoval a nejestvuje priamy ani nepriamy 
záznam. Jeho rok narodenia zostáva neznámy.23 Vzhľadom na jeho verejnú činnosť ešte 
okolo roku 1460 možno predpokladať, že sa tento muž narodil okolo roku 1400.24 

Nepochybné je, že sa narodil v mestečku Svätý Mikuláš, v dedičnej kúrii Pongrácovcov, 
ktorá po stavebných úpravách doteraz jestvuje v severnom susedstve rímskokatolíckej 
fary v meste Liptovský Mikuláš.

Pri krste v susednom kostole mu dali meno Pongrác. Bol to slovenský, liptovský 
nárečový variant latinského mena Pankratius, uctievaného 12. mája. Meno Pankrác mal 
už pred ním jeho starý otec v druhej polovici 14. storočia.25 

Známy a nespochybniteľný je sociálny pôvod Pongráca. Narodil sa v šľachtickom 
manželstve, takže od narodenia zdedil šľachtickú stavovskú príslušnosť. Dokazujú to 
všetci doterajší genealógovia šľachty v Uhorsku a na Slovensku.

Keďže sa Pongrác narodil a vyrastal v mestečku Svätý Mikuláš, v chlapčenskom 
veku chodil do cirkevnej školy pri susediacom farskom kostole svätého Mikuláša. V nej 
sa naučil čítať, písať, počítať, spievať aj slušne sa správať, čo bolo náplňou vtedajších 
farských škôl. Stredné vzdelanie, napríklad v niektorom kláštore sotva nadobudol. Na 
univerzite vo Viedni, Krakove či v Prahe určite neštudoval.26 

18 LEHOCZKY, Stemmatographia II, s. 312 „Pancratius comes de Liptó“.
19 NAGY, Magyarország IX, ref. 4, s. 404-405, 408.
20 Slovenský biografi cký 4, ref. 13, 4, s. 512, heslo Pongrác.
21 SZLUHA, Liptó, ref. 14, s. 554.
22 Turul, 8, 1890, s. 108 „Nos Venceslaus fi lius Pongracii fi lii Mathei de Sancto Nicolao“.
23 Slovenský biografi cký 4, ref. 13, 4, s. 512.
24 Sto slávnych, ref. 13, s. 25, autor R. MARSINA.
25 NAGY, Magyarország IX, ref. 4, s. 402, 408. SZLUHA, Liptó, ref. 14, s. 554.
26 ULIČNÝ, Ferdinand. Liptovskí vysokoškoláci v stredoveku a novoveku. (Rkp.).
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Pongrác mal troch bratov, teda Štefana, Jakuba a Jána.27 
Keď mladík Pongrác dospel, oženil sa. Až najnovší genealóg napísal, že Pongrác 

mal postupne dve manželky. Prvou bola Anna, rodená Siládiová, druhou Kata, rodená 
Beléniová.28 Môj výskum života tohto muža nenašiel dobové zápisy o jeho manželkách.

V manželstve šľachtica Pongráca sa postupne údajne narodili a dožili dospelosti 
synovia Václav, Ján a Pongrác.29 

V pestrom a veľmi činorodom živote sa dospelý šľachtic Pongrác zo Svätého Mikuláša 
venoval:

a/správe zdedených a nadobudnutých majetkov ako vtedajší zemepán;
b/ mimoriadne aktívne pôsobil vo vtedajšom politickom, vojenskom a mocenskom 

vývoji Uhorského kráľovstva v druhej tretine 15. storočia.
Za jeho verejnú činnosť ho niektorí súčasníci vnímali najmä ako udatného, statočného 

a hrdého bojovníka.30 
V tom období 15. storočia pomerne dlhý život šľachtica Pongráca zo Svätého Mikuláša 

ukončila jeho smrť za neznámych okolností. Zomrel po roku 1466 a pred rokom 1469.31 
Keďže sa Pongrác narodil ako šľachtic vo Svätom Mikuláši, bolo správne a výstižné, 

že ho súčasníci v latinských listinách trvalo zapisovali, pomenúvali s predikátom de 
Sancto Nicolao, teda zo Svätého Mikuláša.

Pretože o smrti šľachtica Pongráca nevznikli súdobé písomnosti, nemožno presnejšie 
zistiť čas jeho úmrtia. Doteraz sa nijaký bádateľ nepokúsil zistiť, kde sa udial jeho pohrebný 
obrad a kde jeho telo pochovali. Vie sa však, že sa narodil v mestečku Svätý Mikuláš, 
v tamojšej doteraz jestvujúcej kúrii, pri farskom kostole svätého Mikuláša. Mestečko 
Svätý Mikuláš patrilo už jeho predkom, po ktorých ho Pongrác zdedil a vlastnil. Ako 
vlastník, presnejšie spoluvlastník mestečka Svätý Mikuláš, stal sa aj svetským patrónom 
tamojšieho farského kostola. Na základe toho vzťahu sa možno zdôvodnene domnievať, 
že telo šľachtica Pongráca pochovali do krypty kostola, prípadne do hrobu cintorína pri 
kostole svätého Mikuláša. Môj predpoklad môže overiť len archeologický výskum.

O telesnom vzhľade šľachtica Pongráca nejestvujú žiadne dobové informácie, preto 
nevedno, ako vyzeral. V zbierke obrazov Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši sa 
však nachádza obraz šľachtica Pongráca zo Svätého Mikuláša. Pochádza od neznámeho 
maliara z konca 18. storočia. Portrét tohto šľachtica je úplne iluzórnou predstavou 
anonymného maliara, preto nemá historickú informatívnu hodnotu o skutočnom vzhľade 
šľachtica Pongráca.

27 Letopis Matice slovenskej XI, 1874, s. 79, z r. 1454. (Ďalej len Letopis). Středověké listy ze 
Slovenska. Ed. CHALOUPECKÝ, Václav. Bratislava – Praha 1937, s. 89, č. 101, z r. 1457. (Ďalej 
len CHALOUPECKÝ, Středověké). Letopis, s. 80, 81, č. 11, 12 z r. 1469. Magyar országos levéltár, 
DL 64 652 z r. 1479. (Ďalej len MOL). MOL, DL 94 486, listina zo 14. apríla 1457.
28 NAGY, Magyarország IX, ref. 4, s. 405, 408 manželku neuviedol. Až SZLUHA, Liptó, ref. 14, 
s. 554.
29 MOL, DL 94 486. NAGY, Magyarország IX, ref. 4, s. 408 uvádza Pongráca a Václava 
pred rokom 1508. SZLUHA, Liptó, ref. 14, s. 554, Václava, Jána a Pongráca s rokmi 
1457, 1462, 1508.
30 MOL, DL 94 478 „cum nobili ac strennuo milite domino Pangracio de Sancto Nicolao“. Tak 
ho vnímal politický prívrženec kráľovnej Barbory šľachtic Ulrich Celjský v roku 1447.
31 SZERÉMI, ERNEI, A Majthényiak, ref. 8, s. 298, napísali, že Pongrác zomrel pred septembrom 
1469. Slovenský biografi cký 4, ref. 13, s. 512 aj Sto slávnych, s. 25 uvádzajú pred rokom 1469. 
SZLUHA, Liptó, ref. 14, s. 554 uvádza, že žil ešte v roku 1471, čo nemožno overiť.
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Verejná činnosť – vojak a politik

V tejto kapitole sú opísané:
a/ početné a pestré činnosti tohto muža, ako šľachtica, vojaka a politika v chronologickom 

slede;
b/ jeho politickí patróni, odporcovia a familiári;
c/ jeho súkromné listiny a listy.
V časti doterajšej odbornej literatúry o tomto mužovi sa možno dočítať, že Pongrác 

ako mladík bol v roku 1415 v nemeckom meste Kostnica, ako člen uhorského sprievodu 
kráľa Žigmunda na tamojšom cirkevnom sneme.32 Avšak žiaden z autorov nezverejnil 
pôvodný ani neskorší zápis o účasti Pongráca na tom koncile. Súčasník koncilu, mešťan 
Ulrich Richental, v podrobnom a rozsiahlom opise priebehu, účastníkov atď. koncilu 
však nezapísal o Pongrácovi ani slovo, hoci písal, a to aj menovite o početných, pravda, 
najvýznamnejších účastníkoch snemu z Uhorska.33 Z uvedenej kroniky nemožno 
vyvodzovať ani pravdepodobnú účasť Pongráca na koncile v Kostnici v roku 1415, ani 
v priamych službách kráľa Žigmunda okolo roku 1415.

Najstaršia priama, spoľahlivá a obsažná správa o šľachticovi Pongrácovi zo Svätého 
Mikuláša v Liptove je v listine kráľovnej Barbory, manželky Žigmunda Luxemburského 
zo 14. februára 1432. Šľachtic Pongrác je v nej stroho, ale výrečne charakterizovaný ako 
jej verný a milovaný šľachtic.34 Šľachtic Pongrác bol už skôr v službách kráľovnej Barbory 
veliteľom, kastelánom jej hradov Brumov a Světlov na východnej Morave.35 Príležitostne 
sa tiež vojensky zúčastňoval výpadov proti výjazdom husitov, táboritov z Moravy do 
Uhorska.36 Keďže mu kráľovná za dovtedajšie vojenské služby nezaplatila 1972 zlatých, 
dáva Pongrácovi do záložnej držby za 1272 zlatých hrad Vršatec s príslušným panstvom 
aj hradné panstvo Budatín za 700 zlatých.37 

Nie sú známe priame údaje o tom, odkedy bol Pongrác politickým prívržencom a vo 
vojenských službách kráľovnej Barbory. Avšak vzhľadom na vojenské výjazdy husitov na 
Považie a do Uhorska vôbec možno usúdiť, že Pongrác bol vo vojenskej službe kráľovnej 
Barbory na Morave už okolo roku 1430.

V rokoch 1432 a 1433 sa v Uhorsku nepochybne z príkazu kráľa Žigmunda a so 
súhlasom prelátov a barónov tvorili vojenské bandériá proti Turkom aj proti husitom. 
Jestvujú o tom menovité zoznamy magnátov povinných vystrojiť a poskytnúť 
určený počet bojovníkov.38 Šľachtic Pongrác nie je medzi nimi zapísaný. Možno 
to vysvetliť skutočnosťou, že vtedy bol síce kapitánom menovaných moravských 
hradov a držiteľom hradných panstiev Vršatec a Budatín, ale uhorskí baróni ho ešte 
nepovažovali za seberovného.

32 SZERÉMI, ERNEI, A Majthényiak, ref. 8, s. 265, možno bol v Kostnici. KLEIN, Zemianstvo, 
ref. 9, s. 46, bol v Kostnici. Slovenský biografi cký 4, ref. 13, s. 512 pravdepodobne bol v Kostnici. 
Sto slávnych, ref. 13, s. 25 bol v Kostnici roku 1415 ako panoš. SZLUHA, Liptó, ref. 14, s. 554 
uvádza len rok 1415.
33 RICHENTAL, Kostnická, ref. 15, s. 61-63 autorka D. DVOŘAKOVÁ.
34 MOL, DL 43 907 „fi deli nostro dilecto nobili Pangracio de Lipthouia“.
35 Tamže, „pro… conservacionis castrorum nostrorum Brwmow et Angalwar in terra Morauie“.
36 Tamže, „contra perfi dimos hereticos hussitas videlicet thaboritas… regni nostri Hungarie 
emulos“.
37 Tamže, „castrum nostrum Orozlankew… Item tenutas nostras… castri Bwgiathin… pignori 
titulo duximus“.
38 DÖRY, Franciscus – BÓNIS, Georgius – BÁCSKAI, Vera (zost.). Decreta regni Hungariae. 
1301-1457. Budapest : Akadémiai kiadó, 1976, s. 418 „contra Thurcos“; s. 421 „contra Hwzitas“; 
aj s. 429. (Ďalej len DÖRY, BÓNIS, BÁCSKAI, Decreta).
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Aj nasledujúca verejná činnosť Pongráca ako bojovníka a politika bola zameraná proti 
pôsobeniu českých husitov a bratríkov na Slovensku.

Po tragickej a osudovej bitke českých kališníkov a husitov pri Lipanoch 30. mája 
1434 začali husitské posádky za dohodnuté výkupne postupne opúšťať mestá a hrady na 
západnom a strednom Slovensku. V Liptovskej stolici za neznámych okolností opustili 
hrad Likavu patriaci kráľovnej Barbore, ktorý ľsťou obsadili a držali od roku 1431. Pri 
dobýjaní a obsadzovaní hradov Likava, Lednica a Žilina uhorskými bojovníkmi sa údajne 
osobne zúčastnil a vojensky zaslúžil aj šľachtic Pongrác zo Svätého Mikuláša.39 

Pri vojenskom obsadzovaní, obliehaní a dobýjaní hradu Likava a zaiste aj iných hradov 
od husitských posádok v záujmoch kráľa Žigmunda a kráľovnej Barbory, nepochybne 
utrpeli zranenia a rozličné škody aj okolití liptovskí zemania, mešťania a poddaní, ktorí 
sa za utrpenia a škody právom sťažovali. Nepochybne z tých dôvodov kráľ Žigmund 
v marci 1436 všeobecne zakázal súdiť a potrestať šľachtica Pongráca za také sprievodné, 
neželateľné skutky.40 

Po smrti kráľa Žigmunda Luxemburského v decembri roku 1437 až do zvolenia Mateja 
z Huňadu za uhorského kráľa v januári 1458 sa vo funkcii uhorských kráľov vystriedali 
Albrech Habsburský (1438 – 1439), Vladislav I. Jagelovský (1440 – 144) a Ladislav V. 
Pohrobok (1440/1453 – 1457). Ani jeden z nich nebol z rozličných dôvodov výraznou, 
spôsobilou a úspešnou panovníckou osobnosťou. Aj v tom spočívali politicky priaznivé 
okolnosti pre málo početnú skupinu vtedajších uhorských prelátov, ale najmä barónov 
a šľachticov, aby politicky a vojensky presadzovali a uplatňovali vlastné, najmä sebecké, 
mocenské a vlastnícke záujmy. Do vírov vtedajších záujmov a zápasov zasahoval aj 
šľachtic Pongrác.

Do začiatku roka 1440, keď kráľovná Alžbeta, vdova po kráľovi Albrechtovi Habsburskom, 
vo februári porodila syna Ladislava zvaného Pohrobok, bol šľachtic Pongrác zo Svätého 
Mikuláša jej prívržencom.41 Jej hlavným kapitánom bol vojensky skúsený a úspešný český 
žoldnier Ján Jiskra. Na nižšej úrovni aj poľský šľachtic Peter Komorovský. Keď však v marci 
roku 1440 snem v Budíne zvolil za nového uhorského kráľa Vladislava Jagelovského, 
vtedy už poľského kráľa, zásluhou zoskupenia magnátov okolo Jána z Huňadu, šľachtic 
Pongrác už bol a zostal prívržencom poľského a uhorského kráľa Vladislava Jagelovského. 
Pongrác svoju politickú príslušnosť verejne vyjavil v liste magistrátu Bratislavy koncom 
marca 1440.42 Korunovačných procedúr kráľa Vladislava sa osobne zúčastnil aj Pongrác zo 
Svätého Mikuláša.43 

Pongrác ako politický prívrženec kráľa Vladislava bol od leta 1440 nepretržite 
vojenským protivníkom Jána Jiskru v službách kráľovnej vdovy Alžbety. Prejavil to už 
v auguste roku 1440, keď potajomky v noci zajal Jána Jiskru, ktorý presúvajúc sa do 
Košíc nocoval v tábore pri Hronskom Svätom Beňadiku.44 Okolnosti prepustenia Jána 
Jiskru nie sú známe.

39 Dejiny Slovenska I, ref. 11, s. 394.
40 Történelmi Tár 4, 1896, s. 516, maďarský regest.
41 LUKAČKA, Ján (zost.). Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VI. Pod osmanskou 
hrozbou. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2004, s. 192. ISBN 80-88878-90-X. (Ďalej len 
LUKAČKA, Pramene).
42 Štátny archív v Bratislave, Magistrát mesta Bratislava, listina z 30. marca1440:.“… dominum 
meum, videlicet regem Polonie“.
43 Dejiny Slovenska I, ref. 11, s. 394, 399. LUKAČKA, Pramene, ref. 41, s. 189. Anály alebo 
kroniky Poľského kráľovstva spísané Jánom Dlugoszom (okolo roku 1480) v slovenskom preklade 
Daniely Hrnčiarovej.
44 KEMÉNY, Lajos. Kassa város régi számadáskönyvei. Kassán, 1892, s. 22.
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Keď v máji roku 1442 po predchádzajúcich častých vojenských stretoch súperiace 
strany, teda kráľovná vdova Alžbeta a jej protivníci, uzavreli prímerie, patrili k nim najmä 
šľachtici Juraj z Rozhanoviec, ale aj Pongrác zo Svätého Mikuláša.45 

Kráľ Vladislav Jagelovský od roku 1441 vysielal alebo viedol vojenské výpravy proti 
Turkom, ktorí napádali južné okraje Uhorska. Avšak Pongrác sa začiatočných výprav 
asi nezúčastnil. Možno preto bol v roku 1444 na sneme zajatý spolu s Jánom Jiskrom 
a načas uväznený. Príčiny uväznenia nie sú uspokojivo známe. Avšak mohli to byť aj 
časté a bezohľadné vykrádania a pustošenia cudzích dedín a mestečiek v priľahlej časti 
Považia.46 Nevedno tiež, či sa zúčastnil vojenskej výpravy a prehratej bitky s Turkami pri 
Varne, kde v novembri 1444 padol aj kráľ Vladislav, odvtedy s prímenom Varnenčík.47 

Uhorský snem až v máji 1445 v Pešti pri riešení otázky možného kraľovania 
päťročného Ladislava Pohrobka predbežne zvolil sedem hlavných kapitánov, aby 
spravovali im pridelené časti Uhorska. Ján z Huňadu aj Pongrác zo Svätého Mikuláša boli 
prívržencami kráľa Vladislava Jagelovského. Ján Jiskra bol stúpencom vdovy Alžbety 
a jej syna Ladislava.48 Keďže sa všetci hlavní kapitáni medzi sebou správali nevraživo 
a príliš nezávisle na spravovaných územiach, snem v marci 1447 zrušil funkcie všetkých 
siedmich kapitánov, teda aj Pongráca. Jediným správcom, guvernérom Uhorska, sa stal Ján 
z Huňadu.49 On však naviedol Pongráca zo Svätého Mikuláša a Mikuláša Komorovského, 
ktorí v lete 1447 vojensky vtrhli a pustošili územie spravované Jánom Jiskrom.50 

Ján z Huňadu v roku 1446 organizoval a viedol neúspešnú vojenskú výpravu ku Viedni, 
ktorej sa zúčastnil aj šľachtic Pongrác. Cisár Fridrich v jeseni 1446 obom votrelcom 
písomne odpustil.51 Pongrác sa zdržiaval vo Viedni ešte v zime 1447. Vo februári toho 
roku tam uzavrel s Ulrichom Celjským dohodu o držbe pozemkových majetkov, napríklad 
Beluše a iných.52 Ján z Huňadu ako kapitán Uhorska viedol vojenskú výpravu v roku 
1448 proti Turkom. Tí porazili Uhrov v bitke na Kosovom poli. Je pravdepodobné, že 
sa na tej výprave zúčastnil aj šľachtic Pongrác s vojenským sprievodom. Vtedy už bol 
Pongrác verným prívržencom Jána z Huňadu. Ten si formálne zaviazal Pongráca najmä 
tým, že v auguste 1448 ako sedmohradský vojvoda ho adoptoval za priateľa a brata. Pri 
vzniku toho vzťahu bolo príznačné a jedinečné, že vojvoda tituloval skalického kapitána 
Pongráca v zmysle veľkomožný.53 

Hlavným a vojensky najzdatnejším konkurentom a odporcom Jána z Huňadu na 
slovenskom území bol kapitán Ján Jiskra. Keď sa k Jánovi z Huňadu politicky a vojensky 
pridal Pongrác zo Svätého Mikuláša, už skôr nevraživý a nepriateľský vzťah medzi 
Pongrácom a Jánom Jiskrom ešte narástol. V politickom aj vojenskom zmysle sa cítil 
viac ohrozený Jiskra. Preto Ján Jiskra, najvyšší kapitán kráľa Ladislava, v máji 1449 
v Kremnici uzavrel so šľachticom Pongrácom dohodu o vojenskom neútočení. K dohode 
sa pridali aj všetci Jiskrovi kapitáni, pričom sa Jiskra zaviazal dodržať „večný mier“ 
45 LUKAČKA, Ján a kol. Chronológia starších slovenských dejín. Bratislava : Historický ústav 
SAV, (b. r.), s. 81. ISBN 978-80-969782-8-1. (ďalej len LUKAČKA, Chronológia).
46 LUKAČKA, Pramene, ref. 41, s. 204, písal o tom poľský kronikár Ján Dlugosz „Pongrác zo 
Svätého Mikuláša… bol zvyknutý žiť z lúpenia…. územia… Považia“.
47 Dejiny Slovenska I, ref. 11, s. 400-402.
48 DÖRY, BÓNIS, BÁCSKAI, Decreta, ref. 39, s. 342-343 „in terra autem Mathie domini 
Michael Orzag et Pangracius… sunt electi et deputati“.
49 Dejiny Slovenska I, ref. 11, s. 403-404.
50 LUKAČKA, Chronológia, ref. 45, s. 82.
51 Történelmi Tár, 4, 1896, s. 517, listina z 25.(?) novembra 1446.
52 Tamže, s. 517, listina z 26. februára 1447 vydaná vo Viedni.
53 MAREK, Miloš (zost.). Fontes rerum Slovacarum II. Kraków – Trnava, 2010, s. 223, č. 229 
„vinculo amico et fraterno… magnifi cum Pongracium adoptavimus“. ISBN 978-83-7490-360-8.
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pod pokutou desaťtisíc dukátov.54 Avšak ani táto dohoda, podobne ako predchádzajúce aj 
neskoršie medzi Jánom z Huňadu, ako správcom Uhorska, a Jiskrom, ako poverencom 
bývalej kráľovnej Alžbety a jej syna Ladislava, trvala len krátko, prechodne. Samotný 
Jiskra neustálený politický a vojenský vzťah s Pongrácom v roku 1451 výstižne vyjadril 
v liste spriatelenému kapitánovi Brcalovi.55 

V apríli 1450 Pongrác s vojenským oddielom vtrhol do Dolného Rakúska, ktoré 
bezohľadne plienil. Preto rakúsky panovník naviedol uhorského baróna Ulricha Celjské-
ho, ktorý na odplatu plienil Záhorie a dobyl Skalicu.56 

V ojedinelých latinských listinách z rokov 1450 a 1451 je šľachtic Pongrác zapísaný 
v zmysle liptovský šľachtic.57 Tie zápisy treba vnímať ako dočasný osobný titul Pongráca 
a nie ako úradnú funkciu župana Liptovskej stolice. V zápisoch totiž chýba latinské slovo 
comitatus v zmysle stolica.

Pozoruhodné je, že sa Pongrác nezúčastnil uzavretia dohody uhorských prelátov 
a barónov v roku 1453 o nástupe Ladislava Pohrobka za funkčného kráľa Uhorska. Kráľ 
Ladislav V. v máji 1453 priečnemu Pongrácovi mandátom prikázal, aby po vydaní novej 
uhorskej mince v kremnickej mincovni on, jeho familiári a poddaní odovzdali staré 
mince a prijali nové.58 Napriek tomu kráľ Ladislav V. v novembri 1453 listinou potvrdil 
Pongrácovi vlastníctvo všetkých jeho hradov a panstiev v Uhorsku.59 

Uhorské kráľovstvo sa začiatkom roka 1454 podľa názoru Jána z Huňadu, vtedajšieho 
správcu Uhorska, zastupujúceho ešte nedospelého kráľa Ladislava V. Pohrobka, 
nachádzalo v zlom, rozháranom politickom a vojenskom stave, takmer spustošené.60 Podľa 
jeho názoru či zistenia sa na zlom stave Horného Uhorska, teda slovenského územia, 
podieľal najmä šľachtic Pongrác zo Svätého Mikuláša. Začiatkom mája 1454 sa šľachtic 
Pongrác ocitol vo väzení Jána Huňadiho, vtedajšieho správcu Uhorska.61 Okolnosti 
zajatia nie sú písomne zaznamenané. Isté však je, že Pongrác sa ako zajatec gubernátora 
Jána z Huňadu nachádzal v meste Trnava. Tam 9. mája dal gubernátor vyhotoviť listinu, 
v ktorej boli spísané jeho podmienky prepustenia Pongráca zo zajatia.62 Splnenie tých 
podmienok mal vlastnou listinou potvrdiť Pongrác, jeho bratia Štefan, Jakub a Ján aj 
Ján Kazai. Títo sľúbili, že už nebudú politicky či vojensky brojiť proti kráľovi.63 Ak by 
tak konali, všetky hradné panstvá by stratili, a tie by pripadli správcovi Uhorska Jánovi 
54 LUKAČKA, Pramene VI, ref. 41, s. 37-38 „Ja, Jan Giskra… gisti, a wieczny myr… s vrozenym 
panem Pangraczem od Swatgeho Mikulasse a z Brancze.“
55 CHALOUPECKÝ, Středověké, ref. 27, s. 54-55 „s Pankraczem žadného konce nemám“.
56 LUKAČKA, Chronológia, ref. 45, s. 82.
57 MOL, DL 272 000 v mandáte gubernátora Jána z Huňadu 24. januára 1450 „Pangracio de 
Sancto Nicolao alias de Branch comiti Lyptouiensi“ a slúžnym Nitrianskej stolice. MOL, DF 
250 005 v listine Pongráca 22. júna 1451 „Nos Pangracius de Sancto Nicolao comes Liptouiensis“. 
CHALOUPECKÝ, Středověké, ref. 27, s. 89, č. 101 v listine Pongráca 16. februára 1457 „My 
Pangracz… hrabie Liptovsky“. Porovnaj SASINEK, Slovanskí válečníci, ref. 5, s. 9. SZERÉMI, 
ERNEI, ref. 8, A Majthényiak, s. 277-278. VARSIK, Otázky, ref. 12, s. 23. Slovenský biografi cký 4, 
ref. 13, s. 512.
58 MOL, DF 250 127.
59 MOL, DL 64 652.
60 Letopis, ref. 27, s. 76, č. 8 „Nos Johannes de Hunyad… visa oppressione et devastatione regni 
Hungarie partium superiorum… invasiones annihilatum… est…“.
61 Tamže, „Nos Johannes de Hunyad… signifi camus… cum egregio Pangracio de Sancto Nicolao 
et eius fratribus concordiam… fecimus“.
62 Tamže, s. 77 „nos ipsum Pangracium de nostris vinculi liberum emittere… volumus“.
63 Tamže, s. 79 „Pangracius, Stephanus, Jakobus et Johannes fratres eiusdem et Johannes Kazzay 
aut familiares eiusdem… contra… regem et regnum… Hungarie et eius incolas aliquam mocionem 
seu gwerram inchoare attemptarent… eo facto notam perpetue infi delitatis incurrant“.
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z Huňadu.64 Uvedenú listinu Jána z Huňadu potvrdil kráľ Ladislav V. Pohrobok v Prahe 
v júni 1454.65 

Šľachtic Pongrác načas splnil politické a vojenské podmienky, ktoré mu stanovil Ján 
z Huňadu, správca Uhorska, v Trnave 9. mája 1454. Stanovené podmienky splnili aj jeho 
bratia, tiež podporovatelia, familiári. Ján z Huňadu prepustil Pongráca zo zajatia, ktorý sa 
potom prispôsobil politickým zámerom a vojenskej sile Jána z Huňadu. Keďže šľachtic 
Pongrác od polovice mája 1454 už nebrojil proti Jánovi z Huňadu, nevznikli politické 
dôvody, aby o jeho ďalších neželateľných verejných činoch vznikli nové listiny alebo iné 
verejnoprávne písomnosti. Ján z Huňadu sa priaznivo vyjadroval na kráľovskom dvore 
o spriatelenom šľachticovi Pongrácovi. Dôsledkom toho bolo, že kráľ Ladislav V. v Prahe 
25. mája 1454 troma listinami zabezpečil Pongrácovi a jeho bratovi Štefanovi vlastníctvo 
ich vtedajších pozemkových majetkov.66

Šľachtic Pongrác pri svojich verejných politických a vojenských zámeroch 
a činnostiach príležitostne narážal na odporcov a protivníkov. Najvýznamnejším a trvalým 
bol Ján Jiskra. Príležitostnými boli napríklad Martin Valgata, český bratrícky veliteľ 
a bojovník okolo roka 1454. Tiež Peter Komorovský, pochádzajúci z Poľska. Uvedení 
muži boli v listine Jána z Huňadu, správcu Uhorska, z mája 1454 charakterizovaní ako 
neželateľní cudzinci a odporcovia aj Jána z Huňadu, proti ktorým sa môže Pongrác aj 
vojensky brániť.67 

Krátko pred rokom 1457, prípadne až začiatkom roka 1457, za neznámych okolností 
šľachtic Ladislav z Huňadu, syn vtedajšieho správcu Jána z Huňadu, zabral a držal hrady 
a panstvá na západnom Slovensku patriace Pongrácovi zo Svätého Mikuláša.

Z dejín Uhorska je známe, že dňa 16. marca 1457 v Budíne na príkaz mladého kráľa 
Ladislava V. popravili šľachtica Ladislava, najstaršieho syna Jána z Huňadu, gubernátora 
Uhorska. Jeho mladšieho syna Mateja kráľ násilne držal v Prahe ako rukojemníka.

Za necelý mesiac, teda 14. apríla 1457 v Temešváre (Timisuara, Rumunsko), Alžbeta 
Siládiová, vdova po nebohom Ladislavovi z Huňadu, uzavrela politickú dohodu so 
šľachticom Pongrácom zo Svätého Mikuláša. Dohoda obsahovala nasledujúce ustanovenia:

1/ ak aj boli nejaké spory či nepriateľstvá medzi nebohým Ladislavom a Pongrácom, 
tie sa rušia;

2/ Alžbeta sa zaväzuje urýchlene vrátiť Pongrácovi hrady Branč, Strečno, Starhrad, 
mesto Žilinu s tamojším hradom;

3/ Pongrác bude naďalej politicky podporovať Mateja z Huňadu.68 
Šľachtic Pongrác už ako politický spojenec Huňadiovcov bol údajne v roku 1454 a aj 

roku 1457 županom Liptovskej stolice. Nevedno však, kedy bol do tej funkcie menovaný, 
avšak vo vlastných listinách z rokov 1454 a 1457 je tak zapísaný.69 

64 Tamže, „castra… nobis dare“.
65 Tamže, s. 80, č. 9 (regest).
66 RÁBIK, Vladimír (zost.). Diplomatarium Sancto-Adalbertinum. (b. m.) Slovenská 
genealogicko-heraldická spoločnosť, 2008, s. 212, č. 95 „Stephani, fratris Pangracii“ z 25. mája 
1454. ISBN 978-80-968717-9-7. (Ďalej len RÁBIK, Diplomatarium). Pozri aj MOL, DL 94 483. 
Történelmi Tár 4, 1896, s. 17, 18.
67 Letopis, ref. 27, s. 77 „si qui alienigeni homines… Martinus Walgatha et Petrus Komorozky… 
impetitores“.
68 MOL, DL 94 486. SASINEK, Slovanskí bojovníci, ref. 5, s. 10. SZERÉMI, ERNEI, 
A Majthényiak, ref. 8, s. 292-293.
69 Slovenský národný archív Bratislava, Kostoláni ZK (vetva Žigmunda Kostolániho-Brausza), 
Fasc. B, nr. 39, z roku 1454. Šľachtičná Alžbeta, vdova po Ladislavovi z Huňadu 1457, „magnifi co 
domino Pongratio… comite Lipthouiensi“. CHALOUPECKÝ, Středověké, ref. 27, s. 89, č. 101 
„My Pangracz od Swateho Mikulase hrabie liptovský“ v roku 1457. VARSIK, Otázky, ref. 12, s. 23 
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Pongrác ako politický prívrženec barónov z Huňadu sa osobne a s primeraným 
sprievodom bojovníkov zúčastnil v Pešti 24. januára 1458 voľby šľachtica Mateja 
z Huňadu za uhorského kráľa. Bola to veľkolepá procedúra, ktorej sa zúčastnili početní 
a najvplyvnejší uhorskí šľachtici a nepriamo aj peštianski mešťania.70 Zakrátko sa 
Pongrác s vojenským sprievodom dostavil na Moravu do Strážnice, aby tam tiež privítal 
novozvoleného kráľa Mateja, ktorý z Prahy pricestúval do Uhorska.71 

Kráľ Matej po zhromaždení a príprave uhorského vojska poveril šľachtica Pongráca, 
aby velil výprave proti Turkom do Sedmohradska k Temešváru. Pongrác kráľa poslúchol 
a s výdatnou vojenskou pomocou tamojších Sikulov tak prudko vyrazil proti tureckému 
vojsku, ktoré z bojiska zutekalo.72 Vojenský úspech priniesol Pongrácovi zaslúžené 
politické uznanie a rešpekt.

Pongrác ako politický stúpenec a vojenský podporovateľ kráľa Mateja Korvína patril 
do skupiny popredných šľachticov Uhorského kráľovstva, najmä v jeho severnej časti, 
vtedy zemepisne pomenúvanej v zmysle Horné Uhorsko. Za významného a vplyvného 
muža a verejného činiteľa ho považoval aj kráľ. Prejavil to aj tým, že kráľ v máji 1462 
uzavrel dohodu s Jánom Jiskrom, hneď o tom listom písal aj šľachticovi Pongrácovi.73 

Hoci o vojenských činnostiach šľachtica Pongráca zo Svätého Mikuláša vzniklo 
niekoľko dobových písomných správ, ktoré som zhromaždil a odborne využil, ani 
v jednej nie je zápis o vojenskom výstroji a výzbroji kapitána Pongráca a jeho bojovníkov. 
Vzhľadom na takú nezmeniteľnú skutočnosť sa o vojenskej výzbroji a výstroji šľachtica 
Pongráca treba obrátiť a spoľahnúť na terajšie poznatky historikov, odborníkov na 
vojenské dejiny v druhej tretine 15. storočia. Oni píšu, že hlavnou ochranou bojovníkov 
bol štít, ktorý sa postupne zvyšoval. Zbraňami boli meč alebo šabľa, luk so šípmi, 
kopija, budzogáň, bodec, bojové cepy.74 Šľachtic Pongrác mal vojenský ochranný odev, 
výzbroj a jazdeckého koňa. Časť jeho bojovníkov boli jazdci, väčšinou pešiaci, ktorých 
si príležitostne na určitý čas najímal.

Šľachtic Pongrác ako cieľavedomý, ctibažný a výbojný kapitán, politik a zemepán 
vybudoval si a udržiaval skupinu dobrovoľných alebo prinútených vojenských 
a politických prívržencov aj podporovateľov.

Okolo roku 1454 k familiárom Pongráca patril napríklad istý Mikuláš, syn nebohého 
Nebojsu, ktorý vtedy držal Premonštrátske prepošstvo v Kláštore pod Znievom v Turci.75 

K familiárom patril tiež Ján Kazai, ktorý držal hrad a panstvo Bánovce nad Bebravou. 
Napriek početným výčinom proti okolitému obyvateľstvu mu v roku 1454 Ján z Huňadu 
odpustil s podmienkou, že už nebude nikomu škodiť.76 

ho považoval za župana. Tak aj Slovenský biografi cký 4, ref. 13, s. 512, tiež Sto slávnych, ref. 13, 
s. 25 autor R. Marsina. Avšak z vlastného titulu v zmysle pán Liptovský priamo nevyplýva funkcia 
župana Liptovskej stolice.
70 Kronika Jána z Turca, ref. 16, s. 278 „De electione domini comitis Mathie in regem…. 
Pangracius de Zenthmyklos“. Autor dopísal kroniku v roku 1488.
71 BONFINI, Decades, ref. 17, s. 400. SASINEK, Slovanskí válečnici, ref. 5, s. 10.
72 BONFINI, Decades, ref. 17, s. 416 „in Transsylvaniam excursionem… Pancratius regia 
mandata servans, ad Themesvarum cum validissima Sithulorum manu, Turcis occurit, cruentem hic 
praelium initur… Turcae fugam rapiunt“.
73 MOL, DL 94 493.
74 KLEIN, Bohuš – RUTTKAY, Alexander – MARSINA, Richard. Vojenské dejiny Slovenska I. 
Stručný náčrt do roku 1526. Bratislava : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. (b. r.), s. 163, 
autor R. Marsina.
75 Letopis, ref. 27, s. 77-78 „Nicolaus fi lius condam Neboyza in pacifi ca possessione prepositure 
ecclesie de Thwrocz“.
76 Letopis, ref. 27, s. 78 „castrum Kazza et fortalicium Ban Johanni Kazzay et fratribus suis“.
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Jedným z podporovateľov a priaznivcov Pongráca bol aj šľachtic Ladislav, syn Petra 
Čecha z Levíc. Strohý zápis o tom je v listine Jána z Huňadu z mája 1454.77 Avšak 
podrobnosti o ich vojenskej a politickej spolupráci nepoznáme.

Okolo roku 1440 bol vo vojenských službách Pongráca zo Svätého Mikuláša český 
žoldniersky veliteľ Blažek z Brzotína. S Pongrácom sa osobne stretol a rokoval s ním 
v Holíči.78 

Pongrác sa násilne správal aj k vlastným príbuzným, o čom sa pred prepoštom 
v Kláštore pod Znievom v roku 1442 sťažovali zemania z Liptovskej Ondrašovej.79 Aj 
ich zrejme považoval za svojich familiárov.

Pongrác osobne, alebo jeho žoldnieri už v tridsiatych a štyridsiatych rokoch 15. storočia, 
keď Pongrác držal hrady na Morave, napádal karavány obchodníkov aj na Záhorí, aby 
zajatých prepustili za výkupné alebo im zhabali prevážané tovary. Svedčia o tom listy 
zvedov napríklad mesta Bratislava.80 

V roku 1440 svojvoľne obsadil hrad Pajštún v Bratislavskej stolici, ktorý patril 
Gašparovi Šlikovi, kancelárovi kráľa Žigmunda a odporcovi kráľovnej Barbory.81

Pongrác pri svojich sebeckých šľachtických zámeroch zaberal a držal aj pozemkové 
majetky, teda dediny zemanov pri hradných panstvách Branč, Strečno, Starhrad a Žilina, 
teda na strednom Považí a strednom Ponitrí. Ak zabrané majetky ešte v máji 1454 
nezákonne držal, bol povinný urýchlene ich vrátiť oprávneným zemianskym vlastníkom.82 

Pravdivé správy, ale aj zveličené chýry o Pongrácovych výčinoch, najmä o nezákonnom 
zaberaní pozemkových majetkov, vykrádaní domov a pustošení dedín aj iných násilnostiach 
pretrvávali na uhorskom kráľovskom dvore ešte desaťročia. Dopočuli sa o nich a literárne 
ich zaznamenali cudzí vzdelanci koncom 15. storočia.83

Šľachtic Pongrác ako verejný činiteľ, najmä ako hradný kapitán a politik, mal aj 
vlastného notára a pečatidlá, prostredníctvom ktorých vydával súkromné listiny a listy.

V roku 1435 vlastnou latinskou listinou potvrdenou súkromnou, osobnou, voskovou 
pečaťou dosvedčil pokonávku o založení dediny Očkova Lehota a tamojšom šoltýstve. 
Listina bola napísaná na hrade Blatnica.84 

V roku 1448 s početnými moravskými kapitánmi a šľachticmi v liste, po nemecky 
napísanom v mestečku Senica, oznámil Fridrichovi Habsburskému, nemeckému cisárovi 
aj mešťanom vo Viedni vypovedanie vojny.85 

77 Letopis, ref. 27, s. 79.
78 CHALOUPECKÝ, Středověké, ref. 27, s. 10 „peinander zu Galicz pei dem Pankracze“.
79 MOL, DL 65 314 „Pangracio… in servitium fuerunt commendati, tunc temporis… Pangracius 
in regno Hungarie dissessiones et gwerras suscitabať“. MÁLYUSZ Elemér – BORSA, Iván (zost.). 
A Szent-Iványi család levéltára 1230-1525. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1988, s. 96.
80 CHALOUPECKÝ, Středověké, ref. 27, s. 11, č. 8 „wie der Pangracz geczogen… mit grossen 
volck… hat dem grossen schadem gethan“ v roku 1439. Pozri aj s. 17, č. 13 v roku 1445.
81 Archív mesta Bratislava, Listiny, i. č. 1673. DVOŘÁKOVÁ, Daniela. Barbora Celjská. 
Budmerice – Bratislava : Rak, 2013, s. 156-230. ISBN 978-80-85501-60-5. (Ďalej len 
DVOŘÁKOVÁ, Barbora).
82 Letopis, ref. 27, s. 78 „si aliquas possessiones nobilium aut familiarum…. indebite occupasset… 
illis quorum fuissent… remittere“.
83 Napríklad poľský kronikár Ján Dlugosz. LUKAČKA, Pramene, ref. 41, s. 204. Tiež BONFINI, 
tamže, s. 241.
84 Letopis, ref. 27, s. 72-73 „Nos Pongratius de Sancto Nicolao residens in castro Blatnicza vocato… 
In eius rei testimonium… literas nostras sigilli nostri minoris roboratas duximus extradandas“.
85 CHALOUPECKÝ, Středověké, ref. 27, s. 27-28, č. 26.
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Okolo roku 1450 z Branča odoslal vlastný slovenský list mestu Bratislava o výbere cla 
a mýta od Skaličanov.86 

Dňa 22. júna 1451 vydal v Kremnici latinskú listinu o politickej a vojenskej dohode 
a mieri s Jánom Jiskrom.87 

V polovici 15. storočia sa zo Strečna vlastným listom (bez vročenia) po latinsky 
vyhrážal trestami mýtnikom Ostrihomskej kapituly, ak by vyžadovali mýto od jeho ľudí.88 

V roku 1457 v Topoľčanoch vydal slovenskú listinu o uzavretí politickej dohody so 
šľachticom a kapitánom Jánom Košatcom.89 

Jeden z posledných priamych dokladov o žijúcom liptovskom šľachticovi Pongrácovi 
zo Svätého Mikuláša je v súkromnej latinskej listine šľachtica Václava, syna Pongráca, 
datovanej 28. októbra 1466.90 V tej listine je Václav zapísaný ako syn v zmysle žijúceho 
otca Pongráca. Ak by bol Pongrác vtedy už mŕtvy, bola by tá skutočnosť a príbuzenský 
vzťah vyjadrený obvyklým latinským slovom condam pred menom Pongrác.91 

Pravdepodobne prvé nepriame zápisy o už nežijúcom šľachticovi Pongrácovi sú 
v dvoch latinských listinách premonštráta Svorada, prepošta kláštora Panny Márie 
v Kláštore pod Znievom, datovaných 29. mája 1469. Listiny okrem iného potvrdzujú, 
že sa do kláštora dostavil šľachtic Štefan zvaný Pongrác zo Svätého Mikuláša, ale bez 
uvedenia mena otca, teda šľachtica Pongráca zo Svätého Mikuláša.92 Len na základe tohto 
zápisu usudzujem, že šľachtic Pongrác so Svätého Mikuláša v roku 1469 už nežil. Priamy 
doklad o mŕtvom šľachticovi Pongrácovi zo Svätého Mikuláša je v listine kráľa Mateja 
Korvína zo 14. septembra 1469. V nej je okrem iného napísané, že vtedy ten muž už 
nežil.93 Zo zápisov v uvedených listinách z rokov 1466 a 1469 vyslovujem názor, že 
šľachtic Pongrác zo Svätého Mikuláša zomrel po roku 1466 a pred letom 1469.94 

Magnát

Táto kapitola poskytuje poznatky o šľachticovi Pongrácovi ako vlastníkovi alebo 
držiteľovi, teda užívateľovi početných hradných panstiev alebo menších pozemkových 
majetkov. Vývoj šľachtica Pongráca od zemianskeho vlastníka malých pozemkových 
majetkov až ako magnáta, teda zemepána početných a územne rozsiahlych hradných 
panstiev, bol neobyčajne rýchly, úspešný a jedinečný. Jeho zdedené, legálne nadobudnu-
té aj násilne zabraté pozemkové majetky opíšeme kombináciou zemepisného hľadiska, 
teda vo vtedajších stoliciach a časového hľadiska. Vlastníctvo, alebo užívanie po-
zemkových majetkov šľachticom Pongrácom opíšeme postupne v Liptovskej stolici, 

86 Tamže, s. 38-39, č. 33.
87 MOL, DF 250 005 „Nos Pangracius de Sancto Nicolao, z 22. júna 1451.
88 MOL, DF 249 067 „Honorabiles viri… Datum in Streczen… Pangratius de Sancto Nicolao 
alias de Brancz“.
89 CHALOUPECKÝ, Středověké, ref. 27, s. 89, č. 101.
90 Turul, 8, 1890, s. 108 „Nos Venceslaus fi lius Pongracii fi lii Mathei de Sancto Nicolao alias de 
Ovar“.
91 VARSIK, Otázky, ref. 12, s. 24 si ten detail v texte listiny nevšimol a preto bezdôvodne 
predpokladal, že v tom čase už šľachtic Pongrác nežil.
92 Letopis, ref. 27, s. 80, č. 11; s. 81, č. 12 „egregius Stephanus Pongracz dictus de Sancto 
Nicolao“.
93 MOL, DF 271 818 „condam Pangracz de Sancto Nicolao“.
94 SZERÉMI, ERNEI, A Majthényiak, ref. 8, s. 298 správne zistili, že v lete 1469 už bol mŕtvy. 
Slovenský biografi cký 4, ref. 13, s. 512 aj Sto slávnych, ref. 13, s. 25, autor R. Marsina, uvádzajú 
úmrtie tohto muža pred rokom 1469.
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na východnej Morave, teda v Českom kráľovstve, v Trenčianskej stolici na Považí, 
v Turčianskej stolici, v Nitrianskej stolici na Záhorí a Ponitrí, v Bratislavskej stolici aj 
inde na Slovensku.

Svätý Mikuláš, pôvodne farský kostol, kostolná osada s farou a farským osadenstvom 
od 11. – 12. storočia, od okolo roku 1350 mestečko bolo dedičným majetkom predkov 
a súčasníkov šľachtica Pongráca. Okolo roku 1425 sa dospelý šľachtic Pongrác s bratmi 
stal spoluvlastníkom tohto mestečka. V ňom mali Pongrácovci kúriu, ktorá mala v polovici 
15. storočia niektoré stavebné a opevňovacie súčasti, takže vyzerala ako kaštieľ. Jeho 
spoluvlastníkom bol aj šľachtic Pongrác.95 

Šľachtic Pongrác zo Svätého Mikuláša za opätované a rozličné, avšak nekonkretizované, 
služby pre kráľa Ladislava V. Pohrobka nadobudol od kráľa v roku 1453 aj hradné panstvá 
Hrádok a Likava.96 Zo zemepisného hľadiska to bola takmer celá Liptovská stolica, okrem 
síce početných, avšak územným rozsahom malých pozemkových majetkov a dedín, ktoré 
vtedy patrili početným liptovským zemanom.

Uvedené hradné panstvá v Liptovskej stolici zostali vo vlastníctve Pongráca aj po 
vynútenej dohode Pongráca so správcom Uhorska Jánom z Huňadu, uzavretej 9. 
mája 1454 v Trnave.97 Podľa tej dohody kráľ ponechal Pongrácovi na doživotie titul 
pána Liptovskej stolice.98 Ustanovenie tej dohody schválil kráľ Ladislav V. vlastnou 
listinou vydanou v Prahe 25. mája 1454.99 Pongrácovcom zostali aj dediny po nebohom 
a bezdetnom Tomášovi Bešeňovi, teda Bešeňová a Potok v Liptovskej stolici a neďaleké 
Záskalie na Orave.100 

Šľachtic Pongrác bol v službách kráľovnej Barbory zaiste krátko pred rokom 1432, 
dokázateľne v roku 1432. Vtedy bol vojenským veliteľom na jej moravských hradoch 
Brumov a Světlov.101 Tie hrady držal a príslušné panstvá užíval do roku 1449. V máji 1449 
sa v Skalici dohodol s poverenými moravskými šľachticmi, že hrady Brumov a Světlov 
s príslušnými panstvami opustí za odstupné 4 200 dukátov.102 

Prvé pozemkové majetky, ktoré Pongrác nezdedil, ale nadobudol z vlastnej činnosti, 
boli hradné panstvá Vršatec a Budatín. Obidve hradné panstvá získal od kráľovnej 
Barbory v roku 1432 ako odmenu za dovtedajšie a vtedajšie vojenské služby pre 
kráľovnú ako kapitán jej hradov Brumov a Světlov na východnej Morave. Nadobudnuté 
hrady Vršatec a Budatín s príslušnými pozemkovými majetkami sa nachádzali na Považí, 
v Trenčianskej stolici.103 

Šľachtic Pongrác mal trvalý záujem nadobudnúť, držať a užívať hrady a pozemkové 
majetky, teda mestečká a dediny na strednom Považí v Trenčianskej stolici. Úspech 

95 Letopis, ref. 27, s. 77, č. 8 „fortalicium in Sancto Nicolao constructum maneat“, v listine Jána 
z Huňadu 9. mája 1454. Történelmi Tár 4, s. 517 v listine kráľa Ladislava V. z 25. mája 1454. MOL, 
DL 94 481.
96 Letopis, ref. 27, s. 75, č. 7, 8 „castra… Wywar et Lykawa vocata, ac locum castri Naghwar 
appellati simul cum cunctis oppidis, villis possessionibus… dedimus“.
97 Tamže, s. 77 „castrum Wywar ac pertinenciis Naghwar necnon castrum Lykwa… Pangracio… 
in perpetuum“.
98 Tamže, s. 77 „honorem comitatus Lyphouiensis“.
99 MOL, DL 94 481, 94 482.
100 Letopis, ref. 27, s. 78 „possessiones Besthwenfalwa, Patak et Zazkalicza“. MOL, DL 94 483.
101 MOL, DL 43 907.
102 CHALOUPECKÝ, Středověké, ref. 27, s. 35-36, č. 31 „Já Pertholt z Lyppeho, najvyšší 
maršálek královstvie českého… strany jedné, a mezi panem Pangraciem od Swateho Mykulassie, 
hrabiem Lyptowskym, strany druhéj“.
103 MOL, DL 43 907 „castrum nostrum Orozlankew… Item tenutas nostras… castri Bwgiathin… 
pignori titulo duximus… cis fl uvium Waag habitorum“.
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dosiahol v roku 1447, keď od politického spojenca Ulricha Celjského, bána Slavónie, 
získal do zálohu hradné panstvá Ilava s dedinami Ilava a Beluša, ako aj hrady či pevnosti 
Trenčín, Súča, Považská Bystrica, Ilava a Košeca.104 

Šľachtic Pongrác, politický a vojenský prívrženec kráľa Vladislava I. Jagelovského, 
na jar 1443 poskytol kráľovi, ktorý prežíval fi nančnú tieseň 12-tisíc fl orénov, za ktoré 
kráľ dal Pongrácovi do záložnej držby hradné panstvá Strečno a Starhrad v Trenčianskej 
stolici.105 Tie hrady a panstvá mal dovtedy v zálohu Ján Čapek, kapitán hradu Topoľčany, 
a Pongrác ich mohol zaujať najskôr koncom júla 1443. Avšak z neznámych dôvodov 
vtedy Pongrác uvedené hrady neobsadil a panstvá nezaujal.

V jestvujúcich písomnostiach nemožno zistiť, či sa šľachtic Pongrác osobne 
s primeraným sprievodom bojovníkov zúčastnil vojenskej výpravy kráľa Vladislava I. 
Jagelovského roku 1444 proti Turkom. V prehratej bitke pri Varne 10. novembra 
kráľ padol. Avšak šľachtic Pongrác žil aj neskôr. Pravdepodobne sa spolu s Jánom 
z Huňadu útekom z bojiska zachránil. Až po niekoľkých rokoch, teda koncom roka 
1447, sa stal držiteľom, resp. vlastníkom hradných panstiev Strečno a Starhrad, o čom 
svedčí listina Nitrianskej kapituly.106 Tie hradné panstvá s mestečkami a dedinami 
v priľahlej časti Považia užíval Pongrác niekoľko nasledujúcich rokov. V roku 
1453 mladý kráľ Ladislav V. Pohrobok hneď po prevzatí právomocí kráľa Uhorska 
opätovne zálohoval šľachticovi Pongrácovi hradné panstvá Strečno a Starhrad aj 
s clom v Žiline, avšak za 18-tisíc fl orénov. Zálohovanie potvrdzuje kráľova listina, 
spísaná vo Viedni.107 

Podľa dohody gubernátora Uhorska Jána z Huňadu so šľachticom Pongrácom uzavretej 
v Trnave, bol Pongrác povinný odovzdať kráľovi hrady Strečno, Starhrad a Žilinu do 
20. mája 1454 za tritisíc fl orénov.108 Šľachtic Pongrác však dohodnuté peniaze nedostal, 
takže hradné panstvá Strečno, Starhrad vlastnil, resp. držal aj neskôr. Avšak za bližšie 
neznámych politických okolností šľachtic Ladislav, syn Jána z Huňadu, správcu Uhorska, 
pravdepodobne na prelome rokov 1456 a 1457 zabral hrady a panstvá Branč, Strečno, 
Starhrad a Žilina. Až šľachtičná Alžbeta Siládiová, vdova po Ladislavovi z Huňadu, 
sa v apríli 1457 písomne zaviazala, že menované hrady a panstvá do leta toho roku 
Pongrácovi vráti.109 

Šľachtic Pongrác si kúpil od dedičného richtára v meste Žilina tamojšie fojtovstvo, 
teda dedičné richtárstvo. Funkciu richtára vykonával a príjmy z úradnej činnosti v meste 
Žilina poberal dokázateľne v rokoch 1453 a 1454.110 

Pongrác, ako politický prívrženec a vojenský spojenec Jána z Huňadu, správcu 

104 MOL, DL 94 478 „fortalicium seu castrum Leba… villas Leba, Belusch et Przerita… fortalicia 
Trentsch, Sutsch, Bistricz, Lebenstain et Kossatecz“. Tak už SZERÉMI, ERNEI, A Majthényiak, 
ref. 8, s. 275 bez signatúry prameňa.
105 Letopis, ref. 27, s. 74, č. 3 „castra nostra regalia Strechen et Owar appellata in comitatu 
Trenchyniensi situata“.
106 Tamže, s. 75, č. 4 „introducit Pangracium de Sancto Nicolao in possessionem castrorum 
Strechen et Ovar“ (regest).
107 Tamže, s. 75, č. 6 „nos castra Strechen ac Owar“.
108 Tamže, s. 76-77, č. 8 „tria castra videlicet Streczen, Owar et Solna“.
109 MOL, DL 94 482 „castra nostra regalia… Owar, Sztreczen et Solna“. Pozri aj listinu zo 14. 
apríla 1457. MOL, DL 94 486 „castra Berencz, Strechien et Owar ac civitatem Solna cum castello 
in eadem erecto“.
110 CHALOUPECKÝ, Václav (zost.). Kniha žilinská. Bratislava : Nákladem Učené společnosti 
Šafaříkovy, 1934, s. 105, č. 41 „dominus generosus… noster Pangracius“; s. 106-107, č. 43; s. 
108-109, č. 47, 48, 50. Letopis, ref. 27, s. 78 „judicatum Foytsag apellatum in opido Solna habitum 
ipsum Pangracium emptionis titulo concernens“.
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Uhorska, sa s ním zúčastnil na vojenskej výprave proti Turkom. Výprava bola vojensky 
úspešná. Ján z Huňadu v roku 1452 odmenil Pongráca za predošlé vojenské zásluhy 
proti Turkom jednak zálohovaním mesta Skalica, ako aj colných príjmov na colnici 
v Žiline. Clom bol tridsiatok z peňažnej hodnoty prevážaných tovarov cez Žilinu 
veľkoobchodníkmi do Uhorska zo zahraničia, teda najmä zo Sliezska a Poľska.111 
Žilinskú colnicu s tamojším tridsiatkom dal Pongrácovi do zálohu aj kráľ Ladislav V. 
Pohrobok už v roku 1453.112

Šľachtic Pongrác zo Svätého Mikuláša vlastnil aj hrad a panstvo Uhrovec v juho-
východnej časti bývalej Trenčianskej stolice, teraz severovýchodne od mesta Bánovce nad 
Bebravou. Toto panstvo daroval Pongrácovi kráľ Ladislav V. Pohrobok v roku 1453.113 
Od vynútenej dohody Pongráca s gubernátorom Jánom z Huňadu v máji 1454 hradné 
panstvo Uhrovec pripadlo šľachticovi Jánovi, bratovi Pongráca. Ten hrad a príslušné 
panstvo neskôr zabral kráľ Matej Korvín. Potomkovia šľachtica Pongráca v roku 1479 
síce proti činu kráľa protestovali, avšak márne.114

Pongrác zaujal a držal aj dedinu Piechov (časť obce Bolešov), prv patriacu nitrian-
skemu biskupovi. Okolo kostolnej veže dal vymurovať obranný, opevňovací múr, čím 
vznikla miestna funkčná pevnôstka. Avšak podľa vynútenej dohody v Trnave v máji 
1454 bol Pongrác povinný hneď dať opevňovací múr úplne zbúrať, pričom veža mala 
zostať funkčná.115

Šľachtic Pongrác zo Svätého Mikuláša okolo roku 1435 sídlil a držal hrad Blatnica 
v Turčianskej stolici. Jestvuje o tom jediný doklad vo vlastnej listine Pongráca, vyhoto-
venej dňa 25. januára 1435 na hrade Blatnica.116 Z uvedenej listiny sa okrem iného možno 
dozvedieť aj to, že polovica nedávno vzniknutej dediny Očkova Lehota v Turci, v ktorej 
pôsobil šoltýs, teda dedičný richtár, bola za 300 zlatých v záložnej držbe šľachtica 
Pongráca.117 Pongrác, ako veliteľ a správca hradu Blatnica, sa príležitostne zúčastňoval na 
zhromaždeniach šľachticov Turčianskej stolice, na ktorých nepochybne politicky vplýval 
pri riešení prerokúvaných záležitostí.

Hradné panstvo Blatnica patrilo Pongrácovi okolo roku 1441. V júni 1441 došlo 
k dohode medzi kráľom Vladislavom Jagelovským a šľachticom Pongrácom, podľa ktorej 
Pongrác predal blatnické panstvo šľachticovi Ladislavovi z Necpál, kapitánovi Skalice za 
15 tisíc zlatých. Svedčí o tom listina kráľa Vladislava, spísaná 4. júna 1441 v Budíne.118 
Predaj sa však neuskutočnil, lebo hrad bol naďalej vo vlastníctve Pongráca a od roku 
1457 patril jeho bratovi Štefanovi.119 Šľachtic Štefan, brat Pongráca, zaiste s tichým 
súhlasom Pongráca dal pred rokom 1454 postaviť hrad či hrádok Sučany v Turčianskej 
stolici. Sučianske panstvo patrilo Štefanovi podľa rozhodnutia kráľa Ladislava V. aj po 
roku 1454.120 

111 Letopis, ref. 27, s. 75, č. 5 „oppignorat… tricesimam Solnensem“ (regest).
112 Tamže, č. 6 „cum tricesima in Zolna exigi solita“.
113 Tamže, č. 7 „castra nostra… Wroch“.
114 Tamže, s. 78 „castrum Wyrowgh“; s. 82, č. 14.
115 Tamže, s. 78 „fortalicium episcopatus ecclesie Nitriensis Piche appellatum in circuitu cuiusdam 
turris constructum detrahatur et penitus annihiletur“.
116 Tamže, s. 72-73, č. 1 „Nos Pongratius de Sancto Nicolao, residens in castro Blatnica vocato… 
Datum in… castro Blatnicza“.
117 Tamže, s. 72 „in trecentis fl orenis nobis pro emenda“.
118 Tamže, s. 73, č. 2 „fi delis noster egregius Pangracius… de Lypto castellum suum Blatnica… 
dedisse fertur“.
119 Történelmi Tár 4, 1896, s. 518, listina kráľa Ladislava V. z 4. februára 1457.
120 RÁBIK, Diplomatarium, ref. 66, s. 212, č. 95 „castrum Luchan… per ipsum Stephanum 
edifi catum… universis… pertinenciis“.
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Kráľ Žigmund vo fi nančnej tiesni v roku 1435 dal šľachticovi Pongrácovi zo Svätého 
Mikuláša do zálohu mestečko Senicu, v severnej časti Záhoria, za tisícsto zlatých.121 
Keďže kráľ Žigmund Pongrácovi príslušnú sumu zlatých nevrátil, šľachtic Pongrác 
držal Senicu dokázateľne okolo roku 1444. Jestvuje o tom zápis v liste senického 
richtára z roku 1444, v ktorom je okrem iného napísané, že Pongrác je zemepánom 
mestečka Senica.122 

Šľachticovi Pongrácovi zo Svätého Mikuláša patrili okolo roku 1452 nasledujúce dediny 
v Nitrianskej stolici: Šterusy, Kočín, Bzince, Osuské, Ropov, Kunov, Rybky, Smrdáky, 
Častkov, Chropov, Koválovce a mestečká Senica a Sobotište v severnej časti Záhoria.123 

Okolo roku 1439 šľachtic Pongrác napádal, pustošil alebo zaberal pozemkové majetky 
kráľovho kancelára Gašpara Šlika v Bratislavskej stolici. Obsadil a zaujal hrad Pajštún aj 
hrad Holíč s príslušným panstvom v Nitrianskej stolici.124 Ku hradnému panstvu Pajštún 
patrilo najmä mestečko Stupava. Pongrác svojvoľne držal Stupavu až do konca mája 
1440, keď ju za výkupné 300 zlatých nadobudli šľachtici z Pezinka.125 

Pred rokom 1448 zaujal a držal hrad Ostrý Kameň a príslušné panstvo v Bratislavskej 
stolici, ktoré poskytol Matejovi zv. Skola. Až v roku 1448 kráľ Ladislav V. Pohrobok 
poveril Bratislavskú kapitulu, aby uviedla šľachtica Sebastiána z Rozhanoviec do vlastníc-
tva hradného panstva.126 Tento šľachtic sa v roku 1450 usiloval zaujať aj pozemkové 
majetky šľachticov Forgáčovcov, teda mestečko Cífer v Bratislavskej stolici aj Pusté 
Úľany alebo Veľké Úľany v Nitrianskej stolici. Zámer sa mu však nevydaril, najmä po 
zákaze gubernátora Jána z Huňadu.127 

Šľachtic Pongrác zo Svätého Mikuláša z poverenia, prípadne s tichým súhlasom kráľa 
Vladislava I. Jagelovského (1440 – 1444) vojensky zaujal a ako kastelán držal mesto 
Skalicu už krátko pred rokom 1443. Dovtedy ju vojensky bránil pred početnými útokmi 
politických odporcov a vojenských vzbúrencov.128 Nevedno, či Pongrác nepretržite 
vojensky ovládal mesto Skalicu v nasledujúcich rokoch. Avšak do zálohu opäť nado-
budol Skalicu v roku 1452. Vtedy mu Skalicu za 7-tisíc fl orénov opäť zálohoval správca 
Uhorska Ján z Huňadu.129 

V jestvujúcich písomnostiach nemožno zistiť kedy a ako nadobudol šľachtic Pongrác 
mestečko Branč, ležiace južne od Nitry. Je však známe, že ho vlastnil v roku 1441, keď 
tam mal aj zaiste opevnené sídlo. Názov mestečka vtedy bolo v jeho predikáte v zmysle 
Pongrác z Branča.130 Z toho možno usúdiť, že Pongrác bol vlastníkom mestečka 

121 Történelmi Tár 4, s. 516, (reg.).
122 CHALOUPECKÝ, Středověké, ref. 27, s. 97 „nuper per egregium dominum Pongracium, 
dominum nostrum“.
123 LUKAČKA, Pramene, ref. 41, s. 51- 53 v slovenskom preklade Jána Lukačku.
124 SZERÉMI, ERNEI, A Majthényiak, ref. 8, s. 273. Archív mesta Bratislava, Listiny, i. č. 1673. 
DVOŘÁKOVÁ, Barbora, ref. 81, s. 210, 230. V súpise zdanených usadlostí hradného panstva 
Holíč v roku 1452 nie je zapísaný vlastník toho panstva. LUKAČKA, Pramene, ref. 41, s. 52.
125 MOL, DL 13 549 „ecclesiam et fortalicium in Stompha“.
126 MOL, DL 14 635 „castrum Eleskw… per egregium Pangracium de Sancto Nicolao alias de 
Berencz ad manus… Mathie Skola“.
127 MOL, DL 59 416 „magnifi cus Pangracius de Sancto Nicolao… possessionem… Czifer… 
Fedemes“. SZERÉMI, ERNEI, A Majthényiak, ref. 8, s. 266, 277, 278.
128 Letopis, ref. 27, s. 74, č. 3 „fi deli nostro dilecto, egregio Pangracio de Zenthmiklos de Liptouia, 
capitaneo de Zakolcza… ratione suorum fi delium servitiorum maiestati nostre contra nostros 
rebelles et emulos ex Zakolcza“.
129 Tamže, s. 75, č. 5 „oppignorat Sakolcam“. (Reg.).
130 Tamže, s. 73, č. 2 „egregius Pangracius de Berench alias de Lypto“ v listine kráľa Vladislava 
Jagelovského zo 4. júna 1441.
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Branč aspoň málo rokov pred rokom 1441. Pongrác bol potom trvalým vlastníkom, 
zemepánom mestečka Branč. Aj mladý kráľ Ladislav V. Pohrobok, krátko po prevzatí 
právomocí kráľa Uhorska v septembri 1453, novou donáciou potvrdil Pongrácovi 
vlastníctvo hradu a mestečka Branč.131 Avšak podľa dohody Jána z Huňadu, správcu 
Uhorska, so šľachticom Pongrácom, uzavretej v Trnave 9. mája 1454, bol Pongrác 
povinný hrad Branč odovzdať do 13. mája 1454 kráľovi.132 Keďže Pongrác splnil 
vtedy stanovené podmienky, kráľ Ladislav V. 25. mája 1454 ponechal Pongrácovi aj 
hrad Branč.133 Ten neskôr niekoľko rokov patril Pongrácovmu bratovi Štefanovi.134 
Pred rokom 1468 už patrilo hradné panstvo Branč šľachticom Jánovi a Žigmundovi 
z Pezinka.135 

Šľachtic Pongrác poskytol ostrihomskému arcibiskupovi Dionýzovi štyritisíc zlatých 
a arcibiskup mu za ne dal do záložnej držby vlastné pozemky, žiaľ, menovite neznáme. 
Pongrác ich užíval okolo roku 1444.136 

Nevedno kedy a ako nadobudol Pongrác colnicu v Tvrdošíne na severnej Orave. 
Dokázateľne mu však patrila okolo roku 1454.137 Jeho osadenstvo na tvrdošínskej colnici 
vyberalo od prechádzajúcich obchodníkov peňažnú tridsatinu z hodnoty prevážaných 
tovarov najmä z Poľska.

Šľachtic Pongrác v rámci osobných vojenských zámerov dal vybudovať a stavebne 
udržiavať pevnôstku v istej dedine, ktorú sa nepodarilo identifi kovať. Avšak v zmysle 
vynútenej dohody so správcom Uhorska Jánom z Huňadu v Trnave v máji 1454 bol 
Pongrác povinný dať tamojšiu pevnôstku urýchlene zbúrať.138 

Šľachticovi Pongrácovi v polovici 15. storočia patrili aj tri hradné panstva v južnom 
okraji Uhorska v Temešskej stolici. Tie panstvá mu zostali aj po vynútenej dohode 
s Jánom z Huňadu, vtedajším správcom Uhorska, uzavretej v Trnave v máji 1454.139 

Začiatkom roka 1457 patrili šľachticovi Pongrácovi a jeho bratom Štefanovi, Jánovi 
a Jakubovi nasledujúce hrady, panstvá, mestečká a príslušné dediny: Hrádok, Svätý 
Mikuláš v Liptovskej stolici; Branč, Uhrovec, Topoľčany v Nitrianskej stolici; Blatnica, 
Sučany, Kláštor pod Znievom v Turčianskej stolici; Nozdrovice v Trenčianskej stolici; 
Smolenice v Bratislavskej stolici. Tak to dal napísať sám Pongrác do vlastnej listiny 
napísanej v Topoľčanoch vo februári 1457. Listina je o politickej dohode, priateľstve 
a spolupráci s bližšie neznámym šľachticom a kapitánom Jánom Košatcom z Lieskovca 
a Bánoviec nad Bebravou.140 

Keďže šľachtic Pongrác zo Svätého Mikuláša zomrel ako politický prívrženec kráľa 
Mateja Korvína a vlastník zdedených a nadobudnutých hradných panstiev, tie po smrti 
Pongráca vlastnili jeho synovia, vnuci a mladší dedičia.

131 Tamže, s. 75, č. 7 „castra nostra Branch“.
132 Tamže, s. 76, č. 8 „castrum Berencz“.
133 MOL, DL 94 482 „castra nostra regalia Brancz“.
134 Történelmi Tár 4, 1896, s. 18. Listina zo 14. apríla 1457.
135 MOL, DL 16 722.
136 CHALOUPECKÝ, Středověké, ref. 27, s. 97. Stručný zápis o tom je v liste mestečka Senica 
mestu Bratislava z októbra 1444.
137 Letopis, ref. 27, s. 77 „tricesimarum in Thordasin“.
138 Tamže, s. 78 „fortalicium in Berzewcze constructum… detrahatur et funditus diruatur“.
139 Tamže, s. 77 „castrum Sydowar Mezewsomlyo Maxond cum… possessionibus… Frusynchazar 
ac oppidum Saswaar omnino in comitatu Themesiensi existentia“.
140 CHALOUPECKÝ, Středověké, ref. 27, s. 89, č. 101 „z Nowim Hradem a z Klássterem, 
z Swatym Mikulassem, z tvrzí s Uhrowczem, z Sudczani, z Breznicze, z Smolenice a z Thopolczani, 
z Hradkom Nozdrowem, s Turem i se všemi zámky“. Történelmi Tár 4, s. 518 listiny zo 4. februára 
1457 a 14. apríla 1457.
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Prvotným a zdedeným pozemkovým majetkom šľachtica Pongráca bolo mestečko 
Svätý Mikuláš v Liptove. V tamojšej kúrii sa narodil, vyrástol, zdedil ju aj s mestečkom. 
Ten vlastnícky aj obyvateľský vzťah sa jedinečne prejavil v prídomku šľachtica Pongráca 
s trvalým predikátom zo Svätého Mikuláša. Po tomto zemepánovi zdedili jeho synovia aj 
mestečko Svätý Mikuláš.141 

O získanie hradného panstva Liptov s mestečkami a dedinami v strednom Liptove 
aj hradného panstva Likava, s majetkami v západnom Liptove sa tvrdohlavo usiloval 
šľachtic Peter Komorovský. Proti zámerom Petra Komorovského osobne a aj v mene 
príbuzných protestoval na hodnovernom mieste, teda v Kláštore pod Znievom šľachtic 
Štefan Pongrác v máji 1469.142 Jeho protesty neboli úspešné. Peter Komorovský tie 
hradné panstva svojvoľne zabral.

Potomkom a dedičom nebohého šľachtica Pongráca zostalo hradné panstvo Strečno.143 

Hodnotenia

Poliak Ján Dugosz, ako krakovský biskup a neskôr vzdelanec na kráľovskom dvore 
v Krakove, desiatky rokov pred rokom 1480, keď zomrel, kronikársky opísal dejiny 
Poľska. V kronike sa stručne zmienil aj o šľachticovi Pongrácovi. Napísal o ňom, 
že bol v Uhorsku prívržencom kráľa Vladislava Jagelovského, avšak bol zvyknutý 
častými krádežami získavať na Považí potrebné veci.144 Ján Dlugosz, ktorý zažil 
posledných približne 15 rokov verejnej činnosti šľachtica Pongráca, vnímal Pongráca 
ako dobového zlodeja.

Zeman Ján z Turca, kronikár v službách kráľa Mateja Korvína, dokončil latinské dielo 
Kronika Uhrov v roku 1488. Okrem iného o šľachticovi Pongrácovi napísal, že opanoval 
Turčiansku stolicu, zabral hrady Starhrad, Branč aj Strečno a páchal aj ukrutnosti.145 
Ján z Turca bol o dve generácie mladší ako šľachtic Pongrác. Kroniku zostavoval 
a o Pongrácovi písal dve desaťročia po smrti Pongráca. Jeho skutky už nezažil, ale sa 
o nich dočítal v listinách alebo dopočul v prostredí šľachty a na dvore kráľa Mateja 
Korvína. Šľachtica Pongráca vnímal a opísal ako vojenského násilníka.

Taliansky humanistický vzdelanec Antonius Bonfi ni, po pozvaní kráľom Matejom 
Korvínom bol súčasťou jeho dvora. Na podnet kráľa opísal uhorské dejiny do roku 1495. 
V nich najmä na troch miestach písal aj o šľachticovi Pongrácovi, napríklad, že Považie 
ovládal vraždami; že z poverenia kráľa viedol vojenskú výpravu proti Turkom, ktorých 
pri Temešvári s pomocou Sikulov porazil a rozohnal.146 

František Palacký, najproduktívnejší a najuznávanejší český historik v 19. storočí, 
keď v roku 1848 prvýkrát vytlačili jeho veľkú knihu o českých dedinách, napísal v nej 
aj krátky text o šľachticovi Pongrácovi. Správne ho vnímal a opísal ako súčasníka, 
141 ULIČNÝ, Ferdinand. Liptovský Mikuláš. Bratislava : CREDO, 2006, s. 15, ISBN 80-969503-
8-X. ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny Liptova od 9. do 19. storočia. Liptovský Hrádok : Komunitná 
nadácia Liptov, 2014, s. 129. ISBN 978-80-971658-0-2.
142 Letopis, ref. 27, s. 80-82, č. 11, 12, 13.
143 Tamže, s. 82-84, č. 15-20.
144 LUKAČKA, Pramene, ref. 41, s. 204 „Pangrác zo Svätého Mikuláša bol zvyknutý žiť 
z lúpenia“ v slovenskom preklade D. Hrnčiarovej.
145 Kronika Jána z Turca, ref. 16, s. 255 „Pangracius… comitatui de thurocz dominabat, castraque 
Owar, Berench et Ztrechen vsurpans, in vastando regno non minus ceteris atroxerat“.
146 BONFINI, Decades IV, ref. 17, s. 357 „Pancratius… regionem, quam Vagus praeterfl uit, 
assiduis infestam latrociniis teneret“; s. 374 „Regionem is omnem caedibus et rapinis infestam 
fecit“. (Toto prevzal od Jána z Turca); s. 416 „Pancratius regia mandata servans, ad Themesvarum 
cum validissima Sithulorum manu Turcis occurrit, cruentum hic praelium initur“.
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politického a vojenského konkurenta a dočasného protivníka Jána Jiskru. Napísal tiež, že 
Pongrác bol odvážnym, násilným a ukrutným mužom.147 

Maďarský historik József Teleki v knihe z roku 1852 o Uhorsku počas vlády Huňadiov-
cov o šľachticovi Pongrácovi napísal, že sa vždy snažil rabovať a na Považí si chytrácky 
zriadil vlastné panstvo.148

Slovenský amatérsky historik, inak mních, Franko Víťazoslav Sasinek v štúdii 
uverejnenej v roku 1872 o slovanských bojovníkoch v Uhorsku v 15. – 17. storočí 
opísal aj vojenské a politické pôsobenie šľachtica Pongráca. Vnímal ho ako slovenského 
bohatiera, teda hrdinu, ktorý aj verejne šarapatil.149 

Dvojica maďarských historikov koncom 19. storočia v knihe o maďarských národných 
dejinách opísala vojenské a politické pôsobenie Jána Jiskru, Petra Komorovského a Pon-
gráca zo Svätého Mikuláša ako lúpežníkov.150 

Iná dvojica maďarských bádateľov začiatkom 20. storočia vnímala bojovníka Pongráca 
ako hrdinu.151 

Slovenský národný osvetár Belo Klein v knižke z roku 1924 s obdivom vyzdvihol 
verejnú činnosť Pongráca a prirovnal ho k Matúšovi Čákovi.152 

Český historik Miloslav Vach v štúdii uverejnenej v roku 1957 charakterizoval Pongrá-
ca ako dobrodružného a lúpežného magnáta.153 

Slovenskí profesionálni historici v 20. storočí, teda najmä Branislav Varsik a Richard 
Marsina opätovne, hoci okrajovo, skúmali činnosť Pongráca. Vnímali a opisovali ho 
objektívne, ako významného slovenského krajinského hodnostára, zdržiac sa chvál 
z národného hľadiska.154 

Zostavovateľ a spoluautori knihy Sto slávnych Slovákov, vydanej v roku 1997, zaradili 
do počtu sto slávnych Slovákov aj šľachtica Pongráca zo Svätého Mikuláša. Tu je 
spomínaný muž opísaný ako významný krajinský hodnostár.155 

Preskúmaná a opísaná verejná činnosť tohto muža nezakladá dôvody na jeho neskoršiu 
slávu, nebodaj oslavy. Ten muž sa však stal už vtedy známy, vďaka jeho panovačným, 
sebeckým, často bezohľadným činom. Jeho panovačná povaha bola akoby nevedomky 
zakódovaná v obsahu jeho mena zloženého zo starogréckych slov pán = všetko a krateó 
= vládnem, teda v zmysle Vševlad. Poznanie jeho života nevzbudzuje úctu, hoci bol 
významným mužom s neželateľným príkladom.

147 PALACKÝ, Dějiny, ref. 3, s. 847 „mužem nad míru smělým ale násilným a ukrutným“.
148 TELEKI, József. Hunyadiak kora Magyarországon I. Pesten, 1852, s. 373 „mindig csak rablás 
után törekedve… a Vagmentében hol ravaszsággal, hol erőhatalommal kiterjedett és szép birtokot 
szerze magának“.
149 SASINEK, Slovanský, ref. 5, s. 5 „slovenský bohatier“, s. 6 „strašne tam garazdoval“.
150 SZALAY, BARÓTI, A magyar II, ref. 7, s. 199 „a kik valoságos rabló-uralmak űztek 
a felföldön“.
151 SZERÉMI, ERNEI, A Majthényiak, ref. 8, s. 298 „a vitéz öreg Pongrácz“.
152 KLEIN, Zemianstvo, ref. 9, s. 46-47.
153 VACH, Jan Jiskra, ref. 10, s. 182.
154 Dejiny Slovenska I, ref. 11, s. 394, 399-405. VARSIK, Otázky, ref. 12, s. 22-24. Slovenský 
biografi cký 4, ref. 13, s. 512.
155 Sto slávnych, ref. 13, s. 25.
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F. ULIČNÝ: DER ADELIGE PONGRATZ AUS SANKT NIKOLAUS – DER BEDEUTENDSTE 
SLOWAKISCHE SOLDAT UND POLITIKER AUS DEM XV. JAHRHUNDERT

Die slowakischen professionellen Historiker, allen voran Branislav Varsik und Richard Marsina, 
befassten sich im 20. Jahrhundert in ihren Forschungen wiederholt, wenn auch nur am Rande, 
mit der Tätigkeit Pongratz’s. Sie refl ektierten und beschrieben ihn objektiv, als einen bedeutenden 
Würdenträger auf der Landesebene, ohne das sich in Lobeserhebungen aus den nationalen 
Standpunkten verleiten ließen. Der Herausgeber und die Verfasser des 1997 erschienenen Bandes 
Sto slávnych Slovákov (Die Hundert bedeutendsten Slowaken) zählten Pongratz aus Sankt Nikolaus 
mit zu den 100 bedeutendsten Slowaken. In diesem Band wird er als ein bedeutender Würdenträger 
auf der Landesebene geschildert. Aus der gründlichen historischen Erforschung der öffentlichen 
Tätigkeit dieses Mannes geht allerdings hervor, dass es für seinen späteren Ruhm, geschweige denn 
von Ehrungen, keinen richtigen Anlass gibt. Pongratz wurde schon zu seinen Lebzeiten bekannt für 
seine Taten, die oft starke Züge von Despotismus, Egoismus und Rücksichtslosigkeit trugen. Seine 
willkürliche Natur war unbewusst bereits in seinem Namen kodiert, der aus zwei altgriechischen 
Wörtern zusammengesetzt war, nämlich pan = alles und krateó = ich herrsche, im Sinne von „über 
alles herrschen“. Obwohl er zu den bedeutenden Persönlichkeiten seiner Zeit gehörte, geben die 
Kenntnisse sein Leben betreffend keine Grundlage für seine Verehrung.
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ÚČASŤ PEŠIEHO PLUKU 102 ZAISŤOVACEJ 
DIVÍZIE NA NEMECKÝCH PROTIPARTIZÁNSKYCH 
AKCIÁCH V JUHOVÝCHODNOM BIELORUSKU 
V MARCI A ZAČIATKOM APRÍLA 1942

IGOR BAKA

BAKA, I.: Participation of the 102 Infantry Regiment of the Screening Division at the 
German Anti-partisan Operations in South-eastern Belarus in March and Early April 
1942. Vojenská história, 2, 21, 2017, pp 84-108, Bratislava.
Author of the study deals with the scarcely processed topic of the involvement of the 
Slovak Screening Division (SD) in the anti-partisan operations in the occupied territory 
of the USSR after its transfer under the territorial competence of the Wehrmacht in 
the Reich Commissariat Ukraine in September 1941. The author states that the direct 
involvement of SD in the fi ght against partisans peaked in the fi rst months of 1942. This 
was connected with the dislocation changes resulting from the German requirement 
for the Slovak units to participate in the protection of the of the important rail track, 
Pinsk – Gomeľ, and the anti-partisan operations in the surrounding. During March, the 
102 Infantry Regiment of SD, was involved into extensive anti-partisan operations of 
the occupational apparatus, which drastically affected even the local population. The 
peak of the German-Slovak cooperation at the turn of March and April 1942 was the 
operation titled Bamberg in South-eastern Belarus, which represented a “pilot” project 
of the large-scale anti-partisan operations. The nature of the operations was punitive 
and predatory and affected the civil population prevailingly.
The effort for objective interpretation of these events is documented by the fact that 
the author based his analyses on the German history literature, which have not been 
considered in this topic as yet.
Military History. Slovak Republic. World War 2. Participation of the Slovak Screening 
Division at the German Anti-partisan Operations in South-eastern Belarus. Y. 1942.

Je všeobecne známe, že vojna proti ZSSR mala zo strany nacistického Nemecka od 
za čiatku rasovo-vyhladzovací charakter. Táto metóda sa v masovom meradle aplikovala 
aj v boji proti partizánskemu hnutiu na okupovanom území.1 Hitler pritom vypuknutie 
partizánskej vojny uvítal ako vhodnú príležitosť na zničenie každého, kto sa bude k nacistom 

1 Činnosťou slovenskej Zaisťovacej divízie na nemeckých protipartizánskych akciách na území 
okupovaného ZSSR sa už v slovenskej historiografi i venovalo viacero prác. Absentuje tu však ich 
bližšia analýza vo vzťahu k zločinom voči civilnému obyvateľstvu. Táto problematika okrem toho nie 
je skúmaná v kontexte nemeckej okupačnej praxe, ktorá sa riadila princípmi rasovo-vyhladzovacej 
vojny. Novú heuristickú bázu možno získať najmä analýzou prameňov nemeckej proveniencie, 
resp. najnovšej zahraničnej vedeckej literatúry, zameranej na zločiny nemeckého okupačného 
aparátu. V neposlednom rade zostávajú len málo využité materiály zhromaždené počas fungovania 
povojnového retribučného súdnictva. Porovnaj napr. MIČIANIK, P. Slovenská armáda v ťažení 
proti Sovietskemu zväzu II. (1941 – 1944). Zaisťovacia divízia a železniční pionieri. Banská Bystrica 
2008; BYSTRICKÝ, J. Zaisťovacia divízia na okupovanom území Ukrajiny a Bieloruska (september 
1941 – november 1942). In Vojenská história, roč. 3, 1999, č. 4, s. 29-54. ISSN 1335-3314.
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na okupovanom území správať nepriateľsky. Vyhladzovací charakter vojny sa tu maskoval 
napr. tzv. odvetnými opatreniami proti údajným útokom partizánov, ktorí boli od leta 1942 
v ofi ciálnych dokumentoch okupačných orgánov označovaní jednotne ako „banditi“. Nebolo 
pritom dôležité, do akej miery boli tieto akcie skutočné, zveličené alebo úplne vymyslené. 
Táto taktika pritom nacistom od začiatku poslúžila aj ako vhodná zámienka pre vraždenie 
Židov a stala sa jedným z nástrojov ich genocídy na východnom fronte.2 

Nemecký Wehrmacht v tejto súvislosti už v máji 1941 obdržal presné inštrukcie 
o zásadách využívania vojenského práva v rámci operácie Barbarossa. Podľa výnosu 
podpísaného náčelníkom Hlavného veliteľstva brannej moci z 13. mája trestné činy 
nepriateľských civilistov mali byť vyňaté z pôsobnosti vojenských súdov. Partizáni 
mali byť zastrelení na mieste. Od tohto výnosu sa tiež odvodzoval princíp kolektívnej 
odvety na celých dedinách, v prípade, že nebolo možné vypátrať skutočných páchateľov. 
Na tento výnos nadväzoval známy rozkaz o politických komisároch zo 6. júna, ktorý 
obsahoval pokyny na ich fyzickú likvidáciu po zajatí, teda v rozpore s medzinárodnými 
pravidlami vedenia vojny.

Spôsob boja Wehrmachtu proti partizánom dokumentuje najmä činnosť nemeckých 
zaisťovacích divízií.3 Podľa ich vzoru boli vytvorené aj útvary spojeneckých armád, teda 
aj slovenská Zaisťovacia divízia (ZD), ktorá vznikla spolu s Rýchlou divíziou (RD – 
nasadenou na front) reorganizáciou v lete 1941. V tyle bojujúcich armád sa tieto útvary 
spolu s Einsatzgruppen, poriadkovou políciou, brigádami SS, či domácimi policajnými 
zložkami podieľali na vraždách tisícov civilistov a pálení dedín. V dokumentoch sa tieto 
akcie kamufl ovali ako ničenie partizánskych bunkrov a pod.4 Na prelome rokov 1941/42 
bolo pritom partizánske hnutie na okupovanom území len v zárodku. Za partizánov 
Nemci považovali aj sovietskych vojakov potulujúcich sa v tyle, ktorí zo strachu utekali 
do hôr, ale tiež osoby, ktoré sa v dôsledku brutálnej okupačnej politiky ponevierali po 
krajine a lúpili. Motívy, prečo títo ľudia neuposlúchli výzvy na kapituláciu, mali často 
nepolitický charakter. Zástupy „partizánov“ totiž boli presvedčené (a nie neoprávnene), 
že v zajateckom tábore ich nečaká nič iné, len smrť. O to viac to platilo o Židoch, pre 
ktorých bol úkryt v lese jedinou šancou na prežitie. Takéto hodnotenie partizánov však vo 
väčšine hlásení okupačných orgánov nenájdeme, keďže charakter rasovo-vyhladzovacej 
vojny mala od začiatku legitimizovať existencia politického odporu na okupovanom 
území.5 Mnoho osôb pritom Nemci zlikvidovali pod zámienkou spolupráce s partizánmi, 
včítane Židov, ktorých považovali automaticky za partizánov, resp. ich komplicov.6 

Podobné exekúcie naberali obrovské rozmery, čo dokumentuje fakt, že len v tylovom 
území skupiny armád Stred bolo od leta 1941 do mája 1942 zabitých 80-tisíc „partizánov“ 
a ich „komplicov“, pri vlastných stratách 1 094 zabitých.7 Nemci si, samozrejme, od začiatku 

2 CÜPPERS, M. Wegbereiter der Shoa. Die Waffen-SS, der Kommandostab Reichsführer SS und 
die Judenvernichtung 1939 – 1945. 2. Aufl age, Darmstadt 2011, s. 215-227. ISBN 978-3-89678-
758-3.
3 ARNOLD, K. J. Die Wehrmacht und die Besatzungspolitik in den besetzten Gebieten der 
Sowjetunion. Kriegführung und Radikalisierung im „Unternehmen Barbarossa“. Berlin 2005, s. 
415-425. ISBN 3-428-11302-0.
4 CÜPPERS, ref. 2, s. 200-201.
5 HEER, H. Tote Zonen. Die deutsche Wehrmacht an der Ostfront. Hamburg 1999, s. 46-47.
6 CÜPPERS, ref. 2, s. 195; HEER, ref. 5, s. 57.
7 WETTE, W. Wehrmacht. Obrazy nepřítele, vyhlazovací válka a legendy. Praha 2006, s. 
120. ISBN 80-7203-814-1; Podľa H. Heera od začiatku ťaženia proti ZSSR do marca 1942 bolo 
zlikvidovaných 63 257 partizánov. Okrajový počet nemeckých strát (638 mŕtvych a 1 355 zranených) 
pritom tiež podľa neho demonštruje, že „väčšina týchto „partizánov“ boli civilisti a nepadli v boji“. 
HEER, ref. 5, s. 48.
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uvedomovali, že vojna proti partizánom predstavuje vhodnú zámienku, ako vyvraždiť čo 
najviac svojich ideologických nepriateľov. Strach z partizánov preto od začiatku podnecovali, 
a to aj v prostredí slovenskej armády.8 Charakter protipartizánskeho boja upravoval už rozkaz 
veliteľa slovenskej Rýchlej brigády zo 17. júla 1941. V ňom sa konštatuje, že v priestore za 
frontovou líniou sa pohybovalo „hodne príslušníkov rozprášenej nepriateľskej armády, ktorí 
udržujú styk, ba aj skrývajú sa s bývalými boľševickými funkcionármi v obciach, a že títo 
boľšev. funkcionári majú u seba aj zbrane.“ Okamžite po príchode do nového ubytovacieho 
priestoru mali byť preto prevedené prísne bezpečnostné opatrenia (zaistenie komunistických 
funkcionárov, domové prehliadky, zaistenie zbraní). Akýkoľvek odpor mal byť prísne 
potrestaný, a to aj terorom. Napr. každého, kto by ignoroval výzvu na odovzdanie zbraní, 
„treba považovať za partizánov a zákerníkov a podľa toho proti nim zakročiť. V prípade, 
že by civ. obyvateľstvo strieľalo na naše jednotky, treba dom, z ktorého bolo vystrelené, 
obkľúčiť a podpáliť. Každého, kto by z horiaceho domu utekal, treba odstreliť.“ Rovnako 
mal dopadnúť každý, kto by sa dopustil „násilia“ na vojakoch, ak by ušiel, za každého 
vojaka malo byť zastrelených „či už 10 býv. komunistických funkcionárov alebo židov“.9 
Možno konštatovať, že už toto nariadenie sa nepriamo odvolávalo na vyššie spomínaný 
výnos z 13. mája 1941. K jeho praktickej realizácii pri Rýchlej brigáde však už vzhľadom 
na blížiacu sa reorganizáciu nedošlo.

So znením májového výnosu bolo velenie slovenskej armády oboznámené až listom 
veliteľa Zadnej armádnej oblasti Juh z 20. júla. Hlavný poľný súd tu bol inštruovaný, 
že nepriateľské civilné osoby, ktoré spáchali trestný čin proti brannej moci, mali byť, 
„buď vojenským oddielom ihneď na mieste najkrajnejšími prostriedkami porazené alebo, 
kde sa to opomenulo, ihneď predvedené pred dôstojníka. Tento rozhodne, či majú byť 
zastrelené. V ústnom vysvetlení k tomuto výnosu bolo pre zadnú oblasť armády nariadené 
odovzdať tieto osoby SS alebo SD.“ Hlavný poľný súd preto predpokladal odovzdávanie 
podozrivých osôb týmto útvarom.10 Slovenské jednotky v nasledujúcom období obdŕžali 
viaceré policajno-bezpečnostné úlohy, ktoré tento postup konkretizovali. Bližšie sa 
tým zaoberal obežník veliteľa ZD z 21. augusta 1941 pre spravodajské orgány, podľa 
ktorého zatýkanie civilných osôb malo patriť do kompetencie nemeckej bezpečnosti. 
Slovenské jednotky nemali zasahovať do vnútornej správy, keďže sa ešte nachádzali 
na území pripojenom ku Generálnemu gubernátu, ktorý nacisti vytvorili na časti 
územia medzivojnového Poľska. K zadržaniu malo dôjsť „len v prípadoch nebezpečia 
z premeškania“ a proti tým, čo sa „previnili proti bezpečnosti nášho vojska“. Konkrétne 
prípady zatknutia sa mali prerokovať s najbližším Ortskommandom, alebo orgánmi 
Sicherheitsdienstu. Slovenské orgány nemali preberať ani osoby zadržané miestnou 
milíciou, rovno ich mali odkazovať na Nemcov. Spravodajskí dôstojníci sa pritom vôbec 
nemali miešať do činnosti miestnej milície (mali len ohlasovaciu povinnosť), a to ani 
v prípadoch, keď sa dopúšťala „prehmatov“.11 

Pôsobnosť ZD sa čiastočne zmenila po jej presune na východ do teritoriálnej pôsobnosti 
veliteľa Wehrmachtu v Ríšskom komisariáte Ukrajina v septembri 1941. Podľa inštrukcií 
z 21. októbra 1941 sa aj slovenské spravodajské orgány mali priamo podieľať na zadržaní 

8 Vojenský historický archív (VHA) Bratislava, f. Rýchla divízia (RD), škatuľa (ďalej šk.) 
109, č. j. 6 510/dôv. 2. oddel. 1941, obežník Vel. poľného zboru o poznatkoch zo spôsobu boja 
partizánskych oddielov z 15. 8. 1941.
9 VHA Bratislava, f. 55, 55-57-5, č. j. 78/zprav.-taj. 1941, spravodajský rozkaz vel. Rudolf č. 2 
zo 17. 7. 1941.
10 VHA Bratislava, f. 55, 55-57-7, veliteľ Zadnej armádnej oblasti Juh pre Nemeckú vojenskú misiu 
20. 7. 1941; č. j. 42 dôv. 1941, Hlavný poľný súd pre Vyšší poľný súd u vel. „Viktor“ z 28. 8. 1941.
11 VHA Bratislava, f. RD, šk. 109, sign. 1-66, č. j. 2007/taj.2.odd.1941, obežník vel. ZD z 21. 8. 1941.
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partizánov a parašutistov. O ďalšom postupe však rozhodovali Nemci.12 Opatrný postup 
sa mal realizovať tiež pri nariadeniach o zadržiavaní a strieľaní rukojemníkov, ktoré 
sa rozširovali aj na boj proti sabotážam spojov. Podľa inštrukcií Ríšskeho komisára 
pre Ukrajinu zo 14. novembra 1941 mali 50 % rukojemníkov aj v tomto prípade tvoriť 
Židia.13 Slovenské orgány mali opäť „len“ ohlasovaciu povinnosť, a priamo zasahovať 
mali len v prípade „nebezpečia z premeškania“. To sa však už vzťahovalo aj na prípadné 
exekúcie. Výklad tohto nariadenia sa preto mohol prispôsobovať situácii a umožňoval 
voľnosť konania počas protipartizánskych akcií. Podobný postup ako pri ZD zvolila aj 
RD na fronte.14

Po presune do priestoru Žitomir (ukrajinsky Žytomyr) – Ovruč začiatkom októbra 1941 
bola ZD poverená strážnymi a bezpečnostnými úlohami a od druhej polovice októbra sa 
už jej jednotky dostávali aj do sporadických kontaktov s partizánmi.15 Tí sa vyskytovali 
predovšetkým v lesnatom teréne západne od čiary Ovruč – Mozyr. Veliteľstvo ZD však 
triezvo konštatovalo, že väčšina týchto osôb mala s partizánmi spoločné len málo, 
väčšinou sa totiž jednalo o bývalých vojakov, osoby s „politickou minulosťou“ a tiež 
Židov, ktorí sa v lesoch ukrývali zo strachu pred okupačnou mocou. Keďže z existenčných 
dôvodov boli odkázaní na rabovanie, automaticky dostali nálepku partizán. Na čele 
týchto skupín mali stáť väčšinou Židia a ich cieľom malo byť prekročenie rieky Pripjať 
a dostihnutie ustupujúcich sovietskych vojsk. Časť sa, naopak, pred zimou snažila dostať 
domov.16 Charakter protivníka naznačuje aj hlásenie o priebehu prvého ozbrojeného 
incidentu s partizánmi. Ten sa odohral počas akcie prieskumného oddielu pešieho 
pluku 102 z Mozyru 19. októbra, keď bol v dedine Turbinka zastrelený veliteľ skupiny 
„partizánov“ – Žid, a to údajne pri úteku. Po prestrelke z toho istého dňa slovenskí vojaci 
zatkli ďalších štyroch partizánov. Partizáni, ktorí dovtedy proti slovenským jednotkám 
nič nepodnikli, následne prepadli slovenskú stráž južne od Jeľska. 17 

Do 29. novembra orgány ZD zatkli spolu 20 osôb označených ako partizáni. Všetci 
boli odovzdaní nemeckému poľnému žandárstvu v Ovruči. V niektorých prípadoch sa 
pod zatknutie osoby podpísal aj jej židovský pôvod. Minimálne v jednom prípade si 
spravodajské orgány toto priznanie vynútili „ostrejším výsluchom“.18 Pritom aj Veliteľstvo 
ZD malo tendenciu spájať (podľa vzoru Nemcov) činnosť partizánov s prítomnosťou 
Židov v regióne. Napr. už v hlásení z 27. septembra určenom Ministerstvu národnej 
obrany (MNO) cituje dovtedy neoverenú správu, podľa ktorej náladu obyvateľstva „kazia 
jednotlivci – provokatéri, ktorí sú Židia. Protižidovské opatrenia sú zavedené iba v meste 

12 VHA Bratislava, f. RD, šk. 109, sign. 1-66, č. j. 2 300/taj. 2. odd.1941, obežník vel. ZD 
z 21. 10. 1941.
13 VHA Bratislava, f. Zaisťovacia divízia (ZD), šk. 28, sign. II/45, obežník vel. ZD zo 14. 11. 1941.
14 Slovenský národný archív (SNA), f. Národný súd (NS), šk. 142, Tnľud 29/47, inv. č. 103, 
dôverný rozkaz z 18. 11. 1941.
15 BYSTRICKÝ, J. Ťaženie slovenskej armády na východnom fronte v roku 1941. In Vojenská 
história, roč. 2, 1998, č. 1, s. 56-57. ISBN 1335-3314.
16 VHA Bratislava, f. 55, šk. 32, 305-32-5, hlásenie Veliteľstva ZD na MNO – obranné oddelenie 
z 18. 10. , 17. 11. a pre hlavného veliteľa Wehrmachtu na Ukrajine z 11. 11. 1941.
17 VHA Bratislava, f. 55, šk. 32, sign. 305-32-5, hlásenie Veliteľstva ZD na MNO – obranné 
oddelenie z 18. 10. a 23. 10. 1941.
18 Podľa neskoršieho hlásenia dňa 10. 12. 1941 bolo eskortovaných 20 „zajatých partizánov“ 
z Ovruča k veliteľstvu ZD. Je otázne, či išlo o tie isté osoby. V tomto prípade však nešlo o skutočných 
partizánov, keďže následne boli odovzdaní do zajateckého tábora v Žitomire. VHA Bratislava, f. 
53, sign. 48/2/42-1, hlásenie vel. ZD na MNO, obranné oddelenie 29. 11. 1941; f. 55, 55-55-4; f. 55, 
šk. 32, sign. 305-32-5, hlásenie vel. ZD pre hlavného veliteľa Ukrajiny z 11. 11. a na MNO, obranné 
oddelenie z 13. 12. 1941.
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(Starokonstantinove), na vidieku sa však Židia voľne pohybujú. Prevádzajú protinemeckú 
agitáciu tým, že rozširujú boľševické letáky, alebo noviny.“ V tom istom hlásení sa 
v súvislosti s činnosťou partizánov vel. ZD uspokojilo s vysvetlením veliteľa miestnej 
milície, ktorý udával, že „v lese zdržuje sa veľké množstvo Židov, ktorí chodia na noc 
do stohov slamy neďaleko mesta, aby si zaopatrili živobytie. Stohy strážia milicionári, 
po ktorých Židia vždy strieľajú, milicionári odpovedajú a tak vznikajú prestrelky.“19 
V hlásení pritom chýba konštatovanie, že partizánmi boli zúfalí Židia ukrývajúci sa v lese. 
Opätovne to len potvrdzuje, že aj predstavitelia vlády si mohli vytvoriť pomerne reálnu 
predstavu o protipartizánskom spôsobe boja, ale aj otrasnej situácii, v akej sa nachádzali 
Židia na okupovanom území. Nehovoriac o tom, že MNO bolo v tomto čase zo strany 
veliteľstva ZD otvorene informované aj o masovom vyvražďovaní Židov.20

Dňa 1. decembra 1941 však už došlo aj k poprave dvoch skutočných partizánov, 
o čom vel. ZD informovalo aj MNO.21 Veliteľstvo ZD zároveň obdŕžalo od nemeckých 
vojenských miest „Smernice pre boj s partizánmi“, ktoré už obsahovali inštrukcie na 
prevádzanie exekúcií vo vlastnej réžii: „Nepriateľ musí byť úplne zničený. Rýchle 
rozhodnutie o smrti alebo živote chytených partizánov je aj pre najtvrdšieho vojaka 
ťažké. Preto sa musí konať.“ Pritom slovenské jednotky nasadzované na pátranie po 
partizánoch mali byť posilnené o príslušníkov Sicherheitsdienstu a tajnej poľnej polície. 
Na druhej strane opatrnejší postup sa mal zvoliť smerom k civilnému obyvateľstvu. 
V rozpore so zaužívanou okupačnou praxou sa tu konštatuje, že boj proti partizánom 
uľahčí „múdre a spravodlivé zaobchádzanie“ s civilistami, ktorí sa nemali prečo 
angažovať za boľševizmus.22 Treba povedať, že podobnú stratégiu zoči-voči okupačnej 
praxi presadzovali viacerí nemeckí velitelia v tylovej oblasti Wehrmachtu, v praxi sa ju 
však aplikovať nepodarilo.23 

Platilo to od začiatku aj v podmienkach Zaisťovacej divízie. V tomto období totiž 
už rástol počet menších protipartizánskych akcií, pri ktorých „vynikala“ jazdecká čata 
por. pech. Jána Záhoráka (od januára npor.), ktorou disponoval priamo veliteľ pešieho 
pluku 102. Tým sa práve v decembri stal známy germanofi l pplk. pech. Michal Lokšík. 
Tieto akcie už boli spojené aj s terorom voči civilnému obyvateľstvu. Podľa povojnového 
vyšetrovania Záhorákova čata od novembra do marca 1942 pri pátraní po partizánoch 
zatkla a týrala niekoľko desiatok civilistov, z ktorých asi polovicu popravila. Jeden 
z príslušníkov jeho jednotky pritom vypovedal, že „nebolo snáď ani jednej ukrajinskej 
alebo ruskej dedinky, kde by nebol dal npor. Záhorák rozkaz na odstrelenie buď zajatých 
partizánov, alebo obyvateľov týchto dediniek, o ktorých dostal správu, že pomáhajú 
partizánom“.24 Podľa povojnových výpovedí obžalovaných vojakov boli medzi 

19 VHA Bratislava, f. 55, šk. 32, sign. 305-32-5, hlásenie vel. ZD na MNO, obranné oddelenie 
z 27. 9. 1941.
20 VHA Bratislava, f. 55, šk. 32, sign. 305-32-5, hlásenie vel. ZD na MNO, obranné oddelenie 
z 2. 10. 1941.
21 VHA Bratislava, f. 55, šk. 32, sign. 305-32-5, hlásenie vel. ZD na MNO, obranné oddelenie zo 
6. 12. 1941.
22 VHA Bratislava, f. RD, šk. 109, sign. 1-66, č.j. 5525, smernice pre boj s partizánmi 
z 15. 12. 1941.
23 HEER, ref. 5, s. 60-62.
24 Podľa výpovedí príslušníkov tejto jednotky bolo zatknutých od 60 do 100 osôb a popravených 
cca 20 až 50. Medzi zavraždenými mali byť aj dve ženy, podľa jednej z výpovedí aj deti, tie však 
mali na Záhorákov rozkaz povraždiť miestni milicionári. Tento prípad však nefi guruje v rozsudku. 
Štátny archív (ŠA) Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 – 1948, ĽS 440/48, 
zápisnica z vypočúvania J. Baňasa z 12. 4. 1948, M. Husárika z 24. 3. 1948, B. Č. Závodného 
z 9. 4. 1948, M. Prezbrucha z 13. 3. 1948, P. Jaňuša zo 7. 4. 1948; K činnosti Záhorákovej 
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zavraždenými aj dve osoby, ktoré sa podobali na Židov a mohli byť špiónmi.25 Počas 
týchto akcií Záhorákova čata operovala v priestore juhozápadne a východne od Mozyru, 
pričom pred povojnovým Ľudovým súdom sa skloňovali najmä zločiny, ktorých sa mala 
dopustiť v obci Skarodnaje (severne od Ovruča), ako aj v Chojnikách, Bragine a v Lojeve.

Možno konštatovať, že jednotky ZD preberali vo svojej teritoriálnej pôsobnosti 
čoraz viac povinností okupačného aparátu v bezpečnostnej oblasti. V tomto kontexte 
bolo len otázkou času priame zapojenie slovenských jednotiek aj do činnosti spojenej 
s priamym vyvražďovaním Židov. Dokazuje to záznam v denníku jednej z rôt pešieho 
pluku 102 z 8. januára: „Večer od 17.00 hod. – 24. 00 hod. strielali nem. žandari s našou 
výpomocou Židov v Mozyre. Naši mali za úkol obkolesiť Mozyr a zabraniť utek Židom 
z mesta.“ Strieľanie Židov pritom podľa denníka pokračovalo aj nasledujúci deň. 26 

Priame zapojenie ZD do vyhladzovacej vojny dosiahlo svoj vrchol v prvom polroku 
1942. Súviselo to s dislokačnými zmenami, ktoré vyplývali z nemeckej požiadavky, aby 
sa slovenské jednotky podieľali na ochrane dôležitej železničnej trate Pinsk – Gomeľ a na 
protipartizánskych akciách v jej okolí.27 Ríšsky komisár na Ukrajine Erich Koch chcel 
tiež týmto spôsobom brániť severné hranice svojho komisariátu pred vyhladovanými 
rabujúcimi utečencami z Pripjatských močiarov, čo samo o sebe hovorí o charaktere 
protivníka označovaného ako partizán.28 Cieľom bolo zlikvidovať v tejto oblasti bázu pre 
zásobovanie partizánov, a to vyrabovaním okolitých dedín a zároveň zabezpečiť z týchto 
prostriedkov zásoby pre vlastné jednotky Wehrmachtu. Do aktívnej „protipartizánskej“ 
činnosti sa zapojil predovšetkým peší pluk 102 (veliteľ pplk. pech. Michal Lokšík). 
V súvislosti s požiadavkou, aby sa ZD podieľala na ochrane spomínanej železničnej trate, 
jej veliteľstvo sa vo februári 1942 presunulo z Ovruča viac na sever do Mozyru.29 

Od začiatku nového roka bola opätovne aktívna predovšetkým už spomínaná čata 
npor. Jána Záhoráka, ktorá v dňoch 20. januára až 13. februára pátrala po partizánoch 
v priestore medzi riekami Pripjať a Dneper.30 Táto akcia, ktorej sa zúčastnili tiež dve roty 
pešieho pluku 102, bola uskutočnená v sťažených zimných podmienkach a chápala sa 
ako výpomoc maďarským zaisťovacím jednotkám pôsobiacim v susedstve slovenskej 

jednotky pozri tiež MEDVECKÝ, M. Represálie príslušníkov Zaisťovacej divízie voči civilnému 
obyvateľstvu na obsadenom území ZSSR. In Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých 
historikov I. Zborník príspevkov z prvého sympózia Katedry histórie Filozofi ckej fakulty UCM 
Trnava Modrová 19.-20. apríla 2002, s. 162-163.
25 ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 – 1948, ĽS 440/48, Lšt 552/1948.
26 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 87, sign. III/204, vojnový denník 5/102 roty.
27 Podľa hlásenia veliteľstva ZD z 24. 3. 1942 bolo územie „chránené“ jednotkami ZD skoro 
dvakrát také veľké ako územie Slovenska (asi 60-tisíc km²). VHA Bratislava, f. Ministerstvo 
národnej obrany (MNO) 1939 – 1945, spisy tajné 1939 – 1944, šk.16, č. j. 84 026/taj.
28 CURILLA, W. Die deutsche Ordnungs – Polizei und der Holocaust im Baltikum und in 
Weiβrussland. Paderborn 2006, s. 650. ISBN 10:3-506-71787-1.
29 Začiatkom roku 1942 sa pritom pôsobnosť ZD paradoxne rozšírila viac na juhovýchod, a to aj 
napriek tomu, že jej sily Nemci oslabili nariadením o odsune delostreleckého pluku 31 na front. Vo 
februári 1942 mala ZD spolu vyše 5 700 príslušníkov (z toho 203 dôstojníkov). Jej veliteľstvo bolo 
spolu s viacerými ďalšími jednotkami v Žitomire. Veliteľstvo Jazdeckého priezvedného oddielu 
bolo v Korostyševe a pešieho pluku 101 vo Vasilkove. Vzhľadom na postupný presun hlavných 
síl pešieho pluku 102 k železničnej trati Pinsk – Gomeľ došlo už v máji k zmene juhovýchodných 
hraníc oblasti ZD. Jej cieľom bolo posilniť prostriedky ZD nasadené v jej severnej oblasti. Jednotky 
pešieho pluku 101 sa preto stiahli z ochrany železničnej trate Kazatin – Kyjev do priestoru Ovruč – 
Jeľsk. Jazdecký priezvedný oddiel sa presunul do priestoru Korosteň – Ovruč. BYSTRICKÝ, ref. 
1, s. 33-35.
30 ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 – 1948, ĽS 440/48, Vojnový denník 
pomocnej roty (Oceľ), s. 63, 72.
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ZD.31 Podľa ofi ciálneho hlásenia Záhorák dňa 3. februára v lesoch blízko bieloruského 
mesta Lojev (v priestore asi 40 km juhozápadne od Gomeľa) zaútočil na „záškodníkmi“ 
obsadený tábor. Napriek tomu, že sa podľa tejto verzie nepriateľ nachádzal v päťnásobnej 
presile, mal Záhorák uskutočniť túto akciu za minimálnych strát, ktoré predstavovali 
jedného mŕtveho a dvoch ranených. Na „bojisku“ pritom malo zostať „172 mŕtvych 
banditov“. Je príznačné, že velenie ZD sa s týmto výkladom uspokojilo, napriek do 
očí bijúcim disproporciám pri uvedených počtoch strát na obidvoch stranách, a to aj 
vzhľadom na proklamovanú obrovskú prevahu protivníka. Záhorákove praktiky pri 
zaobchádzaní s civilným obyvateľstvom pritom nijako neprešetrovalo, napriek tomu, že 
v tomto čase sa chýr o nich musel dostať do uší aj samotnému veliteľovi ZD plk. pech. 
Pavlovi Kunovi. Naopak, za velenie v tejto akcii a preukázanie „odvážnosti, statočnosti 
a rozvážnosti všetkému mužstvu“, Záhorák obdŕžal vysoké štátne vyznamenanie „Za 
hrdinstvo II. stupňa“32 a 27. marca aj nemecký Železný kríž II. triedy.33 Vzhľadom na 
uvedené preto nijako neprekvapuje, že táto ofi ciálna verzia bola v príkrom rozpore 
s tým, čo o Záhorákovej akcii po vojne vypovedali samotní príslušníci pešieho pluku 
102. Napr. podľa Ľudovíta Krampla, ktorý bol v hodnosti npor. pech. pobočníkom 
samotného veliteľa pluku, Záhoráková jednotka, spolu s ďalšími čatami v lojevských 
lesoch, narazila na partizánsku zemljanku, „odkiaľ partizánov vyplašila a cez to boli 
hlásené veľké víťazné boje a pobitých niekoľko 100 partizánov. Takýmto spôsobom 
boli vedení za nos Nemci a ohromná sláva získaná našej divízii.“ V ďalšej výpovedi 
Krampl uviedol, že počas tejto prestrelky Záhorákova jednotka stratila dvoch mužov 
a údajne zastrelila 7 partizánov. Podobne ako Krampl vypovedali pred Ľudovým súdom 
aj príslušníci Záhorákovej jednotky. Upozornili však aj na represívny rozmer týchto 
akcií. Podľa týchto výpovedí samotná prestrelka trvala 15 – 20 minút. Záhorák pritom 
proti partizánom nechal použiť kanón proti útočnej vozbe. Nakoniec sa čata vrátila do 
Lojeva. Záhorák pritom zaistil viacero osôb z radov miestneho obyvateľstva, medzi 
nimi aj jedného Žida, ktorého dal ako údajného špióna zastreliť. Podľa výpovedí bolo 
zaistených 13 až 30 osôb a z nich bola asi polovica zastrelená.34 Disproporcie v počtoch 
zabitých protivníkov tak vzhľadom na tieto výpovede neboli len dôsledkom vysloveného 
fabulovania, keďže aj nemeckí vojaci medzi zabitých partizánov bežne započítavali aj 
obete z radov civilného obyvateľstva.

Svoje „bojové“ akcie mal peší pluk 102 realizovať od konca februára s podriade-
ným nemeckým policajným práporom 315. Ten sa pritom už v novembri 1941 „osvedčil“ 
pri účasti na vraždení niekoľkých tisícov zabitých Židov v Rovne na Ukrajine, čo samo 
osebe predurčovalo charakter nasledujúcej slovensko-nemeckej spolupráce.35 Úlohou 
obidvoch útvarov bola príprava na prvú veľkú protipartizánsku akciu v tylovom priestore 

31 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 87, sign. III/204, Vojenský denník 5/102 roty; Archiv bezpečnostních 
složek (ABS) Praha, f. 302, 302-82-19, protokol spísaný so škpt. Ľudovítom Kramplom zo 
4. 11. 1945 na Hlavnom veliteľstve Národnej bezpečnosti, s. 3.
32 VHA Bratislava, f. MNO vária, šk. 14, k číslu 57.953 dôv. IIa.odd.1942, zoznam vyznamenaných 
príslušníkov pešieho pluku 102 zo 16. 8. 1942.
33 ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 – 1948, ĽS 440/48, Vojnový denník 
pomocnej roty (Oceľ), s. 87.
34 ABS Praha, f. 302, 302-82-19, protokol spísaný so škpt. Ľudovítom Kramplom zo 4. 11. 1945 
na Hlavnom veliteľstve Národnej bezpečnosti, s. 3; ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v bratislavskom 
kraji 1945 – 1948, ĽS 440/48, zápisnice z výpovede Branislava Č. Závodného z 9. 4. 1948, J. 
Baňasa z 12. 4. 1948, M. Husárika z 24. 3. 1948, Ľ. Krampla z 15. 4. 1948.
35 Bližšie pozri CURILLA, ref. 28, s. 650; KLEMP, S. Nicht ermittelt. Polizeibataillone und die 
Nachkriegsjustiz. Ein Handbuch. Essen 2005, s. 278-279. ISBN 3898613811.
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Skupiny armád Stred s krycím názvom „Bamberg“36, ktorá sa mala uskutočniť na prelome 
marca a apríla 1942 na území juhovýchodného Bieloruska (južne od mesta Bobrujsk).

Prípravou celej akcie bol poverený veliteľ zadnej vojenskej oblasti Skupiny armád 
Stred (Befehlshaber des Rückwärtigen Heeresgebietes der Heeresgruppe Mitte) gen. 
Max von Schenckendorff a mala byť „pilotným projektom“ novej stratégie boja proti 
partizánom. Tá mala byť vypracovaná na základe žiadosti nemeckého Hlavného 
veliteľstva pozemného vojska z 1. marca 1942.37 Cieľom akcie malo byť okrem boja proti 
partizánom tiež zabezpečenie zásob pre okupačné jednotky. Podľa pôvodných návrhov 
z dielne Schenckendorffovho veliteľstva zo začiatku marca sa mal pri rekviráciách 
a rabovaní pôvodne brať elementárny ohľad aj na potreby civilného obyvateľstva (najmä 
na území, kde sa počítalo s ďalšou prítomnosťou okupačných jednotiek). Mala sa tak 
eliminovať hrozba, že frustrované obyvateľstvo začne sympatizovať s partizánmi. Na 
druhej strane rekviráciou zásob a majetku miestneho obyvateľstva sa mala eliminovať 
báza pre pobyt partizánov v tomto regióne. Samotná operácia pritom podľa neho nemala 
mať charakter trestnej operácie, z civilného obyvateľstva mali byť zastrelení „len“ 
skutoční pomocníci partizánov, ako aj tí, čo nemali povolenie na pobyt, s obyvateľstvom 
sa dokonca podľa pôvodných návrhov velenia 203. zaisťovacej brigády, ktorá mala 
byť poverená touto akciou, počítalo ako s výpomocou pri zabezpečení transportu 
zrekvirovaného majetku a surovín.38 

O tom, aký bol postoj velenia Zaisťovacej divízie na také rozsiahle zapojenie 
vlastných jednotiek do represívnych operácií okupačných orgánov možno zatiaľ len 
diskutovať. Každopádne s rozkazmi nadriadených nemeckých miest upravujúcimi 
charakter protipartizánskej činnosti a správanie sa okupačných jednotiek voči civilnému 
obyvateľstvu veliteľ ZD plk. pech. Pavol Kuna automaticky oboznamoval aj vlastné 
jednotky. Bolo tomu tak aj v prípade pripravovaných marcových akcií, pričom ich 
trestný charakter voči civilnému obyvateľstvu bol na základe zverejnených inštrukcií 
veliteľa Wehrmachtu v Ríšskom komisariáte Ukrajina celkom zrejmý. Svedčia o tom 
„Správy o nepriateľovi č. 2“ z 8. marca 1942, zverejnené v rozkaze veliteľa ZD, kde 
sa okrem iného konštatuje: „Osvedčilo sa pohroziť v krajoch preplnených partizánmi 
najprísnejšími opatreniami prostredníctvom oznámení, že proti tým, ktorí poskytnú 
elementom potulujúcim sa v lesoch príbytok a stravu budú použité najprísnejšie 
opatrenia. Obce, ktorých obyvatelia sú usvedčení, že sa zúčastnili partizánskeho boja 
dodávaním potravín, prenášaním zpráv, alebo prepadávaním príslušníkov armády treba 
v takých prípadoch zapáliť a časť obyvateľstva zastreliť.“39 Napriek hrozivému zneniu 
týchto inštrukcií, ako aj vlastných dovtedajších skúseností zo zavádzania nacistického 
„nového poriadku“, nepoznáme zo strany plk. Kunu, či samotného MNO, žiadne reakcie 
na charakter nasadenia Lokšíkovho pluku. Napriek tomu, že počas akcie Bamberg mal 
byť po taktickej stránke podriadený priamo pod nemecké velenie. Pritom diskusia na 
tému zaobchádzania s civilným obyvateľstvom sa viedla aj v samotnom Wehrmachte, 
kde postoje k charakteru protipartizánskej činnosti neboli zďaleka jednotné. Samotný 
veliteľ Wehrmachtu zadnej vojenskej oblasti Skupiny armád Stred ešte 1. marca vo 

36 Bola to vôbec prvá protipartizánska akcia s krycím názvom. Veliteľ tylovej oblasti skupiny 
armád Stred gen. Max von Schenckendorff tým chcel zvýrazniť význam protipartizánskych akcií, 
ktorým sa podľa neho mal prikladať rovnaký význam ako frontovým bojom. HASENCLEVER, 
J. Wehrmacht und Besatzungspolitik in der Sowjetunion. Die Befehlshaber der rückwärtigen 
Heeresgebiete 1941 – 1943. Paderborn 2010, s. 382. ISBN 978-3-506-76709-7.
37 Tamže, s. 380-381.
38 Tamže, s. 382-383.
39 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 28, i. č. II/45.
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svojich „Návrhoch na zničenie partizánov“, podrobil ostrej kritike celkový charakter 
dovtedajšej východnej politiky v otázke realizácie nariadení k zabezpečeniu vojenskej 
bezpečnosti okupovaných území. Poukazoval pritom najmä na kruté zaobchádzanie 
s civilným obyvateľstvom, bez ktorého sympatií podľa neho nebolo možné viesť vojnu 
proti skutočným partizánom. V tomto dokumente sa nachádza triezve zhodnotenie 
situácie, keďže sa tu upozorňuje, že na rozdiel od predchádzajúceho obdobia nadobúdal 
ozbrojený odboj proti okupačnej moci stále väčšiu šancu na prežitie, čo bolo do značnej 
miery dôsledkom úspešnej sovietskej protiofenzívy pod Moskvou. Na druhej strane 
ani Schenckendorffa nemožno „podozrievať“ zo snahy humanizovať vzťahy medzi 
okupačnou mocou a civilným obyvateľstvom. Ani on sa nevyhýbal presadzovaniu represie 
v podobe exemplárnych trestov smrti pre jednotlivcov alebo celé skupiny obyvateľstva. 
Jeho predstava obmedziť tieto praktiky len voči tým, čo skutočne pomáhali partizánom, 
pritom bola v praxi veľmi iluzórna. Podobný prístup presadzoval tiež v otázke využitia 
civilných zdrojov pre potreby okupačných vojsk. Obyvateľstvo totiž chcel pre okupačnú 
politiku získať tým, že mu chcel zachovať len existenčné minimum potrebné na prežitie.40 
Na požiadavky Schenckendorffa na zmeny vo východnej politike sa však väčší ohľad 
nebral, čoho dôkazom bol aj priebeh samotnej operácie Bamberg, ktorú nakoniec 
nerežírovala 203. zaisťovacia brigáda, ale zo západného Bieloruska presunutá 707. 
pešia divízia. Dôležitú úlohu tu pritom zohrali aj zlé poveternostné podmienky, najmä 
množstvo snehu a blata, ktoré komplikovali presuny okupačných jednotiek v lesnom, 
ťažko dostupnom teréne. Pre nasadené jednotky bolo „oveľa jednoduchšie“ vypáliť 
dediny a osady v blízkosti dostupných komunikácií a vychádzať pritom z predpokladu, 
že ide o zásobovacie základne miestnych partizánskych skupín.41 

Zapojeniu Lokšíkovho pluku do operácie Bamberg predchádzalo niekoľko proti-
partizánskych výpadov na toto územie z južného smeru, organizovaných s podriade-
ným policajným práporom 315. Podľa hlásenia veliteľstva ZD sa II. peší prápor pešieho 
pluku 102 už začiatkom marca presunul na sever do obce Kapatkevičy (severozápadne 
od Mozyru) severne od rieky Pripjať. Keďže išlo o komplikovaný bažinatý terén, 
veliteľstvo divízie urobilo preventívne opatrenia proti nákaze endemickou maláriou.42 

Týchto akcií sa však paradoxne nezúčastnila čata npor. Záhoráka, ktorá sa len 
začiatkom marca vrátila z poslednej protipartizánskej výpravy v okolí Lojeva. Naopak, 
jedna čata kanónov proti útočnej vozbe (KPÚV) bola už vo februári pridelená priamo 
pod velenie nemeckého policajného práporu. Už v prvej dekáde marca 1942 sa v jeho 
zostave zúčastnila protipartizánskej akcie, počas ktorej sa slovenské kanóny použili aj 
na ostreľovanie dediny, kde podľa dobového časopisu „Stráž vlasti“ operovala silná 
partizánska jednotka. Aký dopad mala táto akcia na miestne obyvateľstvo vypálenej 
dediny, sa čitateľ tohto propagandistického časopisu, samozrejme, nedozvedel.43 Na 
druhej strane počas týchto akcií došlo aj k regulárnym bojom proti partizánom, o čom 

40 HEER, ref. 5, s. 60-61.
41 GERLACH, CH. Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts und Vernichtungs politik im 
Weiβruβland 1941 bis 1944. Hamburg 2000, s. 887. ISBN 978-3-930908-63-9.
42 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, spisy tajné 1939 – 1944, šk. 16, č. j. 8402, Vel. ZD-
zdravotná služba pre MNO – armádneho hygienika 3. 3. 1942.
43 Podľa tohto zdroja sa akcia pri obci Osemljev odohrala 8.–9. 3. 1942. Podľa správy o nasadení 
pešieho pluku 102 z 10. 4. 1942 pre veliteľa Wehrmachtu v Ríšskom komisariáte Ukrajina k nej 
došlo 3. 3. 1942. Bližšie pozri MIČIANIK, ref. 1, s. 43-44; Bundesarchiv-Militärarchiv (BA-MA) 
Freiburg, RW41/1, príloha 1 k mesačnej správe č. 7, správa o nasadení slovenského pešieho pluku 
102 (s podriadeným nemeckým pol. práp. 315) pri protipartizánskych akciách severne od rieky 
Pripjať. Za poskytnutie dokumentu ďakujem PhDr. M. Schvarcovi, PhD.
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svedčia aj straty na životoch v samotnom policajnom prápore.44 Skutočný charakter týchto 
výprav poodkrývajú texty zachovaných rádiogramov, odosielaných, okrem iného, aj na 
veliteľstvo pešieho pluku 102. Policajný prápor 315 v nich už 7. marca hlásil zastrelenie 
8 partizánov, resp. ich pomocníkov a krátko nato aj 36 Židov a dvoch pomocníkov 
v mestečku Paryčy v juhovýchodnom Bielorusku.45 

Do priamych bojov s partizánmi sa už počas týchto prípravných akcií dostali aj 
slovenské jednotky. Pritom už 5. marca jedna čata 5. roty II. pešieho práporu prečesávajúca 
územie severne od Kapatkevičy podpálila dve „partizánske chaty“ v obci Bubnówka, 
na partizánov však nenatrafi la.46 Prvý skutočný stret s väčším partizánskym oddielom 
sa odohral v tomto priestore pred prvou polovicou marca, pričom je možné, že aj táto 
akcia bola spojená s vyvražďovaním civilného obyvateľstva. Stretnutiu s partizánmi 
pritom predchádzal presun II/102 práporu (veliteľ pplk. pech. Rudolf Noskovič) 12. 
marca do priestoru Katka – Porečie (severne od Kapatkevičy). Vojaci 5. roty, ktorá tvorila 
predvoj, pritom podľa jej vojnového denníka narazili na partizánsku hliadku (jedného 
partizána zabili) a podpálili jeden „partizánsky dom“. Na druhý deň jednotky postupovali 
na osadu Perekalje, pred ktorou narazili na silný odpor partizánov. Podľa vojnového 
denníka 5/102 roty trval tento boj 7 hodín (podľa neskoršieho hlásenia plk. Kunu to bolo 
5 hodín). Počas neho sa slovenské jednotky prebili do obce, ktorú podpálili a za stálej 
paľby postupovali do ďalšej dediny Osemljev, kde sa stretli s nemeckým policajným 
práporom (podriadeným pre túto akciu II/102 práporu), s ktorým sa nasledujúci deň 
vrátili do priestoru Porečie. Počas presunu došlo k menším prestrelkám a opäť boli podľa 
denníka 5. roty „podpálené niektoré partizánske domy“.47 

Podľa plk. Kunu mal slovenský prápor po boji s partizánmi 13. marca 14 mŕtvych, 8 
nezvestných a 22 zranených vojakov (neskôr sa počet mŕtvych zvýšil na 19), na strane 
nepriateľa však straty na životoch zaokrúhlil šokujúcim číslom 600 z celkového počtu 
1 000 partizánov (vyzbrojených 8 ťažkými, 15 ľahkými guľometmi, automatickými 
puškami a karabinami). Tieto údaje (rovnako ako v prípade spomínaného Záhoráka) až 
príliš nápadne pripomínali praktiky nemeckých jednotiek, ktoré medzi padlých partizánov 
započítavali aj povraždených civilov. V spomínanom vojnovom denníku, ktorý opisuje 
bojovú činnosť 5. roty sa síce o vraždení civilného obyvateľstva mlčí, nachádza sa tu však 
viacero poznámok o podpaľovaní „partizánskych domov“ a už spomínanom „zapálení“ 
dediny Perekalje, k čomu malo dôjsť v rámci boja.48 Z publikovaných spomienok jedného 
príslušníka roty KPÚV však nepriamo vyplýva, že skutočný boj prebehol počas presunu 

44 Jedna rota policajného práporu pritom mala v boji sedem mŕtvych a štyroch zranených. BA-
MA Freiburg, RW41/1, príloha 1 k mesačnej správe č. 7, správa o nasadení slovenského pešieho 
pluku 102…
45 CURILLA, ref. 28, s. 651.
46 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 87, sign. III/204, Vojenský denník 5/102 roty.
47 Tamže; VHA Bratislava, f. ZD, šk. 1, sign. I/4, rádiogram z 15. 3. 1942.
48 Priebeh boja pred obcou Perekalje je už čiastočne spracovaný. Historici však doteraz vôbec 
nepostrehli disproporcie v otázke strát na obidvoch stranách. P. Mičianik dokonca bez komentára 
prevzal aj formuláciu o podpálení dediny Perekalje a nezamyslel sa nad možnosťou, že obeťami 
slovenských jednotiek mohli byť aj civilisti. Uvedené skutočnosti sú dôsledkom neznalosti 
odbornej literatúry k charakteristike protipartizánskeho boja na východnom fronte na prelome 
rokov 1941/42. Len tak si totiž možno vysvetliť jeho konštatovanie, že „v prvom skutočnom boji 
s veľkým partizánskym oddielom tak slovenské jednotky skvele obstáli“. MIČIANIK, P. Slovenská 
zaisťovacia divízia na okupovaných územiach Ukrajiny a južného Bieloruska (január – august 
1942). In Vojenská história, roč. 10, 2006, č. 4, s. 47. ISSN 1335-3314; Nad disproporciou v počte 
strát sa rovnako nezamyslel ani J. BYSTRICKÝ, ref. 1, s. 33.
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v lese a v dedine Salezje, pred obcou Perekalje už utíchol, keďže partizáni sa stiahli.49 
Nech už to bolo akokoľvek, podpálenie dediny „legitimizovali“ už spomínané inštrukcie 
z 8. marca, ktoré okrem toho predpokladali aj povraždenie časti obyvateľstva. Naopak, 
dedina do ktorej mali jednotky po boji vstúpiť (pravdepodobne Osemljev), mala byť 
podľa vyššie uvedenej spomienky vyľudnená. Jej obyvatelia pravdepodobne ušli už 
pred samotným nemeckým práporom 315. Táto poznámka len nepriamo dokazuje, aký 
dopad mali tieto akcie na civilné obyvateľstvo, ktoré zo strachu pred okupantami radšej 
riskovalo často istú smrť v okolitých nehostinných lesoch, kde stále panovali kruté mrazy.

Skutočnosť, že táto protipartizánska výprava mohla byť spojená s represáliami na 
civilistoch pritom pripustil v svedectve pred Ľudovým súdom aj bývalý dôstojník ZD 
pplk. gšt. Ján Cisárik: „k bitke medzi práporom Noskovičovým a medzi partizánmi došlo 
13. marca 1942, ako si pamätám, mali slovenské jednotky asi 28 mŕtvych, okrem značného 
počtu ranených. Je možné, že i pri tejto akcii došlo k páleniu dedín a k vraždeniu obyvateľstva.“50 

Tvrdenie o počte pobitých partizánov v boji však spochybňujú tiež povojnové výpovede 
očitých svedkov z radov slovenských vojakov vyvracajúce úspešnosť celej akcie. Napr. 
jeden príslušník roty KPÚV (veliteľ npor. pech. Ladislav Gindl), ktorá posilňovala 
II/102 prápor, označil výsledok „vyčisťovacieho manévru“ ako žalostný: „Partizáni 
mali vynikajúce prostredie pre tento spôsob boja a aj vynikajúcich veliteľov a na všetko 
odhodlaných bojovníkov.“51 O vypálení obce Perekalje, do ktorej jeho jednotka krátko po 
boji dorazila, sa však v svojej spomienke nezmienil ani slovom. V podobnom duchu sa 
niesla tiež povojnová výpoveď už spomínaného Ľ. Krampla. Nahlásené počty pobitých 
partizánov mali podľa neho len prekryť vlastný neúspech operácie, ktorá si vyžiadala 
veľké straty na životoch slovenských vojakov: „Raz bol vyslaný na akciu do priestoru 
Kolky pplk. Noskovič so svojím práporom a dvoma nemeckými prápormi (jedným – 
pozn. I. B.), pri ktorej príležitosti sme utrpeli hanebnú porážku a nezastrelili skoro ani 
jedného partizána, trebárs sami sme mali na 40 strát a Nemci na 60 strát. Výsledok však 
bolo hlásenie, že sme oveľa viac partizánov pobili a úlohu na 50 % splnili, a že nebola táto 
splnená na 100 %, vinu sme svalili na Nemcov, ktorých veliteľ bol ihneď degradovaný 
a vymenený.“52 Na druhej strane Krampl po vojne odmietal akúkoľvek zodpovednosť 
pešieho pluku 102 na zločinoch voči civilnému obyvateľstvu (teda nielen v tomto 
prípade). Z celkového obsahu výpovede možno predpokladať, že a priori zahmlievaním 
zločinov Lokšíkovho pluku sa Krampl usiloval odvrátiť pozornosť vyšetrovateľov od 
vlastnej zodpovednosti a neohroziť si tak dobre rozbehnutú kariéru v bezpečnostných 
zložkách povojnovej ČSR. Na druhej strane tvrdenie o zámernom navyšovaní mŕtvych 
na strane protivníka sa zdá byť pravdepodobné, zvlášť, keď sa podobné tvrdenia 
objavovali aj na nemeckej strane. Pritom v neskoršej správe z 10. apríla o účasti pešieho 
pluku 102 na marcových protipartizánskych akciách, ktorej autorom bol buď samotný 
Lokšík, alebo nemecký styčný dôstojník, sa počet zastrelených partizánov v priestore 
Salezje – Perekalje odhadoval „len“ na 250. Navyše podľa Krampla sa pod to podpísala 
aj snaha Lokšíka súperiť na diaľku so susednými maďarskými zaisťovacími jednotkami, 
ktoré údajne používali rovnaké praktiky.53 

49 LACKO, M. (ed.). Denníky a spomienky vojakov z východného frontu 1941 – 1944. In Z prameňov 
k dejinám 1. Slovenskej republiky 1939 – 1945. Trnava 2006, s. 160. ISBN 80-89220-40-1.
50 ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 – 1948, ĽS 440/48, zápisnica 
z výpovede pplk. gšt. Jána Cisárika z 19. 12. 1947.
51 LACKO, ref. 49, s. 159-161.
52 ABS Praha, f. 302, 302-82-19, protokol spísaný so škpt. Ľ. Kramplom zo 4. 11. 1945 na 
Hlavnom veliteľstve Národnej bezpečnosti, s. 3.
53 BA-MA Freiburg, RW41/1, príloha 1 k mesačnej správe č. 7, správa o nasadení slovenského 
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Neúspech protipartizánskej akcie pri obci Perekalje možno nepriamo vysledovať aj 
z bezprostrednej nemecko-slovenskej korešpondencie o spolupráci medzi peším plukom 
102 a policajným práporom 315. Dokazuje to list hlavného veliteľa poriadkovej polície 
v Ríšskom komisariáte Ukrajina gen. por. polície a Gruppenführera Otto von Oelhafena 
adresovaný dňa 19. marca 1942 do rúk samotného veliteľa ZD. Oelhafen tu napriek 
konštatovaniu, že „aj keď v dôsledku nedorozumení spoločné akcie neviedli k plnému 
úspechu“, prosil Kunu o podporu ďalšej dobrej spolupráce a zabezpečenie „verného 
bratstva v zbrani“.54 

Skutočnosť, že akcia pri obci Perekalje sa skončila pre slovenskú ZD neúspechom, 
naznačuje aj okamžité odvolanie pplk. pech. R. Noskoviča z funkcie veliteľa II/102 práporu.55 
Toho vo funkcii vystriedal mjr. pech. Fridrich Werner, ktorý bol nemeckej národnosti. Ako 
naznačuje už vyššie uvedená výpoveď Ľ. Krampla, dôsledky sa vyvo dzovali aj na nemeckej 
strane, ktorá okamžite prešetrovala, prečo sa na akcii nezúčastnil aj policajný prápor 315. 
Z funkcie bol nakoniec prepustený aj jeho veliteľ mjr. Klaus. Ten po vojne tvrdil, že odvolaný 
bol za „zámerné porušenie služobných povinností“, čo dával do súvislosti so svojou údajnou 
neochotou plniť rozkazy spojené s vraždením Židov ukrývajúcich sa v miestnych lesoch. 
Samozrejme, je otázne, do akej miery boli jeho výpovede len snahou o vlastnú záchranu 
pred povojnovým súdnym tribunálom, potvrdzujú však skutočnosť, že jedným z cieľov už 
pri týchto prípravných akciách boli aj v lesoch sa ukrývajúci Židia. Klaus pritom otvorene 
upozornil aj na zaangažovanosť samotnej ZD pri prenasledovaní Židov: „koncom februára 
1942 som dostal rozkaz s práporom k nasadeniu proti bandám v Pripjatských močiaroch, 
pritom som bol podriadený miestnej slovenskej Zaisťovacej divízii, pričom mi spojovací 
dôstojník pri tejto divízii, nemecký podplukovník Wehrmachtu, oznámil, že v prípade bánd 
sa jedná o pred masovými exekúciami utekajúcich Židov, ktorých ja mám prenasledovať 
a zničiť.“56 Klaus pritom tvrdil, že tento rozkaz odmietol splniť. Jeho tvrdenia však 
spochybňuje, okrem iného, aj vyššie spomínaný rádiogram zo 7. marca o postrieľaní 36 
Židov. Klausove slová kontrastujú tiež s nasadením jeho jednotky v predchádzajúcich 
mesiacoch, keď sa dokázateľne zúčastnila masového vraždenia Židov.57 

Presný počet obetí z radov partizánov, ako aj civilistov, ktoré boli dôsledkom 
činnosti Lokšíkovho pluku počas týchto prípravných akcií, ťažko možno odhadnúť. 

pešieho pluku 102…ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v bratislavskom kraji 1945 – 1948, ĽS 
440/48, zápisnica z výpovede mjr. NB Ľ. Krampla z 15. 4. 1948, s. 4, Porovnaj LIEB, P. Täter aus 
Überzeugung? Oberst Carl von Andrian und die Judenmorde der 707. Infanteriedivision 1941/42. 
In Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. Jahrgang 50, 2002, Heft 4, s. 550.
54 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 1, sign. I/28.
55 Názory na odvolanie Noskoviča po vojne sa rôznili. Napr. plk. pech. Jaroslav Kmicikievič 
ako svedok pred Ľudovým súdom tvrdil, že odvolaný nebol pre zbabelosť, ale preto, že sa nechcel 
podieľať na represáliách civilného obyvateľstva. Naopak, pplk. J. Cisárik tu vypovedal, že jeho 
odvolanie zariadil veliteľ divízie plk. Kuna, pričom okrem obvinenia zo zbabelosti sa pod to malo 
podpísať aj podozrenie z páchania zločinov voči civilnému obyvateľstvu. Veliteľ I/102 práporu 
stot. pech. Ján Hlucháň pred Ľudovým súdom len konštatoval, že príčinou Noskovičovho odvolania 
bolo jeho nervové zrútenie. ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 – 1948, ĽS 
440/48, zápisnice z výpovede plk. pech. Jaroslava Kmicikieviča zo 4. 12. 1947, pplk. gšt. Jána 
Cisárika z 19. 12. 1947 a mjr. pech. Jána Hlucháňa z 19. 12. 1947.
56 Po vojne tvrdil, že 15. 3. 1942 bol za „zámerné porušenie služobných povinností“ vo funkcii 
vymenený. National Archives London, GR 457 – Box 1386, Folder – German WWII Police and 
SS Traffi c, dostupné na internete http://www.forum-der-wehrmacht.de/index.php/Thread/41563-
Polizei-Bataillon-315/, GERLACH, ref. 41, s. 886; BA-MA Freiburg, RW41/1, príloha 1 k mesačnej 
správe č. 7, správa o nasadení slovenského pešieho pluku 102…
57 GERLACH, ref. 41, s. 886.
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Podľa ofi ciálnych nemeckých hlásení bolo v dôsledku spolupráce pešieho pluku 102 
a nemeckého policajného práporu 315 dovtedy zlikvidovaných pravdepodobne viac ako 
1 000 ľudí.58 Nie je však jasné, koľkí z nich zahynuli v boji, koľkých mali na svedomí 
slovenskí vojaci, či do akej miery boli údaje „prikrášlené“.

Po skončení akcie pri obci Perekalje sa Lokšíkov pluk začal pripravovať na samotnú 
akciu Bamberg, ktorá sa mala uskutočniť pod vedením 707. pešej divízie Wehrmachtu 
(veliteľ genmjr. Gustav Freiherr von Bechtolsheim). Tá sa už v predchádzajúcom období 
podieľala na vraždení tisícov Židov, ale aj občanov iných národností v Bielorusku. 
Nejednalo sa pritom o klasickú divíziu Wehrmachtu, mala totiž viaceré podobné znaky 
ako smutne známe Einsatzgruppen.59 Divízia bola do priestoru pre prevedenie operácie 
presunutá až tesne pred jej začiatkom. Jej presun bol bezprostrednou reakciou na požiadavku 
gen. Schenckendorffa na nemecké Veliteľstvo pozemného vojska na posilnenie vlastných 
jednotiek nasadzovaných proti partizánom.60 Divízii boli k dispozícii okrem vlastných 
prostriedkov (pešie pluky 727 a 747, pionierska rota, spojovacia rota, delostrelecký oddiel 
657 s podpornými jednotkami),61 slovenský peší pluk 102, nemecký policajný prápor 
315, kozácky jazdecký oddiel 102, časť veliteľstva 203. zaisťovacej brigády, dve skupiny 
tajnej poľnej polície a dvadsať mužov Sicherheitsdienstu.62 Podľa nemeckého historika 
H. Heera bolo pre akciu Bamberg vyčlenených asi 18-tisíc vojakov.63

Podľa rozkazov 707. pešej divízie, ktoré predchádzali samotnej akcii Bamberg, 
pozostával protivník z približne 1 800 ťažko ozbrojených partizánov, v opevnených 
oporných bodoch, ale tiež zo žien a detí, ktoré fungovali ako zvedovia, Židov – utečencov 
z okolitých oblastí, ale tiež všetkého obyvateľstva, ktoré bolo považované za protinemecky 
naladené. Ako pozitívna skúsenosť pre spôsob vedenia „bojovej“ činnosti sa v divíznom 
rozkaze z 18. marca odkazuje na aktívnu rolu divízie pri vraždení Židov na jeseň 1941, 
pričom sa vyžadoval bezohľadný postup proti mužom, ženám aj deťom.64 Cieľom akcie 
teda bola bezohľadná likvidácia skutočných, ale aj potenciálnych partizánov, ako aj 
„vyčistenie“ územia od Židov.65 

V súvislosti s prípravou operácie Bamberg vydal veliteľ II/102 práporu, ktorým bol 
ešte stále pplk. Noskovič, 19. marca rozkaz na presun jeho jednotiek, ako aj policajného 
práporu 315 smerom na juh po osi Porečie – Bubnówka – Lučici – Kapatkevičy. 
Počas presunu mali jednotky preskúmať okolie pochodovej osi a likvidovať prípadné 
nepriateľské jednotky. Pochodový prúd II/102 práporu bol nasledovný: 7. rota, 6. rota, 
práporová čata, spojovacia čata, 8. rota, horská kanónová batéria, čata KPÚV, a ako 
zadný voj 5. rota. Zaistenie pochodového prúdu vpredu mal zabezpečovať policajný 
prápor 315. Noskovič zároveň jedným kanónom doplnil čatu KPÚV pridelenú 
nemeckým policajtom.66 Ešte pred začiatkom operácie bola nemecká pionierska rota 
nasadená na opravu, resp. znovuvybudovanie mostov na rieke Ptič. Na vyčistenie 
a úpravu hlavných komunikácií od napadaného snehu boli nasadení príslušníci 

58 Tamže, s. 886; Pozri tiež CURILLA, ref. 28, s. 650.
59 Bližšie pozri LIEB, ref. 53, s. 531.
60 HASENCLEVER, ref. 36, s. 381.
61 BA-MA Freiburg, RH 22/231, bl. 27, správa 707. pešej divízie o operácii „Bamberg“.
62 Hamburger Institut für Sozialforschung (Hg.): Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des 
Vernichtungskrieges 1941 – 1944. Ausstellungskatalog, Hamburg 2002, s. 482. ISBN 3-930908-74-3.
63 Uvádza však, že na akcii sa zúčastnili len 707. pešia divízia a slovenská ZD. HEER, ref. 5, s. 62.
64 Tamže, s. 62.
65 Hamburger Institut für Sozialforschung (Hg.), ref. 62, s. 482.
66 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 87, sign. III/197, rozkaz z 19. 3. 1942.
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organizácie Todt.67 Podľa hlásenia veliteľstva 707. pešej divízie bola celá operácia 
rozdelená do štyroch fáz.

Prvá prebehla 28. marca, keď jednotky predurčené na útok dosiahli východiskové 
postavenie, čím sa chápalo obkľúčenie priestoru, ktorý mal byť „vyčistený“ od 
nepriateľa (25 – 30 km). Počas týchto presunov došlo k „očisťovaniu“ stanovených obcí, 
majerov, lesov. 707. divízia mala postupovať z priestoru juhozápadne (747. peší pluk) 
a juhovýchodne (727. peší pluk) od bieloruského mesta Bobrujsk. Pravé krídlo pešieho 
pluku 727 bolo na poslednú chvíľu posilnené kozáckym jazdeckým oddielom 102 a 2. 
batériou delostreleckého oddielu 657.68 Z juhu mali obkľučovací priestor uzatvárať 
prostriedky vojenského veliteľa Ukrajiny, teda policajný prápor 315 a slovenský peší pluk 
102. Dňa 28. marca o 12. 00 h boli slovenské jednotky rozmiestnené vo východiskových 
pozíciách (severozápadne od Mozyru) v úseku Brady – Kolki – Savičy – Azaryčy. V tomto 
priestore bolo zo západu na východ na útok pripravené zoskupenie pozostávajúce z 5. roty 
II. pešieho práporu, čaty ťažkých guľometov a prostriedkov KPÚV (v priestore Brady), 
štábu II/102 práporu so 7. rotou, jednou čatou KPÚV, čatou ťažkých guľometov a čatou 
horských kanónových batérií (v priestore Kolki), dvoch rôt I. pešieho práporu (veliteľ 
stot. pech. Ján Hlucháň), čaty ťažkých guľometov, dvoch družstiev KPÚV (v priestore 
medzi Savičy – Azaryčy). Vo večerných hodinách tento východný nástupný priestor 
posilnila tiež 6. rota 102 práporu s čatou ťažkých guľometov a prostriedkami KPÚV. 
Západne od slovenských jednotiek obkľúčenie uzatváral nemecký policajný prápor, 
a to v priestore nad obcou Lučicy. Jeho zostavu posilnila slovenská čata KPÚV. Počas 
presunu na juh do vyčlenených pozícií pre útok sa už v tento deň jednotky nemeckého 
policajného práporu dostali do stretu s dvomi čatami partizánov a to asi 2 km severne od 
obce Bubnówka. Výsledkom boli 3 mŕtvy a 3 zranení policajti. Časť pešieho pluku 102 
na čele s jednotkami I/102 práporu sa ešte nachádzala na presune z Mozyru. Šírka úseku, 
z ktorého mal útočiť peší pluk 102 s nemeckým policajným práporom, predstavovala 
asi 40 km. 69 Podľa hlásenia veliteľstva 707. pešej divízie sa postup jednotiek počas 
prvej fázy operácie zaobišiel bez toho, aby okupačné jednotky narazili na väčší odpor, 
s výnimkou územia južne od oblasti Buda a Sselez.

Druhá fáza operácie trvala do večera 31. marca, keď okupačné jednotky svojím postu-
pom bez komplikácií zaujali druhé obkľučovacie zoskupenie. Posledný koncentrovaný 
útok s cieľom úplne „vyčistiť“ obkľúčený priestor tak mohli okupačné jednotky uskutočniť 
už nasledujúce ráno o 5.00 h. Ani počas tejto tretej fázy operácie, ukončenej 2. apríla, 
nekládol protivník žiadny väčší odpor. Práve počas tejto fázy došlo najčastejšie k bojovým 
stretom s partizánmi. Nasledujúci deň skoro ráno veliteľstvo 707. divízie nariadilo 
opätovné vyčistenie už spacifi kovaného územia až po druhé východiskové postavenie. 
Táto posledná štvrtá fáza bola ukončená 6. apríla 1942. Počas nej bolo podľa nemeckých 
prameňov zničených najviac dedín a osád a zaznamenaných najviac obetí z radov 
civilného obyvateľstva a začalo viac či menej organizované rabovanie hospodárskych 
produktov. Podľa nemeckého historika Ch. Gerlacha podobný priebeh mali aj ďalšie 
veľké protipartizánske podniky v nasledujúcom období. Rozdelenie operácie na jednotlivé 
nadväzujúce fázy sa realizovalo s cieľom presnej koordinácie vlastného postupu, ktorý 

67 BA-MA Freiburg, RH 22/231, bl. 27, správa 707. pešej divízie o operácii „Bamberg“.
68 Tamže.
69 BA-MA Freiburg, RH 22/231, bl. 58, hlásenie posilneného slovenského pluku 102 
z 3. 4. 1942, za poskytnutie dokumentu ďakujem PhDr. M. Schvarcovi, PhD.; RW41/1, príloha 
1 k mesačnej správe č. 7, správa o nasadení slovenského pešieho pluku 102…VHA Bratislava, f. 
MNO 1939 – 1945, spisy tajné 1939 – 1944, šk. 16, č. j. 82 280, Veliteľstvo ZD na MNO, náčelník 
štábu 28. 3. 1942.
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realizovali rôzne okupačné jednotky. Ukončenie každej fázy bolo spojené s povinnosťou 
dosiahnutia predpísaných „denných cieľov“. Úsilie dodržať tento postup a s tým spojený 
časový harmonogram celej akcie výrazne determinovalo správanie sa okupačných 
jednotiek ku všetkým potenciálnym protivníkom. Keďže jednotky nemali čas skúmať, 
kto bol skutočný komplic partizánov a kto nie, vychádzalo sa paušálne z predpokladu, že 
s partizánmi sympatizujú všetci obyvatelia obkľúčeného územia.70 

Úlohou slovenského pešieho pluku 102 a jemu podriadeného policajného práporu 
315 bolo útočiť na „partizánske“ zoskupenie z južného smeru. O jeho činnosti sa do-
zvedáme z hlásení, ktoré boli adresované nadriadeným nemeckým veliteľstvám. 
Podľa hlásenia z 28. marca 5/102 rota už v prvý deň postupu o 15 00 hod. narazila na 
partizánsku jednotku v obci Sselez, ktorej časť po útoku Slovákov ušla. Časť sa brá-
nila priamo v obci (s pomocou guľometu a troch ťažkých guľometov), pričom okolo 
17. 00 hod. bola „obklúčená a rozstrieľaná“ (umzingelt und zusammengeschossen), 
použitím „ťažkých zbraní“. Výsledkom bolo asi 150 mŕtvych „partizánov“ a vypálená 
dedina. Na slovenskej strane neboli žiadne straty, čo samo osebe vypovedá o priebehu 
tohto „boja“. Je preto pravdepodobné, že medzi obeťami bolo aj množstvo miestnych 
civilistov, ale aj osôb ukrývajúcich sa tu z politických, či rasových príčin pred okupačnou 
mocou, ktorí jednoducho nedokázali utiecť. Samozrejme, je opäť otázne, do akej miery 
boli tieto údaje „prikrášlené“ (v snahe získať uznanie a zásluhy). Ako podobné akcie 
slovenských jednotiek v konečnom dôsledku vyhodnocovalo velenie armády sa možno 
dočítať v zozname vyznamenaných príslušníkov pešieho pluku 102 z augusta 1942. Tu 
sa uvádza, že dňa 28. marca sa pri akcii „na silne banditmi obsadenú obec Selec“ počas 
niekoľkohodinového boja vyznamenal veliteľ 5/102 roty npor. pech. J. R. Jeho vlastné 
zásluhy mal podčiarkovať fakt, že slovenská rota „neutrpela žiadnych strát a nepriateľ 
mal na 100 mŕtvych“. Do kontaktu s partizánmi sa v tomto čase dostal aj na ľavom 
krídle postupujúci policajný prápor 315, ktorý mal pri dedine Chojno jedného mŕtveho 
a jedného zraneného. Na pomoc mu preto museli prísť slovenskí delostrelci. Okrem 
týchto prípadov sa partizáni pôsobiaci v smere postupu Lokšíkovho pluku boju vyhýbali 
a pred postupujúcimi jednotkami aj v nasledujúcich dňoch utekali do lesa. Rovnako sa 
správalo tiež obyvateľstvo okolitých dedín (predovšetkým dospelí muži), ktoré pred 
postupujúcimi jednotkami riskovalo život v nehostinnom zasneženom lese. 71

Čo sa týka represívnych akcií, ktoré brutálne postihli civilné obyvateľstvo, veľkú 
aktivitu od začiatku vyvinul nemecký policajný prápor, ktorý už 30. marca v dedine 
Chojno povraždil 1 350 ľudí, mnohí pritom boli zaživa upálení vo vlastných príbytkoch. 
Podobne si nemecký prápor 2. apríla počínal aj v susednej obci Kuryn. Účasť slovenských 
jednotiek na tomto masakre sa zatiaľ nedá potvrdiť, možno však predpokladať, že sa ho 
zúčastnili príslušníci podriadenej čaty kanónov proti útočnej vozbe, keďže tie sa bežne 
používali na ostreľovanie (a teda aj podpaľovanie) samotných dedín.72 

Dňa 31. marca slovenské jednotky dosiahli podľa plánu druhé obkľučovacie 
zoskupenie v úseku Kuryn – Lamavichy – Grabje. Jednotky II/102 práporu pritom 
východne od Grabje počas prieskumu narazili na šesť lesných táborov. Časť partizánov 

70 GERLACH, ref. 41, s. 889-890.
71 BA-MA Freiburg, RH 22/231, bl. 59, hlásenie posilneného slovenského pluku 102 z 3. 4. 1942; 
RW41/1, príloha 1 k mesačnej správe č. 7, správa o nasadení slovenského pešieho pluku 102, 
s. 2; VHA Bratislava, f. MNO vária, šk. 14, zoznam vyznamenaných príslušníkov p. pl. 102 zo 
16. 8. 1942.
72 V rádiograme pre veliteľa poriadkovej polície z 4. 4. sa píše, že v tejto oblasti bolo zastrelených 
250 partizánov a ich pomocníkov, čo však nekorešponduje s údajmi o vraždení v obci Chojno. 
CURILLA, ref. 28, s. 651-652; GERLACH, ref. 41, s. 887.
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podľa Lokšíkovho hlásenia ušla a časť kládla odpor, následne však aj táto skupina tábor 
„nechala v štichu“ (Partisanen liessen Lager im Stich) a ušla smerom na sever. Na bojisku 
malo zostať 110 partizánov, ale aj 60 saní s proviantom, oblečením a výzbrojou. Kto 
všetko sa medzi týmito obeťami nachádzal, možno opäť len predpokladať. Že to neboli 
len ozbrojení partizáni, ale aj osoby ukrývajúce sa v lese pred rasovým, či politickým 
prenasledovaním, je viac než pravdepodobné.

Naznačuje to aj hlásenie veliteľstva 727. pluku z 2. apríla. Podľa neho sa už 30. a 31. 
marca 1942 Lokšíkovi podriadené jednotky dostali do kontaktu s partizánmi, ktorí sa 
pokúšali preraziť obkľúčenie útekom smerom na juh. Časť z nich mala byť zničená. 
V ďalšom hlásení z toho istého dňa je upresnenie (na základe informácií veliteľstva 
pešieho pluku 102), že „pred svojim útekom partizáni prepustili Židov“. Tých tak 
v podstate nechali napospas okupačným jednotkám. Potvrdzuje to záznam z ďalšieho 
hlásenia z 2. apríla o 20. 00 hod.: „Výsledné hlásenie: Židia, partizánmi prepustení, 
zastrelených 133“.73 Možnými páchateľmi, vzhľadom na vyššie uvedené, mohli byť buď 
jednotky pešieho pluku 727 alebo Lokšíkove jednotky.74 V hlásení sa totiž len stroho 
konštatuje postrieľanie týchto osôb. V tejto súvislosti je však zaujímavé, že v súvislosti 
s hlásením celkových počtov zabitých protivníkov zo strany 727 pešieho pluku zo dňa 3. 
apríla sa uvádza okrem iného „len“ 47 Židov.75 Z tohto hlásenia teda nepriamo vyplýva, 
že Židov mohli mať na svedomí len jednotky podriadené Lokšíkovmu veliteľstvu. Pritom, 
čo sa týka nemeckého policajného práporu 315, ten podľa nemeckého historika Curillu 
v priestore, kde došlo k týmto vraždám, nebol. Predpokladal však, že táto exekúcia 
prebehla v priestore Karpilovky (na západnom okraji obkľúčeného územia), čo ale zo 
samotného hlásenia priamo nevyplýva. Až nasledujúceho dňa podľa neho „čistil“ lesy 
v blízkosti Karpilovky, pričom sa dostal do prestrelky s údajnými partizánmi. Následne 
podľa hlásenia pre veliteľa poriadkovej polície previedol v tejto obci dňa 4. apríla 
exekúciu 240 „partizánov“.76 

Dňa 1. apríla sa slovenské jednotky rozdelili do troch skupín, pričom hlavným cieľom 
bolo obsadenie dediny Karpilovka, kde sa predpokladala najväčšia koncentrácia partizánov. 
Túto dedinu však nakoniec ešte pred príchodom Slovákov bez boja obsadil peší pluk 747. 
Rovnako bez boja bola obsadená tiež dedina Leski (3 km juhovýchodne od Karpilovky), 
do ktorej slovenské jednotky vstúpili zároveň s jednotkami 727 pešieho pluku. Aj počas 
samotného postupu však dochádzalo len k menším prestrelkám s partizánmi. Obkľúčené 
územie pritom malo byť v tento deň od partizánov úplne vyčistené. Podľa prvých odhadov 
malo byť do 31. marca jednotkami pešieho pluku 102 (pravdepodobne aj s policajným 
práporom 315) zastrelených spolu 271 partizánov. Veliteľstvo pluku sa pritom celkom 
otvorene priznalo k vykonávaniu exekúcií na zatknutých osobách. Konštatovalo totiž, že 
konečné počty zastrelených partizánov by mali byť podstatne vyššie. Niektoré jednotky 
totiž podľa neho stále nenahlásili počty „zatknutých partizánov“ v jednotlivých dedinách 
a osadách. Počet zastrelených partizánov skutočne ešte v priebehu dňa narástol na číslo 
335. 2. apríla bolo zastrelených ďalších 80 partizánov. Nasledujúci deň sa aj Lokšíkove 

73 Hlásenie pešieho pluku 727 počas „akcie Bamberg“, s. 1. Citované podľa Hamburger Institut 
für Sozialforschung (Hg.), ref. 62, s. 483. ISBN 3-930908-74-3; Porovnaj BA-MA Freiburg, RH 
22/231, bl. 61, hlásenie posilneného slovenského pluku 102 z 3. 4. 1942.
74 Nemecký historik P. Lieb napriek tomu tvrdí, že Židov spolu s ďalšími 47 Židmi postrieľal 
peší pluk 727. Peší pluk 747 mal mať na svedomí 15 Židov. LIEB, ref. 53, s. 551.
75 Hlásenie pešieho pluku 727 počas „akcie Bamberg“, s. 1. Citované podľa Hamburger Institut 
für Sozialforschung (Hg.), ref. 62, s. 483.
76 Počas priamych bojov s partizánmi 3. 4. mal mať nepriateľ 10 mŕtvych. CURILLA, ref. 28, s. 
652-653.
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jednotky zapojili do opätovného „vyčistenia“ obsadeného územia. O charaktere tejto 
činnosti vypovedá hlásenie veliteľstva pluku, podľa ktorého „bolo okrem pri bojovej 
činnosti zastrelených, pri oslobodzovacích akciách odstrelených približne 2 000 partizánov 
a pomocníkov“. Lokšíkov peší pluk sa v podriadenosti 707. pešej divízie nachádzal 
do 3. apríla 1942. V nasledujúcom čase sa na žiadosť samotného veliteľa Wehrmachtu 
v Ríšskom komisariáte Ukrajina gen. let. Karla Kitzingera urýchlene presúval na juh, 
keďže v dôsledku odmäku hrozilo, že nebude môcť využiť ľadovú cestu cez rieku Pripjať.77 

Podľa ofi ciálnych údajov zo 7. apríla bolo počas vlastnej akcie teda do 6. apríla 
zastrelených 3 423 partizánov a ich pomocníkov.78 Medzi nimi malo byť aj približne 
200 Židov.79 Najviac zastrelených „partizánov“ pritom mali, paradoxne, na svedomí 
slovenské jednotky spolu s policajným práporom 315. Potvrdzuje to už spomínané 
hlásenie veliteľstva pešieho pluku 102 z 3. apríla o zastrelení približne 2 000 osôb pri oslo-
bodzovacích akciách.80 Na druhej strane podľa hlásení nemeckých peších plukov z toho 
istého dňa mal peší pluk 747 na svojom konte 226 zabitých partizánov a ich pomocníkov 
(z toho 15 Židov) a peší pluk 727 spolu 651 (z toho bolo 64 bývalých vojakov a 47 
Židov).81 Celkový počet obetí na základe hlásení z 3. apríla sa teda vyšplhal na číslo 
2 877 (bez partizánov zastrelených jednotkami pešieho pluku 102 a nemeckými policajtmi 
v boji). Rozdiel medzi celkovými počtami obetí si viacerí historici vysvetľujú tým, že 
hlásenia jednotlivých plukov odrážali neúplné údaje so stavom k 3. aprílu. Na druhej 
strane napr. P. Lieb konštatoval, že pri údajoch z 3. apríla treba ešte zohľadniť aj neskoršie 
hlásenie o nasadení pešieho pluku 102 z 10. apríla, ktoré prebrala mesačná správa č. 7 
z 21. apríla 1942 veliteľa Wehrmachtu v Ríšskom komisariáte Ukrajina. Autor správy 
(buď Lokšík, alebo nemecký styčný dôstojník) tu totiž počty obetí spresnil a dokonca 
ešte aj navýšil: „Partizáni stratili v boji asi 650 mužov, pri oslobodzovacích akciách bolo 
likvidovaných okolo 2 500 partizánov, ich pomocníkov a ich rodinných príslušníkov.“ 
Vypálených pritom bolo 10 obcí a rovnaký počet lesných táborov.82 Nie je jasné, čo 
sa podpísalo pod rozdielne údaje. Je možné, že v hlásení z 3. apríla Lokšík ešte nemal 
k dispozícii celkové výsledky akcie. Opäť však nie je jasné, do akej miery sa na počte 
obetí podpísali vlastné jednotky pešieho pluku 102, resp. policajný prápor 315. Je tiež 
možné, že súhrnné číslo si Lokšík „prikrášlil“.

Lieb však na základe uvedených údajov prišiel aj s vlastnou teóriou o príčinách 
veľkých rozdielov v nahlásených počtoch na jednej strane pri nemeckých plukoch, 
na druhej strane Lokšíkovi podriadených jednotkách. Túto disproporciu považuje za 
jeden z dôkazov potvrdzujúcich oprávnenosť kritického pohľadu na práce nemeckých 
autorov ako Heer, či Gerlach, ktorí podľa niektorých historikov zločiny Wehrmachtu na 
východnom fronte neoprávnene stavajú na rovnakú úroveň s brutalitou SS a polície. Na 
príklade operácie Bamberg je podľa neho možné jasne odstupňovať „mieru brutalizácie“ 
pri porovnaní činnosti Wehrmachtu, polície a spojeneckých útvarov. Svoje tvrdenia pritom 
opiera o závery štúdie kanadskej historičky Ruth Bettiny Birn, o operácii Winterzauber 
v Lotyšsku, podľa ktorej tu hral Wehrmacht pri vraždení civilistov skôr periférnu 

77 BA-MA Freiburg, RH 22/231, bl. 61-62, hlásenie posilneného slovenského pluku 102 
z 3. 4. 1942; RH 22/231, bl. 33, správa 707. pešej divízie o operácii „Bamberg“.
78 BA-MA Freiburg, RH 22/231, bl. 33, Správa 707. pešej divízie o operácii „Bamberg“.
79 Hlásenie pešieho pluku 727 počas „akcie Bamberg“, s. 1. Citované podľa Hamburger Institut 
für Sozialforschung (Hg.), ref. 62, s. 483.
80 LIEB, ref. 53, s. 551.
81 Tamže.
82 Tamže; Pozri tiež HÜRTER, J. Hitler Heerführer: Die deutschen Oberbefehlshaber im Krieg 
gegen die Sowjetunion 1941/42. München 2007, s. 434.
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úlohu. 83 Hlavné slovo podľa nej mali SS a polícia, včítane ich lotyšských a estónskych 
príslušníkov a lotyšských pomocných jednotiek (Schutzmannschaftsbataillone). Na tomto 
mieste nechcem polemizovať s tvrdením o paušalizácii zločinov Wehrmachtu, Liebov 
pohľad na činnosť Lokšíkovho pluku ako reprezentanta spojeneckej jednotky však 
považujem za prinajmenšom zjednodušujúci. Peší pluk 102 bol organizačnou zložkou 
slovenskej ZD, ktorá bola regulárnou súčasťou slovenskej armády. Porovnávať ju v tejto 
súvislosti so smutne známymi lotyšskými jednotkami Schuma je viac než problematické. 
Lieb, paradoxne, na jednej strane kritizuje paušalizovanie zločinov Wehrmachtu, na 
druhej strane robí presne to isté v prípade slovenskej armády. Slovenskí vojaci nemali 
v komparácii s príslušníkmi Wehrmachtu vo všeobecnosti žiadne špecifi cké predpoklady 
pre páchanie zločinov na civilistoch, a to aj vzhľadom na slovanský pôvod väčšiny z nich. 
Naopak, je logické, že ideologická indoktrinácia, ktorá bola vedená v súlade s rasovo-
vyhladzovacím charakterom vojny, zapustila vo Wehrmachte aj vzhľadom na charakter 
a ciele nacistického režimu vo všeobecnosti silnejšie korene ako v slovenskej armáde. 
Kde teda treba hľadať odpoveď na otázku, prečo práve jednotky pod velením Lokšíka 
mali na svedomí najviac obetí? Predovšetkým treba zdôrazniť, že na základe dostupných 
dokumentov vôbec nie je jasné, koľko osôb počas operácie Bamberg zlikvidovali priamo 
slovenské jednotky. Možno predpokladať, že väčšinu obetí mal na svedomí nemecký 
policajný prápor (ako dokazuje masaker v Chojne), ktorý mal už od roku 1941 skúseností 
s masovými popravami civilného obyvateľstva. Je možné, že viacerí slovenskí vojaci 
si v praxi jednoducho osvojili metódy svojich nemeckých „kamarátov“. Na druhej 
strane špecifi cký charakter (na rozdiel od iných útvarov či jednotiek ZD, ktoré pri 
protipartizánskych akciách neboli ani zďaleka tak aktívne) dával pešiemu pluku 102 jeho 
samotný veliteľ pplk. Michal Lokšík považovaný za otvoreného germanofi la. Okrem 
toho podľa povojnovej výpovede už spomínaného Ľ. Krampla „proti Rusom bol osobne 
zaujatý a toto zaujatie pochádzalo ešte zo svetovej vojny, keď bol tam zajatý“. Lokšík 
podľa neho mnohé záležitosti pluku riešil priamo s nadriadenými nemeckými orgánmi, 
za čo sa dostával do rozporov so samotným velením divízie.84 Na druhej strane smerom 
k Nemcom bol mimoriadne aktívny a „aj mimo nariadených akcií robil akcie z vlastnej 
iniciatívy“.85 Krampl však z „pochopiteľných“ dôvodov odmietal všeobecne rozšírené 
tvrdenie, že Lokšík „nechal v Rusku páliť dediny, zabíjať ženy a deti…“ 86 Na druhej strane 
v súvislosti s predmetnými Lokšíkovymi hláseniami o počtoch obetí na strane partizánov, 
nemožno ani v prípade samotnej operácie Bamberg vylúčiť Kramplovo tvrdenie, že 
ofi ciálne údaje o počtoch obetí sa aj na slovenskej strane prikrášľovali: „Lokšík užíval 
jednu taktiku, ktorú si osvojil od Nemcov a Maďarov, že totiž keď niekde padlo niekoľko 

83 BIRN, B., R. „Zaunkönig“ an „Uhrmacher“. Große Partisanenaktionen 1942/43 am Beispiel 
des „Unternehmens Winterzauber“. In Militärgeschichtliche Zeitschrift, 60 (2001), Heft 1, s. 
99-118. Naopak, Gerlach vo svojej rozsiahlej práci o nemeckej okupačnej politike v Bielorusku 
napísal, že prevádzanie veľkých protipartizánskych podnikov bolo rovnomerne rozdelené medzi 
SS, políciu a Wehrmacht. Operácie Wehrmachtu podľa neho neboli podstatne menej brutálne ako 
akcie SS a polície. GERLACH, ref. 41, s. 906.
84 ABS Praha, f. 302, 302-82-19, protokol spísaný so škpt. Ľ. Kramplom zo 4. 11. 1945 na 
Hlavnom veliteľstve Národnej bezpečnosti, s. 2.
85 ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 – 1948, ĽS 440/48, zápisnica 
z výpovede Ľ. Krampla 15. 4. 1948 na Zemskej úradovni štátnej bezpečnosti.
86 Vo svojej výpovedi si však nepriamo odporoval, keď tvrdil, že v jednom prípade pravdepodobne 
práve počas operácie Bamberg Lokšík takýto rozkaz vydal. Nariadil vypáliť dedinu v blízkosti 
rieky Ptič, keďže partizáni tu prepadli jednotku Organizácie Todt. Podriadený dôstojník npor. pech. 
Karol Repašský ho však podľa neho nesplnil. ABS Praha, f. 302, 302-82-19, protokol spísaný 
so škpt. Ľ. Kramplom zo 4. 11. 1945 na Hlavnom veliteľstve Národnej bezpečnosti, s. 3.
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výstrelov, hlásili sa celé desiatky pobitých partizánov…takýmto spôsobom boli vedení za 
nos Nemci a ohromná sláva získaná našej divízii. Toto podopieram tým, že keď sme robili 
akcie spoločne s Nemcami, nikdy sme skoro nenarazili na partizánov a ako druhý fakt, že 
pri tých veľkých a úspešných bojoch sme nemali sami skoro žiadne straty.“87 Na druhej 
strane Krampl v tejto výpovedi nepriamo priznal, kto bol vo väčšine prípadov skutočný 
protivník okupačných jednotiek na jar 1942 (z frontu bol odvelený už koncom apríla 
1942), keď sa partizánske hnutie len rozbiehalo. Presný počet obetí je dodnes otázny. 
Niektorí nemeckí autori pritom uvádzajú aj vyššie počty obetí, iní, naopak, spochybňujú 
ofi ciálne počty ako prikrášlené.88 Do prvej skupiny patrí napríklad Ch. Gerlach, ktorý 
na základe sovietskych výskumov uvádza číslo 4 396.89 Naopak, P. Lieb ofi ciálne údaje 
spochybňuje, aj on však akceptuje fakt, že prevažná väčšina obetí bola z radov civilného 
obyvateľstva.90 Podobnými údajmi ako veliteľstvo 707. pešej divízie disponoval tiež 
veliaci generál zaisťovacích oddielov a veliteľ zadnej vojenskej oblasti Skupiny armád 
Stred 91 gen. Max von Schenckendorff. V správe pre veliteľa Skupiny armád Stred 
poľného maršala Günthera von Klugeho z 10. apríla uviedol, že na strane protivníka bolo 
3 622 zastrelených osôb.92 

Údaje sa rozchádzajú aj v prípade vlastných strát okupačných jednotiek. Tie podľa 
súhrnnej správy veliteľa 707. pešej divízie predstavovali 7 mŕtvych a 8 zranených a 5 
chorých. Slovenský peší pluk 102 mal počas celej akcie len jedného zraneného. Najväčšie 
straty pritom utrpel nemecký policajný prápor, ktorý mal 4 mŕtvych a 3 zranených.93 
V dokumentoch veliteľa Wehrmachtu v Ríšskom komisariáte Ukrajina mali okupačné 
jednotky spolu 33 mŕtvych a ranených.94 V správe gen. von Schenckendorffa pre maršala 
Klugeho sú vlastné straty vyčíslené na 6 mŕtvych, 10 zranených a 5 chorých.95 

Súhrnná správa 707. pešej divízie uvádza aj zoznam zabavených zbraní, munície 
či potravinových zásob: 4 protitankové kanóny, 1 delo, mínomet, motorka, 120 striel do 
protitankových kanónov, 5 debničiek mínometnej munície, 2 samopaly so zásobníkmi, 11 
automatických pušiek, 33 pušiek, 10 hlavní guľometov čs. výroby, tri pažby pre guľomet, 
3 pištole, 3 bubienkové revolvery, 1 lovecká puška, ručné granáty sovietskej a nemeckej 
výroby, 1 letecké zameriavacie zariadenie, 1 slovenská oceľová prilba, 2 rádiové 
zariadenia, 6 rádiových prístrojov, 2 poľné ruské telefóny, 1 kompas, 1 ďalekohľad, 24 
ks vojenskej torby, 5 balení zimného oblečenia (rôzne kusy výstroja a uniforiem, 1 nová 
dôstojnícka uniforma), 119 saní, 74 koní, 107 ks jatočného dobytka, rôzne druhy potravín 
(okrem iného dve tony mäsa), 60 saní s proviantom, výstrojom a oblečením, seno a slama. 
Zo zásob miestneho obyvateľstva vojaci ukoristili 2 454 ks hovädzieho dobytka, 2 286 
oviec, 321 svíň, 115 t obilia, 33 saní naložených obilím, 120 t zemiakov, 12, 5 t sena 
a slamy. Samozrejme, v týchto ofi ciálnych údajoch nie sú započítané predmety, ktoré 
jednotliví vojaci zrekvirovali takpovediac „nadivoko“.

Na základe počtu a kvality ukoristených zbraní, ako aj disproporcie medzi počtom 

87 Tamže, s. 3.
88 Bližšie pozri CURILLA, ref. 28, s. 653.
89 GERLACH, ref. 41, s. 887, 893.
90 LIEB, ref. 53, s. 550.
91 Schenckendorffova funkcia sa od 1. 4. ofi ciálne volala Kommandierende General der 
Sicherungstruppen und Befehlshaber im Heeresgebiet Mitte. Zmenu názvu si vyžiadal samotný 
Schenckendorff z prestížnych dôvodov.
92 HÜRTER, ref. 82, s. 434.
93 BA-MA Freiburg, RH 22/231, bl. 33, správa 707. pešej divízie o operácii „Bamberg“.
94 LIEB, ref. 53, s. 551.
95 HÜRTER, ref. 82, s. 434.
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obetí možno konštatovať, že prevažná časť zabitých boli civilné osoby.96 Dokazuje to aj 
informácia o zložení partizánov v správe 707. pešej divízie zo 7. apríla. Okrem bývalých 
sovietskych vojakov, prepustených či utečených zajatcov, sa medzi partizánov počítali 
tiež Židia, či tzv. civilisti z okolitých obcí. Nie je preto prekvapením konštatovanie, že 
partizáni sa v jednotlivých skupinách vyhýbali energickým koncentrovaným útokom. 
Naopak, už pred začiatkom útoku sa mnohí pokúšali utiecť. Odpor protivník viedol len 
osamotenými skupinami. V hlásení veliteľa 707. divízie sa v tejto súvislosti konštatuje, 
že napriek úspechu operácie, samotné územie nebolo možné považovať za zabezpečené. 
Dokazuje to fakt, že už krátko po skončení operácie boli hlásené nové prepady miestneho 
obyvateľstva.97 

Čo sa týka počtu obetí, ktoré mal mať na svedomí slovenský peší pluk 102 (spolu 
s policajným práporom 315), tie sa za obdobie od 26. februára až do začiatku apríla podľa 
ofi ciálneho hlásenia vyšplhali až na číslo 3 500.98 Čo sa týka počtu všetkých obetí (včítane 
tých, ktoré mali na svedomí jednotky Wehrmachtu), tie sa podľa výskumov na nemeckej 
strane odhadujú na minimálne 6 tisíc.99 Čo sa týka vlastných strát počas uvedeného 
obdobia, mesačná správa z 21. apríla 1942 veliteľa Wehrmachtu v Ríšskom komisariáte 
Ukrajina na základe Lokšíkovho hlásenia uvádza 21 mŕtvych a 23 zranených príslušníkov 
pešieho pluku 102. Nemecký policajný prápor mal v rovnakom čase 12 mŕtvych a 10 
zranených.100 

Možno konštatovať, že z ofi ciálnych dobových hlásení nie je možné vysledovať 
skutočný podiel pešieho pluku 102 na masakroch civilného obyvateľstva počas 
marcových protipartizánskych akcií. Nanajvýš problematická je však v tejto súvislosti 
aj hodnovernosť väčšiny povojnových výpovedí priamych aktérov týchto udalostí. 
Viacerí vojaci síce priznali, že počas protipartizánskych akcií dochádzalo k zločinom 
páchaným voči civilistom, zodpovednosť však väčšinou presúvali výlučne na Nemcov. 
Takýchto charakter mala aj výpoveď vyššie spomínaného Ľ. Krampla: „z jara 1942 asi 
v marci, keď sa robila veľká akcia na partizánov v priestore Kolky za účasti 2 nemeckých 
divízií (iba jednej – pozn. I. B.) a nášho pluku, vypálili Nemci niekoľko dedín, ale zase 
to neboli naši vojaci“.101 Podobne vypovedal aj veliteľ čaty KPÚV Ľ. M., ktorý celú 
zodpovednosť za masakre civilného obyvateľstva preniesol na nemeckých „esesmanov“: 
„Všade, kde sme prišli, našli sme vypálené dediny tak, že z nich nič, ale celkom nič, 
nezostalo. Cestou sme videli, ako esesmani vyháňali deti, ženy a starcov z domova hnali 
ich do kolchozných maštalí a strieľali ich za pochodu. Keď túto krutú akciu skončili, 
nanosili na mŕtvoly slamu, poliali benzínom a zapálili. Potom podpálili celú dedinu a ak 
zostal čo len chliev celý, vrátili sa aj ten podpálili. To bol šokujúci pohľad, to bola krutá 
neľudskosť a výsmech človečenstva, morálky a kultúry….Takto bolo vypálených asi 50 
dedín.“ V tomto duchu M. opísal situáciu v dedine Lomoviči: „Bola to dosť veľká a dlhá 
dedina. Prišli sme tam pred večerom a usalašili sme sa v dolnej časti obce. Zrazu sa len 
začali valiť obyvatelia z hornej časti dediny k nám a v našej časti hľadali spásu. Pýtali 
sme sa ich, čo sa robí a oni odpovedali, že tam idú Nemci. Oni nám dôverovali a nás sa 

96 Hamburger Institut für Sozialforschung (Hg.), ref. 62, s. 482.
97 BA-MA Freiburg, RH 22/231, bl. 33, správa 707. pešej divízie o operácii „Bamberg“.
98 GERLACH, ref. 41, s. 889; CURILLA, ref. 28, s. 650.
99 GERLACH, ref. 41, s. 889.
100 Údaj o 21 mŕtvych je však pravdepodobne nepresný, z informácií v inej časti tejto správy totiž 
vyplýva, že ide o obete akcie pri obci Perekalje z 13. 3. Tu však podľa ofi ciálnych údajov zahynulo 
„len“ 19 osôb. Tamže, s. 889; MIČIANIK, ref. 1, s. 45.
101 ABS Praha, f. 302, 302-82-19, protokol spísaný so škpt. Ľ. Kramplom zo 4. 11. 1945 na 
Hlavnom veliteľstve Národnej bezpečnosti, s. 3.
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nebáli, ale my sme im ani neublížili, najmä nám to svedomie nedovolilo po vzhliadnutí 
zverstiev.“102 Podobne ako svedok pred Ľudovým súdom vypovedal aj rotmajster Pavol 
Lupták, ktorý bol v marci 1942 príslušníkom II/102 práporu. Slovenskí vojaci sa podľa 
neho počas operácie nezúčastnili ani žiadnej priamej bojovej akcie proti partizánom, 
všetku zodpovednosť v tomto smere preniesol na „nemeckých SS-ákov“. Tí podľa neho 
zaistili aj množstvo civilných osôb, ich osud mu však bol neznámy.103 

Otvorenejší však už bol Jozef Palkovič, ktorý bol v marci 1942 veliteľom roty 
II/102 práporu. Ako svedok pred Ľudovým súdom v roku 1947 potvrdil, že nemecké 
praktiky „boja“ proti partizánom neboli vôbec cudzie ani veleniu Lokšíkovho pluku: 
„Ako veliteľ roty zúčastnil som sa akcie na Karpilovku v dobe od 26. marca 1942 
asi do 10. apríla, ktorej akcie zúčastnil sa aj II/102 prápor, ktorého veliteľom bol mjr. 
Werner Fridrich. Zarážajúce pre mňa ako novoprišlého zo Slovenska bolo, že jeho prápor 
postupoval cez osady tým spôsobom, že najskôr nechal dedinu alebo obec odstreľovať 
a len potom vstupoval s jednotkou do dediny. Toto odstrelovanie, ačkoľvek sa nestretol 
s nepriateľom, pokladal za boj čo vidieť z toho, ako sám pri dotaze na veliteľstvo divízie 
prosil o odpoveď, že za dobíjanie ktorej osady pri tejto akcii bol mu dodatočne udelený 
nemecký železný kríž II. triedy.“104 Na praktiky mjr. Wernera a jeho II/102 práporu počas 
operácie Bamberg upozornil vo svojej svedeckej výpovedi aj mjr. Ján Hlucháň, ktorý 
bol v tom čase v hodnosti stot. pech. veliteľom I/102 práporu: „Pri akcii na Karpilovku, 
pri jeho postupe som pozoroval, že niektoré dediny horia, mená týchto dedín si už 
nepamätám a v konečnej dedine, v obci Lesky, do ktorej som prišiel za jeho jednotkou 
s mojím I/102 práporom, horelo už viac domov. K Wernerovej skupine viem, že boli 
pridelení jeden major, niekoľko rotmajstrov a vojakov Nemcov zo „Sicherheitsdienstu“. 
Behom postupu, či boli nejaké straty na životoch civilného obyvateľstva, to neviem. 
Viem však, že v obci Lesky títo Nemci zaistili asi 70 osôb z radu civilného obyvateľstva 
a tento nemecký major ich tam súdil a ako som sa neskoršie dozvedel, niekoľkých nechal 
aj postrielať.“105 Či exekúcie vykonávali sami slovenskí vojaci, však nekonkretizoval. 
Sám seba pritom štylizoval do pozície štatistu a pozorovateľa týchto zločinov. Treba však 
dodať, že množstvo ľudí muselo byť pozabíjaných už počas samotného ostreľovania 
týchto obcí kanónmi KPÚV. Informácie o vypaľovaní obcí počas marcových akcií 
prekvapivo pred Národným súdom potvrdil aj Ladislav Kleinert (odsúdený za popravu 
viacerých obyvateľov v obci Maloduš v auguste 1942), ktorý bol v tom čase veliteľom 
roty II/102 práporu: „Veľká akcia bola po 13. marci, bolo vypálených asi 20 dedín. Ja som 
toto jednanie neschvaľoval, a preto som sa žiadal do zázemia.“106

Tendencia prenášať zodpovednosť za činnosť pešieho pluku 102 na jeho velenie, teda 
na Lokšíka, resp. Wernera pritom bola typická aj pre ďalších svedkov. Je samozrejme 
otázne, do akej miery sa pod to podpísal aj fakt, že obaja ešte v roku 1945 emigrovali na 
Západ, a teda nemohli byť s výpoveďami konfrontovaní. Z tohto rámca sa nevymykala ani 
výpoveď ďalšieho príslušníka ZD pplk. gšt. Jána Cisárika (v roku 1942 v hodnosti stot. 
pech.). Lokšík sa podľa neho vymykal spod kontroly veliteľstva ZD, ktoré tak nepriamo 
zbavoval zodpovednosti za jeho činnosť: „bol v neustálom styku s nemeckými úradmi 

102 LACKO, ref. 49, s. 161-162.
103 ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 – 1948, ĽS 440/48, zápisnica 
z výpovede P. Luptáka zo 6. 4. 1948.
104 ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 – 1948, ĽS 440/48, zápisnica 
z výpovede škpt. J. Palkoviča z 19. 12. 1947.
105 ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 – 1948, ĽS 440/48, zápisnica 
z výpovede J. Hlucháňa z 19. 12. 1947.
106 SNA, f. NS, šk. 140, Tn ľud 12/47/15, zápisnica z výpovede L. Kleinerta z 24. 11. 1947, s. 26, 38.
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priamo. Na rozkazy štábu ZD mnoho nedbal a robil si vo svojom úseku po svojom. Akcie 
proti partizánom nariaďoval z vlastnej iniciatívy a to dokonca a dosť často až vyše 10 km na 
sever mimo svojho úseku a mimo úsek ZD….“ Cisárik však upozornil aj na ďalší rozmer 
protipartizánskych akcií, konkrétne na ich koristnícky charakter. Samotný Lokšík podľa 
neho na veliteľstve pluku v Kozinkách „choval mnoho kráv a prasiat, pochádzajúcich 
z podobných akcií. Povrávalo sa, že práve pri týchto akciách dal pplk. Lokšík vypáliť 
a vystrielať niekoľko ruských osád, aby vraj nezostalo svedkov…sekundoval mu mjr. 
Werner.“107 Rovnako ako Cisárik po vojne, vypovedal aj bývalý veliteľ ZD gen. Kuna, 
ktorý tvrdil, že o páchaní zločinov na civilnom obyvateľstve sa dozvedel až v máji 1942, 
keď na tieto praktiky Lokšíkovho pluku začal otvorene upozorňovať veliteľ Jazdeckého 
priezvedného oddielu pplk. jazd. Jaroslav Kmicikievič. Vyhováral sa pritom na taktickú 
podriadenosť Lokšíka nemeckému veleniu, ako aj komplikácie vyplývajúce zo zlého 
spojenia medzi veliteľstvami v zimných mesiacoch. V jednej zo svojich výpovedí ešte 
v úlohe svedka108 vypovedal: „U Lokšíka bol vyšetrovať vec Cisárik, lenže od Lokšíka 
bol Žitomir vzdialený 260 km a v zime bolo možné spojenie iba rádiom. Cesta zo 
Žitomira na Kozinky nebola zjazdná a 102 pluk bol v tábore odľahlom od dedín, takže 
Lokšík mohol na pluk pôsobiť.“ 109

Medzi predstaviteľmi okupačného aparátu vyvol ali výsledky operácie Bamberg 
rozporuplné reakcie. Hlavný veliteľ zadnej vojenskej oblasti Skupiny armád Stred 
gen. Schenckendorff už 7. apríla kriticky konštatoval, že „medzi tými, ktorých divízia 
nahlásila ako pomocníkov partizánov sa pravdepodobne nachádzalo veľa takých, ktorí 
s partizánmi udržiavali len veľmi slabé spojenie“. Skutoční partizáni podľa neho v pravý 
čas ustúpili, pričom ešte stihli ukryť vlastné zbrane.110 V tomto kontexte spochybňoval 
význam celej operácie a jej účinnosti v boji proti vzmáhajúcemu sa partizánskemu hnutiu. 
V ďalšom hlásení z 24. apríla 1942 konštatoval, že situácia s partizánmi sa naďalej 
zhoršuje a operácia Bamberg neviedla k žiadnemu trvalému zlepšeniu.111 Na druhej 
strane, ako upozorňuje historik Hasenclever, zodpovednosť za výslednú podobu celej 
akcie niesol aj samotný Schenckendorff, a to radikalizáciou svojich vlastných rozkazov 
a požiadaviek, ktoré si vojaci v praxi interpretovali po svojom.112 

Pre absenciu dobových dokumentov možno len predpokladať, ako na charakter 
marcových protipartizánskych akcií reagovalo velenie ZD, resp. samotné MNO v Brati-
slave. Nie je však známe, že by sa velenie armády pokúsilo o kritiku nemeckého postupu 
pri vedení protipartizánskych akcií, resp. spôsobu nasadenia slovenských jednotiek počas 
operácie Bamberg. V dobovom rozkaze ZD z 10. apríla 1942, naopak, nájdeme uverejnený 
pochvalný telegram gen. Schenckendorffa: „Vyslovujem veleniu 707. pešej divízie a všetkým 
na podniku Bamberg súčastneným veliteľom, dôstojníkom a mužstvu moje plné uznanie za 
tento veľký úspech vyzdvihnutý aj vrchným velením armády vo správach brannej moci, 

107 ŠA Bratislava, f. Ľudové súdy v Bratislavskom kraji 1945 – 1948, ĽS 440/48, zápisnica 
z výpovede pplk. gšt. Jána Cisárika z 19. 12. 1947.
108 Kuna bol za svoje zásluhy v SNP po vojne povýšený na brig. gen. Už v decembri 1947 však 
bol poslaný na nútenú dovolenku a 1. 4. 1948 preložený do výslužby. Na jeseň 1948 ho Ľudový súd 
v Banskej Bystrici obvinil z údajných zločinov, ktorých sa mal dopustiť ako veliteľ ZD. Súd ho síce 
oslobodil, v apríli 1950 bol napriek tomu degradovaný na vojaka. CSÉFALVAY, F. a kol. Vojenské 
osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava 2013, s. 145. ISBN 978-80-89523-20-7.
109 SNA, f. NS, šk. 140, Tnľud 12/47/15, zápisnica z výpovede P. Kunu, s. 111.
110 HASENCLEVER, ref. 36, s. 384; HEER, ref. 5, s. 63.
111 MEIEN, J, von. Der Partisanenkrieg der Wehrmacht während des Russlandfeldzuges im 
Zweiten Weltkrieg. Hamburg 2014, s. 67. ISBN 978-3-8428-7916-4.
112 HASENCLEVER, ref. 36, s. 384.
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ktorý napriek najťažšiemu terénu – cestám a poveternostným podmienkam bol prevedený 
vo veľmi krátkej dobe a s najmenšími stratami.“ Veliteľ ZD plk. pech. Kuna tento ofi ciálny 
postoj ďalej tlmočil, čo dokazuje jeho vlastné pochvalné uznanie adresované všetkým 
príslušníkom pešieho pluku 102, „ktorí svojou húževnatosťou a statočnosťou prispeli ku 
zdaru akcie a k rozšíreniu dobrého mena Slovenského vojaka“.113 

Samozrejme, postoj najvyšších predstaviteľov slovenskej armády nemusel striktne 
korešpondovať s postojom Lokšíka, ako aj vojenských a civilných okupačných orgánov 
zodpovedných za celkovú stratégiu protipartizánskej činnosti. Koniec-koncov, ako už bolo 
spomenuté, aj vo velení Wehrmachtu sa viedla diskusia o charaktere dovtedajšej východnej 
politiky v otázke realizácie nariadení na zabezpečenie vojenskej bezpečnosti okupovaných 
území a spochybňovala sa metóda krutého zaobchádzania s civilným obyvateľstvom.114 
Velenie slovenskej armády však do tejto diskusie nijakým spôsobom nevstúpilo a ako 
naznačujú aj predchádzajúce rozkazy, v skutočnosti len slepo preberalo nemecké nariadenia.

Čo sa týka postoja ministra národnej obrany F. Čatloša, ten sa pred Národným súdom 
obhajoval tým, že o charaktere trestných akcií sa dozvedel až dodatočne, pričom zodpovednosť 
prenášal na podriadených či ospravedlňoval nemeckým tlakom. Podobne sa, ako už bolo 
naznačené, obhajoval tiež P. Kuna, napriek tomu, že už začiatkom marca oboznamoval 
vlastných vojakov s nemeckým nariadením o vypaľovaní dedín a exemplárnom vraždení 
ich obyvateľstva. O správaní sa Lokšíkových vojakov sa podľa vlastných slov dozvedel 
až od pplk. jazd. Jaroslava Kmicikieviča.115 V skutočnosti sa rôzne chýry o zverstvách 
páchaných peším plukom 102 začali medzi vojakmi ZD šíriť minimálne od konca apríla 
1942.116 Kmicikievič pritom pred Národným súdom tvrdil, že o „Lokšíkových zverstvách“ 
sa vedelo verejne. Opísal pritom aj metódy podriadených jednotiek pri nahlasovaní 
počtu protivníkových strát: „Kleinert a jemu podobní potom hlásili, že len toľko a toľko 
partizánskych živlov zastrelili a nehlásili koľko z toho bolo starcov, žien a detí.“ 117 

Pod jeho tlakom veliteľ ZD napokon násilnosti a vraždy na civilistoch zakázal.118 Tie 
však v rôznej intenzite pokračovali, najmä počas velenia plk. gšt. Rudolfa Pilfouska. Na 
druhej strane na Kmicikieviča v lete 1942 Čatloš obdržal návrh na trestné konanie, a to za 
nepravdivé obvinenia pešieho pluku 102. Spis proti nemu sa síce založil bez vyšetrenia, 
zo svojej funkcie však musel na nemecký nátlak odísť.119 Bez prešetrenia sa skončili aj 
jeho obvinenia, a to aj na odporúčanie veliteľa ZD plk. Kunu.120 Aj pre slovenské jednotky 
totiž platili nemecké rozkazy, ktorými sa dali zaštítiť aj svojvoľné násilné akcie.121 

Možno konštatovať, že jednotky slovenskej armády boli už v predmetnom období 
zapojené do rozsiahlych protipartizánskych operácií okupačného aparátu, ktoré drastickým 
spôsobom postihovali aj miestne obyvateľstvo. Ich priebeh determinoval na jednej strane 
fakt, že partizánske hnutie na okupovanom území bolo na prelome rokov 1941/42 len 

113 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 3, rozkaz veliteľa ZD č. 41 z 10. 4. 1942.
114 HEER, ref. 5, s. 60-61.
115 SNA, f. NS, šk. 140, Tnľud 12/47/15, zápisnica z vypočúvania svedkov z 1. 12. 1947, s. 111.
116 VHA Bratislava, f. 55, 55-53-5, zápisnica z výpovede des. F. Daňa z 26. 5. 1942; fond ŠZX-36, 
pplk. J. Kmicikievič, s. 1; ŠZX-30, pplk. M. Palkovič.
117 SNA, f. NS, šk. 140, Tnľud 12/47/15, zápisnica z vypočúvania svedkov z 26. 11. 1947, s. 38.
118 Bližšie pozri MIČIANIK, ref. 1, s. 74-79.
119 Tamže, s. 120-121.
120 VHA Bratislava, f. 55, 55-55-1, hlásenie plk. Kunu pre náč. štábu MNO z 9. 7. 1942.
121 Nebolo ani jednoduché potrestať zodpovedných dôstojníkov. Napríklad podľa hlásenia od 
augusta 1942 nového veliteľa ZD plk. Pilfouska ministrovi Čatlošovi, za zotrvanie Lokšíka sa 
zasadil priamo veliteľ Wehrmachtu v Ríšskom komisariáte Ukrajina gen. let. Kitzinger. Z frontu bol 
odvolaný až v novembri. V roku 1944 síce bol penzionovaný, za svoje činy sa však nezodpovedal. 
VHA Bratislava, f. ZD, šk.1, sign. 1/6, správa z 5. 9. 1942.
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v zárodku, na druhej skutočnosť, že vojna na východe mala od začiatku rasovo-vyhladzovací 
charakter. Vysoké straty protivníka, tak ako ich nahlasovalo samotné veliteľstvo pešieho 
pluku 102, preto nemožno interpretovať ako potvrdenie bojovej pripravenosti slovenských 
jednotiek. Naopak už marcové akcie mali tiež trestný a koristnícky charakter a výrazne 
postihovali predovšetkým civilné obyvateľstvo. Pod nahlásenými stratami si preto nemožno 
predstavovať len regulárnych partizánov, ale predovšetkým osoby ukrývajúce sa v lese pred 
takmer istou smrťou (napr. Židov) a tiež obyvateľov okolitých vypálených dedín, ktorí sa 
stali obeťou trestných výprav. Na druhej strane je otázne, do akej miery boli počty obetí 
„prikrášlené“. V súvislosti so šokujúcimi počtami obetí a podielom pešieho pluku 102 na 
vlastnej operácii Bamberg je zarážajúce, že po vojne v rámci retribučného súdnictva sa účasti 
Lokšíkovho pluku na tejto akcii nevenovala prakticky žiadna pozornosť. V konkrétnych 
procesoch pred Národným súdom, ako aj ľudovými súdmi s aktérmi represálií, sa obžaloba 
uspokojila viac-menej so sprostredkovanými výpoveďami všeobecného charakteru.122 
Účasť slovenských vojakov na „pilotnom“ projekte veľkých protipartizánskych operácií, 
ktorého výsledkom boli, žiaľ, aj tisíce nevinných civilných obetí okupovaného územia 
ZSSR, tak zostala na dlhé desaťročia na Slovensku zabudnutá.

122 Predstavu o rozsahu masakrov si orgány Národného súdu vytvorili len z výpovede plk. J. 
Kmicikieviča. Ten však informáciami o konkrétnych akciách slovenských jednotiek nedisponoval. 
Výnimkou bola účasť roty pešieho pluku 102 na trestnej výprave proti obci Maloduša, ku ktorej 
však došlo až v auguste 1942. O tomto masakre totiž boli k dispozícii aj bezprostredné hlásenia 
Kmicikievičových vojakov. SNA, f. NS, šk.140, Tnľud 12/47/15, zápisnica z vypočúvania svedkov 
z 26. 11. 1947, s. 38.

Východiskové postavenie 
jednotiek a útvarov 

vyčlenených pre operáciu 
Bamberg (situácia o 12. 00 h 

28. marca 1942)    
IR = Infanterie-Regiment 

(myslí sa nemecký peší pluk)
Zdroj: VHA Bratislava, 

f. MNO 1939 – 1945, spisy 
tajné 1939 – 1944, šk. 16, 

č. j. 82 280
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I. BAKA: DER EINSATZ DES INFANTERIEREGIMENTS 102 DER SICHERUNGS-
DIVISION IN DEN ANTI-PARTISANENAKTIONEN IM SÜDÖSTLICHEN WEIßRUSSLAND 
IM MÄRZ UND ANFANG APRIL 1942

Die vorliegende Studie verschafft Einblicke in die Einschaltung der slowakischen Sicherungs-
Division (Zaisťovacia divízia, ZD) in die gegen Partisanen gerichteten Aktionen der auf dem von 
den Deutschen besetzten Gebiet der Sowjetunion, das nach der Errichtung des Reichskommissariats 
Ukraine im September 1941 unter der Militärverwaltung des Wehrhmachtsbefehlshabers Ukraine 
(WBU) stand. Die direkte Einbindung der Sicherungs-Division in den Kampf gegen die Partisanen 
erreichte ihren Höhepunkt in den ersten Monaten des Jahres 1942. Ein Grund dafür waren die 
von der Wehrmachtführung verlangten Veränderungen der Dislozierung der Truppen. Demnach 
sollten die slowakischen Kampfverbände für den Schutz der strategisch wichtigen Bahnstrecke 
Pinsk – Gomel sorgen und an den Aktionen gegen die in der Umgebung operierenden Partisanen 
teilnehmen. Das Infanterieregiment 102 der Sicherungs-Division nahm bereits im März 1942 an den 
großangelegten „Pazifi zierungsmaßnahmen“ gegen die Partisanen des Besatzungsapparates, die 
mit äußerster Brutalität auch gegen die hiesige Zivilbevölkerung getroffen haben. Den Höhepunkt 
der deutsch-slowakischen militärischen Zusammenarbeit setzte die im März und April 1942 in süd-
östlichen Teil Weißrusslands durchgeführte Repressionsaktion mit dem Decknamen „Bamberg“, 
die eine Art „Pilotprojekt“ für große Aktionen gegen die Partisanen darstellen sollte.

Der Verlauf des von den slowakischen Truppen durchgeführten Einsatzes gegen die Partisa-
nen waren von zwei wesentlichen Faktoren beeinfl usst waren: einerseits befand sich die 
Partisanenbewegung in den besetzten Gebieten an der Wende 1941/1942 gerade erst in ihrer 
Entstehungsphase, und andererseits hatte der Krieg im Osten von Anfang an einen „Rassen-
Vernichtungscharakter“. Die Meldungen des Kommandos des Infanterieregiments 102 der Siche-
rungsdivision von den schweren Verlusten auf Seiten des Gegners können deshalb nur schwerlich 
als ein Beweis der hohen Kampfbereitschaft der slowakischen Truppen interpretiert werden. Die im 
März 1942 durchgeführten Vernichtungsaktionen hatten sehr oft einen Straf- und Beutecharakter 
und richteten sich vor allem gegen die Zivilbevölkerung. Eine nicht unbeträchtliche Zahl der 
angeführten Verluste machten nicht nur die regulären Partisanenverbände, sondern hauptsächlich 
Personen, die z. B. im Wald einen Versteck vor dem beinahe sicheren Tod suchten (Juden) oder 
Bewohner aus den verbrannten Ortschaften, die den brutalen Strafzügen zum Opfer gefallen sind, 
aus. Andererseits bleibt die Frage offen, inwieweit die gemeldeten Opferzahlen objektiv waren. 
Man kann davon ausgehen, dass diese Zahlen „verschönert“ wurden. Im Zusammenhang mit 
den schockierenden Opferzahlen, die im Rahmen des Anti-Partisanenunternehmens „Bamberg“ 
ermordet wurden, ist es erstaunlich, dass die Angehörigen des Infanterieregiments 102 der 
slowakischen Sicherheits-Division, die an diesen Verbrechen maßgeblich beteiligt waren, vom 
tschechoslowakischen Retributionsgerichtswesen nach dem Krieg verschont blieben. Die von den 
slowakischen Soldaten an der Zivilbevölkerung im besetzten Gebiet der Sowjetunion begangenen 
Gräueltaten sind in der Slowakei für lange Jahrzehnte in Vergessenheit geraten.
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DOKUMENTY A MATERIÁLY

1. SS TANKOVÁ DIVÍZIA V ARDENÁCH 1944
(organizácia a zloženie)

RÓBERT LAMOŠ

LAMOŠ, R.: 1. The SS Panzer Division in Ardennes 1944 (Organization and 
Composition). Vojenská história, 2, 21, 2017, pp 109-134, Bratislava.
The material published deals with the organization and composition of the 1st Panzer 
Division, which in the second half of World War 2 belonged to the best armed SS 
divisions, with the staff characterized by a high combat morale until the end of the 
war. Considering its unique position within the Waffen SS, the Division belonged 
to the strongest Nazi divisions during the war. The author describes the division 
organization, the planned and chart number of staff, equipment and material in the 
period before and during the operational deployment in the Ardennes, the last German 
offensive on the Western frontline in the World War 2. Based on the data obtained 
through studying relevant documents of the period archived in MA-KA Freiburg, 
comparing the data presented in the domestic and foreign literature, with the battle 
photographs and personal observations and knowledge from the fi eld, the author 
describes the preparation of the troops for the operation in the Ardennes as well as the 
operational deployment of the groups belonging under the 1st Panzer Division of the 
SS Leibstandarte SS Adolf Hitler.
Military History. Belgium. World War 2. German Army in the Ardennes, 1944.

Obsah práce je venovaný organizácii a zloženiu 1. tankovej divízii, ktorá v druhej po-
lovici druhej svetovej vojny patrila k najlepšie vyzbrojeným divíziám SS, ktorej personál 
sa praktický až do konca vojny vyznačoval vysokou bojovou morálkou. Vzhľadom 
na jej jedinečné postavenie v rámci Waffen SS patrila k jednej z najsilnejších divízií, 
ktorou nacisti počas vojny disponovali. Autor sa zameriava na popis organizácie divízie, 
plánovaným a tabuľkovým počtom personálu, výzbroje a materiálu v období pred a po-
čas operačného nasadenia v Ardenách, poslednej nemeckej ofenzívy na západnom fronte 
v druhej svetovej vojne. Na základe údajov získaných štúdiom relevantných dobových 
písomností uložených v BAarch-MA Freiburg, ktoré ďalej porovnával s údajmi prezen-
tovanými v domácej aj zahraničnej literatúre, s fotografi ami z bojov, ako aj s osobnými 
pozorovaniami a poznatkami z terénu, opisuje prípravu vojsk na operáciu v Ardenách, 
ako aj operačné nasadenie bojový skupín patriacich do bojovej zostavy 1. tankovej divízie 
SS Leibstandarte SS Adolf Hitler.

Posledná nemecká ofenzíva sa počas druhej svetovej vojny na západnom fronte 
skončila neúspechom. Hitlerov zámer zaskočiť spojenecké vojská prekvapivým útokom 
v Ardenách stroskotal hlavne v dôsledku nedostatku paliva a munície.

Tri nemecké armády – 5. tanková armáda, 6. tanková armáda a 7. armáda, útočiace 
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v decembri 1944 v Ardenách, predstavovali vážnu hrozbu pre spojenecké vojská1 a v prí-
pade čo len čiastkového úspechu2 mohla hroziť vážna destabilizácia celého západného 
frontu.

Počet jednotiek a hlavne obrnenej techniky, ktoré boli počas útoku v Ardenách na-
sadené, však prekvapil aj spojenecké vojská. Aj keď už nemecká vojnová produkcia 
koncom roka 1944 nedokázala plne pokryť potreby frontových jednotiek.

Zložením a organizáciou jednej z najelitnejších jednotiek – 1. SS tankovej divízie, 
ktorá viedla útok severnom sektore, sa zaoberá táto štúdia.

6. tanková armáda3

Na severnom krídle Ardenskej ofenzívy zabezpečovala útok 6. tanková armáda4. Mala 
najťažšiu úlohu – prekročiť rieku Meuse a dobyť Antverpy. V jej prospech mali byť vykonané 
aj dve špeciálne operácie a štábni plánovači rátali s rýchlym postupom vpred. Jednotky 
pechoty mali preraziť pozície nepriateľa a prelomiť front. Následne mali byť nasadené obr-
nené jednotky, ktoré mali raziť cestu k Meuse. Po prekročení rieky a vytvorení predmostia 

mal útok pokračovať ďa lej 
smerom na Brusel a Ant-
verpy.

Veliteľom 6. tankovej ar- 
mády bol SS-Oberstgrup-
penführer Josef „Sepp“ Die-
trich, náčelníkom štábu SS-
Brigadeführer Fritz Krämer. 
Armáda mala k dispozícii tri 
zbory.

SS-Oberst-Gruppenführer 
und Panzer-Generaloberst 
der Waffen-SS Josef Dietrich5

1 Toto bol aj jeden z dôvodov, pre ktorý sa Američania krátko po skončení vojny zaujímali o túto 
operáciu, čoho výsledkom boli rozhovory s vybranými nemeckými dôstojníkmi v zajateckých 
táboroch. Prepisy, alebo zápisky z týchto rozhovorov, známych pod skratkou ETHINT (European 
Theater Historical Interrogations) teda Historické Rozhovory z Európskeho bojiska sú uložené 
v Nemeckom vojenskom archíve, Freiburg (BArch-MA Freiburg) fond ZA1.
2 Získania prístupu k rieke Meuse, alebo dokonca obsadenia niektorého mosta cez túto rieku. 
Dobytie prístavu Antverpy, aj keď je podľa niektorých zdrojov uvádzané ako hlavný cieľ operácie 
nebolo reálne.
3 6. Panzer Armee. Názvy nemeckých aj spojeneckých jednotiek uvádza autor aj v pôvodnom 
názve s prípadným vysvetlením.
4 V čase Ardenskej ofenzívy nebola 6. tanková armáda armádou SS, ale bola to pravidelná 
armádna jednotka. Veliteľstvo v Berlíne by nedovolilo, aby armáda bola armádou SS, pretože v nej 
boli ako vojská SS, tak i vojaci Wehrmachtu.“ PARKER, Danny S. Hitlerova ofenzíva, Ardeny. 
Brno : Jota, 2003, s 17. ISBN 80-7217-211-5.
5 Bundesarchiv_Bild 183-J28625, Sepp Dietrich [fotografi a]. Bundesarchiv. [cit. 2017-
01-03]. Dostupné na: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Bundesarchiv_
Bild_183-J28625,_Sepp_Dietrich.jpg.
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I. SS tankový zbor6, ktorému velil SS-Gruppenführer Hermann Priess, sa skladal z: 
1. SS tankovej divízie7, 12. SS tankovej divízie8, 3. parašutistickej divízie9, 12. divízie 
ľudových granátnikov10 a 277. divízie ľudových granátnikov11.

II. SS tankový zbor12, ktorému velil SS-Obergruppenführer Wilhelm Bittrich, sa 
skladal z 2 divízií: 2. SS tankovej divízie13 a 9. SS tankovej divízie14.

LXVII. armádny zbor15, ktorému velil generálporučík Otto Hitzfeld, sa skladal z dvoch 
divízií: 272. divízie ľudových granátnikov16 a 326. divízie ľudových granátnikov17.

I. SS tankový zbor

I. SS tankový zbor vznikol koncom júla 1943. Bojoval na východnom fronte do leta 
1944, kým nebol presunutý na západ. Pozostával z dvoch elitných tankových divízií – 
1. a 12. SS. Zasiahol výrazne do bojov v Normandii. Počas Ardenskej ofenzívy mu okrem 
dvoch spomínaných SS tankových divízií podliehali aj dve divízie ľudových granátnikov 
a jedna parašutistická divízia. Bol ťažiskovým útvarom celého útoku 6. tankovej armády. 
Pešie divízie zboru mali preraziť obranu nepriateľa a dve tankové divízie potom bleskovo 
postupovať vpred.

12. divízia ľudových granátnikov vznikla pretransformovaním 12. pešej divízie 
Wehrmachtu v októbri 1944. Predtým táto divízia úspešne bojovala v Poľsku, Francúzsku 
a na východnom fronte. Na západe bojovala pri meste Aachen, odkiaľ bola začiatkom 
decembra 1944 stiahnutá a po krátkej prestávke presunutá do Arden. K dispozícii mala 
približne šesť útočných diel StuG18. Na posilnenie bol k divízii pridelený oddiel útočných 
samohybných diel19, ktorý však disponoval len ôsmimi útočnými samohybnými delami 
typu Brummbär a do oblasti navyše dorazil neskoro. Jej veliteľom bol generálmajor 
Gerhard Engel. Bola to jedna z najlepších a najskúsenejších peších jednotiek, ktoré mala 
6. tanková armáda k dispozícii. Bola jej preto pridelená kľúčová úloha pri prelomení 
nepriateľskej obrany.

277. divízia ľudových granátnikov vznikla z 277. pešej divízie Wehrmachtu, ktorá bola 
po bojoch v Normandii stiahnutá do Maďarska, kde bola zlúčená s 574. divíziou ľudových 
granátnikov20. Bola doplnená a pretransformovaná na divíziu ľudových granátnikov. 
Neskôr bola premenovaná a presunutá na Západ, aby sa zúčastnila Ardenskej ofenzívy. 
Pri presune do oblasti Losheim však nastali komplikácie a jeden z jej práporov do oblasti 
nedorazil. V predvečer útoku mala k dispozícii len šesť stíhačov tankov typu Jagdpanzer 

6 I. SS Panzerkorps.
7 1. SS Panzer Division „Leibstandarte Adolf Hitler“.
8 12. SS Panzer Division „Hitlerjugend“.
9 3. Fallschirmjäger Divison.
10 12. Volksgrenadier Division.
11 277. Volksgrenadier Division.
12 II. SS Panzerkorps.
13 2. SS Panzer Division „Das Reich“.
14 9. SS Panzer Division „ Hohenstaufen“
15 LXVII. Armeekorps.
16 272. Volksgrenadier Division.
17 326. Volksgrenadier Division.
18 Sturmgeschütz – útočné delo na podvozku nemeckého tanku PzKpfw III alebo aj PzKpfw 
IV, s delom kalibru 75 mm slúžilo ako palebná podpora pechoty, nezriedka však aj v boji proti 
nepriateľským tankom.
19 217. Sturmpanzer Abteilung.
20 574. Volksgrenadier Divison.
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38(t)21 Hetzer. Veliteľom bol plukovník Wilhelm Viebig. Úlohou 277. divízie ľudových 
granátnikov bol úvodný útok a prelomenie fronty na severnom krídle.22

3. parašutistická divízia bola sformovaná v októbri 1944. Po krvavých bojoch 
v Normandii, kde utrpela ťažké straty,23 bola stiahnutá do Holandska. Väčšina nových 
vojakov však pochádzala od pozemného personálu Luftwaffe a mala len malé, alebo vôbec 
žiadne skúsenosti s pechotným bojom. Do východiskovej oblasti východne od Hallschlag 
boli presunuté iba dva pluky. Tretí dorazil do oblasti sústredenia až po začiatku ofenzívy. 
Keďže väčšina vojakov tejto divízie nemala žiadne bojové skúsenosti a bola len slabo 
vycvičená, jej bojaschopnosť bola veľmi nízka. Divízia naviac nemala k dispozícii žiadne 
ťažké zbrane. Jej veliteľom bol generálmajor Walther Wadehn. Hlavnou úlohou divízie 
bol pechotný boj, úvodným útokom „vyčistiť“ cestu pre tanky,24 zabezpečiť ochranu 
krídel obrnených jednotiek a eliminovať prípadné ohniská odporu, ktorým sa mali tanky 
vyhnúť.

Úloha preniknúť hlboko na nepriateľské územie a dostať sa k rieke Meuse ako predvoj 
ostatných jednotiek pripadla Hitlerovej obľúbenej 1. SS tankovej divízii.25 Elitná tanková 
divízia SS vznikla pôvodne ako motorizovaná, neskôr bola pretransformovaná na 
obrnenú divíziu a potom na tankovú divíziu. Zúčastnila sa poľského ťaženia v roku 1939, 
nemeckej invázie na západ 1940 a zasiahla aj do bojov v Juhoslávii a Grécku. Dlhý čas 
pôsobila na východnom fronte, odkiaľ bola po bitke pri Kursku stiahnutá do Talianska. Po 
ťažkých bojoch na ruskom fronte v roku 1944 bola odvelená do Belgicka, kde bola znovu 
doplnená a pripravená čeliť spojeneckým vojskám v Normandii. Spojenecké letectvo 
a prudké boje vo Francúzsku spôsobili divízii veľké straty. Bola stiahnutá na doplnenie 
a preskupenie do Nemecka. Odtiaľ bola presunutá do oblasti Arden, do blízkosti Stadtkyll 
a Blankenheim26. Veliteľom divízie počas Ardenskej ofenzívy bol SS-Oberführer Wilhelm 
Mohnke.

Keďže terén a cestná sieť nedovoľovali nasadiť divíziu ako celok, velenie rozhodlo 
rozdeliť divíziu na štyri bojové skupiny – : Peiper, Hansen, Sandig a Knittel.

Druhou tankovou divíziou v zbore bola 12. SS tanková divízia. Takisto elitný tankový 
útvar SS, ktorý vznikol v roku 1943 ako divízia tankových granátnikov z dobrovoľníkov 
z radov Hitlerovej mládeže.27 Divízii boli pridelení skúsení dôstojníci a poddôstojníci 
z ostatných divízií SS. Koncom roka bola vo Francúzsku divízia pretransformovaná na 
tankovú divíziu. Aj keď v Normandii bola divízia prvýkrát nasadená v boji, zakrátko 

21 Jagdpanzer 38(t), prezývaný aj Hetzer, bol malý stíhač tankov postavený na podvozku pôvodne 
československého tanku LT 38. Preklad nemeckého názvu – Hetzer - „štváč“ plne vystihuje toto 
vozidlo. Išlo o veľmi úspešný a osádkami obľúbený stroj vynikajúci nízkou siluetou i hmotnosťou, 
celkovo malými rozmermi a veľmi dobrými bojovými výkonmi. Po vojne bola ešte dlhé obdobie 
týmito stíhačmi tankov vyzbrojená napríklad švajčiarska i švédska armáda. Zaraďovaním týchto 
útočných diel na podporu peších formácií nemecká armáda kompenzovala nedostatok útočných 
diel StuG a zvyšovala palebnú silu peších formácií.
22 Mali sa tým otvoriť postupové trasy A a B pre tanky 12. SS tankovej divízie.
23 Divízia stratila v bojoch v okolí St. Lo až 65 % vojakov. Väčšina divízie bola zajatá v bojoch 
pri Falaise. Iba málo vojakov a dôstojníkov uniklo obkľúčeniu.
24 Primárne pre tanky 1. SS tankovej divízie na postupovej trase D.
25 Obľúbenej nielen pre svoj vysoký bojový štandard, ktorý si divízia udržovala, ale aj z dôvodu, 
že pôvodne vznikla ako Hitlerova osobná stráž. I počas vojny jeden prápor divízie zabezpečoval 
úlohy súvisiace so zaistením osobnej bezpečnosti Führera v Berlíne, či na ktoromkoľvek mieste 
jeho pohybu.
26 Na Reichstrasse 51. V súčasnosti nemecko-belgické pohraničie.
27 Hitler Jugend.
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si u Spojencov získala veľký rešpekt.28 Tvrdé boje si však vyžiadali svoju daň a po 
bitke pri Falaise bola divízia stiahnutá do Nemecka na reorganizáciu a doplnenie. Na 
zhromaždisko pri meste Sistig dorazili jednotky divízie, ale nie úplne prezbrojené 
a pripravené. Veliteľom divízie bol SS-Standartenführer Hugo Kraas. Divízia bola takisto 
ako 1. SS tanková divízia rozdelená na štyri bojové skupiny: Kühlmann, Müller, Krause 
a Bremer.

29

1. SS tanková divízia
1. SS tanková divízia30, jednotka, ktorá vznikla ako osobná stráž, prešla postupným 

vývojom až na jednu z najlepších nemeckých tankových divízií v druhej svetovej vojne.
Spočiatku pod označením Stabswache31 pod kontrolou SA32 disponovala v roku 

1923 len niekoľkými mužmi, ktorých úlohou bola osobná ochrana samotného Adolfa 
Hitlera. Keďže sa postupom času jednotka rozrastala, vznikla znova potreba vytvoriť 
malú jednotku zo spoľahlivých mužov. Touto úlohou bol poverený Josef „Sepp“ 
Dietrich, ktorý na jar 1933 vytvoril Stabswache Berlin, ktorú umiestnil blízko sídla, 
vtedy už ríšskeho kancelára Adolfa Hitlera v Berlíne. Názvy jednotky sa rýchlo menili, 
z SS-Sonderkommando33 Zossen cez SS-Sonderkommando Berlin až na Adolf-Hitler-
Standarte. Koncom roka 1933, na rozhodnutie samotného Führera, bol názov zmenený 
na Leibstandarte SS Adolf Hitler34.

Do druhej svetovej vojny vstúpila jednotka ako peší pluk, ktorý bol postupne 
motorizovaný a doplnený až na veľkosť divízie. Neskôr bola divízia pretransformovaná 
na divíziu obrnených granátnikov, neustále sa zväčšovala, aby bola koncom roka 1943 
pretransformovaná na plnohodnotnú tankovú divíziu.

Výrazne zasiahla do bojov na všetkých frontoch. Zúčastnila sa pripojenia Rakúska 
a okupácie Československa v roku 1938, poľského ťaženia na jeseň 1939, bojov vo 
Francúzsku v roku 1940, bojovala v Grécku, Rusku, Taliansku a po vylodení Spojencov 
28 Divízia bola známa nielen pre nízky vek svojich vojakov, ale najmä pre ich bojové odhodlanie, 
niekedy hraničiace až s fanatizmom. Počas prvého dňa nasadenia v Normandii zničili vojaci 12. SS 
tankovej divízie viac ako 20 spojeneckých tankov.
29 1. SS-Panzer-Division Leibstandarte-SS Adolf Hitler [fotografi a]. Wikipedia. [cit. 2017-01-
03]. Dostupné na: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/1._SS-Panzer-
Division_Leibstandarte-SS_Adolf_Hitler.svg/2000px-1._SS-Panzer-Division_Leibstandarte-SS_
Adolf_Hitler.svg.png
30 1. SS-Panzer-Division Leibstandarte Adolf Hitler, v skratke tiež LSSAH alebo LAH.
31 Štábna stráž.
32 Sturmabteilung – útvar známy aj ako „hnedé košele“, polovojenská organizácia nemeckej 
NSDAP.
33 Zvláštne komando.
34 SS oddiel telesnej stráže.

29
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v Normandii opäť vo Francúzsku, Belgicku, na južnom Slovensku a v Maďarsku, aby 
nakoniec jej zvyšky bránili Berlín. 35 Po vojne boli viacerí členovia tejto jednotky súdení 
za rôzne vojnové zločiny.

Títo muži bojovali za to, čomu verili; v duchu hesla, ktoré si nosili aj na prackách 
svojich opaskov - „mojou cťou je vernosť“36. Vtedajšia generácia ich vnímala ako elitu. 
U svojich nepriateľov vzbudzovali rešpekt, u spolubojovníkov obdiv. Po vojne sa miera 
obdivu viac-menej odvíjala od národnosti hodnotiteľov. Treba si však uvedomiť, že táto 
jednotka vznikla ako osobná stráž, demonštrácia moci a sily. Jej členovia boli aspoň zo 
začiatku vyberaní skôr na základe rasových a telesných ako osobnostných kritérií.

Navzdory vysokým bojovým kvalitám jednotlivcov však neslobodno opomenúť fakt, 
že Waffen SS bola Norimberským tribunálom vyhlásená za zločineckú organizáciu.37

Stav, výzbroj a vybavenie 1. SS tankovej divízie pred Ardenskou ofenzívou v novem-
bri a decembri 194438

Dovedna mala jednotka k dispozícii 553 dôstojníkov, 3 466 poddôstojníkov a 17 422 
vojakov. Tieto počty predstavujú na koniec roka 1944 značne veľkú bojovú silu a je 
prekvapivé, že pri stave, v ktorom sa Nemecko pred koncom vojny nachádzalo, ešte stále 
bolo možné doplniť stav mužstva do takýchto úctyhodných počtov.

Z tohto celkového počtu bolo 480 dôstojníkov, 3 010 poddôstojníkov a 15 311 vojakov, 
teda spolu 18 801 mužov v bojových zložkách39 a 79 dôstojníkov, 456 poddôstojníkov 
a 2 111 vojakov, teda spolu 2 640 mužov v zásobovacích zložkách40.

18 % celej divízie, t. j. 3 808 vojakov nemalo viac ako rok dovolenku, z toho 3 360 ju 
nemalo 12 – 18 mesiacov a 448 nemalo dovolenku 19 – 24 mesiacov.

Stav výzbroje bol takisto s prihliadnutím na problémy so zásobovaním a dodávkami 
zbraní úctyhodný. No prejavujú sa tu však tu už vážnejšie nedostatky, hlavne v počte 
ručných palných zbraní.

Pištolí bolo k dispozícii 2 998, samopalov 841, pušiek 9 863, pušiek s optikou 80, 
automatických pušiek 418.41 Ľahkých guľometov bolo 811, ťažkých 76. Ľahkých gra-
nátometov 54, ťažkých 24. K dispozícii bolo aj 18 šesťhlavňových raketometov 15cm 
Nebelwerwer 41 a 6 päťhlavňových raketometov 21cm Nebelwerfer 42, 64 plameňometov, 
4 svetlomety, 25 protitankových diel ťahaných, 21 protitankových samohybných diel, 2372 
jednorazových protitankových striel Panzerfaust a 80 ručných raketových protitankových 
striel Panzerschreck. Ťahané ťažké pechotné delá boli 3 a samohybných ťažkých 

35 Pre viac informácií pozri napr: BUTLER, Rupert. SS-Leibstandarte. Praha : Svojtka & Co., 
2002; BUTLER, Rupert. Černí andělé, historie zbraní SS. Praha : Columbus, 1996; LUCAS, 
James. Hitlerovi žoldnéři. Praha : Naše vojsko, 1997; RIPLEY, Tim. Steel Rain.London : Brown 
partworks, 2001; BISHOP, Chris. Divize Waffen SS 1939-45. Praha : Svojtka & Co., 2008. 978-80-
7352-844-7.
36 Meine Ehre heist Treue.
37 Okrem iného boli jej príslušníci obvinení zo streľby zabitia amerických zajatcov na poli pri 
križovatke v Baugnez, incidentu, ktorý vošiel do histórie pod názvom „Malmedzký masaker“, 
vraždeniu civilistov v Stavelot a La Gleize.
38 Podľa správy náčelníka štábu (Ia), z hlásenia č. 478/44 zo 4. 11. 1944 a hlásenia č.548/44 
z 3. 12. 1944 Náčelníkom štábu 1. SS tankovej divízie bol v tom čase SS-Sturmbannführer Dietrich 
Ziemssen. Dokument uložený pod signatúrou RH 10/312 v BArch-MA.
39 Z toho 525 tvorilo pomocný personál.
40 Z toho 282 tvorilo pomocný personál.
41 Palebnú silu pechoty, ako aj nedostatok podporných zbraní, sa nemecká armáda a Waffen SS 
snažili kompenzovať zavedením automatických zbraní, najznámejšou je Sturmgewehr 44.
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pechotných diel 11. Z protilietadlových zbraní boli k dispozícii 20-mm protilietadlové 
kanóny v počte 49, 20 mm samohybné protilietadlové kanóny štvorhlavňové v počte 6, 37 
mm protilietadlové kanóny v počte 18 a 18-mm protilietadlové delá v počte tiež 18. Ľahké 
ťahané poľné húfnice boli k dispozícii v počte 31, ľahké samohybné poľné húfnice v počte 
1, ťažké ťahané poľné húfnice v počte 16. Ťažké samohybné húfnice neboli k dispozícii 
žiadne. Z ďalších zbraní mala divízia k dispozícii ešte 4 ťažké delá kalibru 105-mm. 
Veľkých poľných kuchýň bolo k dispozícii 6, malých poľných šporákov 18 a veľkých 106.

Čo sa týka stavu vozidiel, tu bola situácia horšia. Nemecký vojnový priemysel už 
nestíhal pokrývať potreby frontových jednotiek a dodávky vozidiel a hlavne tankov ani 
zďaleka neboli dostačujúce. Veľa nových tankov dostali jednotky priamo z výroby. Ani 
to však nestačilo na doplnenie ťažkých strát z predchádzajúcich bojov. Tankový pluk mal 
mať tabuľkovo jeden prápor tankov PzKpfw IV a jeden prápor tankov Panther. Keďže bol 
tankov nedostatok, bol prápor spravidla zmiešaný z dvoch rôt tankov PzKpfw IV a dvoch 
rôt tankov Panther.

Motocyklov bolo k dispozícii 208, osobných vozidiel 567, nákladných vozidiel 
1391, polopásových nákladných vozidiel 56, autobusov 36, jednotonových ťahačov 
20, trojtonových ťahačov 18, osemtonových ťahačov 40, dvanásťtonových ťahačov 
12 a osemnásťtonových ťahačov tiež 12. Ťahače 10/4 boli 3 a ťahačov 7/1 bolo päť.
Samohybných ťažkých poľných diel bolo 11, ľahké obrnené prieskumné vozidlá boli 3, 
ťažkých obrnených prieskumných vozidiel bolo 11. Útočné pechotné delo Sturmgeschütz 
bolo vo výzbroji len jedno.

Tankov Panzer IV mala divízia k dispozícii 33 a tankov Panther 34. Veliteľské tanky 
Panther boli 4, veliteľské tanky Panzer IV neboli k dispozícii žiadne. Stíhačov tankov 
Jagdpazer IV bolo 21.

Ľahké poľné delo 18/II „Wespe“ bolo k dispozícii len jedno, ťažké poľné delo 18 
„Hummel“ nebolo k dispozícii žiadne.42 Ľahké obrnené vozidlá SdKfz. 250 boli v počte 31 
a stredné obrnené vozidlá SdKfz. 251 v počte 138. K dispozícii bolo ešte 8 samohybných 
protilietadlových diel 37 mm na podvozku Panzer IV43, známych ako Möbelwagen.44

Výcvik sa v tom čase vykonával na všetkých úrovniach divízie – na úrovni rôt, 
respektíve batérií až práporov, respektíve plukov. Vo výcviku veliteľov jednotiek sa stále 
pokračovalo, predovšetkým pre potreby jednotiek. Úroveň výcviku v jednotlivých rotách, 
respektíve batériách bol dostačujúci, pri vyšších jednotkách bol neuspokojivý. Nálada 
vojakov bola presvedčivá.

Neustále panovali nejasnosti ohľadom dodávky stále očakávaných bojových vozidiel 
a nejasnosti ohľadom konečného vybavenia prvého práporu 1. SS delostreleckého pluku45. 
Možnosti pohybu boli nízke, keďže technika sa zúčastňovala práve prebiehajúceho 
výcviku jednotiek.

Stupeň mobility divízie dosahoval 83,5 %. Bojová kvalita a možnosť nasadenia – 
s vtedajším vybavením bola jednotka, spôsobilá útoku na kratšie vzdialenosti.

Pre porovnanie, v hlásení o stave divízie spred mesiaca, t. j. 1. 11. 1944, je v stručnom 
posudku veliteľa uvedenom na konci dokumentu uvedené nasledovné:

42 Absencia samohybného delostrelectva je spôsobená vysokými stratami v Normandii, ktoré sa 
už nepodarilo doplniť.
43 Jedná sa zrejme o chybu, z dostupných fotografi í, správ a svedeckých výpovedí je jasné, že 
mali k dispozícii 20mm štvorhlavňové protilietadlové delá na podvozku Panzer IV, známe ako 
Wirbelwind. Samotná bojová skupina Peiper mala k dispozícii 4 takéto vozidlá.
44 Stav výzbroje a vozidiel je uvádzaný z počtu zbraní a vozidiel v prevádzkovom stave. Celkové 
stavy sú uvedené v tabuľke na konci dokumentu, kde sú pre porovnanie aj údaje z novembra 1944.
45 I./SS-Panzer-Artillerie Regiment 1.
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Všetky súčasti divízie sa v tom čase nachádzali vo výcviku na úrovni roty či 
družstva, respektíve výcviku obsluhy diel a posádok tankov. Úroveň výcviku pre výcvik 
jednotlivých zložiek nie je dostatočná. Nálada vojakov bola presvedčivá.

Mimoriadne ťažkosti

Vybavenie muníciou na výcvik bolo nízke; úplne nedostačujúce bolo zabezpečenie 
pohonnými hmotami na výcvik. Týmto bolo mimoriadne sťažené nastreľovanie tankových 
kanónov a dodaných diel.

Stupeň pohyblivosti divízie bol pre motorky 45,1 %, pre autá 100 % z toho k dispozícii 
34,7 %, pre nákladné autá 50,3 % a pre ťahače 21 %.

Bojová kvalita a možnosť nasadenia – pre miestne zabezpečovacie úlohy bola jednotka 
spôsobilá, len dovtedy kým nebudú dodané pridelené zbrane a ťažné prostriedky.46

V krátkom stanovisku nadriadeného sa uvádza:
Jeden tankový a jeden delostrelecký prápor je schopný nasadenia do útoku i obrany, 

zvyšok divízie je spôsobilý miestnych zabezpečovacích úloh, po dodaní chýbajúcich 
vozidiel, ťahačov a ťažkých zbraní je taktiež schopný útočných úloh v obmedzenom 
rozsahu.

Chýbajúce pohonné hmoty robia každý doterajší taktický (nastreľovanie tankových 
kanónov a ťažkých zbraní) a technický výcvik nemožným.

Chýbajúce zdroje doposiaľ úplne znemožnili výcvik s rádiostanicami.
Keďže nemecká produkcia nebola schopná pokrývať potreby frontových jednotiek, 

nedostatok bojových prostriedkov koncom roka 1944 bol evidentný. Pocítila to aj 
taká elitná jednotka ako 1. SS tanková divízia. Jej tankový pluk mal mať dva prápory, 
každý zložený zo štyroch rôt tankov Panther47 a Panzer IV48. Namiesto toho mala však 
k dispozícii len jeden zmiešaný prápor, zložený z dvoch rôt tankov Panther a dvoch 
rôt tankov Panzer IV. Tento prápor bol doplnený do plného stavu, čo predstavovalo aj 
s tankmi velenia pluku dovedna 72 tankov. Aby sa kompenzoval tento nedostatok, velenie 
armády sa rozhodlo pripojiť k divízii aj 501. SS oddiel ťažkých tankov49.

Bojové skupiny

Pre zvýšenie efektivity útoku nemecké jednotky neboli nasadzované v jednotlivých 
plukoch a práporoch v rámci svojich divízií, ale boli premiešané do samostatných 
bojových skupín50, nazvaných podľa ich veliteľa. Nemci túto taktiku používali už aj 
v predchádzajúcich fázach vojny, ale až počas Ardenskej ofenzívy sa začali používať vo 
veľkom rozsahu.

Medzi najznámejšie príklady patrí Bojová skupina von Luck51, ktorá v júni 1944 kládla 
kanadským a britským vojskám v Normandii tvrdý odpor. Ďalší známy príklad je Bojová 

46 Podpísaný 1. dôstojník štábu divízie SS-Sturmbannführer Dietrich Ziemssen.
47 Panzerkampfwagen V Panther, SdKfz 171.
48 Panzerkampfwagen IV, SdKfz 161.
49 Schwere SS Panzer Abteilung 501. V slovenskom a českom preklade sa tieto jednotky objavujú 
ako „prápory“, ale keďže nespadajú do štandardného armádneho systému organizácie jednotiek, 
označenie „ oddiel“ je vhodnejšie.
50 V nemčine Kampfgruppen.
51 Kampgruppe von Luck - sa skladala zo 125. obrneného granátnickeho pluku, 21. obrneného 
prieskumného práporu, 4. roty 22. tankového pluku a troch batérií 200. oddielu útočných diel. Jej 
veliteľom bol Hans–Ulrich Freiherr von Luck und Witten.



117

VOJENSKÁ HISTÓRIA

skupina Schill, nasadená počas potláčania SNP alebo Bojová skupina von Tettau, ktorá 
bojovala proti britským výsadkárom pri Arnheme.

Bojová sila a veľkosť jednotlivých skupín bola rôzna. Bojová skupina mohla mať silu 
posilneného práporu či celého pluku.52 Spočiatku vojny vznikali bojové skupiny väčšinou 
pre špeciálne účely a na plnenie zvláštnych úloh. V priebehu vojny, hlavne pri obranných 
operáciách a ústupových bojoch, to boli narýchlo nazbierané jednotky. V Ardenách si 
však vytvorenie bojových skupín vyžiadali dva základné faktory:

Po prvé, terén, ktorý neumožňoval nasadenie celej divízie, ale iba menších jednotiek. 
Aby bol útok efektívnejší, plánovači na štáboch rozdelili divízie na menšie skupiny, ktoré 
mohli ľahšie preniknúť za línie nepriateľa a postupovať ďalej.

Po druhé, to bol nedostatok tankov, techniky a mužstva. Stavy tankových divízií už 
nebolo možné naplniť na 100 %, a preto bolo vytvorených niekoľko skupín, ktoré spadali 
pod velenie divízie, ale operovali samostatne.

Bojová skupina Peiper53, veliteľom ktorej bol SS-Obersturmbannführer Joachim 
Peiper, sa skladala z I. práporu/1. SS tankového pluku posilneného o 9. (obrnenú) ženijnú 
rotu a 10. obrnenú protilietadlovú rotu, III. práporu/2. SS obrneného pluku posilneného 
o 13. rotu pechotných diel I. práporu/1. SS delostreleckého pluku, 3. ženijnej roty/1. 
SS obrneného ženijného práporu, 84. protilietadlového oddielu Luftwaffe a z 501. SS 
oddielu ťažkých tankov54. „Jej primárnou úlohou bolo po prielome amerických postavení 
v oblasti Losheim55 postupovať rýchlo v pred v smere Trois-Ponts a Werbomont, aby 
dosiahla rieku Meuse v oblasti medzi Huy a Liege, obsadiť mosty cez túto rieku, vytvoriť 
a zabezpečiť predmostie pre ďalší postup smerom na Antverpy. Postup v pred mal byť 
vykonaný bez ohľadu na situáciu na krídlach postupujúcej skupiny.“56

Bojová skupina Peiper

 I.SS tankový prápor
 1. tanková rota
 2. tanková rota
 6. tanková rota
 7. tanková rota

 9. (obrnená ženijná) rota
 10. (obrnená protilietadlová) rota
 III. SS (obrnený) granátnický prápor

 9. rota
 10. rota
 11. rota
 12. (ťažká) rota

 13. (pechotných diel) rota
 I. SS (obrnený) delostrelecký prápor

 1. (obrnená) batéria

52 Bojová skupina Peiper mala silu pluku, bojová skupina Knittel len práporu.
53 Nazývaná tiež aj „Panzergruppe Peiper“ – Tanková skupina Peiper.
54 Počas úvodných bojov pripojil k bojovej skupine jej veliteľ aj parašutistov z 9. parašutistického 
pluku, aby chránili ťažké tanky na konci kolóny. Mnoho parašutistov sa aktívne zapojilo do bojov 
pri mestách Stavelot, La Gleize, Cheneux i Stoumont.
55 Tento prielom mali zabezpečiť jednotky 12. divízie ľudových granátnikov.
56 LEHMANN, Rudolf. The Leibstandarte IV. Canada : Fedorowicz (J.J.), 1993, s. 24.
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 2. (obrnená) batéria
 3. (obrnená) batéria

 3. obrnená ženijná rota
 501. SS oddiel ťažkých tankov

 1. tanková rota
 2. tanková rota
 3. tanková rota

 84. protilietadlový oddiel

Bojová skupina Hansen, veliteľom bol SS-Standartenführer Max Hansen, sa sklada-
la z 1. SS obrneného pluku57 posilneného o 13. rotu ľahkých pechotných diel, 14. 
protilietadlovú a 15. ženijnú rotu, 1. SS práporu stíhačov tankov a I. práporu / 1. SS 
delostreleckého pluku. „Jej primárnou úlohou bolo po prielome58 postupovať v tyle 
amerických jednotiek v smere Heppenbach, Amel a Recht aby dosiahla rieku Meuse 
v oblasti medzi Huy, zabezpečiť predmostie pre ďalší postup. Postup v pred mal byť 
vykonaný bez ohľadu na situáciu na krídlach postupujúcej skupiny.“59

Bojová skupina Hansen

 1. SS obrnený granátnický pluk
 I. prápor

 1. rota
 2. rota
 3. rota
 4. (ťažká) rota

 II. prápor
 5. rota
 6. rota
 7. rota
 8. (ťažká) rota

 III. prápor
 9. rota
 10. rota
 11. rota
 12. (ťažká) rota

 13. (ľahkých pechotných diel) rota
 14. (protilietadlová) rota
 15. (ženijná) rota
 1. SS tankový stíhací prápor

 1. rota
 2. rota
 3. rota

 1. SS raketometný prápor
 1. batéria
 2. batéria

57 Posilneného o 3 roty – ženijnú, protilietadlovú a rotu útočných diel.
58 3. parašutistickou divíziou.
59 LEHMANN, ref. 56, s. 24.
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 3. batéria
 4. batéria

 II. SS (obrnený) delostrelecký prápor
 1. (obrnená) batéria
 2. (obrnená) batéria
 3. (obrnená) batéria

Bojová skupina Sandig, veliteľom ktorej bol SS-Standartenführer Rudolf Sandig, sa 
skladala z 2. SS obrneného pluku60, III práporu / 1. SS delostreleckého pluku, divízneho 
1. SS obrneného protilietadlového práporu, 1. SS obrneného raketometného práporu 
a 1. SS obrneného ženijného práporu61. Úlohou bojovej skupiny Sandig bolo nasledovať 
bojovú skupinu Peiper a zabezpečovať pre ňu podporu.

Bojová skupina Sandig

 2.SS obrnený granátnický pluk
 I. prápor

 1. rota
 2. rota
 3. rota
 4. (ťažká) rota

 II. prápor
 5. rota
 6. rota
 7. rota
 8. (ťažká) rota

 14. (protilietadlová) rota
 15. (ženijná) rota

Bojová skupina Knittel, veliteľom ktorej bol SS-Sturmbannführer Gustav Knittel, bola 
vytvorená z posilneného 1. SS obrneného prieskumného práporu62. „Jej úlohou bolo nasledovať 
bojovú skupinu Hansen, dosiahnuť rieku Meuse bez kontaktu s nepriateľom a pokračovať 
v prielome za jednotkou, ktorej sa takýto prielom podarí vykonať ako prvej. Prechody cez 
rieku Meuse mala bojová skupina zaistiť a udržať do príchodu hlavných bojových síl.“63

Bojová skupina Knittel

 1. SS obrnený prieskumný prápor
 1. prieskumná rota
 2. prieskumná rota
 3. prieskumná rota
 4. (obrnená prieskumná) rota

 2. ženijná rota

60 Okrem III. práporu, ktorým bola posilnená Bojová skupina Peiper.
61 Respektíve zo zvyšku týchto práporov, keďže časť z nich bola použitá na posilnenie ostatných 
skupín.
62 SS Panzer Aufklärungs Abteilung 1.
63 LEHMANN, ref. 56, s. 24.
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Podľa obdobného kľúča ako 1. SS tanková divízia, bola aj bola 12. SS tanková divízia 
rozdelená na štyri bojové skupiny:

Bojová skupina Müller64 sa skladala z II. a III. práporu / 25. SS obrneného pluku65, 
II. práporu / 12. SS delostreleckého pluku a z 12. pluku stíhačov tankov. Jednotka bola 
posilnená o ženijnú rotu.

Bojová skupina Kühlmann66 bola vytvorená z I. práporu / 12. SS tankového pluku67, 
III. práporu/ 26. SS obrneného pluku,68 I. práporu / 12. SS delostreleckého pluku a bola 
posilnená o 560. oddiel stíhačov tankov.

Bojová skupina Krause69 bola zložená z I. a II. práporu / 26. SS obrneného pluku70, 
III. práporu / 12. SS delostreleckého pluku, 12. SS obrneného protilietadlového práporu, 
divízneho 12. raketometného práporu a 12. SS obrneného ženijného práporu71.

Bojová skupina Bremer72 sa skladala z posilneného 12. SS obrneného prieskumného práporu73.
Aj u amerických jednotiek vznikali či už z dôvodu neprehľadnosti situácie, roz drobenosti, 

ale nedostatočnej sily jednotky „ad hoc“. Prvých príkladom je bojový tím. Americká armáda 
v druhej svetovej vojne a v kórejskej vojne74 používala na krátkodobé špeciálne účely ako 
aj na dlhšie nasadenie počas bojových operácií bojové tímy75. Išlo o štandardný peší pluk, 
ktorý bol doplnený menšími tankovými, delostreleckými, ženijnými či inými podpornými 
jednotkami podľa potreby. Bojový tím, vytvorený okolo pešieho pluku plukovníka Edwina 
Sutherlanda, ktorý čelil nemeckým tankom v Ardenách, bol zložený zo 119. pešieho pluku, 
197. práporu poľného delostrelectva, roty A 823. protitankového práporu, roty B 105. 
ženijného práporu a roty A. 105. zdravotníckeho práporu.

Druhým typom frontových zoskupení, prevažne u tankových jednotiek, sú tzv. bojové 
jednotky76 vznikajúce okolo obrnených alebo tankových zložiek. V oblasti medzi Stavelot 
a La Gleize operovali 3 takéto bojové jednotky, všetky tri patrili pod 3. obrnenú divíziu77 
a dočasne boli pod velením 30. pešej divízie. Boli to bojová jednotka Lovelady, Mc George 
a Jordan. Pre nemecké tanky predstavovali porovnateľných súperov, kládli tvrdý odpor 
a v konečnom dôsledku zabránili nemeckým silám v doplnení zásob, paliva a ďalšom postupe.

Bojová jednotka Lovelady sa skladala z posilneného 2. práporu 33. obrneného pluku78, 
podporovaného rotou B z 36. pluku obrnenej pechoty79, čatou z roty D 23. Práporu obrnených 
ženistov80 a čatou z prieskumnej roty 33. obrneného pluku81 a rotou pechoty zo 120. pešej divízie82.
64 Veliteľom bol SS-Sturmbannführer Siegfried Müller.
65 Tento pluk bol bez I. práporu, ktorý bol pričlenený na trasu A, aby sa spojil s parašutistami 
z operácie Stösser, namiesto neho bol posilnený o jednu protilietadlovú rotu.
66 Veliteľom bol SS-Sturmbannführer Herbert Kühlmann.
67 Posilneného o jednu ženijnú rotu a jednu protilietadlovú rotu.
68 Posilneného o rotu ťažkých pechotných diel.
69 Veliteľom bol SS-Obersturmbannführer Bernard Krause.
70 III. práporom bola posilnená Bojová skupina Kühlmann.
71 Respektíve zo zvyšku týchto práporov, keďže časť z nich bola použitá na posilnenie ostatných 
skupín.
72 Veliteľom bol SS-Sturmbannführer Gerhardt Bremer.
73 SS Panzer Aufklärungs Abteilung 12.
74 Námorná pechota používa bojové tímy dodnes.
75 Regimental Combat Team, v skratke R.C.T.
76 Task Force.
77 3rd Armored Division.
78 2nd Battalion, 33rd Armored Regiment.
79 B Company, 36th Armored Infantry Regiment.
80 Platoon, D company, 23rd Armored Enginner Battalion.
81 Platoon, Recon Company, 33rd Armored Regiment.
82 120th (US) Infantry Divison.
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Bojová skupina Peiper83

Aj napriek problémom na začiatku, zaznamenali jednotky 1. SS tankovej divízie 
najväčšiu úspešnosť v postupe. Pritom najdôležitejšiu úlohu mala KG Peiper, ktorá 
predstavovala hlavnú údernú silu divízie. Ostatné tri skupiny ju mali v útoku podporovať.84

Táto skupina v strede mala rozhodujúcu úlohu v ofenzíve. Nemala sa starať o krídla, 
ale mala čo najrýchlejšie postúpiť k rieke Meuse, naplno využiť moment prekvapenia. 
Dostala rozkaz držať sa tejto trasy: Schmidtheim – Dahlen – Kronenburg – Hallschlag – 
Scheid – Loscheim-Losheimergraben – Hünningen – Honsfeld – Hepscheid – 
Moderscheid – Schoppen – Odenval – Thrimont – Ligneuville – Pont – Trois-Ponts – 
Werbomont – Ouffet – Seny – Tinlot – Stree-Huy.

    

Trasa postupu jednotiek Bojovej skupiny Peiper85

Pre porovnanie – trasa, ktorou skutočne išli, bola nasledovná: Schmidtheim – cez 
železničný most severozápadne od Losheim, rovnako ako v pôvodnom pláne; potom 
sa vrátili a išli vedľajšou cestou do Lanserath – cez lesy severozápadným smerom do 
Honsfeld – Büllingen – Richelsbusch; Moderscheid – Schopen – Odenval – Thirimont – 
Baugnez, pozdĺž plánovanej trasy cez Ligneuville a Pont – Stavelot – Trois Ponts – La 
Gleize a Stoumont.

Trasy pridelené divíziám na krídlach sledovali väčšinou hlavné cesty a boli veľmi 
dobré. Cesty pridelené 1. SS tankovej divízii boli vo všeobecnosti známe ako zlé, ale bolo 
na nich málo mostov.

Peiper zorganizoval svoju skupinu do kolóny, dlhej asi 25 km. Kvôli zlému stavu 
cestných komunikácií bolo nemožné, aby vozidlá vzadu predbehli vozidlá pred sebou. 
Preto museli byť všetky bojové zložky umiestnené na čele kolóny. Aby sa zaistila 
maximálna rýchlosť a sila, Peiper sa rozhodol, že polopásové obrnené vozidlá budú 

83 Vychádza z faktov, ktoré SS-Obersturmbannführer Joachim Peiper uviedol pri povojnových 
rozhovoroch s americkými vyšetrovateľmi. Určité časti rozhovoru boli opravené, doplnené alebo 
vynechané autorom. Ref. 184
84 Bojová skupina Knittel a Bojová skupina Sandig mali nasledovať hneď za Bojovou skupinou 
Peiper, Bojová skupina Hansen išla južnou trasou – trasou E.
85 Het vervolg van de route van Kampfgruppe Peiper [mapa]. Ardennen Ofensif - Peipervervolg 
[cit. 2014-12-19]. Dostupné na: http://peiper02.bravepages.com/KAART100.jpg.
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postupovať tak rýchlo, ako to len bude možné, až kým nenarazia na odpor. Potom zasiah-
nu tanky a odpor zlomia. Následne budú zasa polopásové vozidlá postupovať vpred. 
Predpokladal, že ak by sa situácia vyvíjala dobre, potreboval by len tanky PzKpfw IV 
a Panther na postup cez hory a na dosiahnutie rieky Meuse. Ťažké tanky Tiger by mohol 
presunúť dopredu neskôr.86

Z hľadiska organizácie v boji sa bojová skupina skladala z útočného hrotu87, jeho 
podpory, samotnej bojovej skupiny a jednotiek sledu. Útočný hrot, pod velením SS-
Obersturmführera Wernera Sternebecka. Skladala sa z 5 tankov Panzer IV, 2 tankov 
Panther a 1 družstva z 9. ženijnej roty v dvoch transportéroch SPW. Hneď za nimi išla 
podporná mechanizovaná pechota tiež na transportéroch SPW z 9. ženijne roty 10. roty 
a 12. ťažkej roty. Samotná bojová skupina nasledovala v tesnom závese a vpredu boli 
tanky 1. tankovej roty, pechota 11. roty spolu s tankmi 6. a 7. tankovej roty. Za nimi, 
ako protiletecká obrana išli obrnené samohybné protilietadlové delá z 10. protilietadlovej 
roty, nasledované 3. ženijnou rotou, 2. tankovou rotou, 13. ťažkou rotou, 12. rotou 
ťažkých pechotných diel a 9. rotou, ktoré tvorili zálohu a mali byť nasadené v prípade 
potreby. Na konci kolóny sa nachádzalo delostrelectvo, protilietadlové delostrelectvo 
z 84. protilietadlového oddielu Luftwaffe a tanky Tiger II z 501. SS ťažkého oddielu 
nasledované zásobovacími, opravárenskými a servisnými jednotkami.88

Celej jednotke by trvalo prejsť jedným miestom asi 2 hodiny. Celá organizácia bojovej 
skupiny a hlavne postupnosť jednotlivých zložiek bola dodržaná na začiatku ofenzívy. 
Neskôr, v dôsledku obchádzania nepriateľských postavení, hľadania optimálnej trasy, ako 
aj omylom v navigácii, sa jednotky značne premiešali. Taktika používania útočného hrotu 
sa však veľmi osvedčila a ten išiel na čele celej skupiny stále a jeho zloženie bolo postupne 
dopĺňané v rámci možností. Prieskum bojom pechotou na obrnených polopásových 
transportéroch bol taktiež často využívaným prostriedkom.

„Najväčším nedostatkom bojovej skupiny bola jej veľkosť, teda v bojových podmien-
kach dĺžka kolóny. Peiper si bol vedomý tohto faktu, po vojne sám priznal, že bolo 
nemožné, aby vozidlá vzadu predbehli tie vpredu, kvôli zlým cestám“89. Vzhľadom na 
fakt, že pechota bola mechanizovaná, takisto ako aj časť delostrelectva a protilietadlového 
delostrelectva, v prípade narazenia na odpor, bolo prakticky nemožné poslať na čelo 
kolóny podporné prostriedky, pretože s najväčšou pravdepodobnosťou by nemali kadiaľ 
prejsť. Obrnené vozidlá pechoty predstavovali takisto prekážku na už i tak úzkych a zlých 
cestách. Celá kolóna bola takisto zraniteľná zo vzduchu, ako aj postranným útokom 
zo zálohy.

86 Ťažké tanky Tiger II Peiper zámerne ponechal až na úplnom konci kolóny, pretože boli 
také obrovské a ťažké, že ak by boli vyradené v boji alebo sa pokazili, nemal ich čím odtiahnuť 
a terén nedovoľoval ich obísť. Plánoval tieto tanky nasadiť a plne využiť ich palebnú silu a silu ich 
panciera po prechode rieky Meuse, kde už terén bol menej hornatý, a preto vhodnejší pre nasadenie 
tankových formácií. Ref. 184
87 Po nemecky „Panzer Spitze“.
88 Organizácia vychádza z: Hlásenia č. 478/44 zo 4. 11. 1944 a hlásenia č.548/44 z 3. 12. 1944 
Dokument uložený pod signatúrou RH 10/312 v BArch-MA. LEHMANN, Rudolf. The 
Leibstandarte IV. Canada : Fedorowicz (J.J.), 1993. COOKE, David. Kampfgruppe Peiper – Race 
to Meuse. Barnsley : Pen & Sword, 2005. PALLUD, Jean Paul. Battle of the Bulge, Then and now. 
New Harlow : Battle of Britain International Ltd., 1984.
89 Ref. 184.
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501. SS oddiel ťažkých tankov

Samotný 501. SS oddiel ťažkých tankov, ktorý posilnil Kampfgruppe Peiper kvôli 
nedostatku vlastných tankov, je predmetom rôznych dohadov a sporov. Oddiel mal mať 
pri plnom stave dovedna 45 tankov.90 

Aký bol ale skutočný počet tankov? Keď zvážime, že bol koniec roka 1944 a nemecká 
produkcia a ani zásobovanie nestíhalo dodávky načas, je veľmi nepravdepodobné, 
že oddiel mal plný stav. Niektoré zdroje tvrdia, že na začiatku ofenzívy mal oddiel 
k dispozícii len 15 tankov, ďalšie tvrdia, že 30 a niektoré dokonca až 45.

Po takmer 70 rokoch od ofenzívy predstavuje teda jediný spôsob overenia porovnanie 
dostupných archívnych prameňov s podrobným študovaním konkrétnych tankov za-
chytených na fotografi ách a spomínaných v pamätiach, hláseniach, rozkazoch a literatúre.

Americké hlásenia aj americká odborná literatúra uvádzajú počet tankov Tiger II zničených 
počas bojov vyšší ako bol počet tankov skutočne do bojov nasadených. Identifi kácia 
nepriateľských bojových vozidiel nebola silnou stránkou amerických jednotiek, tankových 
ani delostreleckých. I tak len málo Američanov videlo v Ardenách tank Tiger II. Viac ako 
polovica Peiperových sa pokazila skôr, než dosiahli Stavelot a menej ako jedna tretina 
prekročila rieku Ambléve smerom na sever. Poplašné správy o týchto obávaných tankoch sa 
rýchlo šírili a mnohé jednotky si pripisovali na svoj účet vyradenie práve takýchto vozidiel.91

V správe o stave ťažkých zbraní tankových divízií z 10. decembra 194492 je jasne 
uvedené, že 1. SS tanková divízia93 mala mať v stave 45 Tigrov, k dispozícii mala 15, 
z toho bojaschopných 15. Dodaných malo byť ešte 30.

Všetky tanky, ktoré prešli severne cez rieku L’Ambléve - 008, 104, 105, 133, 204, 213, 221, 22294, 
223, 332 a 334 - boli opustené vlastnou osádkou, či už pre nedostatok benzínu, munície, mechanickú 

poruchu alebo poškodenie. 
Keďže nemecké jednotky boli 
severne od rieky L’Ambléve 
odrezané americkými jednot-
kami, pri ústu pe museli 
tech niku zanechať na 
mieste bo jov. Fotografi cká 
doku mentácia uvedených 
11-tich tan kov zachytáva stro-
je, ktoré postupovali spolu 
s Kampfgruppe Peiper.

Miesta poslednej polohy tankov 
501. SS oddielu ťažkých tankov 
severne od rieky L’Ambléve.95

90 3 roty, každá mala 3 čaty po štyri tanky, plus dva veliteľské tanky na každú rotu. Velenie 
oddielu malo k dispozícii tri tanky.
91 Spojeneckí vojaci celkovo nazývali takmer každý nemecký tank Mk VI. (teda Tiger), tak 
ako takmer každé delo malo kaliber 88 mm.
92 „Meldung über Stand der schw. Waffen der Pz. Divisionen, Stand: 10. 12. 1944“ Dokument 
uložený pod signatúrou RH 19 IV/246 v BArch-MA.
93 Aj keď bol 501. SS oddiel ťažkých tankov jednotka zboru, vtom čase už bola pridelená 1. SS 
tankovej divízii.
94 Tank 222 zostal stáť pri moste cez rieku.
95 Zdroj: Archív autora.
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Väčšina z týchto tankov sa stala po bojoch nielen terčom amerického delostrelectva 
i letectva, ale aj cvičným terčom pre amerických tankistov a pešiakov. Je preto ťažké 
presne určiť spôsob a dôvod ich znefunkčnenia. Väčšinu však pred opustením vlastná 
posádka úplne vyradila alebo aspoň poškodila natoľko, že neboli schopné ďalšieho boja.

Pomocou dobových fotografi í je teda možné identifi kovať dovedna 14 tankov – 008, 
009, 104, 105, 133, 204, 213, 221, 222, 223, 304, 312, 332, 334. Na základe výpovedí 
veteránov a očitých svedkov by sa k nim dali ešte pripočítať aj tanky – 123, 124, 132, 
205, 224, 231, 331. O nasadení posledných uvedených však neexistujú jasné fotografi cké 
dôkazy. Nie je teda isté, či sa priamo zúčastnili bojov.

Tanky 501. SS oddielu ťažkých tankov postupovali v poradí 2. rota, velenie oddielu, 
3. rota a nakoniec 1. rota. Nasvedčuje tomu aj fakt, že väčšina tankov na sever od rieky 
L’Ambléve je práve v 3. a 2. rote.

Podľa dostupných zdrojov je teda vysoko pravdepodobné, že 501. SS oddiel ťažkých 
tankov mal k dispozícií len približne 21 vozidiel a nie 45! Jednoznačne teda vyplýva, že 
na začiatku Ardenskej ofenzívy nemohol mať oddiel plný stav. Ak boli aj nejaké tanky 
dodané už počas prebiehajúcej ofenzívy, je otázne kedy dorazili na front a či sa vôbec 
bojov zúčastnili.

Štruktúra a členenie oddielu /tučným sú vyznačené tanky, ktoré sa zúčastnili ofenzívy/96:

Velenie 501. SS oddielu ťažkých tankov

007 - veliteľ oddielu  SS-Obersturmbannführer Heinz
von Westernhagen

008 – pobočník veliteľa SS-Untersturmführer Eduard Kalinowsky

009 – spojovací dôstojník

1. rota

105 – veliteľ roty 104 – pobočník veliteľa

1. čata

111 112 113 114

2. čata

121 122 123 124

96 Zdroj: Archívna zbierka autora.
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3. čata

131 132 133 134

2. rota

205 – veliteľ roty 204 – pobočník veliteľa

1. čata

211 212 213 214

2. čata

221 222 223 224

3. čata

231 232 233 234

3. rota

305 – veliteľ roty 304 – pobočník veliteľa

1. čata

311 312 313 314

2. čata

321 322 323 324

3. čata

331 332 333 334

Úvodné postavenie

1. SS tanková divízia sa začala do svojich pozícií presúvať 11. decembra 1944. Cieľovú 
oblasť predstavovali husté lesy v okolí Blankenheim, blízko nemecko-belgických hra-
níc, popri Reichstrasse 5197. Od armádnej skupiny B boli prevzaté aj kódovacie mená 
DONAU a ALTONA. Na presun do oblasti boli použité 3 pochodové trasy – zelená, 
červená a modrá.

97 Cesta dodnes existuje, len v dôsledku zmien v infraštruktúre bola v oblasti vybudovaná aj 
nová, väčšia cesta, ktorá obchádza dediny, cez ktoré pôvodná cesta išla.
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Zelená trasa viedla cez Kommern – Roggendorf – Kall – Sistig – Milzenhäuschen – 
Blankenheim a bola určená pre 1. SS obrnený prieskumný prápor, 1.SS obrnený 
granátnický pluk, 1. SS raketometný prápor, 2. SS obrnený granátnický pluk98 a 1. SS 
obrnený protilietadlový prápor.

Červená trasa viedla cez Euskirchen – Eeuenheim – Satzvey – Breitenbenden – 
Zingsheim – Engelgau a bola určená pre 1. SS tankový stíhací prápor, 1.SS tankový 
pluk, obrnené pásové vozidlá z 1. SS delostreleckého pluku, 3. práporu 2. SS obrneného 
granátnického pluku, 3. rotu 1. SS obrneného ženijného práporu a 501. SS oddiel ťažkých 
tankov.

Modrá trasa viedla cez Kuchenheim – Stolzheim – Rheder – Iversheim – Bad 
Münstereifel – Schönau – Roderath – Frohhgau a bola určená pre 1. SS obrnený ženijný 
prápor, kolesovú časť 1. SS tankového pluku a 1. SS delostreleckého pluku.

Veliteľstvo 1. SS tankovej divízie sídlilo v Tondorfe a jednotky sa v oblasti rozdelili 
už podľa jednotlivých bojových skupín a boli zhromaždené v nasledovných oblastiach: 
Bojová skupina Peiper sa nachádzala v zalesnenej oblasti zvanej Mürel s jednot kami 
rozloženými v lesoch severozápadne, severne a severovýchodne od Blan kenheim. Jedi-
ne 501. SS oddiel ťažkých tankov bol v oblasti Engelgau. Bojová skupina Hansen sa 
nachádzala v oblasti medzi Ripsdorf, Stdatkyll a Waldorf. Bojová skupina Sandig bola 
rozmiestnená v okolí Tondorf a bojová skupina Knittel zasa v okolí Glaadt.

Podľa vydaného rozkazu nesmel byť viditeľný žiaden tank ani stopy po tanku či inom 
vozidle. Jednotliví vodiči bolo zodpovední za maskovanie vozidiel, ktoré muselo byť 
lepšie ako maskovanie každého iného. Akýkoľvek pohyb vozidiel či tankov bol prísne 
zakázaný, takisto ako udržanie tajných informácií o pripravovanom útoku99. Protilietadlové 
zbrane mali byť zamaskované v bojovom postavení v priestore Blankenheim. Paľba bola 
povolená len pri priamom napadnutí.100 Na dni 14. a 15. decembra 1944, teda posledné 
dva dni pred ofenzívou, boli vydané tieto heslá:

14. 12. 1944 = Schicksal = Kampf
15. 12. 1944 = Kind = Volkskraft
Heslá sa menili vždy o 12tej hodine a práporom a rotám sa oznamovali v konkrétny deň.101

Trasy postupu

SS-Brigadeführer Fritz Krämer, náčelník štábu 6. tankovej armády, určil päť trás 
postupu pre tankové jednotky 6. armády. Tieto cesty mali iba informatívny charakter. 
Pokiaľ velitelia divízií chceli použiť iné, mali voľnosť tak urobiť.102

98 Bez tretieho práporu.
99 V rozkaze stojí doslova „Keď iní kvákajú, my napriek tomu mlčíme.“
100 Podľa prílohy 3 k rozkazu Ia č. 15/44 (označenie tajné) zo dňa 11. 12. 1944. Dokument uložený 
pod signatúrou RH 19 IV/243 v BArch-MA.
101 Podľa denného rozkazu č. 173/44 (označenie tajné) zo dňa 12. 12. 1944. Dokument uložený 
pod signatúrou RH 19 IV/245 v BArch-MA.
102 PARKER, ref. 4, s 42.
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Trasy postupu pre 1. SS tankovú divíziu a 12. SS tankovú divíziu.103

Pre postup tankových jednotiek k rieke Meuse boli vrchným velením pridelené 
jednotlivé trasy postupu104 – A až E. Trasy A, B a C boli určené pre jednotky 12. SS 
tankovej divízie a trasy D a E boli určené pre jednotky 1. SS tankovej divízie. Severné 
a južné postupové trasy sledovali väčšinou hlavné, a teda veľmi dobré. Cesty v strednom 
úseku boli vo všeobecnosti známe ako zlé, ale bolo na nich málo mostov.

I keď rozkazy vyššieho velenia určovali, že armáda prekročí rieku Meuse medzi 
mestami Liege a Huy, štáb 6. armády dal veliteľom zborov inštrukcie prekročiť rieku 
kdekoľvek to bude možné.105

Trasy postupu teda neboli dopredu pevne stanovené.106 „Velitelia mali preto počas 
celej ofenzívy možnosť kedykoľvek sa od stanovenej trasy odchýliť a zvoliť trasu inú. 
Trasy teda slúžili len ako určité osi postupu. Jednotky mali pružnú trasu. Mali reagovať 
na aktuálnu situáciu, ako i na silu a postavenie nepriateľa. Hlavnou úlohou bolo prekročiť 
rieku Meuse v čo najkratšom čase, vytvoriť predmostie a pokračovať ďalej smerom na 
Antverpy a Brusel.“107

Plánovanie bolo veľmi dôkladné. „Krämer sa veliteľa 1. SS tankového pluku, 1. SS 
tankovej divízie SS-Obersturmbannführera Joachima Peipera 11. decembra 1944 opýtal, 
čo si myslí o možnostiach útoku v oblasti Eifel a či by mohol tankový pluk prejsť 80 
km počas jednej noci. Peiper nepovažoval za vhodné rozhodnúť sa odpovedať na takúto 
otázku iba podľa mapy. Preto sám vykonal testovaciu jazdu s tankom Panther a to na 

103 Routes d‘acheminement [mapa]. GRÉGOIRE, Gérard. Les Panzer de Peiper face a l’US 
Army. Stavelot : J. Chauveheid, n.d., s. 15.
104 V nemčine Rollbahn.
105 REYNOLDS, Michael. Ďáblův pobočník. Plzeň : Mustang, 1997, s. 26-27.
106 Samotná teória bleskovej vojny počíta s prerazením obrany protivníka a je založená na 
rýchlom postupe tankov vpred, vyhýbajúc sa hlavným miestam odporu, ktoré majú zlikvidovať 
jednotky druhého sledu. Sledovanie presne určených trás by viedlo k rýchlemu zastaveniu postupu. 
Jednotky preto mali adekvátne reagovať na aktuálnu situáciu.
107 Aj generál Staudinger si v rozhovore spomína na pružné trasy jednotiek, obzvlášť si pamätá 
fakt, že miesta prechodov cez rieku neboli špecifi kované. Podľa výpovede SS-Brigadeführera 
Waltera Staudingera pre amerických vyšetrovateľov. Ako dokument ETHINT – 62, uložené pod 
signatúrou ZA 1 / 319 v BAarch-MA Freiburg.
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trase Euskirchen-Muenstereifel-Blankheim. Na Krämerovu otázku odpovedal, že ak by 
mal voľnú cestu pre seba, mohol by prejsť 80 km počas jednej noci. Samozrejme, s celou 
divíziou, je to o niečom inom.“108 

Rozloženie bojových skupín na jednotlivých trasách bolo nasledovné:
Trasa A – I. prápor / 25. SS obrneného pluku. Jeho úlohou bolo pokúsiť sa spojiť 

s výsadkármi a udržať križovatky blízko Mont Rigi. Trasa B – KG Müller. Trasa C – KG 
Kühlmann, KG Bremer, KG Krause. Štáb 12. SS tankovej divízie mal takisto použiť túto 
trasu. Trasa D – KG Peiper, KG Sandig a štáby 1. SS tankovej divízie a I. SS tankového 
zboru. Trasa E – KG Hansen a KG Knittel.

Záver

Výsledok nemeckého útoku v Ardenách v decembri 1944 je známy už viac ako 70 
rokov. Autorovým cieľom nebolo skúmať podrobný priebeh ofenzívy či jej rezultát. 
Hlavným cieľom bolo objektívne a vecne dokumentovať stav tankových vojsk, špecifi ká 
ich nasadenia, akými sú zloženie a organizácia týchto tankových a mechanizovaných 
jednotiek, ale aj poukázanie na dezinformácie a nejasnosti, spájané s touto problematikou. 
Autorovi sa pri bádaní podarilo o.i. zosumarizovať organizačnú štruktúru od celej 
divízie až po jednotlivé bojové skupiny, na modeli jedného oddielu ťažkých tankov 
zobjektivizovať počty nasadených tankov v ofenzíve.

Nemecké jednotky táto neúspešná ofenzíva vyčerpala po materiálnej stránke, a tiež 
po stránke morálky. Zvrátiť blížiacu sa porážku už nebolo možné. Tak, ako s ťažkosťou 
doplnili pred ofenzívou stavy aspoň do bojaschopných počtov, lebo o plných stavoch 
divízií čo do počtu techniky, alebo mužstva už dávno nemohla byť reč, boli ich stavy 
po skončení bojov v Ardenách opäť veľmi nízke. V oblasti útoku zostali bojovať pešie 
jednotky a zdecimované tankové divízie boli stiahnuté na prezbrojenie a preskupenie. 
Situácia na východe si však vyžadovala ich opätovné nasadenie na front. 1. SS tanková 
divízia bola presunutá koncom januára 1945 na územie južného Slovenska, aby tu bránila 
sovietskym vojskám prekročiť Hron. Výrazné straty, ktoré utrpela divízia v Ardenách, 
sa už nepodarilo doplniť, a tak bojaschopnosť tejto jednotky bola značne obmedzená 
a v bojoch na južnom Slovensku a neskôr aj v Maďarsku nebola schopná vážnejších 
útočných operácií. Jej bojová sila výrazne poklesla a po bojoch v Ardenách bola jednotka 
značne vyčerpaná.

108 Podľa výpovede SS-Obersturmbannführera Peipera pre amerických vyšetrovateľov. Ako 
dokument ETHINT – 10, BAarch-MA Freiburg pod signatúrou ZA 1 / 270. Pozri tiež: LAMOŠ, 
Róbert. Dokument o činnosti Kampfgruppe Peiper počas Ardenskej ofenzívy v decembri 1944. In 
Vojenská história, roč. 11, 2007, č. 3, s. 127-143.
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1. SS tanková divízia Leibstandarte Adolf Hitler
organizačná štruktúra k 1. decembru 19441

 Veliteľstvo divízie /SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen SS Wilhelm Mohnke/
 Ia - Náčelník štábu – SS-Sturmbannführer Dietrich Ziemssen
 O1 – SS Hauptsturmführer Johannes Taubert
 Ic – SS-Hauptsturmführer Hans Bernhard
 IIa – SS-Hauptsturmführer Meyer
 Ib – SS Hauptsturmführer Walther Stegemann

 1. SS tankový pluk / SS-Obersturmbannführer Joachim Peiper/
 I. prápor2 /SS-Hauptsturmführer Werner Pötschke/

 1. tanková rota /SS-Obersturmfüher Karl Kremser/
 2. tanková rota /SS-Obersturmfürhrer Friedrich Christ/
 3. tanková rota /SS-Obersturmführer Felix Jahn/
 4. tanková rota /SS-Obersturmführer. Dr. Hans Denker/

 II. prápor3 /SS-Sturmbannführer Paul Guhl/
 5. tanková rota /SS-Obersturmführer Edgar Stiller/
 6. tanková rota /SS-Obersturmführer Benoni Junker/
 7. tanková rota / SS-Hauptsturmführer Oskar Klingelhöfer/
 8. tanková rota /SS-Obersturmführer Rattenhuber/

 9. (obrnená ženijná) rota /SS-Hauptsturmführer Erich Rumpf/
 13. (ťažká) obrnená rota /SS-Unterscharführer Franz Staudegger
 10. (obrnená protilietadlová) rota /SS-Obersturmführer Karl-Heinz Vögler/

 1.SS obrnený granátnický pluk /SS-Obersturmbannführer Max Hansen/
 I. prápor /SS-Sturmbannführer Emil Karst/

 1. rota /SS-Obersturmführer Edgar Gevelhoff/
 2. rota /SS-Obersturmführer Hans Ulmer/
 3. rota /SS-Hauptsturmführer Griese/
 4. (ťažká) rota /SS-Hauptscharführer Ernst Spelsberg/

 II. prápor /SS-Hauptsturmführer Josef Unterkofl er/
 5. rota /SS-Obersturmführer Wilhelm Eggers/
 6. rota /SS-Obersturmführer Reiners/
 7. rota /SS-Untersturmführer Ludwig Sieber/
 8. (ťažká) rota /SS-Obersturmführer Banasch/

 III. prápor /SS-Hauptsturmführer Böttcher/
 9. rota /SS-Obersturmführer Ulmer/

1 Ak sa autorovi nepodarilo zistiť celé meno veliteľa jednotky, je uvedené len priezvisko. 
Založené na informáciách z: Správy náčelníka štábu (Ia), z hlásenia č. 478/44 zo 4. 11. 1944 
a hlásenia č.548/44 z 3. 12. 1944 Dokument uložený pod signatúrou RH 10/312 v BArch-MA; 
PALLUD, Jean Paul. Battle of the Bulge, Then and now. New Harlow : Battle of Britain International 
Ltd., 1984. ISBN 978-0900913402; KRÄTSCHMER, Ernst Günthel. Die Ritterkreuzträger der 
Waffen-SS. Coburg : Nation Europa Verlag, 2003. ISBN 978-3942145145; LEHMANN, Rudolf. 
The Leibstandarte IV. Canada: Fedorowicz (J.J.), 1993.
2 V decembri 1944 pozostával I. Abteilung len z 1.,2.,6. a 7. roty.
3 V decembri 1944 zostal II. Abteilung spolu so štábom, 3., 4., 5., a 8. rotou v priestore Rahden-
Lübbecke.
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 10. rota /SS-Obersturmführer Haft/
 11. rota /SS-Obersturmführer Frank Hasse/
 12. (ťažká) rota /SS-Hauptsturmführer George/

 13. (ľahkých pechotných diel) rota /SS-Obersturmfüher Hermann Voss/
 14. (protilietadlová) rota /SS-Obersturmführer Stuna/
 15. (ženijná) rota /SS-Untersturmführer Konrad Lenski/

 2.SS obrnený granátnický pluk /SS-Obersturmbannführer Rudolf Sandig/
 I. prápor /SS-Sturmbannführer Karl Richter/

 1. rota /SS-Obersturmführer Gottfi red Teich/
 2. rota /SS-Obersturmführer Heinz Jenke/
 3. rota /SS-Untersturmführer Langer/
 4. (ťažká) rota /SS-Obersturmführer Helmut Leissner/

 II. prápor /SS-Hauptsturmführer Karl Schnelle/
 5. rota /SS-Hauptsturmführer Bauer/
 6. rota /SS-Obersturmführer Schenk/
 7. rota /SS-Obersturmführer Werner Kübler/
 8. (ťažká) rota /SS-Obersturmführer Keil/

 III. (obrnený.) prápor /SS-Hauptsturmführer Josef Diefenthal/
 9. rota /SS-Untersturmführer Max Leike/
 10. rota /SS-Hauptsturmführer Georg Preuβ/
 11. rota /SS-Obersturmführer Heinz Tomhardt/
 12. (ťažká) rota /SS-Untersturmführer Joachim Theile/

 13. (pechotných diel) rota /SS-Obersturmführer Koch/
 14. (protilietadlová) rota /SS-Obersturmführer Kurt Düppel/
 15. (ženijná) rota /SS-Obersturmführer Helmuth Staude/

 1. SS obrnený prieskumný prápor /SS-Sturmbannführer Gustav Knittel/
 1. prieskumná rota VW /SS-Untersturmführer Engelbert Rentsch/
 2. prieskumná rota VW /SS-Obersturmführer Manfred Coblenz/
 3. prieskumná rota leSPW /SS-Obersturmführer Hans-Martin Leidreiter/
 4. (obrnená prieskumná) rota /SS-Obersturmführer Wägner/

 1. SS tankový stíhací prápor4 /SS-Hauptsturmführer Karl Rettlinger/
 1. rota /SS-Hauptsturmführer Otto Holst/
 2. rota /SS-Obersturmführer Giesecke/
 3. rota /SS-Obersturmführer Bruno Bröcker/

 
 1. SS obrnený delostrelecký pluk /SS-Obersturmbannführer Franz Steineck/

 I. (obrnený) prápor5 /SS-Hauptsturmführer Ludwig Kalischko/
 1. (obrnená) batéria „Wespen“ /SS-Obersturmführer Neugebauer/
 2. (obrnená) batéria „Wespen“ /SS-Obersturmführer Werner/
 3. (obrnená) batéria „Hummeln“ /SS-Obersturmführer Freist/

4 Vznikol z SS Sturmgeschütz Abteilung 1 v októbri 1944. Pôvodný SS-Panzerjäger Abteilung 
1 bol v januári 1944 presunutý do stavu 12. SS tankovej divízie Hitlerjugend pod novým označením 
SS Panzerjäger Abteilung 12.
5 Vznikol premenovaním z pôvodného II. (gep) Abteilung v júni 1944. Jeho batérie sa tiež 
premenovali z pôvodných 4., 5. a 6. na 1., 2. a 3.
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 II. prápor6 /SS-Sturmbannführer Walter Schlett/
 4. batéria „leFH“ /SS-Obersturmführer Pulvermüller/
 5. batéria „leFH“ /SS-Obersturmführer Fritz Butschek/

 III. prápor /SS-Hauptsturmführer Guβ/
 6. batéria „sFH“ /SS-Obersturmführer Engel/
 7. batéria „sFH“ /SS-Hauptsturmführer Fork/
 8. (10cm) delová batéria /SS-Obersturmführer Heinz Bernhardt/

 1. SS raketometný prápor /SS-Sturmbannführer Klaus Besch/
 1. batéria /SS-Hauptsturmführer Menzel/
 2. batéria / SS-Untersturmführer Peckelsen/
 3. batéria /SS-Obersturmführer Meier/
 4. batéria /SS-Obersturmführer Edelmann/

 1. SS obrnený protilietadlový prápor /SS-Sturmbannführer Hugo Ullerich/
 1. (8,8) batéria /SS-Untersturmführer Drieke/
 2. (8,8) batéria /SS-Hauptsturmführer Kleemann/
 3. (8,8) batéria /SS-Obersturmführer Breinersdorfer/
 4. (3,7) batéria /SS-Obersturmführer Ertolitsch/
 5. (3,7) batéria /SS-Obersturmführer Gerhard Straubel/

 1. SS obrnený ženijný prápor /SS-Hauptsturmführer Richard Scheler/
 1. ženijná rota /SS-Untersturmführer Leifheit/
 2. ženijná rota /SS-Untersturmführer Körner/
 3. (obrnená) ženijná rota /SS-Obersturmführer Franz Sievers/

 1. SS spojovací prápor /SS-Hauptsturmführer Berg/
 1.SS tankový zásobovací prápor /SS-Sturmbannführer Klaus Stamp/
 1. SS tankový opravárenský prápor /SS-Sturmbannführer Alfred Gilles/
 1. SS administratívny prápor /SS-Sturmbannführer Paul Tauber/
 1. SS zdravotnícky prápor /SS-Sturmbannführer Dr. Vieweg/

6 Vznikol premenovaním z pôvodného I. Abteilung v júni 1944. Jeho batérie sa tiež premenovali 
z pôvodných 1., a 2. na 4. a 5. Pôvodná 3. batéria bola zrušená.
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STAV VOZIDIEL

plný stav
aktuálny stav 
k 1. 12. 1944

z toho v pre-
vádzkovom 

stave

aktuálny stav 
k 1. 11. 1944

z toho v pre-
vádzkovom 

stave

Motocykle 615 256 208 245 181

Osobné vozidlá 856 733 567 602 501

Nákladné vozidlá /polopásové 1935/147 1556/77 1391/56 1395/60 1041/41

Autobusy 17 44 41 43 36

Ťahače 1t 19 21 20 6 4

Ťahače 3t 44 21 18 10 9

Ťahače 8t 44 44 40 21 16

Ťahače 12t 20 12 12 6 5

Ťahače 18t 23 12 12 6 3

Ťahače 10/4 30 3 3 5 4

Ťahače 7/2 6 - - 1 1

Ťahače 7/1 13 5 5 5 4

Ťažké pechotné delá 
(samohybné)

12 11 11 11 8

Ľahké obrnené prieskumné vozidlá 4 3 3 3 2

Ťažké obrnené prieskumné 
vozidlá

20 16 13 16 11

Samohybné útočné delo 5 1 5 -

Pz.Kpfwg III - - - - -

Pz.Kpfwg IV 98 37 33 32 32

Pz.Kpfwg V 73 38 34 24 23

Veliteľský Pz.Kpfwg III - - - - -

Veliteľský Pz.Kpfwg IV 3 - - - -

Veliteľský Pz.Kpfwg V 6 4 4 - -

Stíhač tankov Pz.Jg. IV 31 21 21 21 21

Samohybné protitankové telo - - - - -

Pak (Sf) (38t) - -

Ľahké poľné delo 18/II „Wespe“ 12 1 1 - -

Nosič munície „Wespe“ 4 - - - -

Ťažké poľné delo 18 „Hummel“ 6 - - - -

Nosič munície „Hummel“ 2 - - - -

Ľahké obrnené vozdilá 64 36 31 13 11

Stredné obrnené vozidlá 400 150 138 58 35

Samohybné protilietadlové delo

na podvozku Panzer IV 
(3,7cm)

8 8 8 8 8
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STAV VÝZBROJE

plný 
stav

aktuálny stav 
k 1. 12. 1944

z toho v pre-
vádzkovom 

stave

aktuálny stav 
k 1. 11. 1944

z toho v pre-
vádzkovom 

stave

Pištole 4 172 3 798 2 998 3 798 2 998

Samopaly 2 250 841 841 1 091 776

Pušky 11 766 10 888 9 863 10 981 10 981

Pušky s puškohľadom 147 82 80 50 50

Automatické pušky 177 418 418 425 425

Ľahké guľomety 1 415 949 811 804 804

Ťažké guľomety 99 112 76 112 112

Ľahké granátomety 66 66 54 66 66

Ťažké granátomety 26 26 24 25 19

15cm raketomety 18 18 18 10 10

21cm raketomety 6 6 6 6 6

Plameňomety 68 64 64 22 22

Svetlomety 4 4 4 4 4

7,5cm protitankové delá 
(ťahané)

25 25 25 5 -

7,5cm protitankové deloá

(samohybné) 31 21 21 21 21

Panzerfaust 1 800 2 372 2 372 - -

Panzerschreck 80 80 80 - -

Ľahké pechotné delá (ťahané) - - - - -

Ťažké pechotné delá (ťahané) - 3 3

Ťažké pechotné delá (samo-
hybné)

12 11 11 11 8

2cm protilietadlové delá 41 50 49 9 9

2cm protilietadlové delá

(štvorhlavňové) 13 7 6 7 5

3,7cm protilietadlové delá 27 18 18 18 -

8,8cm protilietadlové delá 18 18 18 2 -

Ľahké poľné húfnice (ťahané) 25 31 31 4 4

Ľahké poľné húfnice 
(samohybné)

12 1 1 - -

Ťažké poľné húfnice (ťahané) 12 16 16 10 -

Ťažké poľné húfnice (samo-
hybné)

6 - - - -

10,5cm delá 4 4 4 - -

Poľné kuchyne (malé/veľké) -/6 -/6 -/6 -/6 -/6

Poľné sporáky (malé/veľké) 21/107 19/112 18/106 25/104 25/104
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STAV MUŽSTVA

Bojové zložky

plný stav
aktuálny stav 
k 1. 12. 1944

z toho chorí 
alebo zranení

aktuálny stav 
k 1. 11. 1944

z toho chorí 
alebo zranení

Dôstojníci 543 480 74 484 87

Poddôstojníci 3 719 3 010 404 2 729 432

Mužstvo 11 769 15 311 2 223 15 369 2 554

Spolu 16 031 18 801 2 701 18 582 3 073

Z toho pomocný 
personál

553 282 268

Zásobovacie 
zložky

plný stav
aktuálny stav 
k 1. 12. 1944

z toho chorí 
alebo zranení

aktuálny stav 
k 1. 11. 1944

z toho chorí 
alebo zranení

Dôstojníci 90 79 11 69 13

Poddôstojníci 409 456 53 380 61

Mužstvo 2 018 2 111 246 1934 314

Spolu 2 517 2 640 310 2 383 388

Z toho pomocný 
personál

414 243 234

Celkový stav

plný stav
aktuálny stav 
k 1. 12. 1944

z toho chorí 
alebo zranení

aktuálny stav 
k 1. 11. 1944

z toho chorí 
alebo zranení

Dôstojníci 633 553 85 553 100

Poddôstojníci 4 128 3 466 457 3109 493

Mužstvo 13 787 17 422 2 469 17 303 2 868

Spolu 18 548 21 441 3 011 20 965 3 461

Z toho pomocný 
personál

967 525 502
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AKCIA KRKONOŠE

ALEX MASKALÍK

MASKALÍK, A.: Operation Krkonoše. Vojenská história, 2, 21, 2017, pp 135-161, Bratislava.
Author of the material study intends to map the Operation Krkonoše (implemented by 
the tank divisions of Czechoslovak People’s Army in the fi rst decade of December 1980 
in relation to the “Polish Crisis”) and through analysis of the controversial aspects to 
grip its meaning, which provokes questions about its background until this day. He tries 
to uncover the whole context in a different perspective than before and point out, on 
the specifi c aspects, that it might not have been a case of potential military intervention 
and that the manoeuvres themselves were of formal nature and a camoufl age focus. 
This is largely the summary of information from the mediated and secondary 
archival sources, since a majority of the primary archival materials was shredded 
deliberately. The main mediated source (providing archival documents in processed 
form) comes from the Investigative Commission of the Deputies of the Parliament CR 
(investigating the Operation in 1993 - 1995) and The Offi ce of the Documentation and 
the Investigation of the Crimes of Communism, which has amended the investigation 
fi le. The secondary source is represented by the supplementary funds from the military 
administrative archives in Prague or Olomouc and the Prague National Archive.
Military History. Czechoslovakia. Czechoslovak People’s Army. 1980’s. Operation 
Krkonoše.

V sobotu popoludní 6. decembra 1980 oslavovala ČSSR jedinečný športový triumf. 
Tenisový pár Ivan Lendl – Tomáš Šmíd zdolal vo fi nálovom debli v pražskej Športovej hale 
po strhujúcom boji favorizované talianske duo Paolo Bertolucci – Adriano Panatta 3:2 na 
sety. Po piatkových víťazstvách oboch tenisových hrdinov v singli tak mohli obyvatelia 
Československa predčasne oslavovať zisk slávneho Davisovho pohára, jediného v čs. 
histórii. Oslavovali aj vojaci Československej ľudovej armády (ČSĽA), niektorí ale nie 
nadlho. V kasárňach niekoľkých čs. miest sa zakrátko rozozneli poplachové sirény a do 
stavu plnej bojovej pohotovosti boli uvedené niektoré jej zväzky, útvary a jednotky. Pár 
hodín nato sa už k poľským hraniciam „valilo“ vyše 17 tisíc vojakov a viac než tisíc tankov, 
bojových vozidiel pechoty, obrnených transportérov a delostreleckých prostriedkov. Náhle 
a nečakané manévre bezprostredne súviseli s udalosťami v susednom Poľsku, v ktorom to 
doslova „vrelo“. Aktivity nezávislého odborového zväzu Solidarność prerástli do masovo-
podporovaného spoločenského hnutia, které se postavilo proti komunistickému režimu. 
Jeho pohlavári boli nútení pristúpiť na radikálne požiadavky stávkujúcich robotníkov 
a tie refl ektovali popri ekonomických podmienkach (rozsiahlejšia bytová výstavba, 
zastavenie rastu cien, lepšie pracovné podmienky, zvýšenie platov) i podmienky politické 
(nezávislé odbory, právo na stávku, obmedzenie cenzúry, prepustenie politických väzňov, 
prístup spoločenských skupín k hromadným oznamovacím prostriedkom, obsadzovanie 
funkcií podľa kompetencie, nie príslušnosti ku komunistickej strane). Kremeľ vnímal 
tieto zmeny s veľkou nevôľou a „poľskú revoltu“ zamýšľal potlačiť. Ohrozovala totiž 
nielen strategické vojenské komunikácie a celkový potenciál Varšavského paktu, ale 
predstavovala i vážne riziko možného rozšírenia aj do ostatných socialistických krajín. 
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Osvedčeným prostriedkom nátlaku sa stala hrozba vojenskej intervencie. Na zastieracom 
manévri sa mala v rámci fi ngovaných spojeneckých cvičení podieľať aj ČSĽA, a to 
prostredníctvom Akcie s krycím označením KRKONOŠE.1

Zatiaľ čo medzinárodno-politické súvislosti „poľskej krízy“ s eventuálnym dopadom 
na jej silové riešenie boli pomerne uspokojivo spracované, vojenský rozmer spojeneckých 
cvičení zostal mimo pozornosť historikov. KRKONOŠE neboli výnimkou. Jednak preto, že 
šlo o akciu lokálneho charakteru (ktorá sa „skončila skôr, než začala“) i preto, že v centre 
záujmu prirodzene stáli už zmieňované medzinárodno-politické aspekty, s konzekvenciami 
na politický vývoj a bezpečnostnú situáciu v ČSSR (kde mocenský aparát vyvíjal mimoriadnu 
aktivitu v rámci Akcií KRUH a SEVER).2 Problematika bola prísne utajovaná až do pádu 
komunistického režimu.3 Z hľadiska dostupnosti a predovšetkým relevantnosti existujúcich 
archívnych a informačných zdrojov je tak heuristická databáza (ako aj možnosti jej využitia) 
obmedzená. Zachovaná časť prameňov je len torzom pôvodných písomných a grafi ckých 
dokumentov, keďže väčšina dokumentácie, označená najvyššími stupňami utajenia, bola 
zničená spracovateľmi v prvej polovici 80. rokov. V súčasnosti sa nachádza v špeciálnej 
zložke „Krkonoše“, deponovanej v pražskom Správnom archíve Ministerstva obrany ČR. 
Ide o jediný zachovaný primárny zdroj, ktorý po vydaní publikácie Petra Luňáka Plánování 
nemyslitelného – Československé válečné plány 1950 – 1990 v roku 2007 (kde bol zverejnený 

1 V dokumentoch čs. armádnej proveniencie a neskôr aj demokratickej tlače boli KRKONOŠE 
označované viacerými dejovými zvratmi, majúcich nadnesený a v podstate nejasný význam – Akcia, 
Mimoriadne opatrenie, Zvláštna úloha, Cvičenie. Formou i obsahom ho najviac vystihujú označenia 
vojenské cvičenie (ponímané dobovou terminológiou ako základná organizačná forma vojenskej 
prípravy, veliteľov, štábov a vojsk v organizácii a vedení vševojskového boja) a mimoriadne 
opatrenie (ktorým sa defi novala realizácia plánovaných úloh stanovených nad objem bežných 
povinností za účelom zvýšenia bojovej a mobilizačnej pohotovosti, bojaschopnosti ozbrojených 
síl, ako aj pripravenosti a akcieschopnosti všetkých orgánov štátu pri zhoršení medzinárodno-
politickej a vojensko-politickej situácie. Zavedené mohli byť aj mimo obdobie brannej pohotovosti 
štátu, ak bola zvýšenou mierou ohrozená jeho zvrchovanosť, alebo ak to vyžadovali medzinárodné 
zmluvné záväzky o spoločnej obrane proti agresii). Vojenský historický archív Bratislava (ďalej 
VHA), f. Zbierka vojenských predpisov, D-5158, Vševojsková operační a taktická terminologie. 
2. díl. Zabezpečení operační a bojové činnosti. Názvoslovná norma. Praha 1982 (ďalej D-5158). 
V texte samotnej štúdie budeme napriek tomu používať označenie Akcia, a to vzhľadom na to, že 
je najfrekventovanejšie.
2 Pozri: TŮMA, Oldřich. The Czechoslovak Regime and the Polish Crisis 1980 – 1981. In 
Cold War International History Project Bulletin, 1998, č. 11, s. 60-76; BLAŽEK, Petr. Operation 
„North“. Czechoslovak Security Apparatus and the Polish Crisis 1980 – 1984. In BABKA, Lukáš – 
ROUBAL, Petr (eds.). Prague Perspectives (II.). A New Generation of Czech East European 
Studies. National Library of the Czech Republic – Slavonic Library. Prague 2007, s. 263-276; BÍLÝ, 
Matěj. Prosinec 1980: účast ČSSR v pokusu o multilaterální řešení polské krize. In HRADEČNÝ, 
T. – HORÁK, P. (eds.), České, slovenské a československé dějiny 20. století VII, Ústí nad Orlicí 
2012, s. 207-217. ISBN 978-80-7405-185-2. BLAŽEK, Petr. Československo a polská krize 1980 – 
1981. In Securitas imperii, roč. 20, 2012, č. 1, s. 58-75. ISSN 1804-1612. K zapojeniu štruktúr 
Varšavskej zmluvy do udalostí pozri: BÍLÝ, Matěj. „Bratrská pomoc“ Polsku? Role Varšavské 
smlouvy v první fázi polské krize (červenec – prosinec 1980). In The Twentieth Century - Dvacáté 
století, 2012, č. 1, s. 159-182; ISSN 1803-750X. BÍLÝ, Matěj. 1981: Role Varšavské smlouvy ve 
druhé fázi polské krize. In Historie a vojenství, 2013, č. 2, s. 20-40. ISSN 0018-2583. Všeobecne 
k problematike možnej sovietskej intervencie pozri: MASTNÝ, Vojtěch. The Soviet Non-invasion 
of Poland in 1980 – 1981 and the End of Cold War. In Europe – Asia Studies, 1999, No. 2, s. 189-
211. ISSN 0966-8136.
3 Archiv Ústavu pro soudobé dějiny Praha, f. Archiv Koordinačního centra Občanského fóra, 
nezaradené.
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prísne tajný dokument) prekvapivo podľahol utajeniu a bol i čiastočne skartovaný.4 Na 
prelome milénia boli skartované aj materiály o kontrarozviednom zabezpečení Akcie 
z proveniencie 2. Odboru Hlavnej správy VKR (III. správy ZNB) pre riadenie a koordináciu 
kontrarozviednej činnosti.5 Z archívnych fondov, ktoré sa k problematike vzťahujú nepriamo, 
sú k dispozícii iba archiválie Vojenského ústredného archívu z fondov Varšavská smlouva 
a Velitelství Západního vojenského okruhu (uložených v Správnom archíve Ministerstva 
obrany ČR Praha, resp. Správnom archíve Armády ČR Olomouc). Dôležitý zdroj predstavujú 
aj správy Vyšetrovacej komisie Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR z obdobia 1993 – 
1995, deponované v pražskom Archíve Poslaneckej snemovne. V nich bola Akcia skúmaná 
v rámci vyšetrovania mimoriadnych bezpečnostných opatrení, prijímaných vedením KSČ 
v 70. a 80. rokoch, v súlade s mocenskými plánmi o ovládanie čs. spoločnosti.6 Súčasťou 
zbierky sú svedecké výpovede pamätníkov, ktoré sú pri existujúcom informačnom vákuu 
cennými zdrojmi informácií (i napriek svojej subjektivite).7 Rozšírenú podobu spracovaných 

4 Vojenský ústřední archiv – Správní archiv Ministerstva obrany ČR Praha (ďalej VÚA – SA 
MO), nezaradené.
5 Archiv bezpečnostních složek Praha (ďalej ABS), f. A-36 (Akce Sever).
6 Centrálny plán MBO bol vypracovaný začiatkom 70. rokov pre maximálnu pripravenosť 
a koordináciu všetkých zložiek čs. komunistického mocenského aparátu na zabezpečenie poriadku 
na území republiky (použitie síl ČSĽA prichádzalo do úvahy od 4. stupňa vyššie, najvyšší 7. 
sa už vzťahoval na všetky ozbrojené sily a znamenal nasadenie všetkých prostriedkov ČSĽA). 
Predstavoval súhrn pravidelných a zvláštných úkonov a postupov v smere 1) spravodajskom 
a informačnom, 2) preventivnom a výstražnom, resp. 3) represívnom. APS, f. PsP ČR - I. volební 
období, k. 186, i. č. 1065 a k. 198, i.č. 1487. Jeho súčasťou boli viaceré bezpečnostné akcie. Akcia 
KRKONOŠE sa však od nich líšila zásadne, nakoľko spadala do výlučnej právomoci ČSĽA, resp. 
FMNO (nie FMV) a jej preventívno-represívny rozmer nemal „interný“ charakter.
7 Ich výber bol realizovaný tak, aby boli zastúpené všetky zložky a stupne, ktoré sa na 
prešetrovanej akcii podieľali či sa jej priamo účastnili. Mnohí z nich si na preberané veci vzhľadom 
na značný časový odstup (i vek) presne nepamätali, zatiaľ čo ďalší si z rôznych dôvodov pamätať 
nechceli. Medzi vypovedajúcimi sa objavili niektorí vtedajší exponenti armády i bezpečnosti, ako 
náčelník GŠ – 1. zástupca ministra národnej obrany genplk. Miloslav Blahník, veliteľ Západného 
vojenského okruhu (ZVO) ČSĽA genplk. František Veselý, minister vnútra genmjr. ZNB v zál. 
Jaromír Obzina a jeho námestník genmjr. ZNB Vladimír Hrušecký. Z ďalších vysoko postavených 
funkcionárov najdôležitějších mocenských zložiek vypovedali náčelník Hlavnej správy vojenskej 
kontrarozviedky genmjr. Cyril-Method Ohrablo, jeho 1. zástupca plk. Miroslav Volf, náčelník 
Správy bojovej prípravy – zástupca veliteľa ZVO genmjr. (neskôr genpor.) Jaroslav Gottwald, 
zástupca veliteľa 4. armády ZVO genmjr. František Mikan, čs. vojenskí a leteckí pridelenci 
v Moskve, Varšave a Berlíne genmjr. Jozef Novisedlák, genpor. Vlastislav Raichl a plk. Čestmír 
Podzemný, náčelník Skupiny operačného plánovania Operačného odd. Operačnej správy GŠ plk. 
Vladimír Kovář, náčelník Operačnej správy – zástupca náčelníka štábu ZVO plk. (neskôr genmjr.) 
Ján Martinský, veliteľ 9. tankovej divízie plk. (neskôr genmjr.) Josef Kylar, náčelník Stranícko-
organizačného odd. Politickej správy ZVO plk. (neskôr genpor.) Oskar Marek, náčelník Správy 
vojenskej kontrarozviedky ZVO plk. Vladimír Navrátil a náčelník Odd. operačnej prípravy 
Operačnej správy ZVO pplk. (neskôr genpor.) František Podešva. Medzi svedkami nechýbali ani 
velitelia, náčelníci štábov, prípadne ďalší funkcionári nasadených útvarov či ich podriadených 
jednotiek. Boli medzi nimi okrem iných zástupcovia veliteľov 1. a 9. tankovej divízie pre bojovú 
prípravu mjr. (neskôr genmjr.) Jaroslav Kindl a plk. Milan Švrček, velitelia jednotlivých plukov 
mjr. (neskôr plk.) František Náhončík, mjr. (neskôr plk.) František Kyncl, mjr. (neskôr genmjr.) 
Miroslav Matějka a mjr. (neskôr plk.) Jozef Žerebák, náčelník štábu 1. tankového pluku mjr. 
(neskôr plk.) Jaroslav Urban, zástupca veliteľa pre veci politické (ZVP) 9. tankovej divízie mjr. 
(neskôr plk.) Jiří Husák, ZVP plukov mjr. (neskôr plk.) Václav Diviš, kpt. (neskôr pplk.) Dušan 
Lisák, či velitelia prieskumných práporov 1. a 9. tankovej divízie, kpt. (neskôr pplk.) Bohumil 
Kostelecký a pplk. Miloš Novák. Našli sa i takí, ktorí vypovedať odmietli, ako náčelník štábu – 
1. zástupca veliteľa ZVO (neskôr minister národnej obrany) genpor. (neskôr arm.gen.) Milán 
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archívnych podkladov, ktoré sú v súčasnosti utajené, poskytuje Dokumentačný spis Úradu 
dokumentácie a vyšetrovania zločinov komunizmu. Ten je v správe Archívu bezpečnostných 
zložiek Praha.8 Zlomok materiálov sa zásluhou Petra Blažka stihol objaviť v rozsiahlej edícii 
prameňov, ktorú vydala poľská strana.9 Jedinou publikáciou pojednávajúcou o predmetnej 
problematike ostáva brožúra Antonína Kříža, ktorá vyšla vlastným nákladom v obmedzenom 
počte a dnes je pre bežných záujemcov nedostupná. Autor (osmašedesátník, ktorý bol ako 
dlhoročný spravodajský náčelník 4. tankovej divízie za svoj nesúhlas s inváziou v roku 1971 
prepustený z armády, po páde komunistického režimu sa do nej v hodnosti plk. v. v. vrátil) sa 
aktívne podieľal na zhromažďovaní archívnych prameňov pre komisiu, navyše, sám skúmal 
relevantnosť rokovania vrcholových vojenských orgánov Varšavskej zmluvy v kontexte 
reagencie na vystúpenia demokratických síl proti totalitnému režimu v Poľsku a jeho 
riešení inými, násilnými prostriedkami. Vzhľadom na absenciu poznámkového aparátu 
je jej vedecký prínos (napriek nespornej informačnej hodnote) sporný. Neponúka totiž 
žiadnu možnosť verifi kácie uvádzaných faktov a na ich základe kategoricky formulovaných 
konštrukcií a záverov.10

Ambíciou materiálovej štúdie je zmapovať čs. účasť na spojeneckých manévroch, 
„inscenovanú“ v rámci KRKONOŠ, a analýzou sporných aspektov zhodnotiť vojenskú 
angažovanosť ČSĽA. Do značnej miery pôjde o komplexný súhrn informácií z existujúcich 
(a dostupných) zdrojov i sumarizáciu doterajšieho stupňa poznania. Snahou bude vystihnúť 
aj jej zmysel, ktorý, až na zrejmý politický podtext, dodnes vyvoláva otázku, čo sa za ňou 
vlastne skrývalo a čoho vlastne bola súčasťou – reálnych príprav na intervenciu do Poľska 
kamufl ovanú vojenským cvičením, či psychologickej nátlakovej hry, ktorej cieľom bola 
podpora poľských súdruhov a zastrašenie predstaviteľov „kontrarevolúcie“? Kľúčové 
pre posúdenie merita veci, zhodnotenie všetkých premenných a vyvodenie objektívneho 
záveru je vnímanie Akcie v kontexte spojeneckých manévrov i celkovej medzinárodnej 
situácie, pri zohľadnení vojensko-politických i vojensko-odborných hľadísk. Varovným 
je prístup v analýze prameňov v podaní Vyšetrovacej komisie i Kříža, ktorí sa ako jediní 
pokúsili o syntézu problematiky (vcelku i vo vzájomnom vzťahu jeho častí) i vysvetlenie jej 
príčinných javov a súvislostí. Nesprávna interpretácia faktov a nedostatočné zohľadnenie 
týchto aspektov oboch viedli k viacerým nepresnostiam v argumentácii a aj ku skresleniam 
v záveroch ohľadne skutočných motívov Akcie. Kříž poukazovaním na neštandardné 
prvky vyvodzuje záver, že bola súčasťou inváznych plánov, čo korešpenduje i s názormi 
vtedajších najvyšších predstaviteľov PĽA.11 Komisia bola v záveroch „opatrnejšia“ 

Václavík a veliteľ 1. tankovej divízie plk. (neskôr genpor.) Josef Vincenc. Z hodnostného profi lu 
svedkov je zrejmé, že na mnohých čakal sľubný služobný postup. K profesionálnej kariére väčšiny 
uvedených osôb pozri: MASKALÍK, Alex. Elita armády. Československá vojenská generalita 
1918 – 1992. Banská Bystrica : HWSK 2012. ISBN 978-80-970941-0-2.
8 Archiv Poslanecké sněmovny Praha (ďalej APS), f. Poslanecká sněmovna Parlamentu (ďalej 
PsP) ČR - I. volební období, k. 186, i.č. 1066, Zpráva vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny 
pro vyšetření okolností souvisejících s akcemi Norbert, Vlna a Zásah, případně obdobnými akcemi, 
8. 2. 1995 (ďalej Zpráva). Skrátená verzia: http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/028schuz/
s028011.htm. ABS, f. Dokumentační spisy Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 
ÚDV-169/2007 „Akce Krkonoše“ (ďalej ÚDV-169/2007), nedatované.
9 KAMIŃSKI, Łukasz. Przed i po 13 grudnia. Państwa bloku wschodniego wobec kryzysu w PRL 
1980 – 1982. Tom 1-2. Warszawa 2006 – 2007. ISBN 978-83-60464-56-4.
10 KŘÍŽ, Antonín. Krkonoše 80: cvičení, nebo….? Brno 1995.
11 APS, f. PsP ČR - I. volební období, k. 188, i. č. 1095 (výpovede generálov W. Jaruzelského 
a T. Hupałowského). Subjektívna rovina ich výpovedí je zrejmá a v kontexte neskorších udalostí 
ju sprevádza zdôrazňovanie momentov predstavujúcich protagonistov v prijateľnejšom svetle 
a fabulácia skutočnosti, ktoré by mohli poškodiť ich obraz. Snaha svoje konanie či pohnútky 



139

VOJENSKÁ HISTÓRIA

s nejednoznačným, avšak podsúvajúcim poukazom na to, že šlo o přesné načasovanou 
manifestaci síly, která měla sloužit přinejmenším jako akt hrozby vojenskou silou a nebo 
dokonce jako zastírací manévr k intervenci.12 V konfrontácii s nimi sa pokúsime odhaliť 
zámery v inej perspektíve. Pokúsime sa ukázať, že sa o prípravy intervencie jednať 
nemuselo a že viaceré odlišnosti boli vo vzťahu k ostentatívne deklarovanému inváznemu 
zameraniu Akcie irelevantné a svojou nelogickosťou skôr poukazovali na jej formálny 
charakter. Hneď v úvode je ale nutné konštatovať, že napriek svedectvu zachovaných 
písomností o mocensko-politických cieľoch obrany komunistických režimov (na plnení 
ktorých sa v rámci Akcie KRKONOŠE spolupodieľala aj ČSĽA), nemožno však vzhľadom 
na torzo pramennej bázy a absenciu sovietskych prameňov (z proveniencie Politbyra 
ÚV KSSZ, Ministerstva obrany, GŠ či Výboru štátnej bezpečnosti) zaujať jednoznačný 
verdikt. Záver bude skôr patriť do kategórie hypotetických úvah. Poznámkový aparát ich 
má svojou výpovednou hodnotou rozviesť, vysvetliť a dokresliť.

Dostupné fakty nám umožňujú zrekonštruovať prípravu i priebeh taktickej časti cvičenia 
ČSĽA pomerne presne. Krátke dejiny Akcie KRKONOŠE sa začali písať 1. decembra 
1980, keď sa na Generálnom štábe (GŠ) Ozbrojených síl Sovietskeho zväzu v Moskve 
„dohodli“ v okolí Poľska spojenecké cvičenia vojsk Varšavskej zmluvy.13 Tie mali jasne 
demonštrovať pripravenosť a ochotu brániť socializmus.14 Ofi ciálne boli prezentované ako 
bežné divízne taktické cvičenia s vyvedením vojsk (v dĺžke 5 až 6 dní na území štátu každej 
zo zúčastnených armád), ktoré mali na poľskom území prerásť do spoločného frontového 
veliteľsko-štábneho cvičenia so spojovacími prostriedkami a čiastočným vyvedením vojsk. 
Predpokladala sa účasť 5 až 6 sovietskych divízií (z toho 1 zo zostavy Strednej skupiny 
sovietskych vojsk v ČSSR), 4 divízií Poľskej ľudovej armády, 2 divízií ČSĽA a 1 divízie 
Nemeckej ľudovej armády.15 Vylúčená nebola ani účasť ďalších zväzkov zo Skupiny 

ospravedlniť, vysvetliť je zrejmá. Obaja boli poprednými členmi Vojenskej rady národnej záchrany 
(Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego), skupiny 23 vysokých důstojníků PĽA (16 generálov 
a 1 admirál, medzi nimi aj náčelník GŠ – námestník ministra generál zbrane Florian Siwicki), 
ktorá v decembri 1981 vyhlásením výnimočného stavu prevzala v Poľsku moc a predĺžila agóniu 
komunistického režimu. Pre oboch je dôležité prezentovať spojenecké cvičenia ako prípravy na 
reálny vojenský zásah a tým interpretovať udalosť ako menšie zlo, ktoré predišlo hroziacej invázii.
12 APS, f. PsP ČR - I. volební období, k. 186, i. č. 1066, Zpráva.
13 Poradu viedol náčelník GŠ – 1. zástupca ministra obrany ZSSR maršal Sovietskeho zväzu 
Nikolaj V. Ogarkov. Zúčastnili sa jej mnohí vysokí funkcionári spojeneckých armád – za štáb 
Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy 1. zástupca náčelníka štábu genplk. Michail N. 
Tereščenko, za sovietsku armádu náčelník Hlavnej organizačnej a mobilizačnej správy – zástupca 
náčelníka GŠ genplk. Viktor J. Abolins, za NĽA NDR veliteľ pozemných vojsk – zástupca ministra 
národnej obrany genplk. Horst Stechbarth, za PĽA 1. zástupca náčelníka GŠ div.gen. Tadeusz 
Hupałowski a za ČSĽA náčelník GŠ – 1. zástupca ministra národnej obrany genplk. Miloslav 
Blahník. Tamže.
14 KAMIŃSKI, ref. 9, s. 225-226, dokument č. 88 (Notatka Objaśnienia z instruktaźu przepro-
wadzonego w Sztabie Generalnym Armii Radzieckiej na temat wspólnych ćwiczeń Zjenoczonych Sił 
Zbrojnych państw stron Układu Warszawskiego, 3. 3. 1980).
15 Pôvodne sa rátalo s uskutočnením piatich cvičení – v severovýchodnom a juhovýchodnom 
Poľsku mali cvičiť sovietske divízie, v juhozápadnom Poľsku pod čs. vedením 2 čs. divízie a 1 
divízia PĽA, v západnom Poľsku poľské divízie a v severozápadnom Poľsku NĽA. Tamže. Z divízií 
sa tam mal vytvoriť koaličný front v sile 5 – 6 vševojskových armád, ktorého velenie mal prevziať 
hlavný veliteľ Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy, maršal Sovietskeho zväzu Viktor G. 
Kulikov. Prípravu operačnej časti cvičenia predpokladal sovietsky GŠ realizovať za účastí všetkých 
armád 8. – 12. decembra 1980 vo Vroclavi. Štáb Západného vojenského okruhu, ktorý mal riadiť čs. 
taktickú časť cvičenia, mal byť po vytvorení frontu predurčený ako veliteľstvo jedného z operačných 
zväzov, vševojskovej armády. KŘÍŽ, ref. 10, s. 10-11. Zámerom samotného frontového veliteľsko-
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sovietskych vojsk v NDR. Dĺžka trvania tejto etapy stanovená nebola, o jej realizácii 
malo každopádne rozhodnúť politické vedenie ZSSR. Spojenecké cvičenie s kódovým 
označením Sojuz ’80 malo byť oznámené v súlade s ustanoveniami Záverečného aktu 
Helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe z roku 1975.16

Po návrate z Moskvy gen. Blahník zvolal zhromaždenie s prísne vybranými funk-
cionármi. Všetci účastníci ešte pred začatím rokovania podpísali Prohlášení o zachování 
přísného utajení skutečností, s ktorými mali byť v jeho priebehu oboznámení. Zo 61 
prítomných bolo údajne 12 generálov a 36 plukovníkov. Z priamo podriadených zložiek 
GŠ boli zastúpené Operačná správa, Spravodajská správa, Organizačná a mobilizačná 
správa a Správa spojovacieho vojska, zo zložiek priamo podriadených FMNO Hlavná 
politická správa ČSĽA, Kádrová správa, Hlavné tylo ČSĽA a z mimorezortných zložiek 
Hlavná správa Vojenskej kontrarozviedky. Zástupcovia jednotlivých druhov vojsk 
FMNO neboli, s výnimkou tankovej a automobilovej služby, veliteľstva letectva, resp. 
PVOŠ, pozvaní. Z priamo podriadených stupňov velenia sa zhromaždenia mali zúčastniť 
i náčelníci štábu – 1. zástupcovia veliteľa oboch vojenských okruhov (t. j. Západného 
a Východného), genpor. Milán Václavík a genmjr. Zdeněk Sedláček. V prípade VVO to 
bolo prekvapivé, keďže jeho charakter bol v podstate výcvikový a dislokované tu boli 
len nebojové útvary, školské, tylové a teritoriálne zariadenia. Prítomným mal byť údajne 
aj starší predstaviteľ hlavného veliteľa Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy 
pri FMNO genplk. Dmitrij I. Litovcev, ktorý z titulu funkcie najvyššieho konktrolného 
a dozorného orgánu Moskvy vo velení partnerskej armády nemohol na takom dôležitom 
jednaní chýbať.17 Odborný výber funkcionárov ČSĽA profesne zodpovedal úlohám, ktoré 
mali vojská pri nadchádzajúcom cvičení plniť, a zhruba sa orientoval na tie oblasti, ktoré 
potrebovalo mať čs. velenie zabezpečené. Z obsahu samotného rokovania sa nezachovali 
žiadne písomné záznamy, keďže boli s najväčšou pravdepodobnosťou vydané ústne. 
Z rozkazu ministra národnej obrany arm. gen. Martina Dzúra o 3 dni neskôr ale jednoznačne 
vyplýva, že náčelník GŠ na ňom prítomných oboznámil so zámyslom neplánovaného 
cvičenia (po prvýkrát označeného krycím názvom podľa miesta sústredenia) a vydal 
predbežné pokyny na jeho spracovanie so stanovením priestorov rozmiestnenia vojsk po 
ich vyvedení zo stálych posádok, osi presunov a časovej kalkulácie. Termín jeho začatia 
nebol známy a podľa Informačnej správy ministra obrany pre prezidenta ČSSR Gustáva 
Husáka z 3. decembra sa na prípravu vojsk i štábov predpokladal týždeň.18 Nepriamo to 
potvrdzuje fakt, že plány boli rozpracované len v operačných, nie reálnych časoch, ako 
aj to, že prezident Husák bol informovaný o prípravach, nie realizácii cvičení. Následne 
už mali udalosti veľmi rýchly spád. Hneď následujúci deň predložil Blahník Dzúrovi 
Informačnú správu o rokovaní v Moskve, súčasne sa začalo súbežné plánovanie na 

štábneho cvičenia bolo riešiť modelovú situáciu, podľa ktorej sa „nepriateľským“ vojskám NATO 
podarilo preniknúť na územie NDR a čiastočne i PĽR. Malo pozostávať z dvoch častí, pričom 
obsahom prvej bolo zastavenie protivníka (za účasti malej časti vojsk). Druhá časť (realizovaná 
bez vojsk) sa už viazala na obdobie 20. až 30. dňa od zahájenia vojnového konfl iktu, keď vojská 
Varšavskej zmluvy prešli do protiútoku a po prekročení Rýna ho rozvíjali západným smerom. 
KAMIŃSKI, ref. 9, s. 230-231 a 298-299, dokument č. 90 a č. 100 (Notatka informacyjna gen. 
Miroslava Blahnika dla gen. Martina Dzúra na temat zamierzeń i przebiegu wspólnych ćwiczeń 
Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw stron Układu Warszawskiego, 3. 12. 1980; Pismo gen. Martina 
Dzúra do Gustava Husáka dotyczące wspólnych ćwiczeń Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw stron 
Układu Warszawskiego, 8. 12. 1980).
16 Tamže.
17 KŘÍŽ, ref. 10, s. 14-15.
18 ABS, ÚDV-169/2007. Všetko malo byť pripravené do polnoci 8. decembra 1980. KAMIŃSKI, 
ref. 9, s. 225-226, dokument č. 88.



141

VOJENSKÁ HISTÓRIA

všetkých stupňoch velenia.19 Krátko nato realizovala skupina dôstojníkov rekognoskáciu 
terénu v Poľsku, v ktorom mali oba taktické zväzky operovať.20 Dňa 5. decembra vydal 
minister obrany veliteľovi Západného vojenského okruhu genplk. Františkovi Veselému 
písomné nariadenie zpracovat, provést a řídit taktické cvičení dvou tankových divizí 
s vojsky na plných počtech s uvedením vyčlenených zväzkov do vyššej bojovej pohotovosti 
od 15,00 h nasledujúceho dňa.21 Jeho hlavným vojensko-odborným zameraním malo 
byť Uvedení vojsk do zvýšené bojové pohotovosti, přesun a zasazení svazků do sražení, 
rozvíjení útoku v operační hloubce.22 Cvičenie samotné bolo rozplánované do dvoch 

19 Základná metóda plánovania bojovej činnosti v čase vojny (či konfl iktnej situácie), ktorou 
mohli velitelia a štáby pristupovať k plánovaniu operácie a prijímaniu rozhodnutí na základe 
predbežného bojového rozhodnutia nadriadených bez toho, aby čakali na dokončenie plánovania 
na nadriadenom veliteľskom stupni. V podstate tak v mimoriadnych situáciách skracovala čas 
potrebný na prijatie rozhodnutia, plánovanie a všestranné zabezpečenie operácie od nadriadených 
až k vykonávateľom. V mieri bolo obvykle plánovanie vopred (pri ktorom podriadené stupne 
pristupovali k práci až potom, čo nadriadený veliteľský stupeň dokončil plánovanie a organizáciu 
operácie a vydal bojový rozkaz, resp. operačnú smernicu), či postupné plánovanie v prípade 
ohrozenia (keď každý veliteľský stupeň začal prácu po vyhlásení rozhodnutia nadriadeným 
veliteľom), keď je spravidla dostatok času na splnenie všetkých úloh. VHA, f. Zbierka vojenských 
predpisov, D-5158.
20 Prieskum terénu na poľskom území realizovala 4. až 5. decembra 1980 rekognoskačná skupina 
veliteľstva ZVO v súčinnosti s najvyššími funkcionármi Sliezského vojenského okruhu PĽA. 
Vedúcim čs. skupiny bol genmjr. J. Gottwald, členmi okrem iného genmjr. Miroslav Vacek, genmjr. 
František Mikan, plk. V. Kovář a plk. Oskar Marek. Akcia bola podľa výpovedí Gottwalda zameraná 
na rekognoskáciu osi presunov i priestorov sústredenia, ktoré vopred stanovil náčelník Operačnej 
správy GŠ genmjr. Vasil Pavlič s cieľom preveriť možnosti přěsunout určená vojská s technikou 
co do únosnosti mostů […] a zajištění prostředků spojení. Rekognoskácie boli realizované cez 
Harrachov a Náchod, pričom v jednom prípade ju členovia uskutočňovali v uniformách (údajne 
za asistencie predstaviteľa hlavného veliteľa Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy pri 
veliteľstve ZVO) a v druhom v civilnom oblečení. APS, f. PsP ČR - I. volební období, k. 188, 
i.č.1091 a 1098 (výpověď gen. Gottwalda a plk. Kovářa). V záveroch z akcie, ktorá bola zameraná, 
okrem iného, aj na zistenie situácie a nálad obyvateľstva na tej časti poľského územia, kde mali 
taktické zväzky ČSĽA operovať, bolo uvedené, že v případě vstupu vojsk ČSLA na území PLR lze 
očekávat ze strany obyvatelstva provokace, protože cvičení nebude chápáno jako normálni, nýbrž 
jako příprava na intervenci. VÚA – SA MO, f. Varšavská smlouva, GŠ/Operační správa 1980, inv. 
č. 584, sign. 051/26, 8. 12. 1980.
21 Divízne taktické cvičenie (DTC) predstavovalo najvyšší stupeň vševojskových taktických 
cvičení ČSĽA, ktoré bolo (rovnako ako plukovné) realizované spravidla ako dvojstranné. Zväzky, 
útvary a jednotky tankového a motostreleckého vojska sa ho zúčastnili s plnými počtami, organickou 
výzbrojou, bojovou technikou a predpísanými zásobami materiálu. Mohli sa ho zúčastniť aj útvary 
a jednotky ostatných druhov vojsk, špeciálnych vojsk, niekedy aj výsadkové jednotky a letectvo. 
Na každé cvičenie sa pre bojovú a inú techniku určovali normy spotreby motohodín a km. 
Vševojskové taktické cvičenia riadil osobne veliteľ o 1 stupeň vyšší než veliteľ cvičiaceho zväzku 
(útvaru či jednotky), v prípade DTC veliteľ armády. Na dvojstrannom cvičení sa určovala strana 
protivníka, pomocníci pre imitáciu a značkovanie nepriateľa (terčovú situáciu), palební rozhodcovia 
a kontrolné skupiny. Spracovával sa plán cvičenia, organizačné pokyny, taktický námet (pre každú 
stranu, obsahujúci okrem iného údaje o nepriateľovi a situácii vlastných vojsk), bojové rozkazy 
a čiastkové plány. Kalendárny plán, organizačné pokyny a taktický námet sa vydávali v písomnej 
forme, jedine na práporných cvičeniach ústne. Plán realizácie DTC schvaľoval nadriadený mesiac 
pred jeho zahájením (u plukovného 3 týždne, u práporného taktického cvičenia 2 týždne). VHA, f. 
Zbierka vojenských predpisov, D-7268, Organizace a provedení vševojskových taktických cvičení 
pozemního vojska (Všeob-P-33), Praha 1975 (ďalej D-7268).
22 KAMIŃSKI, ref. 9, s. 281-285, dokument č. 94 (Rozkaz ministra obrony narodowej CSRS 
dladowódcy Zachodniego Okręgu Wojskowego o przeprowadzeniu ćwiczeń pod kryptonimem 
„Karkonosze“, 5. 12. 1980).
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(na seba nadväzujúcich) častí. V priebehu úvodnej fázy sa mali oba zväzky sústrediť 
v severovýchodných Čechách pri štátnej hranici s Poľskom, súčasťou druhej bolo ich 
sústredenie na poľskom území.23 Na zabezpečenie bezpečnostných úloh súvisiacich 
s vývojom situácie prijalo adekvátne opatrenia aj Federálne Ministerstvo vnútra.24

Rekonštrukcia samotného priebehu Akcie je obmedzená na zopár údajov. Riadil ho 
veliteľ ZVO gen. Veselý so svojím štábom. Zúčastnili sa ho 2 tankové zväzky, 1. tanková 
divízia 1. armády a 9. tanková divízia 4. armády.25 Cvičenie sa začalo 6. decembra 

23 Zahájiť ju malo prekročenie spoločných hraníc, pričom presný čas mal stanoviť náčelník GŠ 
Ozbrojených síl ZSSR. V jej priebehu mala 1. tanková divízia cvičiť v rámci súperského cvičenia 
s 11. tankovou divíziou PĽA vo Vojenskom výcvikovom priestore Źagań/Swientosow. Následne sa 
mala presunúť severne od Opole, zatiaľ čo 9. tanková divízia juhozápadne od Katowíc. ABS, ÚDV-
169/2007.
24 Pre zaistenie centrálního řízení a aktivního využití sil a prostředků SNB a vojsk Ministerstva 
vnitra při ochraně bezpečnosti republiky, klidu a veřejného pořádku vyhlásil minister vnútra 
genmjr. v z. Jaromír Obzina pre útvary Federálneho Ministerstva vnútra (FMV), útvary Zboru 
národnej bezpečnosti (ZNB) podriadené FMV, útvary vojsk FMV, útvary bezpečnostného úseku 
FMV, republikové útvary ZNB ČSR, funkčné útvary výkonného aparátu MV SSR, krajskej správy 
ZNB, okresnej správy ZNB (vrátane útvarov na úroveň im postavených) Rozkazom č. 46 z 5. 
decembra 1980 od 16,00 h 3. stupeň MBO. Náčelníkom operačného štábu FMV bol ustanovený 
námestník ministra vnútra genmjr. Vladimír Hrušecký. 16. decembra 1980 (s účinnosťou od 
12,00 h) bol miesto neho vyhlásený najnižší 1. stupeň MBO (riadením bol pre zmenu poverený 
námestník ministra vnútra genmjr. Ján Pješčák). APS, f. PsP ČR - I. volební období, k. 194, i. č. 
1363, Rozkazy ministra vnitra č. 46/1980 a č. 49/1980. Paralelne s tým sa rozbehla Akcia SEVER, 
ktorej cieľom bolo mapovať politickú situáciu v PĽR a zber všetkých informácií s ňou súvisiacich. 
Podriadené zložky ich boli povinné predávať na analytický odbor Sekretariátu FMV, kde boli 
pravidelne vypracovávané zvodky, ktoré minister postupoval nadriadeným orgánom. APS, f. PsP 
ČR - I. volební období, k. 188, i. č.1093 (výpoveď gen. Hrušeckého). V podstate šlo o odhaľovanie 
pokusov vnútorného i vonkajšieho protivníka o aktivizáciu a možné prepojenie Poliakov na čs. 
protisocialistickú opozíciu. Ku konkrétnym konštrukciám bližšie pozri: ABS, f. A-36 (Akce Sever, 
X. Správa SNB – boj proti vnitřnímu nepříteli), inv. j. 1032 A a inv. j. 1037. Výrazne sa aktivizovala 
i čs. komunistická propaganda, podľa ktorej malo byť všetko, čo sa dialo v Poľsku, pripravené 
a centrálne riadené Západom. Ofi ciálně je prezentováno, že vývoj v PLR je vnitřní záležitosti země. 
Na druhé straně však dochází k pokusům o co největší internacionalizaci polské otázky […] Podle 
některých informací je cílem politických kruhů NSR dosáhnout „fi nlandizaci“ Polska. Tím by […] 
byly vytvořeny podmínky k „hlubokému narušení“ jednoty socialistického společenství. Předpokládá 
se prý, že „stávkové hnutí v PLR“ se stane „školou a příkladem“ pro další socialistické země. 
Příkladem by měl být především „postup“, to znamená obsazení závodů stávkujícími a „opatrnost“, 
aby nedošlo k vyvolání situace, která by se stala záminkou pro „vojenský zásah zvnějšku“. APS, f. 
PsP ČR - I. volební období, k. 195, i. č. 1389, Zpráva o plnění hlavních úkolů SNB a vojsk MV v roce 
1980 a návrh základního zaměření služební činnosti SNB a vojsk MV na rok 1981, nedatováno. Tlač 
paralelne deklarovala odhodlanosť a nezmieriteľnosť socializmu: Socialismus nabyl v úporném 
boji vojenskostrategické rovnováhy s kapitalismem, což má zásadní historický význam. Agresivní 
imperialistické kruhy by chtěly touto rovnováhou otřást a získat zpět ztracenou vojenskou převahu. 
Tyto plány nevyjdou. Sovětský svaz neusiloval a neusiluje o vojenskou převahu. Socialistické země 
jsou pro řešení sporných otázek cestou jednání při přísném respektování principů rovnosti a stejné 
bezpečnosti. Nicméně disponují vším potřebným, aby ubránili mírový život a bezpečnost starých 
národů. Šifra xy, Vysoká odpovědnost za zabezpečení trvalého míru, Rudé Právo, 9. 12. 1980. APS, 
f. PsP ČR - I. volební období, k. 198, arch. j. 1488.
25 V ČSĽA (tak ako v iných socialistických armádach) predstavovala tanková divízia základný 
vševojskový taktický zväzok pozemného vojska a najvyšší taktický organizačný celok tankového 
vojska, schopný plniť bojové úlohy vo zväze i samostatne. Mala pevnú organizačnú štruktúru, ktorú 
tvorili 3 tankové pluky a 1 motostrelecký pluk, útvary taktických rakiet a delostrelectva a iné plne 
motorizované útvary a jednotky druhov vojsk, špeciálnych vojsk a tylových útvarov a zariadení. 
Ani a jedna z divízií sa však cvičenia nezúčastnila v plnej zostave.
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1980 o 15,00 h uvedením vojsk do bojovej pohotovosti. K ich reálnym presunom došlo 
až nasledujúci deň – najprv riadiaci štáb cvičenia a krátko nato aj hlavné sily divízií. 
Dovedna bolo vyvedených 17 309 osôb, 541 tankov, 261 bojových vozidiel pechoty, 
335 obrnených transportérov a 139 delostreleckých prostriedkov.26 Slanská divízia sa 
sústredila vo Vojenskom výcvikovom priestore Mimoň, Táborská divízia zaujala náhradné 
pozície v priestore Kolín – Pardubice – Jaroměř – Čáslav (hoci pôvodne sa mala sústrediť 
v okolí Trutnov – Náchod – Opočno – Jaroměř). Vo vyčkávacích priestoroch vojská 
doplňovali PHM a pripravovali sa na ďalšie presuny, v rámci jednotiek sa organizoval 
bežný zdokonaľovací výcvik (riadenie bojových vozidiel, taktická, strelecká a technická 
príprava). Už 9. decembra sa reálna časť cvičenia ukončila.27

Akcia odhalila pripravenosť a celkovú bojaschopnosť ČSĽA. Test reálnej sily a kvality 
sa však skončil fi askom. Odhalil mnohé závažné nedostatky v pripravenosti veliteľov 
a štábov, vycvičenosti a praktickej činnosti vojsk, pohotovosti vojenskej techniky i pri 
prechode z mierového na vojnový stav (kde boli, paradoxne, zaznamenané aj jediné pozitíva). 
Prejavila sa technická a zásobovacia nepripravenosť, rezervy vyvstali v oblasti všestranného 
zabezpečenia a vybavenia vojsk pre činnosť v zimných podmienkach, uvádzania skupín 
velenia do vyšších stupňov bojovej pohotovosti a zlaďovania osi presunov štábov i vojsk 
do priestorov sústredenia. Slabo zvládnutá bola i koordinácia činnosti pri opúšťaní kasární 
a problémom mali byť i vžité návyky vojsk pre dlhodobý pobyt v poli. V podmienkach 
znovu eskalujúcej studenej vojny a proklamovaného sústavného zdokonaľovania príprav 
na vojnový konfl ikt s „imperialistickým Západom“ vyznievali hodnotenia o to závažnejšie. 
Poukazovanie na enormne krátky čas pri jeho príprave (ktorý mal podľa vtedajších 
vojenských odborníkov zásadný vplyv na nepripravenosť riadiacich stupňov a štábov) 
neobstojí v konfrontácii s realitou deklarovanej stálej bojovej pohotovosti i vernou 
imitáciou podmienok začatia konvenčného konfl iktu. Citlivo boli vnímané predovšetkým 
nedostatky v úzkostlivo sledovaných ukazovateľoch pripravenosti vojsk, osobitne veliteľov 
a štábov.28 Rezonovali najviac problémy v 1) plánovacej a riadiacej činnosti v zložitých 
a nečakaných situáciách reálne odpovedajúcich dynamickým bojovým podmienkam a za 
vysoko manévrovacej bojovej činnosti, 2) ovládaní základných princípov operačného 
umenia a taktiky, ako aj ich aplikácie do praxe pod tlakom situácie, 3) plnení požadovaných 
noriem pri zaujímaní a rozvinovaní miest velenia vo „vojne“ v čo najoptimálnejšej 

26 KŘÍŽ, ref. 10, s. 32-34.
27 APS, f. PsP ČR - I. volební období, k. 186, i. č. 1066, Zpráva.
28 Nič na to nemôže zmeniť ani fakt, že rozkaz, aby vyčlenené zväzky boli počas cvičenia 
vedené organickými veliteľmi a štábmi (v snahe zachovať ich zladenosť), mohol byť narušený 
personálnymi zmenami vo velení jednotlivých útvarov. Ak odhliadneme od skutočnosti, že na poste 
náčelníka štábu 1. tankovej divízie po odchode pplk. J. Loučku na štúdiá na moskovskú Vojenskú 
akadémiu GŠ stážoval jej čerstvý absolvent pplk. V. Grohman, potom koncom októbra 1980 došlo 
k zmenám vo funkciách veliteľa, resp. náčelníka štábu 74. motostreleckého pluku, 17. tankového 
pluku a 1. delostreleckého pluku. Všetko v situácii, keď v priebehu októbra až novembra 1980 
plošne prebehli početné personálne zmeny na všetkých stupňoch armádneho velenia. Len v skupine 
generálov a dôstojníkov z povolania sa uskutočnilo v rámci Západného vojenského okruhu 
43 % a v rámci MNO a GŠ 26 % zmien z celkového počtu 9 159 funkčných zmien v rámci celej 
ČSĽA. Agentura personalistiky Armády ČR Praha (ďalej AP AČR), f. Kádrová správa MNO 1980, 
Statistická ročenka Kádrové správy MNO 1980, s. 251-262 (Celkový přehled o změnách generálů 
a důstojníků z povolání ve funkcích podle stupňů velení). Vo vzťahu k Akcii došlo k zmenám 
v centrálnych orgánoch na postoch zástupcu náčelníka GŠ a náčelníka Operačnej správy, v rámci 
veliteľstva ZVO na postoch zástupcu veliteľa, zástupcu náčelníka štábu, náčelníka Operačného odd. 
Operačnej správy a náčelníka štábu tyla. AP AČR, Rozkazy prezidenta ČSSR ve věcech kádrových 
1980, Rozkazy ministra národní obrany ČSSR ve věcech kádrových 1980.
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organizačnej štruktúre, 4) plnení časových noriem pri rozčleňovaní a rozvinovaní 
jednotiek, 5) organizácii a riadení ďalekých presunov s komplexným využitím všetkých 
druhov prepráv, 6) zaujímaní neplánovaných priestorov sústredenia a 7) vyrovnávaní sa 
s náročnosťou situácie v komplikovaných poveternostných podmienkach.29 Fatálne zlyhala 
i pripravenosť vojenskej techniky. V priebehu presunov do priestorov rozmiestnenia došlo 
k 151 vynúteným technickým zastávkám, ktorých počet narástol pri návrate do materských 
posádok na 328 (čo sa týkalo 80 tankov, 122 bojových vozidiel pechoty a obrnených 
transportérov a 126 prostriedkov automobilovej techniky). Presun odhalil aj nedostatky 
v organizácii poriadkovej a regulačnej služby i nerovnomernosť vycvičenosti vodičov, 
ktorá súvisela pravdepodobne s ich pomerne častým odveľovaním mimo armádu v rámci 
pomoci národnému hospodárstvu. Tie viedli k problémom v usporiadaní i udržiavaní 
pochodových zostáv a k hromadeniu bojovej techniky po vytýčených komunikáciách. 
To samo osebe zásadne poznamenalo pohyb cvičiacich vojsk, ktorý nebol dostatočne 
plynulý a tempo nízke. Výsledkom bol výrazný časový sklz, v dôsledku ktorého sa presun 
1. tankovej divízie oneskoril o 2 h a 30 min a 9. tankovej divízie dokonca o 6 h a 30 
min. Zlyhalo aj doplňovanie zásob vo vojskách v zimných podmienkach v priestoroch 
sústredenia, ktoré sa oneskorilo o 12 až 24 hodín.30 Vo všetkých prípadoch šlo o závažné 
nedostatky, ktorých dôsledky boli v prípade vojnového konfl iktu nepredstaviteľné.

Ďaleko väčší priestor je v súvislosti s Akciou venovaný jej zámerom. Napriek tomu, 
že nejestvuje jediný priamy dôkaz svedčiaci o tom, že by KRKONOŠE boli súčasťou 
reálnych príprav na „internacionálnu pomoc“ Poľsku, rad odlišností a špecifík od iných 
cvičení podobného stupňa a charakteru, druhu a rozsahu jasne dokazoval ich politický 
podtext. Predovšetkým malo ísť o cvičenie, ktoré v prípade ČSĽA nebolo zahrnuté do 
plánu spoločných opatrení Spojených ozbrojených síl na roky 1980 až 1985. Navyše 
bolo mimo samotný Plán bojovej a politickej prípravy ČSĽA.31 Jeho vlastná príprava 

29 Vojenský ústřední archiv – Správní archiv Armády ČR Olomouc (ďalej VÚA – SA AČR), f. 
Velitelství ZVO, k. 19, sign. 4 – 194, Doklad velitele ZVO ke splnění úkolů zimního výcvikového 
období u MNO, 25. 3. 1981 (resp. Hlášení o splnění úkolů rozkazu ministra národní obrany 
v operační, bojové a politické přípravě vojsky ZVO za ZiVO ve výcvikovém roce 1980 – 1981, 
nedatované). Mnohé z nedostatkov boli pritom zmieňované každoročne pri pravidelných Rozboroch. 
Jednou z kľúčových determinánt bola nízka pripravenosť veliteľov jednotiek na praktické vedenie 
výcviku podriadených a priemerná účasť na takticko-poradových cvičeniach (tá sa vo viacerých 
útvaroch zúčastnených cvičenia pohybovala okolo 50 – 70 %). VÚA – SA MO ČR, f. Varšavská 
smlouva, MNO/ Správa bojové přípravy 1980, k. 585, sign. 091622, Rozbor splnění úkolů ČSLA ve 
výcvikovém roce 1979 – 1980 a úkolů vytyčených pro výcvikový rok 1980 – 1981, 4. 12. 1980.
30 KŘÍŽ, ref. 10, s. 35-36. V priebehu manévrov naviac zahynuli štyria príslušníci 9. tankovej 
divízie. Tamže.
31 Nebolo uvedené ani v Rozkazu ministra národní obrany ČSSR pro přípravu vojsk ČSLA ve 
výcvikovém roce 1980-1981 ani v nadväzujúcom Kalendářním plánu opatření ČSLA na výcvikový 
rok 1980-1981. V prípade oboch divízií sa mala 1. tanková divízia zúčastniť len veliteľsko-štábneho 
cvičenia na tému Zasazení tankové divize jako operačně manévrovací skupiny armády k rozvíjení 
armádní útočné operace za použití jaderných zbraní, ktorého scenár tvorilo Vedení střetného boje 
s přicházejícími zálohami nepřítele, přechod do pronásledování s násílným přechodem vodní 
překážky v hloubce, ovládnutí a udržení předmostí při současné likvidaci následků po jaderných 
úderech nepřítele. 9. tanková divízia sa mala zúčastniť frontového veliteľsko-štábneho cvičenia 
Dukla ’81 a vševojskového taktického cvičenia na tému Útok tankové divize z výchozího prostoru, 
překonání zabezpečovacího pásma a průlom prvního pásma obrany nepřítele s použitím klasických 
zbraní, v rámci ktorého mala precvičiť Přechod na použití jaderných zbraní, rozvíjení útoku 
do hloubky s násilným přechodem vodní překážky. Ovládnutí a udržení důležitého prostoru se 
současným odstraňováním následků po jaderných úderech nepřítele. VÚA – SA AČR, f. Velitelství 
ZVO, k. 6, sign. 3 – 194, Přílohová část ke směrnici velitele Západního vojenského okruhu 
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bola realizovaná v extrémne krátkych časových normách, porovnateľných iba s normami 
pri bezprostrednom ohrození štátu. Jednotlivé rozhodnutia boli neustále korigované 
a dokumentácia ukončená až po zaujetí ovládnutého prostoru.32 Mimoriadnosť cvičenia 
potvrdzovala aj skutočnosť, že nebolo prerokované v Rade obrany štátu ČSSR. Podľa 
správy komisie boli príprava a realizácia cvičenia vyvolané velením Spojených 
ozbrojených síl Varšavskej zmluvy, hoci v skutočnosti plán manévrov vypracoval 
sovietsky GŠ a za „Spojené velenie“ asistovali výhradne sovietski dôstojníci. Taktiež 
pokyny na jeho realizáciu udeľoval priamo náčelník GŠ Ozbrojených síl ZSSR, nie 
aliančné velenie. Navyše o uskutočnení hlavnej časti frontového veliteľsko-štábneho 
cvičenia, t. j. vstupu spojeneckých vojsk na poľské teritórium, malo rozhodnúť výhradne 
sovietske politické vedenie; v súlade so zásadami (vtedy v socialistickom spoločenstve 
akceptovanej) Brežnevovej doktríny obmedzenej suverenity štátov Varšavskej zmluvy, 
ktorou si ZSSR v roku 1968 vyhradil právo intervenovať tam, kde by hrozila možnosť 
odvrátenia sa od socializmu ku kapitalizmu. Nie je známe, či o ofi ciálne uvedenom 
zameraní cvičenia bola informovaná najužšia špička velenia ČSĽA, prípadne najvyšší 
štátni predstavitelia. Je každopádne isté, že nik z nich nevedel ani o jeho dĺžke, ani to, či 
bude realizované v celom rozsahu, t. j. vrátane vstupu na územie Poľska.

Riadením cvičenia bol poverený veliteľ ZVO, hoci na stupni divíznych taktických 
cvičení to bolo v kompetencii veliteľov jednotlivých vševojskových armád (t. j. 1., resp. 4), 
ktorým vyčlenené divízie podliehali. Nič na tom nemení ani fakt, že koordináciu prevzalo 
veliteľstvo okruhu práve preto, že divízie podliehali rôznym armádam. Aj priebeh činnosti 
riadiacich veliteľských štruktúr na všetkých stupňoch velenia bol v rozpore s pravidlami 
podobných cvičení. Vzťahovalo sa to aj na prísne bezpečnostné opatrenia, ktoré sprevádzali 
jeho hektické prípravy. Zapojený bol do nich len obmedzený okruh spracovateľov, pričom 
všetci (z úrovne centrálnych orgánov a vyšších stupňov velenia, i veliteľstiev vyčlenených 
taktických zväzkov) boli nútení podpísať prehlásenia o zachovaní prísneho utajenia 
skutočností súvisiacich s nadchádzajúcim cvičením.33 Takéto prehlásenia sa u podobných 

k zabezpečení splnění úkolů stanovených Rozkazem ministra národní obrany ČSSR ve výcvikovém 
roce 1980 – 1981, nedatované.
32 APS, f. PsP ČR - I. volební období, k. 188, i. č. 1106 (výpoveď gen. Martinského). Podľa 
A. Kříža nebola dokumentácia nikdy spracovaná.
33 Aj napriek tomu, že nik z najvyššieho armádneho velenia cvičiacim vojskám o manévroch nič 
bližšieho nepovedal (až na to, že sa jednalo o presun na veľkú vzdialenosť), mnohí vojaci z povolania 
i základnej služby sa na základe uvádzaných anomálií domnievali, že súviseli s prebiehajúcimi 
spoločensko-politickými udalosťami v Poľsku. V podmienkach prísného utajenia a v kontexte 
neskoršieho popierania mimoriadnosti cvičenia zo strany vtedajších vyšších funkcionárov 
zaujímavo vyznieva informácia o tom, že na samotnom štábe ZVO považovali plánování armádní 
operace jenom za kamufl áž pro jiné cíle cvičení a že většina náčelníků byla připravena na to, že se 
případně může jít i do Polska v souvislosti s tam probíhající politickou situací. APS, f. PsP ČR - I. 
volební období, k. 188, i. č. 1106 (výpoveď gen. Martinského). Podľa radistu 14. tankového pluku 
Petra Camperu po celou dobu přípravy a přesunu panovala mezi důstojníky značná nervozita […] 
někteří z nich, kteří docházeli k nám do radiového vozu, doslova plakali a vyjadřovali obavy, že 
už nikdy neuvidí svoji rodinu. Na naše příme dotazy, co se děje, odpovídali v tom smyslu, že to 
vypadá blbě, že se to v Polsku mele, a že jedeme tím směrem. Na politickom školení mužstva bolo 
vojakom základnej služby kladeno na srdce, aby o cvičení a o událostech, které s ním souvisely 
nikde nehovořili s varovánim disciplinárneho postihu. APS, f. PsP ČR - I. volební období, k. 
188, i. č. 1088 (výpoveď vojaka Camperu). Potvdzujú to i príbehy, ktoré zozbierala organizácia 
Post Bellum. http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/5944/page/1 (6. – 13. prosince 1980 
Operace Krkonoše). Niektorí vojaci dokonca vnímali manévre ako istú formu spravodlivej odplaty 
a satisfakcie za rok 1968. APS, f. PsP ČR - I. volební období, k. 186, arch. j. 108, Zápisy z jednání 
Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, nedatované.
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akcií nepodpisovali, keďže ich už jednotliví funkcionári mali od nástupu do funkcií 
podpísané.34 Pre potreby velenia bola na Operačnej správe GŠ, resp. veliteľstvách ZVO 
a jej podriadených armád, organizovaná stála operačná služba s pohotovosťou do 12 
hodín po obdržaní úloh.35 Na plnenie bojového úkolu na zvláštní rozkaz boli pripravené 
i protilietadlové raketové pluky 1. a 4. armády (t. j. 171. a 251.), zapojené v čase mieru 
do pohotovostného systému protivzdušnej obrany štátu a v čase vojny určené poskytovať 
pozemným silám krytie proti útokom zo vzduchu.36 Pripravený systém velenia i vzájomnú 
súčinnosť všetkých operačných skupín účastníckych armád zabezpečovalo (pri vzájomnej 
koordinácii riadenia operácií s Moskvou) utajené telefónne a rádioreléové spojenie.37 
V rozpore s obdobnými spojeneckými cvičeniami sa nezachovala ani žiadna plánovacia, 
pracovná a výkazová dokumentácia vrátane riadiacich dokumentov.38

Mimoriadne bolo i to, že vyčleneným tankovým zväzkom boli operačne podriadené 
aj motostrelecké útvary iných vševojskových zväzkov. Podľa vtedy platných výcvikových 
predpisov sa pritom na DTC cvičilo iba s plukmi danej divízie, hoci sa ho mohli zúčastniť 
aj útvary iných druhov vojsk mimo jej zostavu.39 Okrem vymedzenia tématického zámeru 
cvičenia a priestoru sústredenia neexistoval žiadny plán spresňujúci učebné ciele a úlohy, 
zloženie a súčinnosť strán, možné priestory (čiary) rozohry ich činnosti, operačno-
taktický zámysel (t. j. úlohy cvičiacich zväzkov), prípadne normy spotreby motohodín, 
km, munície a imitačných prostriedkov. Neštandardnosť spočívala tiež vo zvláštnom 

34 APS, f. PsP ČR - I. volební období, k. 186, i.č. 1066, Zpráva.
35 Podľa informácií zo zdroja, ktorý nechce byť menovaný, boli údajne pre účely cvičenia 
celkovo vytvorené 3 operačné skupiny, určené na zvláštny rozkaz náčelníka GŠ pomáhať 
z vopred prípravených stálych chránených miest velenia (určených pre velenie vojsk pri prechode 
z mierového na vojnový stav) veliteľovi vyčlenených síl riadiť činnosť vojsk pri ich vyvedení 
z posádok do priestorov sústredenia a zasadzovaní do boja. Viesť ich mali jednotliví zástupcovia 
náčelníka GŠ, konkrétne genpor. Jiří Nečas, náčelník Operačnej správy GŠ genmjr. Vasil Pavlič 
a náčelník Organizačnej a mobilizačnej správy genpor. Jaroslav Klouda. Rovnako mali byť 
stanovené špeciálne volacie znaky: MNO – AROMAT, riaditeľstvo cvičenia – DRU(žba), 1. 
tanková divízia – TOP(ol) a 9. tanková divízia – ANA(lýza).
36 APS, f. PsP ČR - I. volební období, k. 186, i. č. 1066, Zpráva. Pozri tiež: KAMIŃSKI, ref. 9, s. 
281-285, dokument č. 94.
37 KŘÍŽ, ref. 10, s. 38-40.
38 Je pravdepodobné, že dokumentácia spracovaná na podriadených stupňoch velenia (divízia – 
pluk) v období príprav i v priebehu taktickej časti cvičenia nebola vôbec spracovaná a väčšina 
nariadení sa realizovala ústne. Okrem Plánu vyvedenia vojsk z mierových posádok bolo Operačnou 
správou GŠ údajne z celkového počtu 146 vydaných dokumentov archivovaných len 12, týkajúcich 
sa len časových kalkulácií presunov jednotlivých útvarov, resp. zaujatia východzích priestorov 
v prihraničnom pásme s PĽR. KŘÍŽ, ref. 10, s. 4.
39 Podľa Rozkazu ministra národnej obrany veliteľovi ZVO z 5. decembra 1980 mali mať 
vyčlenené zväzky 2 tankové a 2 motostrelecké pluky, divízne útvary a jednotky v plnom rozsahu 
(t. j. na plných počtoch) + operačnú skupinu samostatného delostreleckého oddielu. Prostriedky 
rádioelektronického boja mali ostať v posádkach stálej dislokácie, jednotky 1. tankovej divízie mali 
v posádke ponechať „podvesy“, t. j. organizačné prvky určené pre vytvorenie mobilizovanej 16. 
tankovej divízie. Stráženie v posádkach útvarov zúčastňujúcich sa cvičenia sa riešilo na úkor ich 
zabezpečovacích jednotiek (tzv. spätné odriady), takže v nich ostalo len minimum vojakov. ABS, 
ÚDV-169/2007. Text samotného rozkazu pozri: KAMIŃSKI, ref. 9, s. 281-285, dokument č. 94. 
Štandardnými neboli ani niektoré zmeny v organizácii nasadených jednotiek a útvarov. Napríklad 
v rámci 9. prieskumného práporu údajne mala byť zrušená rota hĺbkového prieskumu a jej príslušníci 
pridelení k prieskumným rotám. APS, f. PsP ČR - I. volební období, k. 188, i. č. 1112 (výpoveď 
pplk. Nováka). Vyvedená mala byť tanková a automobilová technika na plných počtoch s výnimkou 
tankov a bojových vozidiel pechoty s menšou zásobou ako 500 km, vodiči dopravnej techniky mali 
byť doplnení z necvičiacich jednotiek oboch armád a okruhu. ABS, ÚDV-169/2007.
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postavení rozhodcovskej služby i v tom, že nebolo jasné, ktoré jednotky budú v jeho rámci 
imitovať protivníka.40 Stanovený tiež nebol jasný harmonogram, ako budú prebiehať 
jednotlivé fázy cvičenia. Uskutočnená nebola ani príprava priestoru, ktorá zahŕňala 
zistenie a zneškodnenie nevybuchnutej munície, resp. vytýčenie hraníc osevných plôch, 
lesných porastov a iných objektov na zaistenie ich ochrany v priebehu cvičenia, realizáciu 
zdravotnícko-hygienických a protiepidemiologických opatrení, vybudovanie priestorov 
imitácie, veliteľských stanovíšť, ako aj úsekov pre bojovú streľbu. Realizované neboli 
ani bezpečnostné opatrenia predpísané pre organizáciu takýchto cvičení s prihliadnutím 
na miestne podmienky, ako bolo zriadenie poriadkovej služby v miestach nebezpečných 
pre pohyb vojsk, záchrannej a vyprosťovacej služby na vodných prekážkach, prehradenie 
nepriechodných terénnych úsekov, či zabezpečenie úsekov určených na imitáciu paľby, 
výbuchov a zamorenia otravnými látkami.41

V cvičiacich vojskách sa navyše realizoval zvláštny výber. Pri ňom zohrala rozhodujúcu 
úlohu popri odbornosti, predovšetkým trestná bezúhonnosť, ideová vyspelosť a politická 
spoľahlivosť jednotlivých vojakov. Vojaci z povolania i základnej služby, ktorí nespĺňali 
tieto kritériá, boli zaradení do tzv. spätných odriadov a boli nahradení vyhovujúcimi, a to 
aj z neorganických útvarov iných zväzkov.42 Konečné slovo nemali velitelia útvarov, ale 
politickí pracovníci a príslušníci vojenskej kontrarozviedky. Zvýšená činnosť politického 
aparátu pri zabezpečení cvičenia taktiež presahovala bežné zvyklosti.43 Platilo to aj 

40 Rozhodcovskú službu údajne tvorili 3 členovia bez rozhodujúcich právomocí, zatiaľ čo pri 
iných cvičeniach pozostávala aspoň z 10 ľudí riadených vysokým dôstojníkom s príslušnými 
právomocami. APS, f. PsP ČR - I. volební období, k. 188, i. č. 1107 (výpoveď gen. Matějku).
41 VHA, f. Zbierka vojenských predpisov, D-7268, Všeob-P-33.
42 APS, f. PsP ČR - I. volební období, k. 186, i. č. 1066, Zpráva. Jednotky mali byť kádrovo 
doplnené tak, aby v každej bol veliteľ roty a minimálne 1 veliteľ čaty dôstojník. Ostatné funkcie 
veliteľov čiat mali byť obsadené vybranými absolventmi vojenských katedier Vysokých škôl 
(VKVŠ). Funkcie zástupcov veliteľov pre veci politické (ZVP) v každej rote a batérii mali byť 
zabezpečené dôstojníkmi, absolventmi VKVŠ, alebo práporčíkmi, priamo pripravovanými pre 
funkciu ZVP. Pri výbere nových kádrov do funkcií sa malo orientovať na členov a kandidátov 
KSČ, resp. aktívnych členov SZM s vysokými politickými a morálnymi kvalitami a pevnou 
disciplínou. ABS, ÚDV-169/2007. Údajne existovala snaha dostať na cvičenie len vojakov, ktorí 
boli v zoznamoch pre dozornú a strážnu službu, t. j., ktorí boli preverení. APS, f. PsP ČR - I. volební 
období, k. 188, i.č. 1130 (výpoveď náčelníka štábu 5. práporu chemickej ochrany 1. tankovej divízie 
kpt. Pavla Vítka). Z účasti na cvičení mali byť vyradení aj vojaci, u ktorých sa prejavovali príznaky 
reumatických chorôb. KŘÍŽ, ref. 10, s. 24.
43 Rozhodnutím náčelníka Hlavnej politickej správy ČSĽA genplk. Antonína Brabca bola pre 
cvičenie stanovená nová organizácia Politických oddelení (PO) vyčlenených zväzkov v zložení 
náčelník, 2 inšpektori, 2 lektori, 2 pracovníci špeciálnej propagandy a 1 tlmočník (v pôvodnom mal 
náčelník PO pod sebou zástupcu, predsedu Kontrolnej a revíznej komisie, pomocníka a inštruktora 
pre SZM, redaktora a starších inštruktorov, resp. inštruktorov v oblasti stranicko-organizačnej práce, 
propagandy a agitácie, špeciálnej propagandy a zväzkového klubu). Pre zosilnenie ideovo-výchovnej 
práce bol politický aparát cvičiacich vojsk vybavený technickými prostriedkami propagandy, t. j. 
pojazdnými hlásnymi vozidlami ďalekého dosahu Bouře a rádiovozidlami (pojazdnými klubmi), 
pričom PO riaditeľstva cvičenia aj poľnou tlačiarňou (ktorej redaktori mali byť predurčení ako 
zvláštni dopisovatelia Obrany lidu). Mimoriadna pozornosť sa mala venovať príprave vojakov 
pro plnění úkolů na území spojeneckého státu s vymezením zásad vztahů mezi cvičícimi vojsky 
a místním obyvatelstvem. V priebehu cvičenia bola taktiež zjavná zvýšená aktivita politických 
pracovníkov, ktorá spočívala vo zvýšenom počte školení o medzinárodnej situácii so zameraním 
na Poľsko. ABS, ÚDV-169/2007. Výnimočným bolo aj dopĺňanie stranícko-politického aparátu 
na tabuľkové počty, rovnajúce sa v podstate počtom vojnovým (242 politických pracovníkov, 6 % 
počtov politického parátu ČSĽA). Dopĺňanie osôb sa dialo na úkor necvičiacich útvarov a zariadení 
ZVO. KŘÍŽ, ref. 10, s. 19.
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o značnej pozornosti, ktorá bola venovaná kontrarozviednému zabezpečeniu cvičiacich 
útvarov a jednotiek pred cudzími rozviedkami a nežiadúcimi elementmi.44 Normy divizních 
taktických cvičení presahovali i počty vyvedených osôb a nasadenej bojovej techniky.45 Po 
bojoch s Ukrajinskou povstaleckou armádou (t. j. „banderovcami“) v rokoch 1946 – 1947 
a nasadení na čs.-maďarskej hranici počas maďarského povstania v roku 1956 tak išlo 
o tretie najväčšie operačné rozvinutie čs. vojsk v povojnovom Československu. Takiež 
vybavenie cvičiacich vojsk navýšenými palebnými priemermi ostrej munície (ktorú 
posádky viezli so sebou, zatiaľ čo pri ostrých streľbách sa vydávala pred ich zahájením), 
zvýšeným materiálno-technickým zabezpečením, potravinovými dávkami a špeciálnymi 
prostriedkami vojsk FMV (vodnými delami, kasrami a obuškami), podčiarkovala 
mimoriadnosť celej akcie.46 Rovnako tak presun bojovej techniky, vrátane pásovej, po 

44 Dopĺňanie kádrov a koncentrácia orgánov VKR prebehla na všetkých stupňoch podieľajúcich 
sa na cvičení. V cvičiacich vojskách sa aktivizovali siete agentov, dôverníkov a informátorov. 
Jednotlivé divízne odd. VKR boli doplnené na 18 – 21 osôb, do dôverníckej siete bolo medzi 
vojakmi základnej služby posledného nástupu brancov získaných 61 osôb. Celkové počty osôb 
rozvinutej spravodajskej siete VKR v cvičiacich vojskách predstavovali údajne 168 agentov 
a 212 dôverníkov. Ich agentúrna pozornosť bola smerovaná na všetkých vojakov, ktorí vo svojich 
prejavoch spájali cvičenie s intervenciou a neochotou sa jej zúčastniť. KŘÍŽ, ref. 10, s. 21-22. 
Vzhľadom na to, že cvičenie riadil veliteľ ZVO, musela ho kontrarozviedne zabezpečovať Správa 
VKR ZVO (ktorá následne úlohovala jej podriadené orgány VKR zúčastnených vševojskových 
armád a divízií), hoci štandardne zaisťovala armádné cvičenia s čiastočným vyvedením vojsk, 
a ochranu cvičiacich útvarov a jednotiek pri divíznom taktickom cvičení zaisťovali Odbory VKR 
príslušných armád. Len pre zaujímavosť Hlavná správa VKR už zaisťovala spojenecké cvičenia na 
území ČSSR, ktoré riadil štáb Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy a vojenské cvičenia 
riadené priamo FMNO, na ktorých sa zúčastňovali vojská rôznych druhov zbraní s rozdielnou 
podriadenosťou. APS, f. PsP ČR - I. volební období, k. 188, i. č. 1115 a 1131 (výpovede gen. C. 
Ohrabla a plk. M. Volfa).
45 Cvičenia kategórie Sojuz (v rámci ktorého mali prebiehať aj KRKONOŠE) prebiehali ako 
operačno-strategické veliteľsko-štábne v teréne so spojovacími prostriedkami a značkovanými 
vojskami. Zúčastňovali sa ich predovšetkým štáby a vyčlenené operačné skupiny (z úrovne MNO, 
GŠ, okruhov, armád, divízií, brigád, plukov a útvarov na úroveň im postavených) so spojovacími 
prostriedkami s príslušnými obsluhami a vojská určené na imitáciu bojovej činnosti. Rádovo sa 
na tomto type cvičení mohli počty zúčastnených vojakov pohybovať v tisíckách. Medzi cvičenia 
s vojskami patrili napr. Družba, alebo Štít, kde už počty zúčastnených sa pohybovali až do 
desaťtisícov. Najväčším cvičením v povojnovej ČSSR bola Vltava v septembri 1966, ktorá prebehla 
za účasti 80-tisíc čs. a 12-tisíc spojeneckých vojakov. V rámci strategického cvičenia Štít ’72 bolo 
nasadených 45-tisíc vojakov ČSĽA, ktorých doplnilo 22-tisíc spojeneckých vojakov. Len pre 
ilustráciu, omnoho masívnejšie cvičenia sa odohrávali v medzivojnovom období, pričom najväčšie 
prebehlo v auguste 1936 vo východných Čechách za účasti cca 100-tisíc čs. vojakov.
46 Vyčlenené zväzky mali byť po stránke materiálneho, technického a zdravotníckeho 
zabezpečenia plne bojaschopné. Rozsah i obsah logistického zabezpečenia znamenal okrem iného 
1) navýšenie zásob PHM pre tanky ako i celkového množstva zásob v 1. a 9. tankovej divízii na 426 
m3, resp. 446 m3, 2) vyvedenie všetkých pohyblivých zásob náhradných dielov v útvaroch i divíziách, 
3) nepretržité zásobovanie vojsk za štátnou hranicou, na čo bol z počtov automobilových plukov 
armád vyčlenený za každú divíziu 1 automobilový prápor s kapacitou 600 t materiálu a zásobou 
350 – 400 m3 PHM za každú divíziu, 4) teritoriálne doplňovanie vojsk PHM a predsunutie zásob 
do priestorov ich sústredenia, 5) navýšenie zásob proviantu o 3 dávky v hospodárskych výdajniach 
práporov, skladoch plukov a divízií, 6) navýšenie zásob výstrojného materiálu s predpokladanou 
výmenou prádla v týždenných intervaloch. Množstvo zásob munície a streliva bolo stanovené 
takto: 1 palebný priemer pechotnej, delostreleckej munície a protitankových riadených striel, 0,7 
palebného priemeru protitankovej munície, 1,25 palebného priemeru pre tanky a raketomety, 1,5 
palebného priemeru protilietadlovej munície. KŘÍŽ, ref. 10, s. 23-25, 39-40. Pozri tiež: KAMIŃSKI, 
ref. 9, s. 281-285, dokument č. 94.
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hlavných komunikáciách (nie vedľajších, ako pri iných cvičeniach), bez ohľadu na ich 
poškodenie a za asistencie príslušníkov dopravnej služby Verejnej bezpečnosti. Presun 
prebiehal v noci za ťažkých klimatických podmienok (- 20 °C), t. j. pri nízkej rychlosti 
techniky, kde hrozilo zaspanie vodičov.47 Tieto skutočnosti, pre podobné akcie také 
netypické, dokresľuje i fakt, že po návrate vojsk do mierových posádok trvalo vo väčšine 
z nich po dobu takmer pol roka dvojaké bojové rozdelenie – jedno pre bežný chod útvaru, 
druhé pre Akciu KRKONOŠE.48 Po návrate vojsk do mierových posádok bola dopracovaná 
a prevedená do oblasti dokumentácie s najvyšším stupňom utajenia. Inými slovami, bol 
vypracovaný systém akejsi skrytej mobilizácie a metodika s časovým plánom na opätovné 
zaujatie stanovených priestorov pri poľských hraniciach od vyhlásenia signálov (max. od 
„Č“ + 36 hodín, mali byť vojska pripravené na ich prekročenie).49

Mimoriadnosť cvičenia zvýrazňovali aj ďalšie fakty, na ktoré poukázali svedkovia 
vo svojich výpovediach i pamätníci vo svojich spomienkach. Napriek tomu, že ich vo 
väčšine prípadov nebolo možné dôkazne preukázať, mnohé zo zverejnených informácií 
dokresľovali špecifi cké zameranie cvičenia. Záhadou napr. zostalo, prečo z oslovených 
vyšších veliteľov niektorí nevedeli, že sa ho zúčastnili obe divízie. Niektoré zaradené 
útvary boli pre účely Akcie dokonca odvolané z iných cvičení. Napr. 14. tankový pluk bol 
vraj koncom novembra vyvedený vo Vojenskom výcvikovom priestore Boletice v južných 
Čechách, keď bol nútený výcvik prerušiť.50 Na veliteľstve 4. armády údajne mala byť po 
jeho ukončení ustanovená zvláštna komisia veliteľa armády, ktorá vyšetrovala konanie 
jeho zástupcu gen. Mikana ohľadne vyzradenia cieľov cvičenia (ktorého sa mal údajne 
dopustiť v podnapitom stave v priebehu jeho prípravy).51 Obvyklé nebolo ani to, že sa 
ho mal zúčastniť vojenský prokurátor, a ochranu riadiaceho štábu ZVO mala zaisťovať 
výsadková jednotka.52 Otáznikom taktiež zostáva, prečo generál Veselý vydal nariadenie 
na odstránenie ženijnej odtarasovacej techniky z bojových vozidiel cvičiacich vojsk.53 Bez 
zaujímavosti nie je ani fakt, že pri uprednostnení 17. tankového pluku, pred 18. v rámci 
9. tankovej divízie, mohlo zohrať svoju rolu taktiež to, že sa doplňoval z ostravského 

47 KUBÁNEK, Vladimír. Historie 1. tankové divize (VÚ 3858 Slaný). Brno : Tribun EU, 2012, s. 
102-104. ISBN 978-80-263-0750-1.
48 V priebehu trvania BoPo boli v platnosti rôzne obmedzujúce opatrenia. V pohotovosti bola 
udržiavaná celodenná smena, pre vojakov z povolania platil zákaz opúšťať miesto stálej dislokácie, 
pre vojakov základnej služby ubytovací priestor kasární. Vojaci z povolania boli povolaní z pracovnej 
neschopnosti, rehabilitácií, dovoleniek i služebných ciest (pričom bola pozostavená možnosť 
ich ďalšieho využívania a udeľovania), zabezpečená bola dosažitelnosť osôb zaradzovaných do 
zvláštných skupín. V miestach stálych posádok mala byť venovaná zvýšená pozornosť strážnej 
službe a v jednotkách vyčlenených na ochranu štátnej hranice zabezpečeniu stálej BoPo. ABS, 
ÚDV-169/2007.
49 1. tanková divízia do 19 hodín a 30 min, resp. 9. tanková divízia do 26 hodín a 30 min. KŘÍŽ, 
ref. 10, s. 34, 38. Dzúrov rozkaz k ukončeniu cvičenia uvádzal zachovat organizační strukturu obou 
divizí do odvolání, včetně výše zásob a zabezpečení jejich vysokého stupně bojové připravenosti. 
Písomná a grafi cká dokumentácia bola spracovaná v ruskom jazyku. Po uložení materiálov orgány 
VKR dôsledne kontrolovali dodržiavanie režimu utajenia. Samotný názov v ďalšom období slúžil 
ako aktivačné heslo pre aktivizáciu vojsk a určitý druh mobilizácie. Keďže cca 25 % vojakov, 
vyčlenených pre Akciu, odišlo do civilu, bola stanovená požiadavka, aby boli povolané v prípade 
realizácie akcie KRKONOŠE podľa vopred vyhotovených zoznamov. ABS, ÚDV-169/2007.
50 APS, f. PsP ČR - I. volební období, k. 188, i. č. 1109 (výpoveď plk. Náhončíka).
51 APS, f. PsP ČR - I. volební období, k. 188, i. č. 1100 (výpoveď gen. Kylara).
52 APS, f. PsP ČR - I. volební období, k. 188, i. č. 1118 (výpoveď gen. Podešvu).
53 VACEK, Miroslav. Teď když máme, co mnozí chtěli. Český Těšín : Orego, 2008, s. 29-34. 
ISBN 978-80-86741-77-2.
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regiónu, kde bola dobrá znalosť poľštiny.54 Aj veľkosť prideľovaných máp sa vymykala 
z normálu.55 Neštandardnosť cvičenia potvrdzoval i fakt, že vojakov z povolania, ktorí 
odmietli na ňom účasť, či kritizovali jeho politický podtext, čakal postih – ten spočíval 
v udelení straníckeho pokarhania s výstrahou, či skomplikovaní podmienok pre kariérny 
rast, nie ojedinele aj v prepustení z ČSĽA.56

Všetky uvedené špecifi ká neoddiskutovateľne podčiarkujú mimoriadnosť a politický 
rozmer Akcie KRKONOŠE. Zďaleka ale nepoukazujú na to, či bola súčasťou reálnych 
príprav vojenskej intervencie, ani čoho vlastne bola súčasťou. V tejto súvislosti vyvstávajú 
viacere sporné momenty a pozoruhodné aspekty, ktoré Vyšetrovacia komisia a A. Kříž 
interpretovali jednostranne a nekriticky, prípadne ich nerefl ektovali vôbec. 57 Predovšetkým 
tu bola veľmi krátka doba na prípravu a organizáciu. Spoločne s absenciou plánovacej 
dokumentácie to mohlo skôr potvrdzovať, že vojensko-odborné úlohy Akcie boli až 
druhoradé. Úlohy veliteľov, štábov a vojsk mohli byť zúžené na dosiahnutie plnej bojovej 
pohotovosti, vyvedenie vojsk a presun do priestorov juhozápadnej hranice s Poľskom, 
ktoré boli pre vytvorenie potrebného zdania a výsledného efektu dostačujúce. Z hľadiska 
samotnej organizácie sa javí nepochopiteľných niekoľko rozhodnutí. Je tu predovšetkým 
výber zväzkov a útvarov. Ten sa spája s ostentatívnym konštatovaním, že predmetné 
tankové divízie po všech stránkách odborné, organizační, politické a ideologické patřily 
k najlepším, pokud nebyly vůbec nejlepší v ČSLA. Ide o jeden z hlavných argumentov 
(nielen Vyšetrovacej komisie i A. Kříža), ktorý mal potvrdzovať jej invázny rozmer.58 
V tomto kontexte ale môže vyznievať nadnesene a zavádzajúco. Rozhodnutie nasadiť 
práve ich nemuselo byť totiž dôsledkom taktických prepočtov v snahe vyslať to najlepšie, 
ale triezvej kalkulácie. Pokiaľ bolo potrebné pripraviť vojská čo najrýchlejšie, bolo 
nezmyselné neplánovane dopĺňať zálohami divízie na znížených počtoch (i keď boli 
k poľským hraniciam bližšie), o to viac v predvianočnej atmosfére a v podmienkach 
neplánovaného ohrozenia plnenia ročného plánu národného hospodárstva. Bolo teda nutné 
použiť divízie stálej bojovej pohotovosti na plných počtoch, schopných plniť všetky úlohy 
bez doplnenia na vojnové. A tých bolo 5, z nich 3 motostrelecké, chránili hranice v prvom 
slede a v druhom uvedené tankové divízie.59 V pravidelných previerkach boli všetky 

54 APS, f. PsP ČR - I. volební období, k. 188, i. č. 1101 (výpoveď plk. Kyncla).
55 Vojenské mapy (zobrazujúce priestor približne do polovice teritória PĽR) mali byť súlepom cca 
60 máp (nie cca 20 máp, ako bolo obvykle pri normálnych cvičeniach). Dokumentácia spracovávana 
na úrovni nižšie ako pluk obsahovala súlep máp zahŕňajúci časť poľského územia v mierke 
1:50 000, veliteľ s náčelníkom štábu pluku v mierke 1:100 000 s vyznačením pravdepodobného 
cieľového priestoru a mapu 1:200 000 v česko-ruskej verzii. APS, f. PsP ČR - I. volební období, k. 
188, i. č. 1130 a 1121 (výpovede kpt. Vítka a pplk. Starého).
56 Postih čakal aj na tých vojakov z povolania, ktorí po rozdelení federácie slúžili v Armáde ČR. 
Jedným z posledných, ktorí museli niesť dôsledky za svoju účasť na Akcii KRKONOŠE, bol aj 
dvojhviezdičkový genmjr. Vladimír Sova (v čase Akcie ako mjr. zástupca veliteľa 21. tankového 
pluku, ktorý sa jej paradoxne nezúčastnil). V AČR bol niekdajším veliteľom vyškovskej Vojenskej 
akadémie i síl územnej obrany, mal byť zodpovedný za reformu vojenského školstva a bol horúcim 
kandidátom na post náčelníka GŠ AČR.
57 Autor ďakuje vojenským historikom P. Minaříkovi, P. Turzovi a M. Púčikovi za možnosť 
prekonzultovať niektoré sporné aspekty tejto Akcie.
58 APS, f. PsP ČR - I. volební období, k. 186, i. č. 1066, Zpráva.
59 Až na 9. tankovú divíziu 4. armády boli ostatné zäväzky (1. tanková divízia, 2., 19., a 20. 
motostrelecká divízia) v podriadenosti 1. armády ZVO. Ostatné zväzky 4. armády (4. tanková 
divízia, 3. a 15. motostrelecká divízia) boli na znížených počtoch. Len pre ilustráciu v rámci 
VVO existovali len útvary na znížených počtoch, rámcové (vytvárané v rámci mobilizácie, a teda 
v skutočnosti neexistujúce) a výcvikové. VÚA – SA MO, f. Varšavská smlouva, MNO / Správa 
bojové přípravy 1980, k. 585, sign. 091622. Podklady do Rozkazu ministra národní obrany ČSSR 
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hodnotené zhruba na rovnakej úrovni.60 Ak by sme akceptovali označenie „najúdernejšie“ 
zväzky, potom sa javí kontraproduktívnym vyčlenenie tankových útvarov z ich zostáv. 
Je nemysliteľné, že by v prípade reálnej invázie bola takto oslabená údernosť inváznych 
síl. Rovnako možnosti vylepšiť ich kvalitu ostali nevyužité, keďže v organických 
motostreleckých zväzkoch boli lepšie hodnotené motostrelecké útvary než tie, ktoré boli 
nakoniec operačne podriadené tankovým divíziám.61 Záhadou tiež ostáva, z akého dôvodu 
boli vôbec tankové pluky nahradené motostreleckými, keďže žiadny odborný vojenský 
ani technický neexistoval. Navyše, šlo o motostrelecké pluky vyzbrojené obrnenými 
transportérmi OT-64, zatiaľ čo organické motostrelecké pluky tankových divízií BVP-
čkami. To samo osebe predstavovalo potenciálny zdroj ohrozenia technického zabezpečenia 
vyvedených vojsk, keďže v tankových divíziách neboli k dispozícii potrebné náhradné 
diely ani špecialisti, a roty opráv oboch plukov mali obmedzené možnosti (čo poznamenalo 
i samotné manévre). Sporným je i poukazovanie na fakt, že vyvedením vojsk došlo 
k oslabeniu ochrany čs. štátnej hranice (teda i socialistického zoskupenia) so Spolkovou 
republikou Nemecko v oblasti Českého lesa a Šumavy.62 Odhliadnúc od toho, že čs. 
velenie nebolo na eventualitu oslabenia prvého operačného sledu absolútne pripravené 
i že opustený priestor boli pripravené zaujať sovietske zväzky dislokované v ČSSR, môže 
skutočnosť poukazovať aj na to, že Moskva od začiatku mieru rizika konfrontácie so 
Západom patrične zohľadňovala, a hranicu zastrašovania nemienila prekročiť.

Nie menej záhadnou ostáva otázka, prečo boli vôbec vojská vybavené špeciálnymi 
prostriedkami. Navyše, v prípade oboch rozhodnutí sa tak stalo na rozkaz z Moskvy, či šlo 
o iniciatívu čs. strany? Spoločne s navýšením počtov „bigošov“ (zaradením motostreleckých 
plukov do zostavy tankových divízií), mohlo najskôr evokovať vybavenie vojakov vodnými 

pro přípravu vojsk ČSLA ve výcvikovém roce 1980 – 1981 za oblast působnosti Správy bojové 
přípravy MNO, 11. 9. 1980. Všetky divízie stálej bojovej pohotovosti boli vyčleňované v prípade 
vypuknutia vojny do 1. strategického sledu zostavy Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy. 
VÚA – SA MO, f. Varšavská smlouva, GŠ / Operační správa 1981, k. 20, č.j. 4144, Vyhodnocení 
„Protokolu o vyčlenění vojsk ČSSR do sestavy Spojených ozbrojených sil a jejich rozvoji na léta 
1976 – 1980“, 19. 11. 1981.
60 V hodnoteniach zväzkov a útvarov ČSĽA z hľadiska ich bojovej pripravenosti sa vo všetkých 
divíziách pravidelne objavovali rôzne nedostatky. V kľúčových meraných ukazovateľoch, ako bola 
príprava veliteľov a štábov, politická, taktická, taktická odborná a technická príprava, riadenie 
bojových vozidiel, strelecká príprava, či stav techniky (t. j. tankov, bojových vozidiel pechoty, 
obrnených transportérov a automobilov) boli na rovnakej úrovni ako ostatné zväzky prvého 
operačného sledu. Vo výcvikovom roku 1979 – 1980 boli všetky divízie stálej bojovej pohotovosti 
hodnotené známkou 4 (dobre), pričom najvyššiu známku 5 (výborne) nemala žiadna. Národní 
archiv Praha (ďalej NA), f. Předsednictvo ÚV KSČ 1980 – 1989, svazek P 152/80-1, Zpráva 
o splnění úkolů ČSLA ve výcvikovém roce 1979 – 1980 a hlavních úkolech ČSLA pro výcvikový rok 
1980 – 1981, 9. 11. 1980. V hodnotení zväzkov a útvarov ČSĽA vo výcvikovom roku 1980 – 1981 
(na ktoré malo ich predvedenie sa v rámci cvičenia podstatný vplyv) bola známkou 4 hodnotená 
(popri 2. motostreleckej divízii) už len 1. tanková divízia, zatiaľ čo 9. tanková divízia známkou 
3 (vyhovujúco). NA, f. Předsednictvo ÚV KSČ 1980 – 1989, svazek P 22/81-1, Zpráva o splnění 
úkolů ČSLA ve výcvikovém roce 1980 – 1981 a hlavních úkolech ČSLA pro výcvikový rok 1981 – 
1982, 19. 10. 1981.
61 Zo zostavy 20. motostreleckej divízie 49. a 65. motostrelecký pluk, resp. z 2. motostreleckej 
divízie 10. motostrelecký pluk. Tamže.
62 Prekvapivo oneskorene na danú situáciu reagovalo Kolegium MNO, ktorého rozhodnutie, aby 
všechny svazky a útvary dislokované na čs. západní státní hranici, jež se mimořádneho vojenského 
cvičení neúčastnili, měly být ve stavu stále vysoké bojové pohotovosti, připravené v přípradě 
nutnosti co nejrychleji přejít na plnění bojových úkolů pocházelo až z 8. decembra 1980. ABS, 
ÚDV-169/2007.
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delami, kasrami a obuškami prípravy proti protestujúcim demonštrantom, nutné pre ich 
prípadné rozháňanie, hliadkovanie v uliciach či ochranu odstavenej bojovej techniky 
intervenčných vojsk. Nepriamo by to potvrdzoval fakt, že motostrelecké pluky boli 
vyzbrojené mohutnými obrnenými transportérmi, ktoré boli ideálne na prehradzovanie 
ulíc, ako tomu bolo napr. v novembri 1989. Ide však o špekulácie, ktoré nie je možné 
potvrdiť. Už samotný fakt, že sa rátalo so zásahom proti demonštrantom v prípade 
vstupu, avšak miera rizika bojov s nevyspytateľnou PĽA zohľadnená nebola, je nereálny. 
V prípade zvažovanej intervencie zasa vyčlenené sily neboli dostatočné; neexistoval 
druhý sled, potrebný na rozvíjanie operačného úspechu prvosledových útočiacich 
vojsk, prenesenie úsilia na nový smer hlavného úderu či zvýšenie odolnosti obrany 
v prípade neúspešného postupu. K dispozícii neboli zálohy na blokovanie miest, posádok 
a vojenských objektov, neboli známe varianty činnosti pri ich ovládaní. V prípade čs. 
vojsk by veľkosť oblasti, do ktorej by cez Krkonoše vstupovali, značne prekračovala 
reálne možnosti jej kontroly (v prípade blokovania, alebo eliminácie protivníkových 
zoskupení) a bol tu pre nich nevýhodný pomer síl.63 Bez ohľadu na to, že ich úloha 
by bola podporná, s ohľadom na odbojnosť a skúsenosti s organizovaním ozbrojeného 
odporu Poliakov, by zrejme neskončila len plnením hliadkových a strážnych úloh či 
blokovaním kasárenských objektov PĽA. V prípade vstupu do Poľska sa totiž (na rozdiel 
od roku 1968) očakával aktívny odpor domáceho obyvateľstva a nebolo isté, či bude PĽA 
lojálna. V tejto súvislosti vyvoláva otázky i priestor sústredenia vojsk. Pohorie Krkonoše, 
cez ktoré sa malo postupovať, nebolo svojím reliéfom z hľadiska pripravovanej invázie 
najvhodnejšie. Hornatý a zalesnený terén totiž výrazne komplikoval organizáciu 
presunu i realizáciu útoku, pričom možnosti rozvinúť manévrovacie a úderné schopnosti 
nasadených zväzkov boli pri očakávanom odpore Poliakov výrazne limitované; na 
rozdiel od „Moravskej brány“, ktorá bola dostatočne rozľahlá a rovinatá na to, aby čs. 
jednotky prípadne vstupovali na územie Poľska spoločne s niektorým zo vševojskových 
zväzkov Strednej skupiny sovietskych vojsk v Československu. Nič na tom nemôže 
zmeniť ani fakt, že v roku 1968 rovnakým priestorom (avšak v opačnom garde) prenikali 
2 z 3 poľských divízií, keďže sa tak dialo pri očakávanej pasivite ČSĽA i domáceho 
obyvateľstva.64 Odvelenie čs. divízií do priestoru preplneného sovietskymi vojskami 
taktiež poukazovalo (okrem politického rozhodnutia zatiahnúť do manévrov aj čs. stranu) 
na teatrálnosť a absurdnosť celej situácie.65 Neznámou tiež ostávalo, prečo neboli divízie 

63 Vyčlenené zväzky mali vstupovať do priestoru Sliezskeho vojenského okruhu, najsilnejšieho 
z operačných zoskupení PĽA, podriadeného veliteľstvu pozemných vojsk. V jeho zložení boli 2 
motostrelecké a 3 tankové divízie, 3 delostrelecké a 2 ženijné brigády a 6 samostatných plukov. 
Priestor, kde mali čs. vojská operovať, bol na hranici 11. tankovej divízie (Źagań), 10. tankovej 
divízie (Opole), 2. motostreleckej divízie (Nysa), 1. ženijnej brigády (Brzeg) a 18. delostreleckej 
brigády (Bolesławiec). Obe tankové divízie sa zúčastnili spojeneckej invázie v roku 1968. K zloženiu 
vojsk PĽA bližšie pozri: https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Al%C4%85ski_Okr%C4%99g_
Wojskowy.
64 Počas Operácie „Dunaj“ v auguste 1968 vstupovali do ČSSR v prvej vlne 10. a 11. tanková 
divízia, v druhej vlne 4. motostrelecká divízia. V prvom slede útočili jednotky v sile 12 846 
vojakov, 456 tankov, 320 obrnených transportérov, 178 diel rôzneho kalibru, 2 564 automobilov 
a 6 stíhacích lietadiel; po začlenení druhého sledu to už predstavovalo 24 341 vojakov, 647 
tankov, 588 obrnených transportérov, 393 diel rôzneho kalibru, 4 799 automobilov a stíhacích 36 
lietadiel. Spoločne so zálohami na území Poľska mali poľské sily 28 612 vojakov, 750 tankov, 592 
obrnených transportérov, 227 diel, 103 protitankových kanónov, 104 protilietadlových kanónov, 
5 663 automobilov a 36 stíhacích lietadiel. PAJÓREK, Leszek. Účast polské armády na operaci 
DUNAJ. In Historie a vojenství, roč. XLV, 1996, č. 1, s. 77-83. ISSN 0018-2583.
65 Zo vševojskových zväzkov Strednej skupiny (operačného zoskupenia) sovietskych vojsk 
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presunuté v rámci Akcie bližšie k hraniciam v snahe vytvoriť inváznym silám vhodnejší 
nástupný priestor i to, aký zmysel malo vôbec predstierať prípravy invázie cvičením?

V tomto svetle teda môžu všetky uvedené zvláštnosti Akcie vyznievať irelevantne 
a vo vzťahu k svojmu inváznemu „predurčeniu“ len zvýrazňovať formálny charakter 
i kamufl ážne zameranie samotných spojeneckých manévrov. Fakt, ako situáciu vnímala 
a čomu verila čs. strana, by bol bezpredmetný, rovnako ako všetko, čo prebehlo zo 
strany ČSĽA. Akciu KRKONOŠE je preto nutné vnímať a posudzovať komplexne 
v kontexte samotných spojeneckých manévrov Sojuz ’80, pri rešpektovaní všetkých 
medzinárodných súvislostí, vojensko-politických a vojensko-odborných hľadísk. I keď 
bez sovietskych archiválií je vyriešenie tohto rébusu nemožné, viacero nepriamych 
dôkazov nám umožňuje skutočný účel zvýšenej aktivity vojsk Varšavskej zmluvy 
z decembra 1980 aspoň odhadnúť.66 Indície skôr poukazujú na ich demonštratívny 
charakter. Manévre boli prejavom sily, ktoré mali ukázať pripravenosť „Spojencov“ 
vstúpiť na jeho územie v prípade, že poľské vedenie neprijme opatrenia na potlačenie 
„protisocialistických síl“. Mali súčasne zastrašiť poľskú opozíciu a byť skôr poistkou 
pre hladké zavedenie výnimočného stavu poľskými orgánmi. Je zrejmé, že Sovietsky 
zväz po celú dobu krízy vytváral na poľské vedenie nátlak (menili sa len jeho forma 
a intenzita) a táto psychologická hra v štýle dnešných PSYOPS nepochybne mohla (a to 
nielen medzi poľským vedením) vyvolať dojem z hroziacej vojenskej intervencie, čo 
bolo minimálne v úvodnej fáze poľskej krízy na prelome rokov 1980/1981 aj cieľom 
sovietskeho postupu.67 V podstate ale malo ísť o zastierací manéver, v ktorom sa hrozba 
vojenskej invázie stala „len“ vhodným i účinným prostriedkom nátlaku na zasahovanie 
do udalostí v Poľsku.

v ČSSR boli v tomto priestore dislokované 15. gardová tanková divízia (Milovice), 18. gardová 
motostrelecká divízia (Mladá Boleslav) a 48. motostrelecká divízia (Vysoké Mýto). Neďaleko 
v Nízkých Jeseníkoch bola dislokovaná aj 31. tanková divízia (Bruntál). http://armada.vojenstvi.
cz/povalecna/sovet.vojska/3.htm
66 V tejto súvislosti sú signifi kantným diametrálne odlišné názory niektorých účastníkov 
a pamätníkov spojeneckých manévrov na ich skutočné zámery. Plány invázie dôsledne odmietal 
bývalý hlavný veliteľ Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy maršal Viktor G. Kulikov. Ako 
dôvod označil chýbajúcu politickú vôľu poľského i sovietskeho vedenia. Jej niekdajší náčelník štábu 
arm.gen. Anatolij I. Gribkov nepopieral, že plány na vyslanie vojsk do Poľska boli vypracované, 
súčasne ale uznal, že Moskva mala k dispozícii viacero scenárov ako situáciu (ohrozujúcu sovietsky 
bezpečnostný perimeter) riešiť. BÍLÝ, Matěj. 1981: Role Varšavské smlouvy ref. 2, s. 38-40. V. 
P. Dubynin (na prelome rokov 1980 – 1981 veliteľ 8. gardovej tankovej divízie Bieloruského 
vojenského okruhu, neskôr veliteľ Severnej skupiny sovietskych vojsk v Poľsku a v roku 1992 ako 
arm. gen. historicky prvý náčelník GŠ ozbrojených síl Ruskej federácie) zasa poukazoval na to, že 
SSSR připravil v roce 1981 plány, kterých cílem bylo spacifi kování Polska a že jeho divízia mala 
obsadzovať Varšavu. DUBYNIN, V. P. Povesť o nastojaščem generale. Moskva 2003. Gen. M. 
Vacek (v čase Akcie náčelník štábu – 1. zástupca veliteľa 1. armády, neskôr ako arm. gen. náčelník 
GŠ a minister národnej obrany) pre zmenu poukázal na fakt, že cieľom manévrov bolo vytvořit 
přesunem některých svazků Varšavské smlouvy ke státní hranici jisté podmínky pro řešení situace 
samotnými vládními představiteli Polska. VACEK, ref. 53, s. 32. Fakt, že otázka inváznych príprav 
nebola zmienená v žiadnom dokumente, potvrdil aj dlhoročný vedúcí ruských štátnych archívov R. 
G. Pichoja, podľa ktorého sa malo veľa hovoriť „len“ o nátlaku na poľské vedenie a rozhodných 
požiadavkach na zavedenie výnimočného stavu. PICHOJA, Rudolf. Historia władzy w Związku 
Radzieckim. 1945 – 1991. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 407. ISBN 978-83-
01-16721-9.
67 Psychologické operácie (PSYOPS, anglicky Psychological Operations) sú dnes defi nované 
ako plánované psychologické činnosti zamerané na nepriateľské, spojenecké a neutrálne cieľové 
skupiny v čase mieru, krízy či vojny za účelom ovplyniť ich postoje a správanie takým spôsobom, 
aby boli dosiahnuté vytýčené vojenské a politické ciele.
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Hovorí pre to hneď niekoľko argumentov. Tým hlavným je relatívne nízky počet vojsk 
zapojených do manévrov.68 Intervencie do menšieho Československa sa zúčastnilo 30 
divízií, z toho v úvodnej vlne 23. Podľa sovietskych plánovačov pritom bolo na paci-
fi káciu Poľska nutné použiť minimálne 45 divízií. Ani z rozsahu príprav nič nenasvedčuje 
tomu, že by sovietska strana v tej dobe plánovala operáciu porovnateľnú s inváziou do 
ČSSR v auguste 1968. Na rozdiel od nej sa pritom očakával aktívny odpor. Aj z hľa-
diska organizácie cvičení vyvstáva nejeden otáznik. Účastníci rokovania na GŠ 
v Moskve 1. decembra 1980 boli oboznámení s prípravou neplánovaných manévrov 
bez bližšej špecifi kácie operačného zámyslu a vojensko-odborných cieľov. Okrem sta-
novenia dvojetapovej fázy (ako jedinej dokumentačne potvrdenej úlohy cvičenia) chýba-
li najdôležitejšie údaje, bežne spracovávané pri každom spojeneckom cvičení a na 
všetkých stupňoch velenia (ako termín konania, teritoriálny rozsah, zámysel bojujúcich 
strán, námet, učebné ciele, východzia situácia vojsk). To malo byť dôkazom formálnosti 
celého stretnutia a maskovania intervencie sériou cvičení, ktoré umocňovalo ich jasné 
prepojenie na vnútropolitický vývoj Poľska prostredníctvom apelovania na potrebu de-
monštrovať silu. Zaranžované to ale mohlo byť i v opačnom garde, t. j., že prítomné 
strany vnímali manévre ako „predstupeň“ invázie implicitne a v tomto domnení boli 
ponechané.69 Kremeľ potreboval hercov, ktorí vytýčeným roliam verili a hrali ich naplno 
(bez ohľadu na rezervy a nedostatky), aby bola navodená želateľná atmosféra, t. j., aby 
všetko „len“ vyzeralo ako prípravy vojenskej intervencie. Najvierohodnejšie predstavenie 
je totiž také, ktorému veria všetci zúčastnení – diváci i herci. Na stretnutí bolo direktívne 
úlohovanie realizované výlučne ústnymi rozkazmi a grafi cky, bez potvrdzujúcej písomnej 
dokumentácie, čo by za reálneho vývinu udalostí bolo v prípade takého závažného 
vojensko-politického rozhodnutia s medzinárodným dosahom nepravdepodobné. Sa-
motný fakt, že by bolo možné všetko naplánovať a pripraviť v takom krátkom čase, je 
absolútne nereálny – predovšetkým ak zvážime, že operácia Dunaj (pod ktorou sa skrývala 
spojenecká intervencia do Československa v auguste 1968) sa pripravovala viac ako 
4 mesiace. Stretnutie, veľmi pravdepodobne, bolo súčasťou efektného (a vo výsledku 
i efektívneho) nátlaku, ktorého hlavným cieľom bolo ukázať Poliakom rozhorčenosť, 
ako aj pripravenosť a odhodlanie vstúpiť.70 O to viac v predvečer stretnutia vedúcich 
68 Účasť čs. divízií možno označiť za symbolickú. Ešte menší rozsah účasti bol z nemeckej 
strany, ktorá pre to vyčlenila 9. tankovú divíziu (bez práporu tankov T-72) s podpornými útvarmi 
a jednotkami (t. j. 3. motostreleckým práporom 28. motostreleckého pluku, 9. delostreleckým 
raketovým oddielom a oddielom samohybných diel). Veliteľom operačnej skupiny, vedenej ako 
štáb 10. armády, bol plk. Hans-Jűrgen Wolf. Zodpovedným za prípravu i realizáciu manévrov 
bol z nemeckej strany veliteľ pozemných vojsk genplk. H. Stechbarth, za riaditeľa cvičenia bol 
určený veliteľ Vojenského okruhu V (Neubrandenburg) genmjr. Manfred Gehmert. KAMIŃSKI, 
ref. 9, s. 225-226, dokument č. 88; pozri tiež dokument č. 95, s. 286-288 (Rozkaz nr 118/80 ministra 
obrony narodowej NRD o przygotowaniu i przeprowadzeniu wspólnych ćwiczeń Zjednoczonych Sił 
Zbrojnych państw stron Układu Warszawskiego, 6. 12. 1980).
69 Na zhromaždení vedúcich funkcionárov ČSĽA na GŠ v Prahe 2. decembra 1980 boli všetci 
oboznámení len s časťou týkajúcou sa úloh čs. divízií, ktoré mali plniť na čs. území. Je tak otázne, 
či skutočné zámery boli vôbec niekomu z čs. okolia známe. Zdá sa málo pravdepodobné, aby 
o nich Blahník neinformoval nadriadeného, prípadne, aby ich opomenul, či nebodaj utajil. Rovnako 
nepravdepodobné sa tiež javí, že by opomenul svoju oznamovaciu povinnosť minister obrany 
vrchnému veliteľovi ozbrojených síl Husákovi, ak by ho Blahník informoval.
70 Podľa výpovedí div. gen. Tadeusza Hupałowského (v rokoch 1973 – 1981 1. zástupcu 
náčelníka GŠ PĽA) pred Vyšetrovacou komisiou v apríli 1995 mu maršal N. V. Ogarkov v Moskve 
1. decembra 1980 povedal, že situace v Polsku nedává spát národu SSSR a taktéž národům ostatních 
spojeneckých zemí, že stranické a politické vedení začína den čtením informací o Polsku a taktéž 
končí tímto den […] Je to kniha, která neustále leží na stole, bez které se nelze obejít. Jinak řečeno, 
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predstaviteľov krajín Varšavskej zmluvy 4. až 5. decembra v Moskve, na ktorom bola 
poľská delegácia tvrdo konfrontovaná.71

Podobne, ako v prípade KRKONOŠ i v prípade intervencie absentovala základná 
dokumentácia na plánovacej a riadiacej úrovni. Len ťažko si predstaviť realizáciu 
a organizáciu takej komplikovanej vojenskej operácie bez aspoň predbežných nariadení 
určených pre velenie jednotlivých armád Spojencov, v snahe poskytnúť im čo najviac času 
na prípravu. Neboli rozpracované žiadne plány organizácie všestranného zabezpečenia 
bojovej činnosti a velenia na území PĽR, ktoré by určovali spôsob a poradie plnenia 
bojových úloh, úlohy pre sily a prostriedky, každý druh zabezpečenia i spôsob súčinnosti. 
Na operačnom veliteľskom stupni neexistovali operačné smernice na organizáciu 
bojovej činnosti a riadenie vojsk, ktoré by konkretizovali vyhodnotenie situácie a síl 
protivníka v pásme bojovej činnosti (kľúčové pri príprave rozhodnutí), úlohy plnené 
v prospech inváznych síl, rozhranie medzi nimi, zámysel a bojové úlohy podriadených 
so špecifi káciou nepriateľa, poradia, v akom ho ničiť (pacifi kovať), smer sústredenia 

v Polsku se rozvíjí kontrarevoluce a vedení spřátelených armád a států /konkrétně SSSR, ČSSR 
a NDR/ domnívá se, že nastala doba, aby prostě vstoupily spojenecké armády do Polska, abychom 
provedli taktéž změnu politické situace v Polsku. Spoločne s arm. gen. Wojciechom Jaruzelským 
(v rokoch 1968 – 1983 ministrom národnej obrany PĽR) de facto potvrdili, že všetko bolo 
naaranžované tak, aby vyvinulo větší nátlak na polskou delegaci na zasedání Politického poradního 
výboru Varšavské smlouvy. APS, f. PsP ČR - I. volební období, k. 188, i. č. 1095 (výpoveď generálov 
W. Jaruzelského a T. Hupałowského).
71 Bezprostrednými dôvodmi stretnutia Politického poradného výboru Varšavskej zmluvy 
sa stali těžké a znepokojivé události probíhajíci v PLR. Poľsko zastupovali okrem iného prvý 
tajomník ÚV Poľskej zjednotenej robotníckej strany Stanislaw Kania, predseda Rady ministrov 
Józef Pińkowski, minister národnej obrany arm.gen. Wojciech Jaruzelski a minister vnútra div.
gen. Miroslaw Milewski; Bulharsko prvý tajomník ÚV Bulharskej komunistickej strany – 
predseda štátnej rady Todor Živkov a predseda Rady ministrov Stanko Todorov; ČSSR generálny 
tajomník ÚV KSČ a prezident Gustáv Husák a predseda vlády Lubomír Štrougal; Maďarsko prvý 
tajomník ÚV Maďarskej socialistickej robotníckej strany János Kádar; NDR generálny tajomník 
ÚV Zjednotenej socialistickej strany Nemecka a predseda Štátnej rady Erich Honecker, predseda 
Rady ministrov Willi Stoph, minister národnej obrany arm. gen. Heinz Hoffmann a minister štátnej 
bezpečnosti arm. gen. Erich Mielke; Rumunsko generálny tajomník Rumunskej komunistickej 
strany a prezident Nicolae Ceausescu a predseda vlády Ilie Verdets; ZSSR generálny tajomník 
ÚV Komunistickej strany Sovietskeho zväzu a predseda prezídia Najvyššieho Sovietu Leonid I. 
Brežnev, predseda Rady ministrov Nikolaj A. Tichonov, minister zahraničných vecí Andrej 
A. Gromyko, minister obrany maršal Sovietskeho zväzu Dmitrij F. Ustinov a predseda Výboru 
štátnej bezpečnosti (t. j. KGB) arm. gen. Jurij V. Andropov. Zúčastnení (okrem Rumunov) dali 
poľskej delegácii najavo hlboké znepokojenie nad prebiehajúcimi udalosťami v Poľsku, které 
mohli vyvolať v socialistickom tábore řetězovou reakci s osudnými důsledky. Podľa Brežneva 
Bratrské socialistické státy nedovolí, aby PLR byla vytržena ze socialistického společenství 
[…] Nynější události se hluboce dotýkají bezpečnosti socialistických zemí […] situace v Polsku 
a ohrožení socialismu, k němuž zde dochází, není jen otázkou Polska. Je naší společnou záležitostí. 
Nezapomínáme, že na polské půdě v boji proti fašismu a za osvobození Polska položilo své životy 
600 tisíc sovětských vojáků. Krev sovětských a polských bojovníků se spojila v jednom potoce 
osvobozeneckého boje. Nepřátele socialismu ať v Polsku, nebo za jeho hranicemi musí vědět, že 
socialističtí přátelé a spojenci Polsko z rukou nepustí. I keď všetci Poliakov nabádali na rázne 
vysporiadanie sa s „kontrarevoluciou“ pomocou administrativních, případně násilných prostředků, 
nik zo zúčastnených nebol pre inváziu, k akej Spojenci pristúpili v roku 1968. Priam prorocké boli 
slová Ceausesca: Nelze ztrácet ze zřetele, co by znamenala možnost zásahu zvenku pro socialismus 
vůbec […] Proto musíme poskytnout polským soudruhům veškerou podporu, aby vyřešili situaci 
vlastními silami, prostředky, které oni sami budou považovat za nejvhodnější. APS, f. PsP ČR - I. 
volební období, k. 195, i.č. 1384, Záznam ze setkání vedoucích stranických a státních představitelů 
členských států Varšavské smlouvy, 11. 12. 1980.
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hlavného úsilia, objektov určených na ničenie (obsadenie), a spôsobov používania 
zbraní, síl a prostriedkov. Neboli vydané pokyny na zladenie bojového úsilia všetkých 
druhov vojsk a prostriedkov podľa ich úlohy, času a miesta. Chýbali údaje o šírke/hĺbke 
bojových úloh zväzkov, čase na organizáciu bojovej činnosti, rýchlosti presunu a o tempe 
útoku. Absentovali i opatrenia na zaistenie prieskumu, bojovej činnosti pred napadnutím 
a prieskumom, ženijné a chemické zabezpečenie, maskovanie, rádioelektronický boj, 
hydrometeorologické, poveternostné, topografi cko-geodetické a tylové zabezpečenie. Je 
tu taktiež účasť predstaviteľov PĽA na všetkých etapách plánovania (hoci bezprostrednú 
prípravu na samotné cvičenie nakoniec nerealizovali), ako aj ohlásenie cvičenia v zhode 
s pravidlami Záverečného aktu Helsinskej konferencie o bezpečnosti a spolupráci 
v Európe (i keď lehota 21 dní nebola striktne dodržaná). Okrem toho riešenie krízy 
vlastnými silami preferovalo poľské politické vedenie i radikálne zmýšľajúca časť 
poľskej generality, čo vítala koniec-koncov aj rozhodujúca časť sovietskej „verchušky“. 
Nepriamo na to poukazuje aj samotný fakt, že k vyhláseniu výnimočného stavu v Poľsku 
nakoniec došlo až v decembri 1981, keď bol dostatok času na silové riešenie.

Je nutné mať na pamäti i to, že i keď niektoré neštandardné aspekty spojeneckého 
cvičenia umožnili špekulovať o jeho skutočnom účele, ofi ciálny plán decembrových 
manévrov plne korešpondoval s inými cvičeniami Varšavskej zmluvy. Manévre 
samotné treba vnímať v kontexte vtedajšej medzinárodnej situácie, charakteristickej 
krachom politiky détente a návratom konfrontácie mezi Východom a Západom, ktoré 
sprevádzalo zvyšovanie vojenských rozpočtov i nárast vojenských cvičení na hranici 
NATO a Varšavskej zmluvy v Európe.72 Pri zhodnotení zámerov cvičenia je taktiež nutné 
zohľadniť to, že „poľská kríza“ vypukla vo chvíli, keď možnosti Sovietskeho zväzu boli 
limitované. V tejto súvislosti teda najviac rezonuje otázka, nakoľko boli plány invázie 
reálne a možné. V kontexte hroziacej novej eskalácie studenej vojny mal Kremeľ v prvom 
rade enormný záujem zabrániť novým pretekom v zbrojení, zjavným už z jeho úsilia 
v odzbrojovacom procese. Prekvapivo realistický postoj vychádzal z reálnej situácie, 
konkrétne z hĺbky krízy, alarmujúcej hospodárskej situácie a stále väčšej závislosti od 
Západu. Prípadná vojenská akcia v PĽR by priniesla podstané rozšírenie hospodárskych 
sankcií uvalených na Moskvu po invázii do Afganistanu rok predtým.73 Boli tu i nečakané 
následky tejto intervencie, kde vypukla regulárna partizánska vojna a bolo zrejmé, že 
jej eliminácia si (pri bohatom sponzoringu zo strany USA) vyžiada dlhodobé riešenie 
a značné fi nančné prostriedky. Rozhodne bez významu nebola ani skúsenosť s politickým 
neúspechom invázie do ČSSR a naopak úspech politiky „normalizácie“.74 Postoj ZSSR 
voči udalostiam v Poľsku bol teda od začiatku jasný a jeho princípom bolo zdržať sa 
rozhodných krokov a sústrediť tlak na vedenie Poľska (ktorý bol prítomný aj počas 
nasledujúceho roka a predovšetkým počas cvičenia Sojuz’81), aby samo pristúpilo 
k silovému vysporiadaniu sa s „kontrarevolúciou“ – i keď predovšetkým v úvodnej fáze 
„poľskej krízy“ otázka intervencie v politických kuloároch bezosporu rezonovala.75

72 BÍLÝ, „Bratrská pomoc“, ref. 2, s. 161-163.
73 DURMAN, Karel. Útěk od praporů. Kreml a krize impéria 1964 – 1991. Praha : Karolinum, 
1998, s. 294-295, ISBN 80-7184-672-4.
74 KAMIŃSKI, Łukasz. „O vstupu vojsk nemůže být řeč“. Sovětská vláda a krize v Polsku 
v letech 1980 – 1981. In Securitas Imperii, roč. XX, 1/2012, s. 39-43. ISSN 1804-1612.
75 Spojenecké cvičenie Sojuz ’81 (uskutočnené v období 16. marca až 7. apríla 1981) bolo 
podobnou nátlakovou akciou ako Sojuz ’80.
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Príloha č. 1
Organizačné zloženie nasadených vojsk ČSĽA počas Akcie KRKONOŠE*

1. tanková divízia Slaný
Čestný názov: Kijevská, Bielocerkevská, Dukliansko-Prešovská, Popradská tanková divízia 
Klementa Gottwalda
1. tankový pluk Strašice
2. tankový pluk Rakovník
3. motostrelecký pluk Louny
74. motostrelecký pluk (20. msd) Karlovy Vary
1. delostrelecký pluk Terezín
5. protilietadlový pluk Žatec

1. prieskumný prápor Podbořany
2. spojovací prápor Slaný
3. ženijný prápor Terezín
5. zdravotnícky prápor Terezín
5. automobilový prápor Postoloprty
5. prápor chemickej ochrany Slaný
1. raketometný oddiel Terezín
1. samostatný raketometný oddiel Terezín (operačná skupina)
1. prápor opráv techniky Žatec
1. veliteľská batéria Slaný

9. tanková divízia Tábor
Čestný názov: Opavská, Pražská tanková divízia Jana Žižku z Trocnova
14. tankový pluk Písek
17. tankový pluk Týn nad Vltavou
79. motostrelecký pluk Benešov
11. motostrelecký pluk (2. msd) Klatovy
362. delostrelecký pluk Lešany
9. protilietadlový pluk Lešany

9. prieskumný prápor Vimperk
9. spojovací prápor Tábor
8. ženijný prápor Týn nad Vltavou
4. zdravotnícky prápor Písek
54. automobilový prápor Písek
4. prápor chemickej ochrany Vráž
9. raketometný oddiel Benešov
9. samostatný raketometný oddiel Jistebnice (operačná skupina)
9. prápor opráv techniky Tábor
9. veliteľská batéria Jistebnice

* Ide len o približný prehľad, keďže žiadne údaje z hľadiska organizačného zloženia nasadených vojsk ČSĽA počas Akcie 
KRKONOŠE nie sú k dispozícii. Jediné prináša A. Kříž, sú však poznamenané mnohými nepresnosťami a viaceré nie je možné 
potvrdiť ani vyvrátiť. KŘÍŽ, Antonín: Krkonoše 80, s. 33-34. Je preukázateľné, že z každej tankovej divízie bol vyčlenený 1 
tankový pluk – konkrétne z 1. tankovej divízie 21. tankový pluk (Žatec) a z 9. tankovej divízie 18. tankový pluk (Tábor). Miesto 
nich boli do nich začlenené motostrelecké pluky iných zväzkov, do 1. tankovej divízie 74. motostrelecký pluk 20. motostreleckej 
divízie a do 9. tankovej divízie 11. motostrelecký pluk 2. motostreleckej divízie. Kříž ale uvádza, že spoločne s nimi bol do 
každej extra zaradený aj 1 motostrelecký prápor, do 1. tankovej divízie 1. motostrelecký prápor 65. motostreleckého pluku 20. 
motostreleckej divízie a do 9. tankovej divízie 1. motostrelecký prápor 62. motostreleckého pluku 15. motostreleckej divízie. 
Jeho prehľad neuvádza v rámci útvarov a jednotiek oboch nasadených divízií ani prápory opráv techniky a veliteľské batérie, 
v rámci 1. tankovej divízie ani 1. samostatný raketometný oddiel a 1. delostrelecký pluk. Minimálne v prípade práporov opráv 
techniky (ktoré mali na starosti technické zabezpečenie vyvedených vojsk) sa to javí nepravdepodobné. K dispozícii je taktiež 
Rozkaz ministra národnej obrany z 5. decembra 1980, ktorý síce prehľad o zložení zväzkov neuvádza, napriek tomu je konkrétny. 
Podľa neho mali mať vyčlenené zväzky 2 tankové a 2 motostrelecké pluky, divízne útvary a jednotky v plnom rozsahu + operačnú 
skupinu samostatného delostreleckého oddielu. To síce samo osebe neznamená, že zväzky museli byť v kompletnom zložení, 
neuvádza však žiaden iný konkrétny údaj podobný tomu, aby 1. tanková divízia nechala v posádke organizačné prvky určené pre 
vytvorenie mobilizovanej 16. tankovej divízie (čo sa týkalo 16. samostatného raketometného oddielu).
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minister národnej obrany arm.gen. Martin DZÚR
GENERÁLNY ŠTÁB
náčelník GŠ – 1. zástupca ministra národnej obrany genplk. Miloslav BLAHNÍK

1. zástupca NGŠ genpor. Jozef TUROŠÍK
zástupca NGŠ genpor. Jiří NEČAS
ďalší zástupcovia náčelníka GŠ:
náčelník Operačnej správy genmjr. Vasil PAVLIČ

náčelník Operačného odd. plk. Zdeněk KAŠIČKA
náčelník Spravodajskej správy genpor. Josef BROŽ
náčelník Organizačnej a mobilizačnej správy genpor. Jaroslav KLOUDA
náčelník ústredného plánovania genpor. Vojtěch SROVNAL

náčelník spojovacieho vojska genpor. Ladislav STACH
náčelník ochrany utajovaných skutočností plk. Emil Čevela
náčelník topografi ckej služby plk. Ladislav KEBÍSEK
náčelník rádioelektronického boja plk. Ján PAPRČKA

SPRÁVY DRUHOV VOJSK FMNO
náčelník Správy bojovej prípravy – zástupca ministra genpor. Miloslav ZÍKA
náčelník raketového vojska a delostrelectva genpor. Miroslav PELOUŠEK
náčelník tankovej a automobilovej služby genmjr. Zdeněk JAŠEK
náčelník ženijného vojska genmjr. Jiří BRYCHTA
náčelník chemického vojska genmjr. Ján FRANKO
veliteľ protivzdušnej obrany genpor. Karol SENEŠI
veliteľ letectva – zástupca ministra národnej obrany genpor. Jozef REMEK
veliteľ protivzdušnej obrany štátu genpor. Michal PRELEC

SAMOSTATNÉ ZLOŽKY FMNO
náčelník Kádrovej správy genpor. Pavol PAPAČ
náčelník výzbrojnej služby genmjr. Rudolf TVAROŠKA

HLAVNÁ POLITICKÁ SPRÁVA ČSĽA
náčelník Hlavnej politickej správy genplk. Antonín BRABEC

náčelník Stranícko-organizačnej správy genmjr. Cyril RABUŠIC
náčelník Ideologickej správy genmjr. Jaroslav KLÍCHA

HLAVNÉ TYLO ČSĽA
náčelník Hlavného tyla genpor. Ján LUX

náčelník proviantnej služby genmjr. Pavol RÍŠA
náčelník výstrojnej služby plk. František ROUBAL
náčelník vojenskej dopravy plk. František BEČVÁŘ
náčelník služby pohonných hmôt a mazív genmjr. Zdeněk HORÁK
náčelník zdravotníckej služby genmjr. Bohumil INDRA

ZLOŽKY MIMO REZORT FMNO
náčelník Hlavnej správy vojenskej kontrarozviedky genmjr. Cyril-Method OHRABLO
hlavný vojenský prokurátor genmjr. Ján KOLLÁR

Príloha č. 2
Personálne obsadenie vybraných armádnych postov v rámci FMNO a GŠ počas 

Akcie KRKONOŠE**

** Prehľad uvádza vybrané armádne posty centrálnych orgánov vojenskej správy, hoci nie všetky 
z uvádzaných zložiek sa podieľali na zabezpečovaní Akcie KRKONOŠE. Pri absencii relevantných 
archívnych prameňov ale nie je možné okruh zainteresovaných zložiek 100 % zrekonštruovať. 
Osoby, priezviska ktorých sú uvádzané veľkými písmenami, boli v priebehu činnej služby v ČSĽA 
menované do vojenskej hodnosti čs. generála. Uvádzané hodnosti označujú skutočné hodnosti, 
v ktorých zmienené osoby v tomto období reálne zastávali konkrétne funkcie (bez ohľadu na 
to, k akým sa nakoniec dopracovali neskôr). Osoby zvýraznené tučným písmom sú slovenskej 
národnosti.
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Veliteľstvo a štáb Západného vojenského okruhu („riaditeľstvo cvičenia“):
veliteľ genplk. František VESELÝ
náčelník štábu – 1. zástupca veliteľa genpor. Milán VÁCLAVÍK
zástupca veliteľa genmjr. Emil LÍŠKA
zástupcovia náčelníka štábu
náčelník Operačnej správy plk. Ján MARTINSKÝ
náčelník Spravodajskej správy plk. Ján KOZOJED (poverený)
náčelník Organizačnej a mobilizačnej správy plk. Miroslav Svoboda

náčelník spojovacieho vojska plk. Jan VINTR
náčelník ochrany utajovaných skutočností plk. Antonín Pospěch
náčelník topografi ckej služby pplk. Josef Širůček
náčelník rádioelektronického boja pplk. Ladislav Polák

náčelník bojovej prípravy – zástupca veliteľa genmjr. Jaroslav GOTTWALD
náčelník raketového vojska a delostrelectva genmjr. Leopold ROULE
náčelník tankovej a automobilovej služby plk. Antonín Novotný
náčelník ženijného vojska plk. Lubomír TŮMA
náčelník chemického vojska plk. Miroslav BUDSKÝ
veliteľ protivzdušnej obrany plk. Ladislav TOMEČEK

náčelník Kádrovej správy plk. Jan Tyl
náčelník výzbrojnej služby plk. Miloš OSTÁDAL

náčelník Politickej správy – zástupca veliteľa genmjr. Július HAŠANA
náčelník Stranícko-organizačného odd. plk. Oskar MAREK
náčelník Ideologického odd. plk. Vlastimil KOPEČEK

náčelník tyla – zástupca veliteľa genmjr. Miroslav REMEŠ
náčelník proviantnej služby plk. Oldřich PYTLÍK
náčelník výstrojnej služby plk. Jaroslav Špírek
náčelník služby pohonných hmôt a mazív plk. Karel Brychta
náčelník zdravotníckej služby plk. Bohumil Mík

náčelník Správy vojenskej kontrarozviedky plk. Vladimír Navrátil

Príloha č. 3
Personálne obsadenie vybraných armádnych postov v rámci veliteľstva ZVO 

počas Akcie KRKONOŠE
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1. tanková divízia:
veliteľ plk. Josef VINCENC
náčelník štábu – 1. zástupca veliteľa pplk. Václav GROHMAN
zástupca veliteľa pre bojovú prípravu mjr. Jaroslav KINDL
zástupca veliteľa pre veci politické – náčelník PO mjr. Jaroslav Šerák
velitelia podriadených útvarov a útvarov prepodriadených z iných zväzkov zúč. sa cvičenia:
veliteľ 1. tankového pluku mjr. Miroslav Korman
veliteľ 2. tankového pluku mjr. Jiří ŠRÁMEK
veliteľ 3. motostreleckého pluku mjr. Miroslav MATĚJKA
veliteľ 74. motostreleckého pluku (20. msd) mjr. Jaroslav Urban
veliteľ 1. delostreleckého pluku mjr. Jan Šťastný
veliteľ 5. protilietadlového pluku plk. Karel Šarboch

9. tanková divízia:
veliteľ plk. Josef KYLAR
náčelník štábu – 1. zástupca veliteľa pplk. Václav Brožovský
zástupca veliteľa pre bojovú prípravu plk. Milan Švrček
zástupca veliteľa pre veci politické – náčelník PO mjr. Jiří Husák
velitelia podriadených útvarov a útvarov prepodriadených z iných zväzkov účastniacích sa cvičenia:
veliteľ 14. tankového pluku mjr. František Náhončík
veliteľ 17. tankového pluku mjr. František Kyncl
veliteľ 79. motostreleckého pluku mjr. Drahomír Janka
veliteľ 11. motostreleckého pluku (2. msd) mjr. Jozef Žerebák
veliteľ 362. delostreleckého pluku mjr. František Konečný
veliteľ 9. protilietadlového pluku mjr. Karel Tichý

Príloha č. 4
Personálne obsadenie vybraných armádnych postov v rámci nasadených vojsk 

počas Akcie KRKONOŠE



161

VOJENSKÁ HISTÓRIA

Príloha č. 5
Mapa dislokácie vševojskových zväzkov Západného vojenského okruhu počas 

Akcie KRKONOŠE***

*** Mapa uvádza len vševojskové zväzky a útvary Západného vojenského okruhu, keďže Východný 
vojenský okruh mal tylový a výcvikový charakter a existovali tu len divízie na znížených počtoch, 
rámcové a výcvikové. Divízie stálej bojovej pohotovosti (t.j. na plných počtoch) pôsobili len v rámci 
1. armády ZVO, v rámci 4. armády ZVO (okrem 9. tankovej divízie) len divízie na znížených 
počtoch. V rámci teritoriálnej pôsobnosti ZVO boli zo vševojskových zväzkov Strednej skupiny 
sovietskych vojsk v ČSSR na území Čiech a Moravy dislokované 4.
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PERSONÁLIE

ĽUDOVÍT DAIT – POĽNÝ PILOT RAKÚSKO-
-UHORSKÉHO LETECTVA

JURAJ ČERVENKA

ČERVENKA, Juraj: Ľudovít Dait – Field Pilot of the Austro-Hungarian Air Force. 
Vojenská história, 2, 21, 2017, pp 162-167, Bratislava.
In the published material, the author introduces the readers to the life stories of the 
Austro-Hungarian Air Force pilot of Slovak origin, Ľudovít Dait. He was born on 
2 January 1894 in the municipality of Cajla (nowadays a part of Pezinok). After the 
outburst of the World War 1, he was presumably recruited for the Hungarian Home 
Guard. In 1916, he joined the air unit, Fliegerkompagnie 9, which operated at the 
airport Podhajce at Ternopiľ in Halič. In 1917, he was transferred to Fliegerkompagnie 
1 in Novi Sad. He died on 30 August 1917 during a fl ight accident and was buried in 
Novi Sad. During his short life, he received several accolades – Ćharles Military Cross, 
II. Class Silver Medal for Bravery and I. Class Silver Medal for Bravery. The text is 
suitably accompanied by photographs of Ľudovít Dait, his pilot license, preserve in the 
Small Carpathian Museum in Pezinok, as well as the Hansa – Brandenburg biplane.
Military History. Austria-Hungary. World War 1. Air Force. Personal data. Ľudovít 
Dait – Pilot of Slovak Origin.

Príslušníci rakúsko-uhorských leteckých oddielov pochádzali zo všetkých kútov mno-
honárodnostnej monarchie, pričom počas prvej svetovej vojny operovali nad bojiskami 
v rôznych častiach Európy. Aj nad tzv. severovýchodným frontom, šírymi pláňami Haliče, 
lietali rodáci z dnešného Slovenska. A hoci nie všetci sa zapísali do histórie leteckej vojny 
tak výrazne, ako napr. úspešné letecké esá, bez nich by história K. u. k. Luftfahrtruppen 
nebola kompletná. K nim patril i mladík spod Malých Karpát – poľný pilot šikovateľ 
Ľudovít Dait. Od jeho tragickej smrti uplynie v auguste 2017 už 100 rokov.

Ľudovít Dait sa narodil v Cajle pri Pezinku 2. januára 1894, jeho otec Ján pochádzal 
z Cajle a pracoval ako stolár (kolár), matka Rozália, rodená Burianová, bola zo Šenkvíc. 
Manželia Daitovci, vyznaním rímski katolíci, mali štyri deti – okrem Ľudovíta staršie 
dcéry Annu a Johanu, a mladšieho Karola.1 Aj budúci letec išiel v otcových stopách 
a vyučil sa remeslu stolára.2 Podrobnejšie informácie o jeho službe po vypuknutí prvej 
svetovej vojny nepoznáme, môžeme iba konštatovať, že patril k uhorskej kráľovskej 
domobrane.3

1 Rodokmeň rodiny Daitovcov. Za poskytnutie údajov z matrík ďakujeme manželom Zlate 
a Jozefovi Šindlerovcom, príbuzným Ľudovíta Daita.
2 Vojenský historický archív Bratislava (ďalej len VHA), Zbierka vojenských matrík: Poľný 
superiorát Bratislava, B-16.
3 K. u. k. Kriegsministerium, Verlustliste  ausgegeben   am – 1919, číslo 708, s. 17. Dostupné  na: https://kramerius.
army.cz/search/i.jsp?pid=uuid:6b980390-1630-11df-b3c0-0013d398622b & q=Verlustliste#periodical-
periodicalvolume-periodicalitem-page_uuid:4db63770-1c6b-11df-893c-0013d398622b
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Viacerí mladíci s technickým vzdelaním či vyučení remeselníci si po určitom čase 
strávenom na fronte podávali žiadosti o prijatie k letectvu, v čom im nadriadení často 
vyhoveli. Manuálna zručnosť a technické vzdelanie sa totiž aviatikom pri obsluhe lietadiel 
zišli.4 Rady rakúsko-uhorských letcov dopĺňali na druhej strane aj veteráni pozemných 
bojov, ktorí po zranení neboli schopní ďalšej služby v poli. Ľudovít Dait získal 8. mája 
1916 uhorský pilotný preukaz s poradovým číslom 76. Rakúsko-uhorský letec spravidla 
absolvoval niekoľkomesačný výcvik.5 

Frontovú službu si cajlanský rodák plnil pri leteckej jednotke Fliegerkompagnie 9, 
skrátene Flik 9, dislokovanej na poľnom letisku v Podhajce (juhozápadne od Ternopiľu) 
vo východnej Haliči. Piloti a leteckí pozorovatelia Fliku 9 mali za úlohu najmä pozorovať 
frontovú líniu a územie ovládané nepriateľom a následne informovať vlastné pozemné 
jednotky. Príslušníci tejto leteckej roty sa tiež pod vedením veliteľa poľného pilota 
kapitána Franza Rabitscha podieľali na nočných misiách, prípadne zo vzduchu navádzali 
pomocou rádia delostreleckú paľbu. Podľa správy z júla 1916 aviatici Fliku 9 pozorovali 
pozície nepriateľského ruského delostrelectva, taktiež i ženijne vybudovanú obranu 
nepriateľa. K júlu 1916 tvorili letecký park jednotky Flik 9 dva stroje typu Lloyd C. II 
s motormi s výkonom 145 koní, dva stroje typu Oeffag C.I s motormi s výkonom 160 
koní a jeden stroj typu Hansa-Brandenburg C.I s motorom s výkonom 160 koní. Jeden 
dvojplošník používali letci výlučne na výcvik.6 

O príkladnej službe Ľudovíta Daita svedčí správa kapitána Franza Rabitscha7, v ktorej 

4 Budúci letec musel zväčša prejsť lekárskou prehliadkou, pri ktorej sa zisťoval zdravotný 
a psychický stav žiadateľa, ostrosť jeho videnia a citlivosť na farby, prípadné problémy s ušami, 
dýchacími cestami, ako aj strach z výšok a náchylnosť na morskú chorobu. V správe leteckej 
jednotky Flik 43 zo septembra 1917 sa napr. píše, že vojenským pilotom sa mohol stať ten, kto 
absolvoval najmenej 3 mesiace uspokojivej služby na fronte, dosiahol vek 20 rokov a nepresiahol 
vek 33 rokov, bol morálne i psychicky spôsobilý, dostatočne inteligentný a dostatočne ovládal 
nemecký jazyk. Pozri napr.: SCHIEMER, Peter. Die Albatros (Oeffag) Jagdfl ugzeuge der k. u. k. 
Luftfahrtruppen. Graz : Hubert Weishaupt Verlag, 1984, s. 219. ISBN 3-900310-15-7. Pozri tiež: 
DESOYE, Reinhard. Die k. u. k. Luftfahrtruppe. Die Entstehung, der Aufbau und die Organisation 
der österreichisch-ungarischen Heeresluftwaffe 1912-1918. Wien : Eigenverlag, 2001, s. 193.
5 Pilotný preukaz Ľudovíta Daita, Archív Malokarpatského múzea v Pezinku.
6 Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv Wien, Luftfahrtruppen (ďalej KAW-LFT), Karton 
Nr. 182, Monatsberichte Flik 9: Berichte über Tätigkeit – Juli 1916.
7 Poľný pilot kapitán Franz Rabitsch patril k významným a aktívnym príslušníkom K. u. k. 
Luftfahrtruppen. Tento rodák z Korutánska slúžil v priebehu roka 1915 na Balkáne, kde sa ako 
letecký pozorovateľ a technický dôstojník jednotky Flik 6 zúčastnil napr. nočného bombardovacieho 
náletu na čiernohorské mesto Cetinje, útoku proti francúzskym vojenským plavidlám a množstva 
pozorovacích letov nad čiernohorskou a albánskou krajinou. Predtým, ako začiatkom mája 1916 
prevzal úlohu veliteľa Fliku 9, absolvoval pilotný výcvik v nemeckom Hamburgu, dokonca na 
krátky čas navštívil aj západný front. V novembri 1916 nahradil kapitána Rabitscha vo velení 
jednotky rodák zo Sedmohradska a neskorší dôstojník rumunského vojenského letectva poľný 
pilot kapitán Alfred Dahinten. Franz Rabitsch bol totiž prevelený na taliansky front, kde velil 
bombardovacej Fluggeschwader I. „Rád by som po vojne našiel využitie v erárnej leteckej fabrike 
či továrni na motory, aby som rozšíril svoje praktické skúsenosti získané službou v poli,“ píše 
sa v jednom z osobných listov Franza Rabitscha. Slová však zostali iba prianím. Kapitán Franz 
Rabitsch zahynul v stíhačke Hansa-Brandenburg D.I (výrobné číslo 28.01) pri nehode počas 
skúšobného letu na letisku Divacca 1. marca 1917. KAW-LFT, Personalakten Hptm. Rabitsch 
Franz: Vormerkblatt, Dienstzettel – 9. 10. 1916, Persönlich Bitten oder Meldungen bezüglich 
technischer Dienstverwendung. „Ich würde nach dem Kriege die Verwendung in einer ärarischen 
Flugzeug-oder Motorenfabrik anstreben, um meine im Felde praktisch erworbenen Kenntnisse zu 
erweitern.“ Pozri tiež: MEINDL, Karl. Chronik des Fluggeschwader I. Wien : ÖFH Nachrichten - 
Sonderheft 8, 1983, s. 12.
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odporúča jeho prijatie do radov poľných pilotov: „Desiatnik Dait si počas doterajších 
letov nad nepriateľským územím počínal veľmi zručne. 27. júla mal nad nepriateľským 
územím poruchu motora (zlomenie ojničného ložiska). Desiatnik Dait pokojne preletel 
front a za vlastnými líniami pristál na obilnom poli, jeho stroj neutrpel ani najmenšie 
poškodenie.“ Dait následne získal nielen Odznak poľného pilota8, ale aj prestíž a príplatok 
k mesačnému žoldu – v prípade poddôstojníkov suma predstavovala 120 korún.9 

V auguste 1916 veliteľ Rabitsch úspešne navrhol Ľudovita Daita na povýšenie do 
čatárskej hodnosti.10 V tom čase sa posádka Fliku 9 presunula z dôvodu prebiehajúcej 
Brusilovovej ofenzívy z letiska v obci Podhajce na západnejšie položenú základňu 
Wierzbolowce.

Dvojica rakúsko-uhorských aviatikov – poľný pilot čatár Ľudovít Dait a pozorovateľ 
poručík v zálohe Paul Mayer11 – dostala 5. októbra 1916 za úlohu pozorovací let na 
trase Rohatyn – Lysonia – Berezhany – Rohatyn. Letcov z Fliku 9 však napadli nad 
obcou Potutory ruskí protivníci v dvoch strojoch Voisin. Hoci vďaka Daitovej pilotáži 
a Mayerovej streľbe bol pilot jedného z Voisinov prinútený sa stiahnuť a následne pristáť, 
paľba z druhého ruského stroja zasiahla palivovú nádrž a krídla viacúčelového rakúsko-
uhorského dvojplošníka typu Oeffag C.I (výrobné číslo 51.22). Cajlanskému rodákovi 
sa napokon podarilo s poškodeným strojom núdzovo pristáť na domácom letisku vo 
Wierzbolowce, obaja aviatici boli nezranení.12 

K najväčším nástrahám letcov nad haličským bojiskom patrili poveternostné 
podmienky, napr. ešte medzi 15. a 22. júlom 1916 posádky Fliku 9 nevzlietali z dôvodu 
intenzívnych dažďov.13 V januári 1917 zase letisko Wierzbolowce bičovali silné snehové 
prehánky a víchrice, lietadlá boli navyše odstavené v stanoch, v ktorých vlhkosť a nízke 
teploty škodili už i tak nespoľahlivým motorom a krehkým konštrukciám. „S pomocou 
oddielu zajatých ruských vojakov sme dokázali vybudovať novú prístupovú cestu 

8 KAW-LFT, Personalakten – Korp. Dait Lajos. Ernennung zum Feldpiloten, 30. Juli 1916. 
„Korp. Dait hat sich bei den bisherigen Flügen über dem Feind sehr geschickt benomen. 27. Juli 
trat oben dem Feind ein Motordefekt (Pleuelstangenlagerbruch) ein. Mit grosser Ruhe landete 
Korp. Dait hinter den eig. Linien in einem Getreidefeld, ohne dass der Apparat die geringste 
Havarie erlitt.“
9 Držiteľ odznaku musel preukázať napr. letecké schopnosti, technické znalosti, vedomosti 
o meteorológii a navigácii či schopnosť obsluhy palubných zbraní, fotografovania a práce s mapou. 
Po rozhodnutí z novembra 1916 mohol pilot (Flugzeugführer) získať Odznak poľného pilota 
(Feldpilotenabzeichen) po vykonaní najmenej desiatich „letov nad nepriateľom“ – teda preletov 
ponad nepriateľské pozície, pričom operácia trvala minimálne dve hodiny a bola pri nej, podľa 
možností, splnená úloha. Pozri napr.: RAJLICH, Jiří. Na křídlech světové války. Cheb : Svět křídel, 
2014, s. 150. ISBN 970-80-87567-48-7.
10 KAW-LFT, Personalakten – Korp. Dait Lajos. Auszug aus der Beförderungseingabe der 
obigen Kompagnie, August 1916.
11 Dôstojník židovského pôvodu z Viedne dosiahol počas prvej svetovej vojny tri potvrdené 
víťazstvá. V každom z tejto trojice leteckých bojov dostal Mayerov stroj zásah, či už pri paľbe 
ruských letcov či vojakov zo zeme. Paul Mayer napokon skončil v ruskom zajatí, odkiaľ neskôr 
ušiel. Po prvej svetovej vojne emigroval do USA, kde podnikal v automobilovom priemysle. KAW-
LFT, Personalakten – Lt. Mayer Paul. Vormerkblatt. Pozri tiež: MEINDL, Karl. Luftsiege der k. u. 
k. Luftfahrtruppen, Russische Front 1917 – 1918. Wien : ÖFH Nachrichten Sonderheft 29, 2002, s. 
45, 103.
12 Informácie k spomínanému leteckému boju, avšak i k iným operáciám rakúsko-uhorského 
letectva v danom období: BLUME, August G. The Russian Military Air Fleet in World War I. 
Volume 2: Victories, Losses, St. George Awards, Romanian and French Awards. Atglen: Schiffer 
Military History, 2010, s. 58. ISBN 978-0-7643-3352-1.
13 KAW-LFT, Karton Nr. 182, Monatsberichte Flik 9: Berichte über Tätigkeit – Juli 1916.
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k letisku,“ uvádza sa v mesačnej správe Fliku 9.14 V polovici februára 1917 sa chlapi 
z Fliku 9 sťahovali opäť, ich prechodným bydliskom sa stalo poľné letisko Kragla pri 
Narajów-Miasto.15

Ľudovít Dait slúžil pri jednotke Flik 9 do apríla 191716. 23-ročný šikovateľ pri 
leteckej nehode zahynul 30. augusta 1917. V tom čase však už pôsobil pri útvare 
Fliegerersatzkompagnie 1, skrátene Flek 1, dislokovanom v Novom Sade17, kde rakúsko-
uhorskí letci prechádzali základným výcvikom.18 Letecký park roty tvorili v lete 1917 
najmä stroje typu Hansa-Brandenburg B. I – pre cvičné úlohy pomerne rozšírené lietadlá 
produkované v leteckej továrni v rakúskom Fischamende.19 Je pravdepodobné, že Dait pri 
Fleku 1 slúžil ako letecký inštruktor, neraz totiž z bojových operácií psychicky a fyzicky 
unavení letci požiadali o prevelenie do zázemia, k nejakému zo školiacich útvarov. Získal 
viaceré vyznamenania – Karolov vojenský kríž, Striebornú medailu za statočnosť II. triedy 
a Striebornú medailu za statočnosť I. triedy.20 Šikovateľ Ľudovít Dait bol pochovaný 1. 
septembra 1917 na rímskokatolíckom cintoríne v Novom Sade.21 

Meno Ľudovíta Daita nájdeme aj na pamätníku obetiam prvej svetovej vojny pri 
pezinskom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. V prvej svetovej vojne však 
zahynul aj ďalší príslušník rodiny Daitovcov – Ľudovítov bratranec a vojak bratislavského 
72. pešieho pluku František Dait.22 

14 KAW-LFT, Karton Nr. 182, Monatsberichte Flik 9: Berichte über Tätigkeit – Jänner 1917. „Mit 
Hilfe einer Abteilung gefangenen Russen würde ein neue Zufahrtstrasse zum Flugfeld gebaut.“
15 KAW-LFT, Karton Nr. 182, Monatsberichte Flik 9: Berichte über Tätigkeit – Feber 1917.
16 KAW-LFT, Karton Nr. 182, Monatsberichte Flik 9: Verzeichnis über die bei den 
Fliegerkompagnien eingeteilten Flugzeugführer, Beobachteroffi ziere, Flugzeugwärter und 
Werkmeister – April 1917. V apríli 1917 sa Ľudovít Dait uvádza ešte ako čatár.
17 KAW-LFT, Personalakten – Korp. Dait Lajos. Anmerkung, 30. VIII. 17 bei der Flek 1 tödlich 
gestürzt.
18 HAUKE, Erwin – SCHROEDER, Walter – TÖTSCHINGER, Bernhard. Die Flugzeuge der 
k. u. k. Luftfahrtruppe und Seefl ieger 1914 – 1918. Graz : H. Weishaupt Verlag, s. 139. ISBN 
3-900310-46-7.
19 KAW-LFT, K. u. k. Fliegerersatztruppe, Tagesbefehle, Karton Nr. 17, August 1917.
20 Pilotný preukaz Ľudovíta Daita, Malokarpatské múzeum v Pezinku.
21 VHA, Zbierka vojenských matrík: Poľný superiorát Bratislava, B-16.
22 Narodil sa v Cajle v roku 1898. Padol 21. augusta 1917 pri obci Bilje v dnešnom západnom 
Slovinsku, počas talianskej ofenzívy známej aj ako 11. bitka na rieke Soča, ktorá si celkovo na 
oboch stranách vyžiadala viac než 250 000 mŕtvych, nezvestných, zranených či zajatých. Príčinou 
smrti Františka Daita boli strelné zranenia hlavy, hrude a brucha, pričom o dva dni neskôr, 23. 
augusta 1917, bol pochovaný na vojenskom cintoríne v obci Zalošče. Tohto vojaka zase pripomína 
pamätník obetiam prvej svetovej vojny blízko cajlanského kostola. VHA, Zbierka vojenských 
matrík: Rakúsko-uhorské oddiely, R-362.
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Poľný pilot Ľudovít Dait so svojím mladším 
bratom Karolom – na letcovom pravom náprsnom 
vrecku zreteľne vidieť pripnutý Odznak poľného 
pilota, na ľavej strane Dait nosil Striebornú 
medailu za statočnosť I. triedy a Striebornú 
medailu za statočnosť II. triedy (tzv. veľkú 
a malú striebornú). Na golieri za hodnostným 
označením nosili príslušníci rakúsko-uhorského 
letectva malé kovové balóny.

Zdroj: Malokarpatské múzeum Pezinok.

Uhorský letecký preukaz 
Ľudovíta Daita vydaný 

8. mája 1916, papierové 
prúžky vypočítavajú rôzne 

vyznamenania držiteľa -
Zdroj: Malokarpatské 

múzeum Pezinok.
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Dvojplošník Hansa-Brandenburg C.I (výrobné číslo 64.31) jednotky Flik 9, vyrobený v budapeštianskej 
fabrike UFAG, vzlieta na poľnom letisku Kragla, rok 1917 –

Zdroj: Wikimedia – Österreichische Nationalbibliothek.
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RECENZIE

CHORVÁT, Peter – ZAŤKOVÁ, Jana – ČAPLOVIČ, Miloslav. PRAMENE 
K VOJENSKÝM DEJINÁM SLOVENSKA IV/1. RAKÚSKO-UHORSKÁ ARMÁDA – 
SLOVÁCI – SLOVENSKO V OBDOBÍ PRVEJ SVETOVEJ VOJNY 1914 – 1918. 
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2016, 412 s. prílohy. ISBN 978-80-89523-39-9.

V roku 2014 sme sa pri 100. výročí vypuknutia 1. svetovej vojny stali svedkami na 
naše pomery vcelku veľkého pripomínania udalostí, ktoré s bezprecedentnou intenzitou 
zasiahli do dejín nielen európskeho kontinentu, ale aj celého sveta. Pozitívne treba 
vnímať pozornosť, ktorú stému výročiu vojny venovali historici, publicisti, umelci, 
novinári, ale aj ľudia, pre ktorých dejiny nie sú len sumou zbytočných informácií bez 
akéhokoľvek praktického významu, ako to človek v dnešnom technokratickom svete, 
žiaľ, môže občas počuť.

Vojenský historický ústav sté výročie „Veľkej vojny“ pripomína mnohými podujatiami, 
medzi iným aj výstupmi svojich vedeckých pracovníkov. Medzi takéto výstupy treba 
zaradiť aj prvý diel štvrtého zväzku edície dokumentov Pramene k vojenským dejinám 
Slovenska IV/1, ktoré edovali a do tlače pripravili Peter Chorvát, Jana Zaťková 
a Miloslav Čaplovič. Dielo je súčasťou projektu VHÚ Pramene k vojenským dejinám, 
ktorého cieľom je prinášať vedecky spracované originálne dokumenty, a tým vytvoriť 
istú referenčnú pramennú bázu poznania, o ktorú sa budú môcť oprieť odborníci aj 
záujemcovia o vojenské a s vojenstvom súvisiace aspekty našej minulosti.

V súčasnej slovenskej historiografi i patrí obdobie 1. svetovej vojny medzi témy, ktoré 
sa takpovediac netešia takej pozornosti historikov, akú by si zaslúžili. Je to na jednej 
strane pochopiteľné, pretože túto vojnu do značnej miery „prekryl“ vojenský konfl ikt 
z rokov 1939 – 1945. Na druhej strane práve 1. svetová vojna a jej výsledky do dnešného 
dňa ovplyvňujú geopolitickú mapu Európy a treba si nielen ctiť jej obete, ale popri 
samotnom konfl ikte venovať pozornosť aj procesu, ktorý naštartoval.

Kým o vojne ako takej či o frontoch, na ktorých rakúsko-uhorskí vojaci bojovali 
a zomierali, má dnes čitateľ k dispozícii aspoň isté penzum literatúry, menej známe sú 
slovenské súvislosti vojnového úsilia rakúsko-uhorskej monarchie.

Tu treba vyzdvihnúť skutočnosť, že edícia je založená na obsiahlom archívnom 
výskume. V prvom rade z archívov slovenských, ale aj zahraničných. Novátorstvo 
edície tak spočíva primárne v tom, že editori využili mnohé fondy, ktoré doteraz neboli 
historikmi prebádané a pritom obsahujú veľa zaujímavých dokumentov, ktoré sa týkajú 
priamo Slovákov a časti slovenského územia, kde prebiehali boje. To obzvlášť platí pre 
rakúske archívy, ktoré doteraz slovenskí historici špecializujúci sa na dejiny 1. svetovej 
vojny využívali len menej.

Ja osobne ako veľké pozitívum publikácie vnímam skutočnosť, že editori do nej 
vyberali dokumenty, ktoré je možné považovať za reprezentatívne, prípadne z nejakého 
dôvodu zaujímavé. Je jasné, že podobných dokumentov sa v archívoch nachádzajú stovky 
a historik stojaci pred nutnosťou selekcie nemá ľahkú úlohu. Vybrať spomedzi tisícov strán 
také dokumenty, ktoré sú skutočne dostatočne reprezentatívne je ťažké a pri rozhodovaní 
o zaradení či nezaradení dokumentu do edície musí editor zvážiť množstvo okolností. Táto 
voľba je ešte ťažšia, ak je cieľom vybrať dostatočne reprezentatívne dokumenty z územia 
celého Slovenska, ktoré nie je úplne homogénne ani dnes a začiatkom minulého storočia 
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bolo ešte menej. Regionálne odlišnosti a rôzne iné okolnosti je vidieť aj z okruhov, ktoré 
si editori v rámci jednotlivých kapitol vytipovali.

Publikácia je rozčlenená na osem kapitol. Do prvej editori zaradili dokumenty týkajúce sa 
vypuknutia vojny a všeobecnej mobilizácie rakúsko-uhorskej armády a uhorskej vlastibrany. 
Nachádzame tu rôzne situačné hlásenia, nariadenia, ale aj záznamy v denníkoch útvarov. 
Mnohé dokumenty nie sú priamo vojenské, ale z prostredia verejnej správy a poukazujú 
na špecifi cké problémy, ktoré museli v súvislosti s vypuknutím vojny rôzne úrady riešiť. 
Tu treba vyzdvihnúť, a to platí aj pre všetky ostatné kapitoly, regionálnu vyváženosť 
zaradených dokumentov, ktoré tak približujú dianie z celého územia Slovenska.

Druhá kapitola sa zaoberá obdobím, keď sa po úspešnej ofenzíve ruských vojsk časť 
slovenského územia stala operačným pásom rakúsko-uhorskej armády. Z pochopiteľných 
príčin je zameraná len na región východného Slovenska a v porovnaní s predchádzajúcou 
kapitolou tu nachádzame viac vojenských dokumentov. Tretia kapitola Zo súkromnej 
korešpondencie a poznámok Slovákov – príslušníkov rakúsko-uhorskej armády približuje 
malé dejiny vojny. Dokumentuje rôzne osudy, ktoré vojna prinášala. Ďalšia kapitola sa 
sústreďuje na frontovú službu, ako aj bojovú činnosť jednotiek rakúsko-uhorskej armády, 
ktoré boli doplňované z územia Slovenska. Sú tu záznamy z účasti na bojoch na ruskom 
a talianskom fronte. Môžeme si tu prečítať úryvky z vojnových denníkov toho-ktorého 
pluku či ohlasy na boje, publikované v dobovej tlači. Piata kapitola prináša výber doku-
mentov týkajúcich sa zázemia rakúsko-uhorskej armády. Aj v tejto kapitole čitateľ nájde 
dokumenty približujúce rôzne aspekty vplyvu armády na tylo – od fungovania rôznych 
pracovných oddielov, cez pohľad na život zajatcov až po hlásenia o razii proti zbehom či 
dokumenty, ktoré sa týkajú starostlivosti vojnových invalidov. V šiestej kapitole si autori 
vytýčili cieľ priblížiť problematiku interakcie armády a spoločnosti v skúmanom období. 
Dokumenty zvolené pre publikáciu tak ilustrujú nielen pomoc, ktorou tylo prispievalo 
k vojenskému úsiliu rakúsko-uhorskej armády, ale nájdeme tu aj správu o dobrovoľnom 
prihlásení sa maliara Ladislava Medňanského do armády, kde chcel svojou tvorbou 
dokumentovať boje. Mnohé z dokumentov sú výrečnými svedkami toho, ako sa vojnovým 
pomerom museli prispôsobovať civilné inštitúcie. Silnú slovenskú „stopu“ možno nájsť 
v predposlednej kapitole, v ktorej sú zaradené dokumenty týkajúce sa vzbury v Kragujevci, 
ako aj ďalších revolt a činnosti stanných súdov. A napokon posledná, ôsma, kapitola 
dokumentuje postupný rozklad rakúsko-uhorskej brannej moci tvárou v tvár porážkam, 
ktoré centrálne mocnosti utŕžili v druhej polovici roka 1918.

Záverom teda môžem skonštatovať, že editorom sa podarilo vytvoriť originálne 
a zaujímavé dielo, ktoré si určite nájde cestu k čitateľovi. Čo ale ja vnímam ako negatívum 
publikácie, je úvodný vstup autorov. Nazdávam sa, že úvod v takejto podobe je skrátka 
nedostatočný a editori v ňom mali venovať viac priestoru nielen otázkam historickým, ale 
aj otázkam metodologickým (ktoré sú tu čiastočne rozobraté), cieľom, ktoré pripravením 
tejto publikácie sledovali. Na škodu by nebol ani pohľad na slovenskú historiografi ckú 
tvorbu posledných rokov, ktorá sa sledovanému obdobiu venuje. Nazdávam sa, že edícii 
by pomohla aj vstupná vedecká štúdia, ktorá by sa zaoberala Slovákmi a Slovenskom 
v dobe „Veľkej vojny“. Ostáva dúfať, že autori aj v budúcnosti vytvoria rovnako zaujímavé 
a kvalitné diela a – v prípade ak to bude opäť edícia dokumentov – už aj s obsiahlejším 
úvodom. Aj napriek tomuto nedostatku som presvedčený, že editori odviedli kus dobrej 
práce a svojou troškou sa zaslúžili o to, aby pamiatka miliónov obetí prvého globálneho 
konfl iktu neostala zabudnutá.

Matej Medvecký
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BITKA PRI MOHÁČI A OSMANSKÁ EXPANZIA V UHORSKU 

(1526 – 1699) SO ZRETEĽOM NA SLOVENSKO – Výberová 

bibliografi a publikovaných prác v rokoch 1990 – 2015

BOŽENA ŠEĎOVÁ

Porážka uhorského vojska kráľa Ľudovíta II. Jagelovského v bitke pri Moháči 
29. augusta roku 1526, v ktorej sa pri ústupe utopil aj uhorský a český kráľ, predznamenala 
pre národy Uhorského kráľovstva nové historické obdobie, v ktorom na jednej strane 
uhorská šľachta aktívne vystupovala proti absolutistickým snahám panovníckeho 
habsburského dvora a na strane druhej čelila so svojimi poddanými dobyvačnej osmanskej 
expanzii počas jeden a polstoročia. Osmanské víťazstvo otvorilo ničivej sile, v podobe 
neopísateľného ľudského utrpenia a strádania, obrovských ľudských a materiálnych strát, 
cestu do centra Karpatskej kotliny. Hoci vojenské výboje Osmanskej ríše prebiehali aj 
v ďalších oblastiach – v Stredomorí a na východe v Perzii, hlavné ťaženie viedli osmanské 
vojská na území Uhorska, a v jeho rámci veľakrát aj na území dnešného Slovenska, 
alebo v jeho bezprostrednej blízkosti. Do života obyvateľov v oblastiach Horného 
Uhorska zasiahli Osmani výrazne a citeľne a vo všetkých sférach. Muži aktívne bojovali 
v uhorskom alebo stoličnom vojsku, vykonávali permanentnú službu v pohraničných 
oblastiach a ostatné obyvateľstvo trpelo ničivými vpádmi, charakteristickými rozsiahlym 
plienením hlboko v zázemí, nezvládnuteľným dvojitým zdanením, únosmi do otroctva 
a podobne. Aj v časoch ofi ciálne uzavretého mieru podnikali osmanské jednotky často 
koristnícke a pustošivé výpravy na neobsadené územie Slovenska. Až po porážke 
osmanského vojska pri Viedni roku 1683 postupne strácala Osmanská ríša jednotlivé 
pevnosti a územia a defi nitívny koniec osmanského nebezpečenstva spečatil až mier 
uzavretý v roku 1699 v Karloviciach.

Uhorské obyvateľstvo bolo v dlhom období osmanskej dobyvačnej politiky 
v Karpatskej kotline súbežne vystavované dôsledkom protihabsburských bojov uhorskej 
šľachty proti cisárskemu vojsku, pričom sa snažila realizovať svoje mocenské záujmy 
i za cenu spolupráce s Osmanmi. V publikovanej bibliografi i nie je však možné zachytiť 
predmetné obdobie v komplexnej previazanosti spoločensko-politického a vojenského 
diania, determinovaného vonkajšími i vnútornými príčinami a taktiež k problematike 
protihabsburských povstaní už bola publikovaná bibliografi a (Vojenská história 2011, 
č. 4, s. 201-219).

Predkladaný bibliografi cký výber dokumentuje pretrvávajúci záujem slovenskej 
postsocialistickej historiografi e o slovenský aspekt problematiky osmansko-uhorských 
vzťahov v 16. – 17. storočí i zvyšujúcu úroveň historického poznania. Štruktúra bibliografi e 
zohľadňuje širšie koncipované témy, ale aj témy špecifi ckejšie. K samotnej bitke pri 
Moháči uvádzame zo zahraničnej produkcie len práce zásadnejšieho charakteru, avšak 
práce slovenskej proveniencie sme sa snažili zachytiť čo najúplnejšie, vrátane drobnejších 
príspevkov i článkov populárno-náučného charakteru. Z prác, zaoberajúcich sa jednou 
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bojovou udalosťou alebo bitkou, uvádzame tie, ktoré sa odohrali na území dnešného 
Slovenska. Značná časť historiografi e daného obdobia je zameraná na protiosmanskú 
obranu, dokumentuje posun vo vývoji zbraní, ovplyvňujúci vojenskú taktiku, organizáciu 
a zmeny v budovaní obrannej fortifi kačnej línie, taktiež refl ektuje organizáciu vojsk, 
význam miest a hradov v obrannej stratégii, podmienky a zásobovanie vojska, dôsledky 
vojnového zaťaženia u civilného obyvateľstva i celej krajiny. V neposlednom rade boli 
v pozornosti historikov aj konkrétni vojvodcovia a velitelia vojsk. Bibliografi u uzatvárajú 
publikované pramene rôzneho druhu slovenskej a maďarskej proveniencie.

Pri zostavovaní bibliografi e boli využité interné zdroje knižnice Vojenského 
historického ústavu, publikované slovenské i zahraničné bibliografi e, ako aj domáce 
i medzinárodné elektronické databázy historickej literatúry.
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ANOTÁCIE, GLOSY

SMATANA, Miloslav a kol. ROZPA-
MÄTÁVANIE. PRVÁ SVETOVÁ VOJNA 
JAZYKOM PRASTARÝCH OTCOV 
A MATERÍ. Bratislava : Veda, 2015, 
259 s., úvodné štúdie, texty spomienok 
pamätníkov – účastníkov prvej svetovej 
vojny, kresby, ukážky zo slovnej zásoby 
obdobia prvej svetovej vojny, slovník, 
slovenské a anglické resumé, zoznamy 
textov, úryvkov a piesní, zoznam obcí 
a zoznam značiek bývalých okresov 
a stolíc, prehľad literatúry a  prameňov. 
ISBN 978-80-224-1495-1.

Kniha vyšla v rámci riešenia vedeckého 
projektu Slovník slovenských nárečí 
a ok rem štúdií o nárečových textoch vo 
vedeckých archívoch (M. Smatana, s. 16-
34), o „malom človeku vo Veľkej vojne“ 
(R. Holec, s. 35-48) a o folkloristickej 
hodnote ústnych naratívov o prvej svetovej 
vojne (H. Hlôšková, s. 49-61), prináša 66 
textov spomienok, úryvky z vojnovej ko-
rešpondencie.

Bezprostredným podnetom pre vy danie 
publikácie bolo sté výročie vypu knutia prvej 
svetovej vojny. Ústrednú časť monografi e 
predstavuje antológia náre čových textov 
s tematikou prvej svetovej vojny. Publikácia 
však nie je zaujímavá len pre jazykovedcov, 
dialektológov, folkloristov a etnológov, ale 
prináša aj veľa informácií pre historikov. 
Ide o bezprostredné svedectvá očitých sved-
kov o tom, ako vnímali sarajevský atentát, 
vypuknutie vojny, bojové zrážky, zajatie, 
nedostatočné zásobovanie a rôzne vojnové 
útrapy. Ide o veľmi silné výpovede napriek 
tomu, že mnohé boli zaznamenané často 
s odstupom aj viacerých desaťročí. Veľmi 
živé sú opisy, ako sa rukovalo, o tom, 
ako ich „hnali ako dobytok na jatky“, na 
kragujevskú vzburu, na tresty (vešanie na 
stĺpiky), stretnutia s príbuznými, o často 
stákilometrovom putovaní pešo pri rôz-
nych presunoch, alebo o spomienkach 

na kamarátov, ktorí sa už nevrátili. Pres-
vedčivé sú výpovede bývalých vojakov 
o tom, čo zažili v Rusku, ako trávili sviatky 
na fronte, o hlade a zime, ktoré ich takmer 
všade sprevádzali, ale aj o ťažkom živote 
v zázemí.

Ide o veľmi cenný materiál pozostá-
vajúci z niekoľko tisíc zápisov (v publi-
kácii je uverejnený len ich zlomok) zachy-
távajúcich výpovede ľudí – bývalých voja-
kov, ich rodinných príslušníkov a známych 
z rôznych lokalít Slovenska, ktorý je 
archivovaný v Jazykovednom ústave Ľ. 
Štúra v Bratislave. Doteraz s ním pracovali 
a pracujú väčšinou len jazykovedci, ale 
materiál poskytuje bo haté možnosti aj 
pre historikov. Treba len oceniť iniciatívu 
tých pracovníkov uvedeného bývalého 
Národopisného ústavu SAV (dnes je to 
Ústav etnológie SAV), ako aj z Filozofi ckej 
fakulty UK, ktorí tieto výpovede pred 
desaťročiami zaznamenali. Dnes už neži-
je žiadny pamä tník prvej svetovej vojny 
a bez záslužného počinu uvedených pra-
covníkov by bol tento cenný materiál 
nenávratne stra tený. Aj keď mnohé podania 
nesú charakteristické prvky spomienok – 
memoárov (nepresnosti, zveličovania, up-
latňovanie ľudovej fantázie atď.) a treba 
to pri ich spracúvaní vziať do úvahy, ide 
nepochybne o ďalší veľmi cenný zdroj 
informácií, ktoré môžu obohatiť práce 
vojenských historikov s tematikou prvej 
svetovej vojny. Sú tam rôzne príhody 
z frontového života, reminiscencie na 
situáciu v zázemí, a veľmi výraznú skupinu 
spomienok predstavujú rozprávania o bo-
joch na rieke Piave. Niektoré spo mienky 
približujú aj ťažký údel žien, ktoré si 
často vytrpeli nemenej strádaní ako vojaci 
na frontoch – Ako som si muža na fronte 
našla (s. 137) alebo Všetky ženy sa mali 
čo oháňať (s. 139). Ženy sa totiž museli 
len samé postarať nielen o často veľmi 
početný kŕdeľ detí alebo o svojich už ne-
vládnych starkých, ktorí dožívali, ale 
aj o hospodárstvo, ak nejaké mali (iba 
niekde mali na výpomoc aj vojnových 
zajatcov – Srbov, Rusov atď.). Ešte stojí 
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za zmienku skutočnosť, že dialektologický 
výskum slovenského jazyka sa začal už 
v rokoch prvej Československej republiky, 
keď ho inicioval vtedajší pracovník Ma-
tice slovenskej, český jazykovedec Vác-
lav Vážný. Finančné prostriedky na ten to 
výskum venoval Matici slovenskej če-
skoslovenský prezident Tomáš Garrigue 
Masaryk. Pôvodná podoba archivovania 
a uskladňovania získaného nárečového 
materiálu sa dnes digitalizuje a tak bude 
tento cenný dokumentačný súbor archiválií 
prístupný všetkým záujemcom.

 Ferdinand Vrábel

JAKL, Tomáš. HRDINOVÉ Z LONDÝ-
NA. Českoslovenští krajané ve Velké 
Británii v prvním odboji. Praha : Minis-
terstvo obrany České republiky – VHÚ 
Praha, 2016, 391 s., úvodná štúdia, súpis 
krajanov Londýnskeho českého výboru, 
československí dobrovoľníci, ktorí padli 
v Britskej armáde, prílohy, fotografi e 
v texte. ISBN 978-80-7278-696-1.

V publikáciách venovaných prvé-
mu odboju sa najväčšia pozornosť ve-
novala vždy jednak légiám v Rusku, 
Francúzsku a Taliansku a bokom zostá-
val záujem o ďalšie jednotky či už 
v Srbsku a Rumunsku, alebo aj o účasť 
československých krajanov vo Veľkej 
Británii. Túto citeľnú medzeru zapĺňa po-
drobná publikácia pracovníka Vojen ského 
historického ústavu v Prahe Tomáša Jakla, 
ktorý svedomite prešiel všetky dostupné 
materiály o Čechoch a Slovákoch vo 
Veľkej Británii a výsledky svojej práce 
uverejnil v tejto monografi i. Pomáhali mu 
pritom Milena Kolaříková, Pavel Ambros, 
Jiří Charfreitag, Tomáš Kykal, Zdeněk 
Špitálník a ďalší známi českí špecialisti na 
prvú svetovú vojnu a československé légie.

Na odbojovú činnosť československých 
krajanov vo Veľkej Británii plne platí výrok, 
že nie je rozhodujúce množstvo, ale kvalita. 
Aj keď rozsahom nemnoho Čechov a ešte 
menej Slovákov z československej kolónie 

vo Veľkej Británii sa zapojilo do odboja, ich 
propagačná a politická činnosť v zázemí, 
materiálna podpora od boju a pôsobenie na 
fronte prispeli tiež k oslobodeniu Čechov 
a Slovákov a ku vzniku Československej 
republiky. Medzi bojiskami, kde naši kra-
jania bojovali a mnohí z nich aj padli, 
nachádzame také názvy ako Arras, Ypres, 
Cambrai, Passchendaele, Langemarck, Ga-
za a ďalšie.

Kniha vznikla vďaka usilovnosti spo-
menutých historikov, ale aj za pomoci 
podkladov, ktoré starostlivo viedli kraja-
nia v Londýnskom českom výbore a v Lé-
gii pre britskú službu. U väčšiny krajanov 
sú k dispozícii nielen ich údaje, ale 
dokonca aj fotografi e. Keďže ide o veľký 
komplex dokumentov a pomerne zložitú 
problematiku, T. Jakl upozorňuje, že po-
drobné spracovanie nasadenia česko-
slovenských dobrovoľníkov si vyžia da 
ešte veľa práce, ale aj tak je už možné 
publikovať aspoň základné údaje. Vďaka 
evidencii Komisie pre vojnové hroby 
Commonwealthu je u padlých známy aj 
prápor, v ktorom slúžili a sú k dispozícii 
ešte aj ďalšie britské pramene informujúce 
o ich osudoch. Cenným prameňom sú aj 
materiály londýnskeho Sokola. Na rozdiel 
od ruských, francúzskych a talianskych 
legionárov, z ktorých mnohí zanechali 
a aj publikovali svoje spomienky, u česko-
slovenských dobrovoľníkov z Veľkej Bri-
tánie sú doteraz známe len dve spomienky 
priamych účastníkov – Aloisa Broža 
a Františka Kopeckého.

V zozname krajanov žijúcich vo Veľkej 
Británii nájdeme aj niekoľko Slovákov – 
Gustáva Bakoša z Modry, Františka 
Chrenka zo Šóškútu (obec v dnešnom 
Maďarsku, asi 30 km juhozápadne od 
Budapešti), Teréziu Hrebeňovú z Gajár, 
Agnešu Vašíčkovú z Nižnej a Andreja 
Staroňa z Pavčinej Lehoty, okr. Liptovský 
Mikuláš. Po podrobnejšom výskume je 
možné, že k týmto nemnohým Slovákom 
a Slovenkám ešte pribudnú aj ďalší.

Veľmi zaujímavé sú ukážky z vojnového 
denníka 10. práporu streleckej brigády zo 
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septembra 1917 zachytávajúce nasadenie 
pri Langemarcku, ďalej z vojnového den-
níka 17. práporu Kráľov ského streleckého 
zboru z júla 1917 pri Serques, neďaleko St. 
Omer a ďalšie. O pôsobení našich krajanov 
v Londýne informujú výročné správy 
Londýnskeho českého výboru, ktoré si 
všímajú aj Slovákov a ich postavenie 
v Uhorsku.

 Ferdinand Vrábel

KRUČININ, Alexander Michajlovič. 
ZAČAROVANNYJ FRONT. BOJI V LES-
NOM ZAURAĽJE V IJULE – OKŤJABRE 
1918 G. Jekaterinburg : Bank kuľturnoj 
informacii, 196 s., fotografi e a mapy 
v texte, prílohy, poznámky. ISBN 978-5-
9907690-2-1.

Ďalšia z monografi í najlepšieho ruského 
znalca bojov československých légií 
v oblasti Uralu a Sibíri, jekaterinburského 
historika Alexandra Michajloviča Kručini-
na, je venovaná udalostiam v oblasti 
stredného Uralu v období júl – október 
1918. Autor sa opiera o československé 
a ruské pramene a po prvý raz v ruskej 
historiografi i objektívne opisuje vojenské 
udalosti v Lesnom Zauralí (tak sa geografmi 
označuje východná časť stredného Ura-
lu) v lete a na jeseň 1918. Po tom, ako 
československé légie a biele vojská 
20. júla 1918 obsadili Ťjumeň a Verchoturje, 
sa sibírske pluky v polovici októbra 1918 
prechodne udomácnili v oblasti Nižného 
Tagiľu. Časť monografi e venoval autor aj 
osudom roľníkov Pokrovskej oblasti, ktorí 
prešli na stranu bielych v rámci Volynského 
pluku (s. 147-154) a aj životo pisu veliteľa 
divízie červených gárd v Zauralí, Makara 
Vasiľjeviča Vasiľjeva (1889 – 1940), 
neskoršej obeti stalinských čistiek (s. 154-
167), odsúdeného na nútené práce v gulagu 
na Kolyme za údajnú trockistickú úchylku. 
Bývalý bojovník proti bielogvardejcom 
a čs. légiám, ktorý sa zaslúžil o upevnenie 
boľševickej moci v oblasti stredného Uralu, 
zomrel v tábore „Eľgen“ 24. októbra 1940. 

Rozsudok zrušili a rehabilitovali ho už 
v októbri 1956.

Boje v Lesnom Zauralí boli pokračo-
vaním bojov, ktoré sa začali 25. mája 
1918 v západnej Sibíri a na Urale. Plniac 
príkaz ústrednej sovietskej vlády miestne 
soviety chceli odzbrojiť a internovať če-
skoslovenských legionárov. Čs. armádny 
zbor sa uberal cestou na východ. Jeho 
ešalóny boli rozťahané od Penzy do Vla-
divostoku a tvorili štyri zoskupenia: 
povolžské, čeľabinské, sibírske a vladi-
vostocké. Čs. legionári sa chceli za kaž-
dú cenu prebiť do Vladivostoku a odtiaľ 
sa prepraviť zaoceánskymi loďami 
do Európy na západný front. Čs. légie 
postupne obsadzovali úseky Samarsko-
Zlatoústovskej a Sibírskej železnice. Voj-
ská Čeľabinskej skupiny obsadili v dňoch 
27. mája – 1. júna 1918 Čeľabinsk, 
Petropavlovsk a Kurgan. Boje čs. légií 
sprevádzali aj početné povstania sibírskeho 
obyvateľstva – robotníkov a roľníkov. 
Keď sa odzbrojenie Čs. armádneho zbo-
ru nepodarilo, Soviet ľudových komi-
sárov začal vysielať do Povolžia, na 
Ural a na Sibír veľké vojenské jednotky. 
Ich najväčšími strediskami sa stali Jeka-
terinburg a Omsk. Snahou sovietskych 
vojsk bolo znovuzískanie Čeľabinska, 
rozdelenie čs. jednotiek na menšie časti 
a ich postupná likvidácia. Červené gardy 
mali nad čs. jednotkami dvojnásobnú 
početnú presilu, ale chýbali im bojové 
skúsenosti a koordinácia. Červené oddiely 
A. A. Zvezdova utrpeli 6. júna 1918 od légií 
veľkú porážku západne od Omska, v stanici 
Marjanovka. Červení už nasledujúci 
deň vyprázdnili Omsk, ktorý legionári 
obsadili 8. júna. Na viacerých miestach 
došlo k protiboľševickým povstaniam 
obyvateľstva a kozákov. Čs. légie ovládli 
úsek Transsibírskej magistrály od Miass 
cez Čeľabinsk, Omsk a Novonikolajevsk 
až do Mariinska a postupne čistili od 
partizánskych oddielov a pozostatkov 
červených gárd aj okolie magistrály na 
juh a na sever. Po zabezpečení Čeľabinska 
od východu, severu a juhu sa čs. légie 
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obrátili na Zlatoust, ktorý obsadili 26. júna 
a pokračovali na západ smerom na Ufu. 
Už 6. júla 1918 sa Čaľabinská a Povolžská 
skupina čs. légií v okolí stanice Miňjar 
spojili a predbežne tak prekazili plán 
červených vojsk na ich izoláciu. Sovietske 
jednotky sa postupne reorganizovali 
a pokračovali v málo úspešnom vystu-
povaní proti Čs. armádnemu zboru. Až 
do októbra 1918 pokračovali prudké boje, 
v ktorých sa čs. légiám podarilo obhájiť 
svoje postavenie. Dňa 25. júla obsadili 
Jekaterinburg a červení ustúpili smerom na 
Perm, Nižný Tagiľ a Alapajevsk. Koncom 
júla sa vytvoril z čs. légií a sibírskych 
vojsk Severouralský front, ktorému ve-
lil plukovník Sergej N. Vojcechovský. 
V septembri – októbri červené jednotky 
ďalej ustupovali a v Lesnom Zauralí 
sa sformovala vláda Sibírskej dočasnej 
vlády. Pre sovietsku vládu znamenali boje 
v tejto oblasti udržanie prístupov k Uralu 
a pre bielych zase úspech znamenal 
prístup k Hornozávodskému Uralu, 
ktorý bol na východe Ruska jedinou 
priemyselnou oblasťou, na ktorú sa biele 
sily mohli opierať v pokračujúcom zápase 
s boľševikmi.

 Ferdinand Vrábel

POP, Ivan. MALÉ DEJINY RUSÍNOV. 
Bratislava : Združenie inteligencie Rusí-
nov Slovenska, b. r., 139 s., ISBN 978-80-
970354-4-0

O Rusínoch a rusínskej histórii, ktorej 
sa historik, kulturológ i politológ, Ivan 
Pop venuje už dlhé roky, vyšli viaceré 
jeho publikácie nielen v češtine, ruštine 
a angličtine, ale tiež sumarizujúca mono-
grafi a o Rusínoch v slovenčine. Autor 
v nej približuje rusínsku problematiku 
komplexne v celom historickom priereze 
a v kontexte s dejinami štátnych útvarov, 
ktorých súčasťou bolo Rusínmi obývané 
územie – s Uhorským kráľovstvom, Sed-
mohradským kniežatstvom, habsbur skou 
monarchiou, Maďarskou republikou, Če-
skoslovenskou republikou, Sovietskym 

zväzom a Ukrajinou. Polemizuje so slo-
venskou, poľskou, maďarskou a ukra jin-
skou historiografi ou, ktoré neuznávajú 
autochtónnosť karpatských Chorvátov 
a ich potomkov karpatských Rusínov. 
S názorom,  že Rusíni sa objavili v Karpatoch 
až v 14. storočí, v období tzv. valašskej 
kolonizácie, sa autor nestotožňuje. V práci 
prehľadne prezentuje tisícročné dejiny 
Rusínov v Karpatskej kotline, opisuje 
vpád maďarských kočovníkov, začlene-
nie územia juhokarpatských Rusínov do 
Uhorska, vpády Mongolov, kolonizáciu 
na území obývanom Rusínmi, formovanie 
poddanského systému, osmanské ťaženia, 
rozpad Uhorského kráľovstva po bitke 
pri Moháči, približuje Rusínov v obdo-
bí reformácie a protireformácie, vo víre 
protihabsburských povstaní, zaoberá sa 
vznikom rusínskej gréckokatolíckej cirkvi, 
rusínskych štátnych škôl za Márie Terézie 
i pôsobením rusínskych osvietencov. Re-
volučná jar roku 1848 zasiahla rusínsku 
spoločnosť na začiatku len okrajovo, keďže 
zrušenie poddanstva upokojilo vidiecke 
obyvateľstvo a inteligencia zaujala vyč-
kávaciu pozíciu. Stupňujúce sa napätie 
medzi maďarskou revolučnou vládou 
a národnostnými menšinami v jesenných 
mesiacoch však vyprovokovalo aj rusín-
skych aktivistov, na čele so všestranne 
vzdelaným intelektuálom A. Dobrianskym, 
k presadzovaniu národného programu, 
ktorého cieľom bolo vytvorenie jednotnej 
národnej provincie. Po čiastkových úspe-
choch bolo síce vytvorenie provincie za-
mietnuté, avšak vďaka Dobrianskeho 
činnosti sa dostal rusínsky problém do 
povedomia širších spoločenských kruhov 
v monarchii.

V porevolučných rokoch bol najvýraz-
nejšou osobnosťou rusínskeho národného 
obrodeneckého hnutia prešovský kanonik 
A. Duchnovič, ktorý vydal aj prvý rusín-
sky literárny almanach. Rusínštinu ako 
ofi ciálny jazyk začala používať nielen 
prešovská, ale aj mukačevská diecéza. 
V oblasti hospodárskeho vývoja sa au-
tor okrem iného pristavil napríklad pri 
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verchoviskej akcii, ktorej cieľom bola 
predovšetkým revitalizácia rusínskeho 
hospodárstva v druhej polovici 19. 
a začiatkom 20. storočia a v oblasti 
spoločenskopolitickej pri stupňujúcej sa 
maďarizácii, ktorá na prelome storočí 
neobišla ani rusínsku spoločnosť.

V období prvej svetovej vojny boli Rusíni 
vystavení dôsledkom rozsiahlych bojov 
v Karpatoch. Najväčšie vojnové útrapy 
v rokoch 1914 – 1917 prežili lemkovskí 
Rusíni. Vojnou spôsobené ťažkosti, od-
vo dy, konfi škácie úrody, rekvirácie 
dobytka, dokonca i kostolných zvonov, 
neprospievali udržaniu veľkouhorského 
vlastenectva. Rusínsky národno-štátny 
program sa zrodil v prostredí početnej 
rusínskej emigrácie v USA. Veľkú časť 
emigrantov priťahoval československý 
odboj, s ktorého zámermi a priebehom 
ich zoznamovali americkí Slováci. Rusíni 
nadviazali kontakty s T. G. Masarykom, 
ktorý poznal rusínsku otázku z viacerých 
aspektov a vyjadril sa, že „pokiaľ sa Rusíni 
rozhodnú pripojiť k Československu, budú 
mať autonómne územie“. O pripojení 
územia Lemkov však neskôr čs. vláda 
odmietla rokovať. Napriek nejednotným 
postojom prevážila u Rusínov, v dôsled-
ku vývoja situácie v Rusku a na Ukraji ne, 
orientácia na Československo. Za čiatkom 
januára 1919 bolo na základe rozhodnutia 
dohodových mocností zaháje né obsa-
dzovanie rusínskeho územia čs. vojs-
kom. Autonómia Podkarpatskej Rusi bola 
zakotvená v Ústavnej listine Republiky 
Československej, avšak ustanovenia mino-
ritnej Saint-germainskej mierovej zmluvy, 
týkajúce sa autonómie, neboli doslovne 
prevzaté do ústavy. A parlamentné voľ-
by v apríli 1920 sa v Podkarpatskej 
Rusi nekonali. Najvýraznejší oponent 
pražského centralizmu G. Žatkovič bol 
sklamaný z postupu čs. vlády v otázke 
autonómie a vrátil sa do USA. Ivan Pop 
konštatuje, že uskutočnenie autonómnej 
samosprávy Podkarpatskej Rusi na základe 
ustanovení mierovej dohody a ústavy 
Československa „takmer 20 rokov všetky 

čs. vlády úspešne ignorovali, argumentujúc 
nezrelosťou obyvateľstva krajiny, po-
li tickou roztrieštenosťou a absenciou 
odborne pripravených osobností…“, 
avšak tiež uvádza, že „práve v období 
prvej Československej republiky Rusíni 
prežívali svoje druhé národné obrodenie“. 
V medzivojnovom období už od začiatku 
20. rokov pôsobili v rusínskom prostredí 
viaceré národno-kultúrne smery – rusínsky, 
ruský, ukrajinský, maďarský, židovský.

V ďalšej časti sa autor chronologicky 
venuje rusínskej spoločnosti v období 
čs. krízy a 2. ČSR. Zatiaľ čo v Komár-
ne prebiehali československo-maďar-
ské rokovania o odstúpení časti územia 
Slovenska a Podkarpatskej Ukrajiny, 
došlo k vytvoreniu autonómnej vlády 
Krajiny Podkarpatoruskej. Nasledovalo 
masové hnutie Rusínov východného Slo-
venska za pripojenie nimi obývaných 
území k autonómnej východnej provincii. 
Na základe Viedenskej arbitráže stratila 
Podkarpatská Rus územie s rozlohou 1 523 
km2, významné mestá Užhorod, Mukačevo 
a Berehovo, deväťdesiatsedem obcí, väčšiu 
časť svojho priemyslu a úrodnú nížinu.

Osudom Rusínov počas druhej svetovej 
vojny predchádza v publikácii zmienka 
o pôsobení maďarských záškodníckych 
a provokatívnych skupín na území Podkar-
patskej Rusi, snažiacich sa destabilizovať 
situáciu v druhej dekáde novembra 1938, 
o útoku maďarských jednotiek v marci 
1939 v juhovýchodnej časti Slovenska, 
o útekoch Rusínov z Maďarska a Slovenska 
do ZSSR, kde ich čakali väznice, súdy 
a deportácie do táborov.

Autor sa zmieňuje o úsilí jednotli-
vých politických prúdov, podkarpatských 
ukrajinských nacionalistoch, ilegálnej 
protifašistickej činnosti, opisuje rýchly 
spád udalostí od augusta 1944. V priebe-
hu Karpatsko-užhorodskej operácie 
4. ukrajinského frontu obsadila Červená 
armáda v priebehu necelých desiatich 
dní Podkarpatskú Rus. Nasledovalo roz-
delenie na sovietsku a československú 
zónu, ktorej bola zverená približne len 
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jedna tretina územia. Pokus o pôsobenie 
čs. administratívy na Podkarpatskej Rusi 
zlyhal a už v novembri 1945 dočasné 
Národné zhromaždenie Československa, 
pod nátlakom Moskvy a za účinnej 
podpory predovšetkým komunistických 
poslancov, zahájilo ratifi kačný proces 
zmluvy o odstúpení Podkarpatskej Rusi – 
Zakarpatskej Ukrajiny Sovietskemu 
zväzu. V očakávaní čiastočnej konsoli-
dácie zložitých národnostných a sociálno-
ekonomických pomerov na východnom 
Slovensku čs. vláda podpísala v júli 1946 
dohodu so ZSSR o výmene obyvateľstva. 
Sovietskym agitátorom sa podarilo 
v optačnej kampani získať 12 400 presíd-
lencov, ktorých vidina pokojného života 
na úrodnej ukrajinskej Volyni sa zmenila 
na smutnú realitu. A najtragickejšie a naj-
krušnejšie osudy prežívali lemkovskí 
Rusíni. V najprijateľnejších podmienkach 
existovali v povojnovom období len 
vojvodinskí a sriemski Rusíni v Juhoslávii, 
a to vďaka roztržke J. B. Tita so Stalinom. 
Prierez rusínskej histórie završuje defi lé 
mien význačných osobností z politického, 
vedeckého, kultúrneho, spoločenského 
a umeleckého spektra, ktoré uzatvára 
Michal Strank. Publikácia je obohatená 
čiernobielymi dobovými kresbami a maľ-
bami, prípadne portrétmi osobností.

 Božena Šeďová

KYNCL, Vojtěch – PADEVĚT, 
Jiří (eds.), CHVOJKOVÁ, Kamila – 
ŠMEJKAL, Pavel –VONDRKA, Adolf. 
LEŽÁKY A ODBOJ VE VÝCHODNÍCH 
ČECHÁCH. Praha : Academia, 2016, 268 
s., fotografi e v texte, zoznam skratiek, 
menný register, miestny register, anglické 
a nemecké resumé. ISBN 978-80-200-
2633-0.

Vypálenie obcí Lidice a Ležáky, 
vyvraždenie ich mužskej populácie 
a krutý osud žien a detí budú navždy 
symbolom zvlčilosti a beštiálnych zloči-
nov nemeckých nacistov na území býva-
lého Československa. O zavraždení zas-

tupujúceho ríšskeho protektora Rein-
harda Heydricha, československých para-
šutistoch, vypálených obciach a odboji 
v Protektoráte Čechy a Morava i na 
Slovensku bolo napísaných už desiatky 
kníh a vznikli aj viaceré fi lmové diela, ale 
každá nová produkcia, každá nová výstava 
a publikácia ešte stále prinášajú nové 
podrobnosti o tej hroznej dobe.

Takou je aj anotovaná kniha, ktorá 
informuje o príbehu čs. parašutistov a aj 
o následkoch vojenskej operácie, ktorej 
cieľom bolo potrestanie kata českého 
národa a vojnového zločinca R. Heydricha. 
Ako sa píše v úvode publikácie, bol to 
boj dobra proti absolútnemu zlu, ktorý sa 
skončil porážkou nemeckých nacistov, ale 
pocit víťazstva väčšina odbojárov nemohla 
zažiť a nemohla sa tešiť zo znovuzískanej 
slobody. Po mnohých z nich zostali siroty, 
alebo starí rodičia, ktorých po februári 1948 
čakali ďalšie ťažké skúšky. Akcia proti 
Heydrichovi bola spojená so západným 
i domácim nekomunistickým odbojom 
a „Londýnčanom“ bola dávaná vina ako za 
Lidice a Ležáky, tak aj za popravy domácich 
odbojárov. Až po roku 1989 sa začal meniť 
pohľad na tieto udalosti, ale vo verejnosti 
je aj tak ich vnímanie veľmi rozkolísané. 
Aj vinou povrchnej publicistiky sú mnohí 
toho názoru, že akcia bola zbytočná a stála 
veľa obetí. Druhou stranou mince je však 
zvýšený záujem o akcie parašutistov a aj 
rastúci počet návštevníkov ako v Lidiciach, 
tak aj Ležákoch a aj v pravoslávnom 
chrá me sv. Cyrila a Metoda v Resslovej 
ulici v Prahe. Takisto rastie aj počet 
návštevníkov v pardubickom Zámečku, 
kde skončila svoju strastiplnú životnú 
púť veľká časť odbojárov z východných 
Čiech. Len v Ležákoch sa za posledných 
desať rokov zvýšil počet návštevníkov 
z dvoch na trinásťtisíc ročne. Prispieva to 
k vlasteneckej výchove mladej generácie 
a k nádeji, že ani budúce pokolenia 
nezabudnú na odkaz odboja proti nacis-
tickým zločinom.

V anotovanej publikácii opisuje Pavel 
Šmejkal široké zázemie odbojárov, ktorí 
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parašutistom pomáhali a ich pohnuté 
osudy. O akcii proti Heydrichovi – operácii 
Anthropoid informuje Jiří Padevět, Voj-
těch Kyncl opísal zničenie Ležákov 
a účasť gestapa aj domácich kolaborantov 
na tomto zločine. Adolf Vondrka objavil 
v roku 2014 na svojej povale na Sádkach 
pri Bohdanči antény vysielacej stanice, 
ktoré tam nechal parašutista Jiří Potůček. 
Vondrka zaujímavo opisuje aj proces 
dokazovania ich pôvodu. Jan Frolík 
informuje o archeologickom prieskume 
Ležákov, a s vývojom pietneho územia 
od konca vojny až po dnešok oboznamuje 
čitateľa Kamila Chvojková.

Kniha je tak súhrnnou informáciou 
o Ležákoch a niektorých súvislostiach 
osudu rôznych parašutistických skupín, 
hlavne Anthropoid a Silver A, ale aj 
ďalších. Autori venovali pozornosť aj ko-
laborantom a zradcom, hlavne Karolovi 
Čurdovi a Viliamovi Gerikovi (s. 39, 
49-51, 55-56 atď.), ale obraz Gerika 
a jeho osud nie je spracovaný celkom 
objektívne. Gerikova zrada bola rá-
dovo v inej polohe ako Čurdova a na-
pokon sa dostal po krátkej epizóde 
a odmietnutí spolupráce s gestapom aj 
do koncentračného tábora v Dachau. 
Finančnú odmenu – na rozdiel od 
Čurdu – si nikdy neprevzal. Čurdu po 
oslobodení stihol spravodlivý trest – 
odsúdili ho na smrť a v roku 1947 obesili. 
Spolu s ním bol popravený aj Gerik zo 
Slovenského Mederu (dnes Palárikovo), 
ktorý sa „zviezol“ na súde spolu s Čur-
dom. Priťažilo mu, že po návrate do 
Československa a zatknutí sa pokúsil 
z väzenia utiecť, aby dokázal svoju 
nevinu. Bol by sa Gerik vracal z Nemecka 
do Československa, ak by si bol vedomý, 
že za zradu parašutistov mu hrozí 
poprava? Zrejme sa naozaj považoval za 
nevinného a necítil sa ohrozený žiadnym 
procesom. Je to celkom iný prípad ako 
Čurda a nebyť nešťastnej náhody, že ho 
súdili spolu s Čurdom, nebol by asi tak 
dopadol. V je ho prospech vypovedali 
aj spoluväzni z Dachau, kde zostrojil 

rádioprijímač (ako sa dostal k potrebným 
súčiastkam nie je dodnes vysvetlené), 
na ktorom väzni počúvali vysielanie 
zahraničných rozhlasových staníc.

 Ferdinand Vrábel

KYNCL, Vojtěch. STROJE NA 
SMRT. PLYNOVÉ VOZY A NACISTICKÁ 
TECHNOLOGIE KONEČNÉHO ŘEŠENÍ. 
Praha : Epocha v spolupr. s Nakl. 
Historického ústavu AV ČR, 2014, 302 s. 
ISBN 978-80-7425-222-8.

Publikácia vyšla ako prvý titul edičného 
radu Traumata války, ktorý prezentuje 
nové, netradičné pohľady na vojenské 
konfl ikty, predovšetkým prostredníctvom 
ich traumatizujúcich dopadov, príbehov 
obetí, svedkov, zločincov i jednotlivcov 
postihnutých vojnou.

Historik zaoberajúci sa európskym na-
cionálnym socializmom a povojnovým 
vyrovnávaním sa s nacistickou diktatúrou 
opisuje „… tragický koniec desaťtisí-
cov Čechoslovákov bez eufemistického 
pri krášlenia. Pragmatizmus, neľudskosť, 
sadizmus, krutosť a zvrhlosť nacistov 
predstavuje čitateľovi v surovej podobe 
dochovaných svedectiev…“, konštatujúc 
v úvode publikácie.

Problematika plynových vozov ako me-
dzistupeň nacistického projektu eutanázie 
a priemyslového zabíjania bola spracova-
ná väčšinou z pohľadu západoeurópskych 
historikov a bez využitia prameňov zo 
stredovýchodnej Európy. Vojtěch Kincl 
využíva poznatky získané predovšet-
kým z nemeckých a rakúskych archívov 
a samozrejme, pracuje aj s prameňmi 
českej a poľskej proveniencie. Informá-
cie zaznamenané páchateľmi tak spraco-
váva v relevantných súvislostiach s infor-
máciami obetí a svedkov. Uvádza, že počet 
obetí zavraždených v plynových vozoch je 
porovnateľný s počtom obetí zastrelených 
alebo splynovaných v komorách koncen-
tračných táborov.

Autor začína operáciou T4 (podľa 
Tiergartenstrasse 4 – hlavný úrad ak-
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cie v berlínskej vile), v rámci ktorej 
boli likvidované fyzicky, psychicky 
a mentálne postihnuté osoby z celé-
ho Rakúska, Nemecka a západného Poľska. 
V rámci nacistickej byrokratickej stupnice 
príčin smrti išlo konkrétne o označenie 
„14 f 13“ a v žargóne páchateľov o „akciu 
proti invalidom“. Skúsenosti z operácie 
využili nacisti v nasledujúcich akci-
ách, ktorých cieľom bolo zlikvidovanie 
osla bených, nemocných a vyčerpaných 
väzňov v koncentračných táboroch, 
ktoré boli preplnené transportmi židov, 
zajatcov i politických protivníkov z oku-
povaných území. Autor popisuje pokusy 
s výfukovými plynmi v bunkroch a ma-
lých miestnostiach, konštruovanie nadsta-
vieb vozov v garážach Hlavného ríšskeho 
bezpečnostného úradu, chemické rozbory 
plynov, výrobný proces a kontrolu ply-
nových vozov druhej a tretej generácie, 
ako aj ich aktívne využitie v konkrétnych 
operačných jednotkách a vyhladzovacích 
táboroch v Sachsenhausene, Semline 
(Srbsko), Minsku, Baranoviči, Smolensku, 
Mogileve, Stavropole, Teberde, Kyjeve, 
Krasnodare, Charkove.

V osobitnej kapitole sa autor venu-
je činnosti vyhladzovacieho pracovné-
ho komanda v Chełmne nad Nerom, kde 
sa na procese masovej likvidácie museli 
podieľať aj Poliaci. Okolie Chełmna 
si vybrali likvidátori tiež ako miesto 
odskúšania metód zahladenia stôp maso-
vého vyvražďovania. Rozkladajúce sa telá 
vyberali z masových hrobov a potom ich 
spaľovali na koľajnicových roštoch 
po stavených na betónovom podklade. 
Predmetom ďalšej samostatnej časti je 
tiež fungovanie a šokujúce udalosti vo 
vyhladzovacom tábore v Malom Trostinci, 
vzdialenom asi pätnásť kilometrov od 
bieloruského Minska. Tábor bol cieľovým 
miestom židovských transportov z celej 
okupovanej Európy a zahynuli v ňom aj 
tisíce Čechoslovákov. Pre dokreslenie 
situácie v Bielorusku autor približuje 
niektoré zločiny spáchané voči civilnému 
obyvateľstvu. Len počas prvého dňa 

masového masakru začiatkom marca 1942 
zabili členovia SS v minskom gete okolo 
tri tisícky ľudí.

Keďže technológia hromadného usmrco-
vania v plynových vozoch mala svoje 
limity – veľká poruchovosť, sťažená obsluha 
pri nepriaznivom počasí, prešli nacis-
ti k splynovaniu v statických komorách 
budovaných priamo v táboroch. Kvôli 
nadväznosti a spoločným faktorom (oxid 
uhoľnatý a spaľovací motor) sa autor venuje 
aj situácii v táboroch v Bełzecu, Sobibore 
a Treblinke. Dokumentuje jednotlivé etapy 
„operácie Reinhardt“, počty obetí, vrátane 
Čechoslovákov, utrpenie obetí i modely 
správania vykonávateľov „konečného 
riešenia“.

Ideovému tvorcovi a realizátorovi ply-
nových vozov – Walterovi Rauffovi, pra-
cujúcemu priamo pod osobnou kontrolou 
Reinharda Heydricha, sa autor venuje pod-
robnejšie, vrátane jeho povojnového osudu.

Posledná časť publikácie prináša in-
formácie o povojnových postojoch 
k realizátorom masového holokaustu 
a súdnych procesoch prebiehajúcich 
koncom 50. a v 60. rokoch 20. storočia, 
keďže medzinárodný súdny tribunál 
v Norimbergu sa plynovými vozmi 
a vyhladzovacími tábormi v Chełmne, 
Bełzecu, Treblinke a Sobibore v dôsledku 
nedostatočnej obžaloby a svedectiev 
zaoberal len čiastočne.

Pre bežného čitateľa gradujú ťažko 
stráviteľnú faktografi u v monografi i au-
tentické svedectvá, fotografi e, súdne 
výpovede preživších obetí, svedkov, do-
znania i arogantné postoje zločincov a torzá 
dobových dokumentov. Publikovaný je tu 
napríklad rozsiahly zápis muža, ktorému 
sa podarilo utiecť z tábora v Chełmne, 
v ktorom opisuje brutálne správanie 
okupantov a plánovité vyhladzovanie ži-
dovských obcí v Poľsku. Správa, ktorá 
pravdepodobne patrí k emočne 
najsilnejším svedectvám o nacistických 
zločinoch, sa už o necelých päť mesiacov 
po úteku väzňa dostala do Veľkej Británie. 
Ok rem priebežného „zaľudnenia“ publiká-
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cie hlav nými ideológmi, organizátormi, 
technológmi a praktickými realizátormi 
„konečného riešenia“ autor pripája aj 
stručné životopisné profi ly hlavných 
páchateľov a menný register.

Publikácia V. Kyncla je nielen hod-
notným príspevkom v historiografi i na-
cizmu v Európe, ale taktiež, v súlade 
s autorovým cieľom „odpoveďou všetkým 
pochybovačom, a aj keď nezvráti zmýšľanie 
fanatikov, dá do ruky intelektuálnu zbraň 
tým, ktorí chcú poznať krutú minulosť a sú 
ochotní brániť budúcnosť“. Snáď bude tiež 
podnetom na výskum v archívoch bývalého 
Sovietskeho zväzu, ktorého výsledky by 
priniesli komplexnejší pohľad na danú 
problematiku a vyplnili by ďalšiu časť 
mozaiky ťaživej histórie prvej polovice 
20. storočia.

 Božena Šeďová

MARVAN, František. ŽIVOT KADETA. 
Praha : Nakladatelství Koťátko, 2016, 123 
strán fotografi e v texte, príloha o Veľkej 
vojne, s. 124-132, mapa doplňovacích 
obvodov Rakúsko-Uhorska. ISBN 978-
80-270-0810-0.

Absolvent pražskej kadetnej školy, ro-
dák z Opočna, František Marvan, zanechal 
po sebe spomienky na roky strávené 
v kadetke, ktorú absolvoval v roku 1904. 
Už v roku 1908 dostal vyznamenanie 
Jubilejný kríž 1908, potom Pamätný kríž 
z rokov 1912 – 1913, Vojenskú záslužnú 
medailu Signum laudis (1915), nemecký 
Železný kríž 2. triedy (1915), Vojenský 
záslužný kríž 3. triedy s vojnovou dekorá-
ciou (1916) a priznali mu aj Karolov 
vojenský kríž (1917). Ako čs. dobrovoľník 
z rokov 1918 – 1919 dostal aj Pamätnú 
medailu víťazstva (1937) a v roku 1944 
dostal Odznak 1. stupňa pre vládne vojsko 
(1944). Po vyradení z kadetky slúžil 
v 42. pešiom pluku v Hradci Králové, 
neskôr v Terezíne. Ako veliteľ čaty 40. 
pešieho pluku v Haliči absolvoval boje 
na ruskom a potom aj talianskom fronte, 
niekoľkokrát bol ranený. Po skončení voj-

ny sa vrátil domov a prihlásil sa do čs. 
dobrovoľníckeho vojska. Bol príslušníkom 
kombinovaného pluku č. 110 v Kroměříži 
a v Trnave a ako pobočník Slováckeho 
pluku so sídlom v Šahách sa v novembri 
1919 stal zástupcom veliteľa už v hodnosti 
majora. V rokoch 1921 – 1922 absolvoval 
Vysokú školu válečnú v Prahe, v rokoch 
1923 – 1927 bol vojenským atašé v Berlíne. 
Po návrate už ako podplukovníka gšt. 
ho premiestnili k 12. horskému práporu; 
od roku 1929 bol dočasným veliteľom 
ZVV v Prahe. Potom pôsobil krátko 
v Užhorode a od roku 1934 bol veliteľom 
18. pešej brigády v Žiline. V roku 1937 ho 
vymenovali za generála. Súčasne pôsobil 
ako zástupca veliteľa 1. horskej brigády 
a veliteľ 16. divízie v Ružomberku, kde 
pôsobil až do júna 1939. V roku 1939 bol 
pri incidente v Čadci, pričom ho generál 
Krejčí za vtedajšiu činnosť hodnotil, že 
sa ukázal na mieste v najkritickejších 
dobách. Po prepustení zo zväzku česko-
slovenskej armády ho previedli do 
vládneho vojska Protektorátu Čechy 
a Morava. V hodnostiach to dotiahol až 
na brigádneho generála potom na generála 
II. triedy. V roku 1949 ho preložili do 
výslužby, odňali mu hodnosť a znížili aj 
zaopatrovací plat.

Marvan bol jedným z prvých absol ventov 
čerstvo dostavanej budovy, kadet skej školy 
na Hradčanoch – Mariánskych hradbách, 
ktorá mala vychovávať nových dôstojníkov 
rakúsko-uhorskej armády. Neskôr budova 
slúžila ako Zemský a Štátny archív a dnes 
patrí objekt zase Ministerstvu obrany 
Českej republiky. Marvan opisuje aj súčasti 
novej budovy, ktorá bola na vtedajšie časy 
veľkoryso vybudovaná a okrem rôznych 
učební a ubytovne pre kadetov mala aj 
telocvičňu, tenisové dvorce, ošetrovňu, 
rôzne dielne, byt veliteľa, dôstojnícku 
ubytovňu, sklady výzbroje a výstroja a po-
chopiteľne aj – basu.

Marvanove osudy tvoria pestrú moza-
iku dobových vojenských dejín od kadet-
ky, cez prvú svetovú voju, službu v čs. 
armáde, potom roky druhej svetovej 
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vojny až po prepustenie z ozbrojených 
síl v auguste 1949. Jeho spomienky odrá-
žajú roky strávené v kadetke až po jeho 
vyradenie 18. augusta 1904. Opisuje 
stručné dejiny kadetky, jej reorganizáciu 
a potom už svoj každodenný život od 
budíčka až po večierku. Zaujímavé sú aj 
opisy rôznych významných udalostí (1000 
dní /Tausender/ a 100 dní /Hunderter/ pred 
vyradením), sv. Mikuláša a záverečné 
čapobitie. Bol aj svedkom návštevy cisára 
Františka Jozefa I. v Prahe či účastníkom 
každoročných slávnostných pochodov 
pri cisárových narodeninách. Aj keď 
bol hrdý na svoj status kadeta a na svoju 
školu, nezamlčiava, že kadetka medzi 
bežnými ľuďmi nemala dobrú povesť, 
lebo vraj „vychovávala len samých blb-
cov“ a keď niektorý študent nevedel 
prosperovať v civilných školách, „strčili 
ho do kadetky“. Marvan uvádza, že úro-
veň kadetky sa zvýšila po reorganizácii 
vojenského školstva v 90. rokoch 19. 
storočia a že prvé tri ročníky mali rovnakú 
vyučovaciu osnovu ako vyššie reálne 
školy. Táto osnova však bola rozšírená 
aj o niekoľko vojenských predmetov. 
V štvrtom ročníku sa vyučovali len 
vojenské predmety. Maturita nebola po-
vinná, kto chcel, mohol ju zložiť na nie-
ktorej vyššej reálke, ktoré pripravovali 
študentov na vojenskú akadémiu vo Vie-
denskom Novom Meste. Kadetných 

škôl v monarchii bolo okolo pätnásť 
a špecializovali sa podľa vojenských od-
borností – jazdectvo, delostrelectvo, 
technické vojsko, námorníctvo atď.

Prvá časť knihy je viac všeobecná 
a uvádza do problematiky výchovy 
dôstojníckeho dorastu (s. 15-60). Marvan 
podrobne opisuje aj organizáciu školy 
a výučby, pričom škola bola organizovaná 
ako prápor so štyrmi stotinami – každý 
ročník predstavoval jednu stotinu. Okrem 
vyučovania rôznych predmetov sa veľký 
dôraz kládol aj na praktické vyučovanie, 
mapovanie, streľbu a vojenský výcvik. 
Popri náročnom programe však mali 
budúci dôstojníci čas aj na vychádzky 
a voľný čas trávili športom.

V druhej časti (s. 63-121) už opisuje 
svoje štúdium a zážitky od nástupu do 
školy, privítanie a ubytovanie, stravovanie, 
režim a podľa jednotlivých ročníkov až po 
slávnostné vyradenie. Významnou časťou 
spomienok je aj opis cisárovej návštevy 
v Prahe, jeho programu a priebehu 
slávnostnej vojenskej prehliadky. Neme-
nej zaujímavý tiež opis menšej vzbury 
v kadetke, čo je na vojenskej škole viac 
zriedkavosťou ako pravidlom. Táto neveľ-
ká kniha je cenným príspevkom, ktorý 
umožňuje nahliadnuť do života kadeta 
z pohľadu českého mládenca.

 Ferdinand Vrábel
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KRONIKA 

PREZENTÁCIA VÝSTAVY „ROKY BOJOV, OBETÍ 
A NÁDEJÍ 1914 – 1920“ V HUMENNOM

Na Gymnáziu armádneho generála Ludvíka Svobodu v Humennom sa 2. februára 
2017 začala prezentácia spoločnej výstavy Nadácie Milana Rastislava Štefánika a Ústavu 
politických vied SAV v Bratislave.

Výstava sa stretla doteraz všade, kde bola inštalovaná, s veľkým ohlasom – napríklad 
Košariská, Brezová pod Bradlom, Myjava, Univerzitná knižnica v Bratislave, Vedecká 
knižnica v Banskej Bystrici, Oravská knižnica v Dolnom Kubíne atď. Pri vernisáži 
výstavy sa konajú vždy aj prednášky a diskusie k uvedenej problematike a výstava je tak 
vhodným doplnkom a dobrou názornou pomôckou pre vyučovanie vlastivedy a dejepisu. 
Rovnako je to dobrý prostriedok aj pre oboznamovanie širšej verejnosti s podielom 
Slovákov v prvom odboji a zoznamuje aj s významnými Slovákmi v čs. légiách, ktorých 
vojenským organizátorom bol Milan Rastislav Štefánik. Výstava sa koná pod záštitou 
predsedu slovenskej vlády, pána Roberta Fica a pri jej príprave spojili svoje sily viaceré 
orgány a inštitúcie. Výstavu fi nančne podporilo ministerstvo obrany SR a aj súkromní 
sponzori. K výstave je spracovaná aj brožúra a zvukový nosič, kde komentár nahovoril 
veľmi príťažlivým spôsobom uznávaný slovenský herec František Kovár. V prvom 
polroku 2017 bude výstava kolovať po stredných školách Prešovského kraja a jej 
predstavenie na východnom Slovensku tento rok uzavrie vernisáž vo Vedeckej knižnici 
v Košiciach v júni 2017.

Československá a slovenská štátnosť prešla rôznymi peripetiami, ale ako červená 
niť sa jej dejinami vinie pokrokový odkaz našich predkov a nadväzovanie na všeľudsky 
platné a uznávané hodnoty – vlastenectvo, sloboda, humanizmus a demokracia. Veď 
v úvode výstavy sa aj konštatuje: „Boje a obete našich predkov neboli márne. Dňa 1. 
januára 1993 sa splnili sny slovenských národovcov a vlastencov, keď vznikla samostatná 
demokratická Slovenská republika. Slovenský národ v nej nadväzuje na všetko pozitívne 
zo slovenských dejín a buduje svoj nový štát v úcte k všeľudským hodnotám. Hlási sa 
aj k odkazu tých našich predkov zo slovenskej aj českej strany – vlastencov, politikov, 
vojakov a kultúrnych pracovníkov, ktorý prvý spoločný štát vzniknutý v roku 1918 za 
cenu veľkých obetí a strádania vybojovali.“

Na vernisáži výstavy sa zúčastnili Ing. Pavel Šesták, správca Nadácie MRŠ a PhDr. 
Ferdinand Vrábel za Ústav politických vied SAV v Bratislave.

 Ferdinand Vrábel
Nadácia M. R. Štefánika

a Ústav politických vied SAV v Bratislave
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PREZENTÁCIA PUBLIKÁCIÍ VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU 
V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI V BRATISLAVE

Dňa 6. apríla 2017 sa v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave uskutočnila 
tretia a posledná zo série prezentácií najnovších publikácií z produkcie Vojenského 
historického ústavu a Klubu vojenskej histórie Beskydy „Pramene k vojenským dejinám 
Slovenska IV/1“ a „Karpatský front 1914/1915“.

Tri desiatky účastníkov prezentácie privítal PhDr. Peter Šumichrast, PhD., zástup-
ca riaditeľa Vojenského historického ústavu, ktorý následne priblížil činnosť ústa-
vu a predstavil jeho jednotlivé zložky. Po ňom vedecký pracovník Vojenského his-
torického ústavu Mgr. Peter Chorvát, PhD. pútavo analyzoval obsah publikácie 
„Pramene k vojenským dejinám Slovenska IV/1“, na ktorej sa autorsky podieľal 
spolu s Mgr. Janou Zaťkovou, PhD., ako aj plk. Mgr. Miloslavom Čaplovičom, PhD.
V ďalšej časti prezentácie vystúpil Mgr. Martin Drobňák, predseda Klubu vojenskej 
histórie Beskydy, ktorý prítomných priateľov vojenskej minulosti Slovenska oboznámil 
s činnosťou klubu. Zároveň osvetlil okolnosti vzniku publikácie „Karpatský front 
1914/1915“, ktorá vznikla ako výsledok úspešnej spolupráce Vojenského historického 
ústavu a Klubu vojenskej histórie Beskydy. Predniesol aj krátku prednášku o bojoch 
v Karpatoch na prelome rokov 1914/1915, ako aj o bojovom nasadení plukov z územia 
dnešného Slovenska. Potom nasledovala živá diskusia. Na záver podujatia sa premietal 
krátky dokumentárny fi lm „Oceľové ticho“ z produkcie Vojenského historického 
ústavu. Úspešný priebeh prezentácie umocnilo príjemné prostredie Univerzitnej 
knižnice v Bratislave, za sprístupnenie ktorého patrí úprimná vďaka jej vedeniu.
 www.vhu.sk
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NEKROLÓG ZA PhDr. VALERIÁNOM BYSTRICKÝM, DrSc. (1936 – 2017)

5. apríla 2017 opustil neočakávane naše rady 
popredný slovenský historik, člen Vedeckej rady 
Vojenského historického ústavu a redakčnej rady 
Vojenskej histórie PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. 
Narodil sa 22. apríla 1936 v Ilave. V roku 1959 
ukončil štúdium na Filozofi ckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave a do roku 1962 pracoval 
v Považskom múzeu a galérii v Žiline, neskôr 
krátke obdobie aj v Slovenskom národnom múzeu 
v Bratislave. V roku 1962 nastúpil ako mladý 
historik do Ústavu dejín európskych socialistických 
krajín SAV, kde roku 1967 získal vedeckú hodnosť 
kandidáta historických vied v odbore všeobecné 
dejiny. V prvom období svojej odbornej činnosti 
sa zameriaval na dejiny Bulharska, dejiny 
československej zahraničnej politiky v 30. rokoch 
20. storočia a medzinárodné vzťahy v Európe so 

zvláštnym zreteľom na Balkán. Z tejto problematiky mala najväčší ohlas práca Európa na 
prelome (Bratislava 1973, spoluautor L. Deák). Po nej nasledovala rozsiahla monografi a 
Kolektívna bezpečnosť alebo neutralita (Bratislava, Veda 1981), za ktorú získal hodnosť 
doktora historických vied. Uvedená práca patrila k prvým tohto druhu na Slovensku, bola 
a zostala významným prínosom pre európsku historickú balkanistiku.

Po nástupe do Historického ústavu roku 1981 PhDr. V. Bystrický, DrSc. postupne rozšíril 
svoje vedecké bádanie aj na medzivojnovú problematiku Slovenska, Československa 
a vojnovej Slovenskej republiky. Výskum a prezentácia výsledkov týchto tém po roku 
1989 sa dostali na novú kvalitatívnu úroveň. Ako autor a spoluautor desiatok monografi í 
ukázal, že dokázal erudovane a dôsledne hľadať odpovede aj na neľahké a kontroverzné 
témy slovenských dejín. Začiatkom 90. rokov ako organizátor prvých medzinárodných 
konferencií pomáhal otvárať dovtedy tabuizované témy národných dejín, a zborníky 
z týchto podujatí patria doteraz k najcitovanejším dielam (Slovensko v rokoch druhej 
svetovej vojny. (Eds.) V. Bystrický – Š. Fano. Bratislava 1991; Slovensko v politickom 
systéme Československa. (Eds.) V. Bystrický – Š. Fano. Bratislava 1992; Pokus o politický 
a osobný profi l J. Tisu. (Eds). V. Bystrický – Š. Fano. Bratislava 1992).

PhDr. V. Bystrický, DrSc. bol autorom a spoluautorom 18 monografi ckých prác, 
editorom a spolueditorom 16 monotematických zborníkov, 112 vedeckých štúdií 
a desiatok vystúpení na domácich a medzinárodných konferenciách. Svoje práce 
publikoval, okrem Slovenska a Českej republiky, tiež v Bulharsku, Chorvátsku, 
Maďarsku, Rakúsku, Francúzsku, Veľkej Británii a Nemecku. O kvalite jeho vedeckej 
činnosti svedčí množstvo recenzií a citačný ohlas jeho diel: z celkového počtu citácií 922, 
bolo 84 zverejnených vo WOS (SCI). Jeho posledná monografi a Zahraničnopolitické 
súvislosti vzniku Slovenského štátu 14. marca 1939 vyšla vo vydavateľstve Veda v roku 
2014. Zužitkoval v nej desiatky rokov svojho vedeckého výskumu.

Popri systematickej výskumnej činnosti sa PhDr. V. Bystrický, DrSc. venoval aj vedecko-
organizačnej práci. V rokoch 1990 – 1998 pôsobil ako zástupca riaditeľa a v rokoch 1998 
–2006 viedol Historický ústav SAV ústav ako jeho riaditeľ. Dve volebné obdobie stál na 
čele Vedeckej rady HÚ SAV. Výrazne sa angažoval aj na celoakademickej úrovni ako člen 
Predsedníctva SAV (1992 – 1998), predseda Akreditačnej komisie SAV (1994 – 1998), 



196

VOJENSKÁ HISTÓRIA

člen komisie pre preraďovanie do vedeckých hodností pri SAV, predseda a člen Edičnej 
rady SAV. Z ďalších funkcií treba zmieniť jeho činnosť Podpredsedu Slovenskej komisie 
pre udeľovanie vedeckých hodností pri MŠ SR, člena komisie pre obhajoby DrSc., člena 
komisie pre obhajoby PhD zo všeobecných dejín, člena vedeckej rady FF UK a predsedu 
Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové systémy Literárneho fondu.
PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. získal za roky vedeckej a vedecko-organizačnej práce 
množstvo ocenení a vyznamenaní doma i v zahraničí. Okrem iných mu bola roku 1986 
a roku 1996 udelená v rámci SAV čestná strieborná a zlatá plaketa Ľudovíta Štúra za 
zásluhy v spoločenských vedách. V roku 2011 mu bola udelená Zlatá medaila SAV.

Svoje bohaté vedecké znalosti odovzdával aj mladej generácii, a to formou výberových 
prednášok z národných a všeobecných dejín z 20. storočia na Univerzite Komenského 
a ako školiteľ siedmich interných a externých doktorandov.

Prácu historika mal veľmi rád. Nebolo to preňho len zamestnanie, ale aj spôsob 
vnímania života, minulosti i prítomnosti. Jeho vedecké práce sa vyznačovali prehľadom, 
nadhľadom a vynikajúcou znalosťou pramenných materiálov. Príznačnou stránkou jeho 
práce bolo precízne dokumentovanie historických procesov a dôsledná znalosť skúmanej 
problematiky, Mnohé z jeho diel patria k základným a priekopníckym prácam našej 
historickej vedy.

PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. bol v mnohých smeroch veľmi inšpiratívny. 
Neustále sa zaujímal o rôzne otázky vedy i života. K dôležitým otázkam vždy zaujal 
jasné a rozhodné stanovisko. Svoje súhlasné i nesúhlasné názory dával razantne najavo. 
Mal výborný vzťah k svojim kolegom a bol prirodzenou autoritou s charakteristickým 
chápavým, veľkorysým a ľudským prístupom. Vďaka veselej povahe a optimizmu nám 
zostanú v pamäti mnohé úsmevné príhody, dobromyseľné uštipačnosti i poznámky.

PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. bol nielen vedcom, ale aj výnimočným človekom, 
čo potvrdzujú mnohí jeho priatelia, kolegovia a známi z Historického ústavu SAV 
a ostatných odborných a vysokoškolských pracovísk. Smrťou PhDr. V. Bystrického, 
DrSc. stráca slovenská historická veda jednu poprednú a významnú osobnosť.

Česť Tvojej pamiatke!
 Viliam Čičaj
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POKYNY PRE AUTOROV

Spôsob odovzdávania rukopisov
Príspevky do Vojenskej histórie odovzdávajte, resp. posielajte zásadne v textových 
editoroch Word 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 abstrakt (v slovenčine do 10 riadkov), 5 kľúčových 
slov v slovenskom aj anglickom jazyku; resumé v slovenčine v rozsahu cca jednej strany, 
a osobné údaje o autorovi: rodné číslo, adresu, číslo účtu, telefonický a emailový kontakt.
Text sa nepokúšať zalamovať ani špeciálne upravovať, odstavce bez tabulátora! 
Písmo Times New Roman, veľkosť 12, normal, bez zvýrazňovania. Riadkovanie 1,5. 
V prípade priamych citácií písať kurzívou. Prílohy: Obrázky: Obrazové prílohy 
poprosíme zasielať samostatne vo formáte jpg, jpeg, bmp v rozlíšení min. 300 dpi 
a riadne označené a identifi kovatené. V texte uveďte popiskom, kde by mal byť obrázok 
umiestnený. Tabuľky, grafy: Tabuľky a grafy je potrebné zasielať v osobitnom súbore 
v štandarde xls, xlsx (excel)
Rozsah príspevkov
Rozsah štúdií, vrátane poznámkového aparátu, by mal byť v rozsahu 15 - 40 strán. 
Recenzie môžu byť v rozsahu do 15 strán, anotácie maximálne do 3 strán. Pri 
anotáciách a recenziách je potrebné uvádzať ISBN
Počet normostrán sa počíta podľa počtu znakov (1 800 znakov vrátane medzier na stranu).

Základnou citačnou normou je 690 (01 0197) – Dokumentácia. Bibliografi cké odkazy

Odkaz na monografi e
VÁROŠ, Milan. Posledný let generála Štefánika. Bratislava : International, 1994, s. 
56. ISBN 80-215-0149-9.
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.)
Odkaz na štúdie (v prípade, že je uvedený v zborníku aj editor, uveďte ho za názvom 
zborníka:
ŠPIRKO, Dušan – LUPTÁK, Miroslav. Obrana bratislavského predmostia vo 
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.)
DEIGHTON, Leon. Blitzkrieg : Od Hitlerova nástupu po pád Dunkerque. Prel. Kárník, 
Zdeněk. Praha : Argo, 1994, s. 85. ISBN 80-85794-08-X.
Odkaz na už citovaný zdroj v texte
PEJSKAR, ref. 2, s. 97; číslo ref. je číslo poznámky pod čiarou, v ktorej sa nachádza 
citovaná práca 1x s celým bibliografi ckým údajom

- 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, 
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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 bibliografi ckom popise citovaného prameňa sa uvádzajú v jazyku 
prameňa až po údaj o rozsahu

Odkaz na archívny dokument
MVSR-Slovenský národný archív v Bratislave (ďalej SNA), f. Minister Československej 
republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, 1918-1928 (ďalej f.), škatuľa (ďalej 
šk.) č. 277, sign. č. 1234/1920 prez
Pri opakovaných záznamoch uvádzať Tamže, s. 8 (nie tamtiež)
- najfrekventovanejšie skratky archívov: SNA Bratislava, VÚA-VHA Praha, VHA 
Bratislava, NA Praha, AM SNP B. Bystrica,
Používanie skratiek a označovanie
Skratkou pre označovanie strán alebo strany je s., ročníky časopisov a čísla zborníkov 
sa uvádzajú arabskými číslicami. Pokiaľ sú dokumenty v edíciách číslované, je 
potrebné uvádzať okrem strán aj číslo.
Redakčná rada si vyhradzuje právo na základe vyžiadaných odborných posudkov 
rozhodnúť o uverejnení, prípadne vrátení príspevku. Nevyžiadané rukopisy sa nevracajú.
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AUTORI ČÍSLA

PhDr. Peter ROHÁČ, Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Trnava
Prof. PhDr. Ferdinand ULIČNÝ, DrSc., Ploštín 18, 031 01 Liptovský Mikuláš
Mgr. Ladislav VAVERKA, PhD., Regionální muzeum v Mikulově, Chráněná krajinná 
oblast Pálava, Zámek 22/1, 692 01 Mikulov
PhDr. Igor BAKA, PhD., Vojenský historický ústav, Krajná 27, 821 04 Bratislava
PaedDr. Robert LAMOŠ, PhD., Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru, 
Sklabinská 1, 812 72 Bratislava
Mgr. Alex MASKALÍK, PhD., Vojenský historický ústav, Krajná 27, 821 04 Bratislava
Mgr. Juraj ČERVENKA, Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
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