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ŠTÚDIE

BASTIÓNOVÉ PEVNOSTI A KOŠICKÁ CITADELA1

 

MARTINA OROSOVÁ – HENRIETA ŽAŽOVÁ

OROSOVÁ, M. – ŽAŽOVÁ, H.: Bastion Fortresses and the Citadel of Košice. 
Vojenská história, 4, 21, 2017, pp 7-41, Bratislava.
In the study presented, the authors focus on the development of fortifi cation 
architecture of the 16th and 17th century and the citadel of Košice as a signifi cant 
fortress of the Habsburg monarchy defence system. Gradually, they introduce the 
readers to individual engineering branches in Europe (Old Italian, New Italian, Old 
Dutch, Old German, New Dutch, French, New Prussian and Austrian), as well as the 
differences in the construction elements of individual fortifi cation systems. The citadel 
of Košice, (1671 – early 18th century) belongs to the circuit of modern renaissance 
or even baroque bastion fortresses. It was built in the southern suburb of Košice and 
several personalities were involved in its construction, including colonel Jakub von 
Holst; captain of the Upper Hungarian Chief Captaincy seated in Košice, Paris de 
Spankau; the royal builder, Lucas Georg Sicha; and his assistant military building 
master, Giovanni Alessandro Canevale.
Military History. Slovakia. 16th – 17th century. Fortifi cation architecture, builders of 
fortresses, citadel, Košice.

Fortifi kácia je slovo, ktoré slovenčina prevzala do svojej slovnej zásoby z latinského 
jazyka, v ktorom fortis znamená silný a fortifi catio znamená opevnenie. Fortifi kačné 
staviteľstvo je umenie prispôsobiť zemský povrch (terén) boju za pomoci špeciálnych 
stavieb, je to umenie ako sa stať silnejším. Slovami inžiniera Philippa Maigreta sa vďaka 
fortifi kácii môže slabší účinne postaviť na odpor silnejšiemu. Jej cieľom je sebe boj 
uľahčiť a protivníkovi sťažiť.2 História obranných stavieb siaha hlboko do pravekých 
dôb, keď ľudia využívali na opevňovanie hlavne drevo a hlinu. Zaujímavé je aj to, že od 
čias najstarších civilizácií starých vyše päť tisíc rokov až do 15. storočia nášho letopočtu, 
sa opevnenia budovali veľmi podobným spôsobom a skladali sa z hradieb, veží, bášt 
a priekop. Nájdeme ich rovnako v Egypte, Iraku, Indii aj Číne. Zmena vo fortifi kačnom 
staviteľstve prišla náhle a spôsobil ju pušný prach.

Koniec éry stredovekých hradieb

V auguste 1494 francúzsky kráľ Karol VIII. prekročil Alpy a vydal sa na vojenskú 
výpravu do talianskych kniežactiev a republík (Rím, Benátky, Neapol, Miláno a Florencia), 

1 Štúdia je skrátenou verziou kapitoly Bastiónové pevnosti a ich stavitelia a prepracovanej 
a doplnenej kapitoly Košická citadela z knihy: OROSOVÁ, Martina – ŽAŽOVÁ, Henrieta. Košická 
citadela. Bratislava : Pre Aupark Košice vydala A31, s. r. o., 2011, 190 s. ISBN 978-80-970831-4-4.
2 BOCHENEK, Ryszard. Od palisád k podzemním pevnostem. Praha : Naše vojsko, 1972, s. 8.
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aby si vydobyl svoje údajné následnícke právo na korunu Neapolského kráľovstva. Jeho 
takmer 25-tisícová armáda ťahala štyridsať diel. Ich palebný účinok najprv vyskúšali na 
malej pevnosti Fivizzano, ktorá im stála na ceste do Florencie. Pevnosť padla za niekoľko 
hodín a vystrašení Florenťania radšej dobrovoľne otvorili Francúzom brány mesta, vydajúc 
ho napospas drancujúcej soldateske. Príklad Florencie nasledovali aj ďalšie mestá – 
Sarzana, Sarzanello, Pietrasanta, Pisa, Livorno a nakoniec Rím.3 Neapolské kráľovstvo 
stálo na víťaznej ceste Karola VIII. osamotené. Pevnosť Monte San Giovanni predtým 
odolávala útokom vojsk sedem rokov, Francúzi ju delostreleckou paľbou dobyli za osem 
hodín. Začala sa tridsaťročná „talianska vojna“, ktorá spustošila Taliansko a vyhnala 
z krajiny mnohých renesančných velikánov, po ktorých lačneli všetky európske dvory. 
Rýchlosť a ľahkosť, s akou si Francúzi podmanili jednu fortifi káciu za druhou, ohromila 
a úplne šokovala nielen Talianov, ale celú Európu. Senát Benátskej republiky v roku 1498 
konštatoval, že „vojny súčasnosti sú viac ovplyvnené silou bombárd a delostrelectva ako 
mužmi v zbrani“. Benátky od tej chvíle nakupovali strelné zbrane tak rýchlo, ako to len 
bolo možné. Niccoló Machiavelli (1469 – 1527) v roku 1519 zhrnul efekt francúzskej 
výpravy slovami: „Neexistujú hradby akokoľvek silné a hrubé, ktoré by delostrelectvo 
nemohlo deštruovať za pár dní.“4 Riešenie sa predsa len našlo.

Sila francúzskych diel spočívala v nahradení práškového pušného prachu granulovaným 
prachom, ktorý sa spaľoval rýchlejšie ako práškový a mal väčšiu výbušnú silu. Hlavne 
diel kónického tvaru vyrobené z bronzu dostali menší kaliber a boli podstatne ľahšie 
ako ich predchodkyne bombardy. Svoje spravili aj železné delové gule s väčšou váhou 
(9,3 – 23,3 kg) a hustotou ako gule tesané z kameňa, ktoré sa po dopade na kamennú 
stenu väčšinou roztrieštili. Pri útoku na živý cieľ sa používali aj kartáčové strely (vrecká 
so železnými a olovenými guľkami) a vybuchujúce granáty (duté gule s hrubou stenou 
naplnené strelným prachom, s prachovou rozbuškou v drevenom zápalníku). Pohyblivosť 
diel bola zvýšená vďaka vylepšeným lafetám na kolesách.

Výpravou Karola VIII. v rokoch 1494 – 1495 nastala zásadná zmena vo vedení vojen, 
obliehaní hradieb a ich stavbe. Kým dovtedy bola výška hradieb jednou z ich najväčších 
predností, teraz skôr uľahčovala ich borenie. Hradby a opevnenia tvorené mohutnými 
kamennými alebo tehlovými múrmi a vežami, ktoré sa ťahali predovšetkým do výšky, 
prestali byť spoľahlivou ochranou a pod paľbou plných železných gulí vystrelených 
z bronzových delových hlavní sa rýchlo rozpadali. Stačil jeden priestrel, aby sa v múre 
vytvorila diera, ktorá narušila statiku celej konštrukcie a tá sa v krátkom čase zrútila 
do priekopy a uľahčila útočníkom útok. Ani tá najvyššia a najhrubšia veža neodolala 
systematickému ostreľovaniu ťažkými železnými projektilmi.

Prvou obrannou reakciou staviteľov fortifi kácií na delostrelecký útok bolo zosilnenie stien 
hradieb a bášt, ich spevnenie zemnými násypmi a zníženie ich výšky. Problémom bolo aj 
vhodné miesto pre umiestnenie ťažkých diel. Začali sa pre ne stavať bašty vyplnené zeminou 
alebo zemné násypy vysoké ako hradba nazývané teriony. Boli to predchodcovia neskorších 
bastiónov a kurtin. Objavili sa aj murované konštrukcie, mohutné kruhové bašty – rondely, 
ktoré sa začali stavať na talianskych opevneniach v poslednej tretine 15. storočia.

Nový typ fortifi kácií učaroval aj nemeckému grafi kovi a maliarovi Albrechtovi 
Dürerovi (1471 – 1528), ktorý osobne zažil dobývanie pevnosti Hohenasperk v roku 

3 DOMOKOS, György. Késő reneszánsz erődépítészet Itáliában és Magyarországon. In Reneszánsz 
látványtár. Virtuális utazás a múltba. Budapest : Magyar Nemzeti Múzeum, 2009, s. 131-132. 
ISBN 978-963-7061-56-1.
4 SILER, L. Barry. Siege Warfare 1494 – 1648 [on-line], 2007 [cit. 2017-09-09]. Dostupné na 
internete: <http://www.syler.com/SiegeWarfare/1494/montesangiovanni.htm˃
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1519. Na sklonku života uverejnil teoretický spis Úplná náuka o opevnení miest, zámkov 
a pozemkov (Etliche Underricht zu befestigung der Stett, Schloß und fl ecken), ktorý je 
vôbec prvým dielom svojho druhu v nemeckom jazyku.5 K jeho špecialitám patrili najmä 
veľké delostrelecké bašty s rozsiahlymi kazematovými priestormi s dobrou ventiláciou. 
Bašty boli chránené priekopou, ktorú bránila fl ankovacia (bočná) paľba z kaponiér 
(nem. Grabenwehr, fran. caponnière, ang. caponier), malých pevnôstok alebo krytých 
komunikácií v priekope, prípadne zo strieľní z obvodovej eskarpovej galérie. Pred 
hlavnú priekopu predsunul Dürer envelopu (Erdenveloppe, enveloppe, envelope), zemný 
val s druhou priekopou, ktorá bola tiež bránená z kaponiér a galérie. Napriek svojej 
prepracovanosti a nadčasovosti nenašli Dürerove projekty široké uplatnenie, pretože ich 
výstavba bola veľmi drahá. Je však možné, že niektorými myšlienkami sa inšpirovala 
o tristo rokov neskôr novopruská inžinierska škola.6 

Prvé príklady fortfi kácií využívajúcich zemný násyp sa v Uhorsku objavili na sklonku 
stredoveku. Medzi najstaršie príklady tohto druhu možno zaradiť prestavbu tzv. Katovej 
bašty v Košiciach realizovanú okolo roku 1500.7 Výskum Michala Šimkovica a Miroslava 
Matejku potvrdil, že jeho široké obvodové murivo medzi kónickými strieľňami pre 
hákovnice bolo vyplnené zeminou. Nad nimi bola zrejme plošina pre delá chrániace 
predpolie mestského opevnenia.8 Kamenné, resp. drevené konštrukcie kombinované so 
zeminou sa objavili aj na hrade Jasenov, na Trenčianskom a Ľubovnianskom hrade. Na 
tradíciu talianskych kastelov nadviazala prestavba hradu Červený Kameň na pevnosť 
s mohutnými delovými baštami so zošikmeným plášťom a kazematami. Tento typ 
opevnenia však už bol v dobe svojej výstavby (1537 – 1544) v Európe prekonaný.9 
Ešte starší stupeň fortifi kačného vývoja predstavuje kláštor v Bzovíku, prestavaný na 
štvoruholníkovú pevnosť s mohutnými oblými baštami v rokoch 1530 – 1544.10

Nástup bastiónových pevností

Stačilo niekoľko praktických skúseností pri obliehaní rondelových pevností, aby sa 
ukázalo, že kruhový či oblý pôdorys rondelov vytváral mŕtve uhly (toter Winkel, angle 
mort, dead ground), ktoré nebolo možné brániť bočnou fl ankovacou paľbou. Keď sa 
nepriateľ dostal do tohto pásma, mohol bezprostredne zaútočiť na samotné múry alebo 
sa pokúsiť o ich zdolanie. Tento problém vyriešil až nový typ bašty, ktorá dostala 
päťuholníkový pôdorys – bastión. Staré hradby nahradili zemné valy nazývané kurtiny 
a funkciu barbakanu brániaceho vstupnú bránu prevzal ravelin. Modernizáciou prešli 
aj priekopy. Vhodným usporiadaním týchto prvkov vznikol nový komplex – pevnosť 

5 KRCHO, Ján. Obrana proti Turkom. In MORAVČÍKOVÁ, Henrieta. Architektúra na Slovensku. 
Stručné dejiny. Bratislava : Slovart, 2005, s. 71. ISBN 80-8085-079-8.
6 KUPKA, Vladimír – ČTVERÁK, Vladimír – DURDÍK, Tomáš – LUTOVSKÝ, Michal – 
STEHLÍK, Eduard. Pevnosti a opevnění v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha : Nakladatelství 
Libri, 2002, s. 91. ISBN 80-7277-096-9.
7 FIALA, Andrej. Pokrokové prvky fortifi kačnej architektúry 16. storočia. In Pamiatky a múzeá, 
1996, č. 3, s. 24-25. ISSN 1335-4353.
8 ŠIMKOVIC, Michal – MATEJKA, Miroslav. Architektonicko-historický výskum – Košice, tzv. 
Katova bašta, múr vonkajšieho opevnenia (parcela 959/1 a 953), parcelný múr (parcela 953) (rkp.). 
Košice, 2011, s. 35-36.
9 BÓNA, Martin – ŠIMKOVIC, Michal. Fortifi kačná architektúra. In RUSINA, Ivan a kol. 
Renesancia. Umenie medzi neskorou gotikou a barokom. Bratislava : SNG a Slovart, 2009, s. 265-
266. ISBN 978-80-8085-940-4.
10 LICHNER, Ján. Stavebný charakter mestských hradieb a opevnení za čias tureckého 
nebezpečenstva na Slovensku. In Vlastivedný časopis, 1964, roč. XIII, č. 1, s. 3-4.
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(Festung, fortresses, fortrese). Už to nebolo len opevnené sídlo, ktoré malo aj obytnú, 
hospodársku, či dokonca sakrálnu funkciu. Až v tomto období môžeme vlastne hovoriť 
o skutočných vojenských pevnostiach, ktoré mali jediný účel – vojenský. V ich vnútri 
síce vojaci mali aj bývať, jesť, modliť sa, cvičiť, ale všetko bolo podriadené jedinému 
strategickému účelu – ubrániť okolité územie pred nepriateľom, zdržať cudzie armády 
pri vojenskej operácii, viazať značnú vojenskú silu.

Bastión (Bollwerk, bastion, bastion) bol mocnou päťuholníkovou stavbou vybudovanou 
z hlineného násypu, ktorému dala presný tvar murovaná plenta. Dve strany tvoriace hrot 
bastiónu (Bastionsspitze, saillant, salient) a vybiehajúce do priekopy tvorili jeho líce 
(Gesichtsseite, fase, face). Dve bočné strany, boky (Flanke alebo Streich, fl anc, fl ank) 
nadväzovali na rovné úseky hradieb alebo valov navzájom spájajúcich bastióny – kurtiny 
(Kurtine alebo Mittelwall, courtine, curtain). Piata strana bastiónu – šija alebo hrdlo 
(Kehl, gorge, gorge) bola obrátená do vnútra chráneného miesta, kde sa nachádzal vstup 
na bastión. Päťuholníkový tvar bastiónu odstránil mŕtve body pred jeho lícom a rovné 
boky umožňovali fl ankovaciu paľbu aj na tých útočníkov, ktorí prekonali priekopu. 
Delostrelecké batérie boli umiestnené na povrchu bastiónu alebo v jeho útrobách – 
kazematoch (Kasematte, casemate, casemate), klenutých murovaných podzemných 
priestoroch. Bastióny navzájom prepojené kurtinami spolu vytvárali mnohouholníkový 
tvar pevnosti. Z vonkajšej strany ju obklopovala priekopa (Graben, fossé, ditch). Jej 
vnútorná strana sa nazývala eskarpa (Eskarpa, escarpe, escarp) a vonkajšia strana 
kontreskarpa (Kontereskarpe, contrescarpe, counterscarp). Najslabšími bodmi pevnosti 
boli podobne ako na stredovekých hradoch brány (Festungstor, porte de forteresse, gate 
of fort) uzavreté mrežou, ku ktorým viedol cez priekopu padací most (Brücke, pont, 
bridge). Najmä v talianskych pevnostiach boli brány často schované za tzv. ušami (Ohr, 
orillon, orillon). Uši na bastiónoch zakončovali ich predĺžené líca a vytvárali chránený 
priestor zasunutého boku bastiónu. Uši zároveň chránili výzbroj umiestnenú na bokoch 
bastiónu na jednotlivých poschodiach, ktorou bolo možné brániť kurtiny bočnou paľbou.

Starotalianska inžinierska škola

Mestá a hrady na Apeninskom polostrove koncom 15. storočia najviac utrpeli od 
delostreleckých útokov, preto neprekvapí, že nové typy pevností založené na bastiónovom 
systéme sa začali stavať začiatkom 16. storočia práve tu, aj keď päťboký pôdorys bášt už 
po roku 1480 použili johaniti (Rád rytierov sv. Jána), resp. ich talianski stavitelia, na svojej 
pevnosti na ostrove Rodos.11 Prvotný bastiónový systém, označovaný ako starotalianska 
inžinierska škola, mal bastióny s bokmi kolmými na kurtiny a značne tupý uhol hrotu 
(vnútorný uhol medzi lícami bastiónu). Nevýhodou kurtin bola ich dĺžka (až 500 m), ktorá 
presahovala dĺžku dostrelu muškiet (približne 250 m), čo znemožňovalo vzájomnú ochranu 
bastiónov paľbou. Prvý útok preto smeroval na dlhé a stále pomerne vysoké kurtiny. Na ich 
obranu sa preto línia kurtin musela asi v polovici prerušovať malými fl ankovacími prvkami 
s plochým čelom v tvare malého bastiónu alebo štvoruholníka nazývanom piatta forma 
(platte Bastion, bastion plat, fl at bastion). Raveliny sa vtedy ešte nepoužívali. Najslabšou 
časťou bastiónu bol jeho hrot, na ktorý sa tiež intenzívne sústredila nepriateľská paľba. Na 
jeho obranu sa preto na vrchole bastiónu začal stavať kavalier (Kavalier, cavalier, cavalier) – 
zemný val prevyšujúci úroveň bastiónu, najvyššia kóta pevnosti, často s kazematovými 
priestormi. Na ňom boli umiestnené delá, ktorými boli ostreľované pozície nepriateľa pred 
pevnosťou, samotná priekopa a jej kontreskarpa. Kavaliere tiež umožňovali obranu bastiónu 

11 KUPKA, ČTVERÁK, DURDÍK, LUTOVSKÝ, STEHLÍK, ref. 6, s. 91.
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aj po dobytí jeho hrotu. Ich nevýhodou bolo, že ako vyčnievajúca hmota tvorili pre útočníkov 
vhodný terč. Priekopa mala šírku 24 – 30 m, jej eskarpu tvorili vlastne steny bastiónov 
a kurtin. Ku stene kontreskarpy vysokej okolo sedem metrov bol zo strany predpolia 
prisypaný val s miernym sklonom nazývaný glacis (Glacis alebo Feldabdachung, glacis, 
glacis).12 Na jeho vrchole mohla byť umiestnená súvislá palisáda zabraňujúca vniknutiu 
pechoty, ale delostrelectvo nepriateľa ju dokázalo veľmi ľahko zničiť.

Výpočet presných rozmerov pevnosti a jej ideálny tvar, rovnako ako paľba obrancov 
z rôznych uhlov nielen na samotných obliehateľov, ale aj na podporu a ochranu 
jednotlivých fortifi kačných prvkov pred pevnosťou, si vyžadovala geometrickú presnosť. 
V období renesancie boli znovuobjavení antickí matematici, krása geometrie, symetrie, 
presne vypočítaných tvarov, matematických šifi er a zákonov. Geometrická harmónia 
renesančnej architektúry má svoje korene v princípoch neskorogotickej architektonickej 
kompozície, ktorá čerpala z poznatkov antickej a arabskej vedy. Až v priebehu 16. 
storočia v súvislosti s rastom technickej úrovne remesiel, vyžadujúcich presné výpočty, 
merania a vytyčovania, vzrastajú aj teoretické vedomosti súdobých matematikov, 
astronómov a samozrejme architektov.13 Projektanti bastiónových opevnení sa predháňali 
vo výpočtoch najvhodnejších tvarov nedobytných pevností a ideálnych miest. Na ich 
zobrazovanie používali tzv. vojenskú alebo kavaliersku perspektívu, ktorá zobrazuje 
pôdorys objektu pravouhlo a výšky objektu v určitom pomere ku skutočnej veľkosti. 
V celkovej kompozícii i v detailoch sa používali takmer výlučne iracionálne proporcie, 
ľahko vyjadrené matematikou a zostrojené geometriou.14

Medzi priekopníkov bastiónového opevňovacieho systému patria členovia fl orentskej 
rodiny Sangallo – Giuliano da Sangallo, jeho mladší brat Antonio da Sangallo starší 
a Antoniov syn rovnakého mena označovaný ako Sangallo mladší. Giuliano da Sangallo 
pravdepodobne už koncom 15. storočia vypracoval prvý náčrt bastiónovej pevnosti.15 Na 
pevnosť v Pise v rokoch 1509 – 1512 navrhol hrotitý bastión s ušnicami.16 Antonio da Sangallo 
st. (1455 – 1534) pracoval na mnohých talianskych pevnostiach a citadelách, na ktorých 
môžeme chronologicky sledovať vývoj pevnostného staviteľstva od rondelov k bastiónom. 
Kým na Anjelskom hrade v Ríme (1492 – 1495) sa ešte plne uplatnilo rondelové opevnenie 
na štvoruholníkovom pôdoryse, citadela Civita Castellana, taktiež v pápežskom štáte, už 
kombinuje rondely, protobastióny kvapkového pôdorysu so zaoblenými rohmi, ale už aj 
typický päťuholníkový bastión. V pobrežnej pevnosti Nettuno sa už v rokoch 1501 – 1503 
objavuje prvotná forma ušnicových bastiónov, ktoré majú tvar zaobleného listu bez špičky. 
Klasické novodobé bastióny použil Sangallo st. pri výstavbe trojuholníkovej pevnosti 
Fortezza Vecchia v Livorne v rokoch 1521 – 1534.17 Jedným zo zakladateľov starotalianskej 
školy, ktorý sa zaslúžil o rozšírenie bastiónového systému nielen po Apeninskom polostrove, 
ale aj v Chorvátsku, na Balkáne, na ostrove Korfu a na Kréte, bol Michele Sanmichelli 
(1484 – 1559). Pochádzal z rodiny architektov zo San Michele blízko Verony a na dráhu 
staviteľa sa pripravoval od mladosti. Najviac projektov realizoval v službách Benátskej 
republiky, pre ktorú pracoval od roku 1527.18 (Pozri obr. 1.)

12 BOCHENEK, ref. 2, s. 70.
13 STRUHÁR, Alojz. Geometrická harmónia historickej architektúry na Slovensku. Bratislava : 
Pallas, 1977, s. 127.
14 STRUHÁR, ref. 13, s. 128-129.
15 KRCHO, ref. 5, s. 70.
16 FIALA, ref. 7, s. 24-25.
17 KUPKA, Vladimír. Stavitelé, obránci a dobyvatelé pevností. Praha : Nakladatelství Libri, 2005, 
s. 335-337. ISBN 80-7277-254-6; DOMOKOS, ref. 3, s. 134-135.
18 KUPKA, ref. 17, s. 337-340.
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Novotalianska inžinierska škola

Vývoj najvhodnejšieho tvaru bastiónového opevnenia a jeho jednotlivých prvkov bol 
postupný a nevyhol sa omylom. V druhej polovici 16. storočia sú prvky starotalianskej 
školy ďalej vylepšované, či už teoretikmi a ich výpočtami, alebo praktickými staviteľmi, 
často priamymi účastníkmi bojov. Týchto inžinierov a ich vylepšený bastiónový systém 
história nazvala novotalianskou inžinierskou školou. Novotalianska škola predovšetkým 
skrátila dĺžku kurtin na 200 – 250 m a zväčšila hĺbku bastiónov, ktorým sa predĺžili boky. 
Tým bolo možné umiestniť sem viac diel aj bez nutnosti ich etážového usporiadania. 
Hrot zvieral ostrý uhol a líca boli konštruované tak, aby čiary ich predĺženia pretínali 
kurtiny v polovici alebo štvrtine ich dĺžky.19 Pravý uhol medzi kurtinou a bokom bastiónu 
nebol odstránený a hradby mali stále značnú výšku 12 – 15 m. Obrana pevnosti už 
nespočívala len na obrancoch za múrmi pevnosti. Nové formy obliehania si vyžadovali 
od obrancov aktívny prístup, ktorým sa predlžovala doba obliehania a obrancom dávala 
nádej na záchranu. Obrancovia sa usilovali zdolať nepriateľa ešte pred jeho priblížením 
sa k pevnosti a obrannú líniu posúvali čoraz ďalej od jadra pevnosti. Na tento účel sa 
na vonkajšej strane priekopy budovala tzv. krytá cesta (gedeckter Weg, chemin couvert, 
covered way), ktorá kopírovala vonkajšiu stranu priekopy – kontreskarpu. Vonkajší obvod 
krycej cesty lemoval zemný alebo murovaný stupienok – banket (Bankett, banquette, 
banquette) umožňujúci rozostaviť tu mušketierov, ktorí mohli v chránenom priestore 
pohodlne nabíjať a mieriť. Banket bol chránených predprsňou (Brustwehr, parapet, 
parapet), ktorú tvoril zemný val, ale mohla byť aj z dreva a valových košov (Schanzkorb-
Brustwehr, gabionnade, gabionade). Na zbiehajúcich sa uhloch krytej cesty vznikali 
nekryté plošiny, tzv. zhromaždiská (Bereitschaftstellung, place de rasssemblement, 
assembly-point), kde sa mohli sústrediť obrancovia vo väčšom množstve a uskutočňovať 
samostatné výpady do predpolia.

Hlavnou inováciou novotalianskej školy boli predsunuté obranné prvky, ktoré mohli 
brániť pevnosť už v predpolí. Na ochranu kurtiny, ale aj vstupnej brány, vznikla v priekope 
pred jej najslabším úsekom samostatná predsunutá trojuholníková pevnôstka – ravelin 
(Ravelin, demi-lune, ravelin), ktorý nahradil stredoveké barbakany. Jeho vrchol vystupoval 
pred spojnicu hrotov oboch susedných bastiónov. Strelné zbrane umiestnené na krídlach 
ravelinu nielen chránili kurtinu, ale zároveň zaisťovali paľbou oba susedné bastióny. 
Výstavba ravelinu si vyžadovala rozšírenie priekopy a zmnoženie vystupujúcich uhlov 
a teda aj zhromaždísk na krytej ceste. Dôležitá bola tiež výška jednotlivých fortifi kačných 
prvkov. Ravelin bol nižší ako bastióny a kurtiny, ale bol vyšší ako úroveň krytej cesty. 
Toto výškové členenie umožňovalo obrancom situovať strelné zbrane v rôznych výškach 
a dosahovať tak etážovou paľbou do predpolia väčší a súvislý ostreľovací efekt. Ravelin 
mohol byť zabezpečený ďalším objektom s delostreleckou batériou, nazývanom reduit 
(Kernwerk, réduit, reduit), ktorý plnil podobnú funkciu ako kavalier na bastióne. Dlhé 
úseky rovných kurtin účinne chránili aj kliešte (Schere alebo Zange, tenaille, tenaille). 
Bola to tiež akási pevnôstka pretiahnutého tvaru, ktorá smerovala paralelne s kurtinou. 
Strelci na povrchu klieští chránili nielen kurtinu, ale aj šiju ravelinu a samotnú priekopu. 
Kliešte začal používať vo svojich projektoch teoretik Francesco de Marchi, ktorý od 
roku 1559 pôsobil na dvore španielskej miestodržiteľky Markéty Rakúskej v Bruseli.20 
Na pasívnu obranu citlivého hrotu bastiónu bol naprojektovaný zemný val s pôdorysom 
polmesiaca (Lünette, lunete, lunette), z ktorého mohla byť vedená kosá paľba k susedným 

19 BOCHENEK, ref. 2, s. 71.
20 KUPKA, ČTVERÁK, DURDÍK, LUTOVSKÝ, STEHLÍK, ref. 6, s. 97.
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ravelinom. Nielen dokonalejšie delá a kanóny, ale aj prepracovaná obliehacia technika 
prinútili obrancov pevnosti presúvať obranu čoraz ďalej od jej jadra, najprv pred 
priekopu, potom až pred glacis. Najmä na najslabších miestach pevnostného komplexu 
alebo v mŕtvom priestore, ktorý by mohol dobre poslúžiť obliehateľom, a ktoré nebolo 
možné ostreľovať z pevnosti, sa v tretej štvrtine 16. storočia začala stavať rohová hradba 
(Hornwerk, ouvrage à cornes, hornwork), skladajúca sa z dvoch polbastiónov spojených 
krátkou kurtinou.

Ďalší vývoj bastiónových systémov v talianskych školách ustrnul, no talianski 
pevnostní inžinieri našli uplatnenie v službách cudzích panovníkov. Začiatkom 
17. storočia už Európa dobre poznala základné princípy oboch talianskych škôl 
a tridsaťročná vojna priniesla „vhodné podmienky“ na ich realizáciu. Všetky stredoveké 
hrady, mestá, kaštiele, pevnosti a pevnôstky, dokonca kostoly a kláštory, sa opevňovali 
bastiónovým systémom, v snahe ubrániť sa pred delostreleckou paľbou. V Európe 
snáď nie je krajina, v ktorej by sa nepostavil aspoň jeden bastión. Popularita bastiónov 
prekročila aj hranice Európy, objavili sa v Osmanskej ríši, Perzii, Číne, Japonsku a všade 
tam, kde si budovali pozície európske koloniálne mocnosti – v Afrike, Amerike, Ázii.

Vývoj nového pevnostného systému podliehal najmä novinkám v delostrelectve. 
K jeho zdokonaleniu prispel svojimi prácami aj benátsky učiteľ matematiky Niccoló 
Fontana Tartaglia (1499 – 1557),21 ktorý zároveň ako prvý popísal použitie zameriavacieho 
prístroja – kvadrantu. Považuje sa aj za vynálezcu krycej cesty, ako tretieho obranného 
pásma okolo pevnosti.

Bastiónové pevnosti v Uhorsku

Princípy starotalianskej a novotalianskej školy sa výrazne uplatnili v habsburskej 
monarchii, najmä v tých častiach, ktoré tvorili pohraničné pásmo s Osmanskou ríšou. 
Habsburgovci ako tradiční ochrancovia katolíckej cirkvi mali dobré vzťahy s Vatikánom 
a striedavo aj s talianskymi kniežactvami a talianski umelci a architekti mali otvorené 
dvere do podunajského mocnárstva už v predchádzajúcich storočiach za Žigmunda 
Luxemburského aj Mateja Korvína (Mariano di Jacopo Taccola, Aristotele Fioravante, 
Antonio Pietro Solari, Pascha Michelievich).22 Na cisárskom dvore vo Viedni sa po 
polovici 16. storočia objavili Carlo Theti, Pietro Ferrabosco, Giulio a Ottavio Baldigara, 
Francisco Benigno, Ubaldino Megliorini, Bernardo Magno, Sigismondo de Preta de 
Pissa, Pietro Conti, Francesco de Pozzo, Gianbattista Rosso, Pietro de Spazio, Giulio 
Turco, Nicolo Angelini.23 

K najstarším „starotalianskym“ pevnostiam na Slovensku patria staré pevnosti v Nových 
Zámkoch a Komárne. Ich prvotná bastiónová konštrukcia pozostávala z provizórneho 
palánkového opevnenia, ktoré tvoril zemný val ohraničený vonkajšou alebo obojstrannou 
kolovou plentou (stenou) spevnenou výpletom a zvonka chránenou ílovým výmazom. 
Projekty na prestavbu týchto najdôležitejších fortifi kácií na skutočné bastiónové pevnosti 
v duchu novotalianskej inžinierskej školy vypracovali talianski inžinieri Pietro Ferrabosco, 
resp. Francesco Benigno v Komárne24 a Ottavio Baldigara v Nových Zámkoch.25 

21 KLUČINA, Petr. Třicetiletá válka. Obraz doby 1618 – 1648. Praha, Litomyšl : Ladislav 
Horáček – Paseka, 2000, s. 379-380. ISBN 80-7185-311-9.
22 FIALA, ref. 7, s. 24.
23 FIALA, ref. 7, s. 24-26; KRCHO, ref. 5, s. 72-75.
24 GRÁFEL, Ľudovít. Nec arte nec marte : Komárňanský pevnostný systém. Komárno : Mestský 
úrad a Nec Arte, 2006. s. 24-25. ISBN 80-967930-1-2.
25 KRCHO, ref. 5, s. 74-75.
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Rytier Pietro Ferrabosco (1512 – okolo 1599), maliar a architekt, pochádzal zo 
severného Talianska z Lombardie. Začínal ako poľný maliar v službách vojvodu grófa 
Mikuláša Salma. Od roku 1544 (alebo 1548) pôsobil ako maliar a staviteľ v službách 
uhorského, českého a rímskeho kráľa Ferdinanda I.26 Podieľal sa na opevnení viedenského 
Hofburgu, Jágru, Kaniže, Rábu, Bratislavského hradu, Trnavy, Nitry a Sibiu. Za vôbec 
prvú realizáciu ušnicových bastiónov v Uhorsku sa považuje Ferraboscov návrh pre Ráb 
z roku 1562.27 Ferrabosco nebol teoretik, nezanechal po sebe nijaký spis, jeho praktické 
realizácie vychádzali z aktuálnej dobovej potreby a radia sa k starotalianskej škole.28

Vojenský architekt Ottavio Baldigara (okolo 1525 – 1588) pôsobil v Uhorsku aj 
so svojimi štyrmi bratmi. V službách Dvorskej vojenskej rady vypracoval projekty 
opevnení nielen pre Nové Zámky (spolu s bratom Giuliom), ale aj pre hrad Jáger (spolu 
s Giacomom Falubresem a Bartolomeom da Ponte) a mestá Tokaj, Kisvárda, Kálló, 
Mukačevo, Košice. Pôsobil ako poradca pri opevňovacích prácach v Spišskej Kapitule, 
Košiciach a na Šarišskom hrade. Niektoré jeho stavby po jeho smrti dokončieval brat 
Marcantonio. Veril, že rozpínavosť Osmanskej ríše môže zastaviť len dokonalý systém 
bastiónových opevnení a v tomto duchu sa popri precíznom projektovaní zaoberal aj 
ďalšími organizačnými, riadiacimi a posudkovými prácami. Jeho projekt šesťuholníkovej 
pevnosti s ušnicovými bastiónmi v Nových Zámkoch so všetkými najpokrokovejšími 
prvkami (glacis, kontreskarpa, kavaliere, kryté cesty, fausse braye) je vrcholným dielom 
uhorských bastiónových stavieb v 16. storočí.29 

Obnova tradičných stredovekých sídiel sa tiež niesla v duchu bastiónového systému, 
aj keď tu bola skôr doplnkom existujúcich fortifi kačných prvkov (Stará Ľubovňa, Levice, 
Zvolen, Branč, Oponice, Uhrovec, Šášov, Revište, Šomoška, Fiľakovo, Sklabiňa, Beckov 
a ďalšie).30 V obrane krajiny strácajú hrady tú dôležitosť, ktorú mali v období stredoveku. 
Do úzadia ich zatlačili veľké mestské pevnosti, ktoré mohli pojať väčšie vojenské 
posádky, viac munície a zásob a boli tu aj dielne zbrojárskych remeselníkov. Bastiónovým 
systémom sa opevnili pohraničné, banské, ale aj iné mestá (Banská Štiavnica, Štiavnické 
Bane, Krupina, Pukanec, Zvolen, Pezinok, Svätý Jur, Fiľakovo, Spišská Kapitula, Brezno, 
Bojnice, Smolenice).31 V kvalite opevnenia viedli opäť Košice, ktoré si v poslednej tretine 
16. storočia vybudovali veľké bastiónové opevnenie podľa návrhu Ottavia Baldigaru.32

Staroholandská inžinierska škola

Do Španielska, ktorého králi vládli v Neapolskom kráľovstve, si talianski stavitelia 
tiež našli cestu a v ich službách stavali pevnosti aj v španielskom Holandsku a vo 
Flámsku. Poznatky talianskych inžinierov zužitkovali španielski a holandskí stavitelia 
na vytvorenie vlastných systémov – španielskej a staroholandskej inžinierskej školy. 
Kým Španieli len zdokonaľovali talianske princípy, Holanďania využili danosti vlastnej 
krajiny a kvôli nedostatku fi nancií na stavebný materiál vyvinuli nový pevnostný systém. 
Počas bojov za svoju nezávislosť, ktoré trvali dlhých osemdesiat rokov (1568 – 1648), 
mali dosť času vyskúšať účinnosť svojich vynálezov proti rôznym armádam. Mierne 

26 KRCHO, ref. 5, s. 73.
27 FIALA, ref. 7, s. 26.
28 KUPKA, ref. 17, s. 127-128.
29 KRCHO, ref. 5, s. 74-75; Slovenský biografi cký slovník I. Martin : Matica slovenská, 1986, s. 
121-122.
30 BÓNA, ŠIMKOVIC, ref. 9, s. 267.
31 LICHNER, ref. 10, s. 1-12.
32 BÓNA, ŠIMKOVIC, ref. 9, s. 268-269.
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zvlnený povrch krajiny s nízkou nadmorskou výškou a množstvom vodných tokov 
a kanálov vytvoril podmienky pre jednoduchý a lacný systém nízkych zemných valov 
spevnených krovinami a trsmi, ktoré vybiehali hlboko do predpolia pevností, a pritom 
ich takmer nebolo vidieť. Striedali sa s obrovskými vodnými priekopami napájanými 
prívodnými kanálmi, ktoré obliehateľov veľmi zdržiavali. Podľa talianskeho vzoru 
používali polmesiace aj raveliny. Na zaistenie mŕtvych a slabých priestorov v predpolí 
používali Holanďania okrem rohovej hradby aj tzv. korunnú hradbu, tvorenú jedným 
bastiónom uprostred a dvoma polbastiónmi na krídlach. Staroholandská škola sa uplatnila 
okrem Holandska aj pri opevnení Kodane a Berlína.

Za zakladateľa staroholandskej inžinierskej školy sa považuje Adam Freitag (1608 – 
1650) staviteľ, matematik a lekár poľského pôvodu. Keďže počas jeho života sa odohrávala 
tridsaťročná vojna, nevyhol sa bojovým akciám, ktorých sa zúčastnil v Holandsku, Poľsku, 
Rusku a bol aj v službách litovského kniežaťa Janusze Radziwiłła. Jeho teoretické práce 
ovplyvnilo najmä poznanie holandských hlinených bastiónov s množstvom vodných 
priekop a kanálov, ktoré bolo možné pomerne rýchlo a lacno vybudovať. Chýbajúce 
armovanie eskarpy nahradil Freitag špecifi ckým prvkom nazvaným fausse braye 
(Niederwall alebo Unterwall, fausse braye, false brais), ktorý bol akousi spomienkou na 
stredoveký parkán. Bol to nízky zemný val, ktorý bol umiestnený v priekope a lemoval 
hlavný obvod pevnosti pred bastiónmi aj kurtinami. Na vale bola rozmiestnená výzbroj, 
ktorá paľbou kryla bankety krycej cesty, ako aj nearmovanú priekopu.33 

K významným teoretikom staroholandskej inžinierskej školy patrí hessenský učenec, 
kartograf, historik a saský vrchný zemský staviteľ Johann Wilhelm Scheffer, zvaný Dilich 
(1571 – 1655). V roku 1624 sa dostal na dvor saského kurfi rsta Hansa Georga I., pre 
ktorého vypracoval projekt lacného bastiónového opevnenia Drážďan na princípoch 
staroholandskej školy, využívajúc vody rieky Labe. Bol to jediný prípad, v ktorom 
Dilich dostal možnosť realizovať svoje teoretické fortifi kačné projekty opísané v dvoch 
najvýznamnejších dielach. Dilich sa považuje za tvorcu, resp. zlepšovateľa takých 
prvkov ako kontregarda, čepiec, tenaillon. Kontregarda (Kontergarde, contregarde, 
counterguard) nahradila novotaliansky polmesiac pri ochrane špičky a líc bastiónu 
pred nepriateľskou paľbou. Polmesiace boli totiž pomerne široké, čo pri ich obsadení 
zvýhodňovalo nepriateľa. Úzka kontregarda tento problém vyriešila. Podobnú funkciu 
mal aj čepiec (Bonnet, bonnette, bonnet) v priekope, samostatná hradba, ktorá mala 
chrániť hrot ravelinu. Čepcom sa nazývali aj vyvýšeniny zemného valu na vybiehajúcich 
hrotoch krytej cesty, ktoré zabraňovali nepriateľovi v jej enfi lovaní, teda ostreľovaní po 
celej dĺžke, resp. hĺbke. Dilich sa tiež pokladá za autora tenaillonov (Brille, demi-lune, 
tenaillon), čo boli malé štvoruholníkové prvky vysunuté pred líca ravelinu, ktoré chránili 
ravelin pred nepriateľskou paľbou z predpolia.34 

Veľkým teoretikom staroholandskej školy, známym najmä špeciálnym rýchlym 
a lacným spôsobom výstavby fortifi kácií použitím drevených a zemných konštrukcií, bol 
fi nančník, inšpektor a generálny ubytovateľ Simon Stevin (1548 – 1620). Podarilo sa mu 
vymyslieť systém riadených záplav území ohrozených nepriateľom, ktorými posilňoval 
obranu strategických bodov. Jeho myšlienky viedli v roku 1600 k založeniu vôbec prvej 
inžinierskej školy v Európe, ktorá vznikla na univerzite v Leidene. Stevinove práce sa 
nevenujú len pevnostiam, ale hlavne matematike, fyzike, mechanike a astronómii. Jeho 
meno je populárne aj medzi dnešnými vedeckými spoločnosťami Belgicka.35

33 KUPKA, ČTVERÁK, DURDÍK, LUTOVSKÝ, STEHLÍK, ref. 6, s. 102.
34 Tamže,
35 KUPKA, ref. 17, s. 372-373.
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Staronemecká inžinierska škola

Nemecké štáty Svätej ríše rímskej boli plne zatiahnuté do tridsaťročnej vojny, ktorá 
ich prinútila venovať sa obrane strategických bodov v krajine. Na začiatku vychádzali 
z talianskych škôl, ktoré tu pomerne skoro rozšírili samotní talianski stavitelia. 
Populárny bol aj starší rondelový systém, ktorého prvky našli uplatnenie v staronemeckej 
inžinierskej škole. Jedným z prvých nemeckých staviteľov bol majster Franz, ktorý 
pracoval v službách cisára Karola V. a Filipa II., ktorí podporovali stavby bastiónových 
pevností v Antverpách, Arrase, Bethune, Cádize, Gente, Gibraltare, Utrechte atď. Majster 
Johann zase postavil pre jülišsko-klévskeho vojvodu Viliama V. citadelu v Jülichu a roku 
1567 opevnil Düsseldorf.36 Na citadele využil Dürerove galérie so strieľňami.

Hlavným predstaviteľom staronemeckej školy bol alsaský teoretik a staviteľ Daniel 
Speckle alebo Specklin (1536 – 1589), ktorý svojimi myšlienkami značne predstihol 
svoju dobu, no osud mu nedoprial stále zamestnanie, v ktorom by naplno realizoval svoje 
projekty. Finančná núdza mu taktiež bránila publikovať spisy o architektúre, ktorým sa 
usilovne venoval. Tlačou vyšla len jedna Speckleho kniha, no tá sa dočkala množstva 
ďalších vydaní aj v nasledujúcich storočiach a stala sa základom bastiónového staviteľstva 
celej Európy. Speckle sa narodil v Štrasburgu v protestantskej rodine rytca a výšivkára 
a vyučil sa týmto remeslám. Počas tovarišskej cesty preorientoval svoje záujmy na 
architektúru a staviteľstvo, k čomu ho možno doviedla účasť na stavebných prácach pri 
budovaní Starej pevnosti v Komárne v roku 1554. Okrem Uhorska získaval skúsenosti 
aj v Poľsku, Dánsku, Švédsku, Brandenbursku, pri výstavbe pevností v Antverpách, 
Bavorsku, Alsasku atď. Jeho podporovateľom bol poľný maršal Lazar von Schwendi, 
ktorý odporúčal jeho služby bohatým zákazníkom.

Speckleho popularita úspešného staviteľa postupne rástla, no stále sa živil len 
príležitostnými prácami a občas sa vracal aj k výšivkárstvu. Až v roku 1577 získal trvalé 
zamestnanie, o ktoré sa už predtým usiloval a stal sa mestským staviteľom v rodnom 
Štrasburgu. Pre mesto vypracoval podrobný plán nového opevnenia a jeho pomerne 
rýchlu a lacnú realizáciu dokázal vybudovaním veľkého bastiónu Roseneck, ktorý 
zvládol postaviť za 109 dní. Do dejín pevnostného staviteľstva vošiel hlavne ako kritik 
starotalianskej školy. Speckleho vlastný inovátorský systém bol taký progresívny, že 
ho jeho doba ani nedokázala dostatočne oceniť a využiť. Svojich osem pevnostných 
sústav zhrnul v spise Architektúra pevností v roku 1589. Speckle predovšetkým zmenil 
pomer medzi bastiónmi a kurtinami, skrátil vzdialenosť kurtin a zaviedol optimálnu 
tupouhlú dispozíciu bokov bastiónov voči kurtinam. V jeho geometrických plánoch 
a výpočtoch nezviera bok bastiónu pravý uhol s kurtinou, ale s tzv. čiarou obrany, ktorou 
je myslená línia vedená predĺžením líca susedného bastiónu. V miestach, kde sa táto 
myslená priamka pretínala s kurtinou, ležal bok ďalšieho bastiónu. Speckle dokonale 
prepracoval aj ďalšie fortifi kačné prvky, dbajúc pritom na aktívnu obranu fl ankovacou 
paľbou všetkých dostupných bodov od vonkajšej línie až do vnútra pevnosti.37 Dbal tiež 
nato, aby armované prvky pevnosti nebolo dobre vidieť z predpolia, aby ich nepriateľ 
nemohol pozorovať a ostreľovať z bezpečnej vzdialenosti. Preto značne znížil výšku 
eskarpy, a tým aj všetkých ďalších prvkov, čím sa tiež odlíšil od svojich talianskych 
predchodcov. Jeden z jeho nemeckých nasledovníkov, staviteľ Buggenhagen staval pred 
úpätím glacis ďalšie fortifi kačné prvky – lunety (Lünette, lunete, lunette). Boli to malé 
solitérne pevnôstky nepríjemne odďaľujúce obliehateľov od samotnej pevnosti. Niektorí 

36 KUPKA, ČTVERÁK, DURDÍK, LUTOVSKÝ, STEHLÍK, ref. 6, s. 103.
37 KUPKA, ref. 17, s. 360-366.
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nemeckí stavitelia sa vzdali bastiónov a vyvinuli tzv. kliešťový systém opevňovania 
(Scherensystem, Tenaillentracé, tenaille system), v ktorom sa rovné fronty vstupujúce pod 
uhlom 90° a vystupujúce pod uhlom 60° navzájom striedali a vytvárali tvar hviezdice.38 
Tento systém, napriek jeho závažným nedostatkom, ďalej rozvíjala najmä staropruská 
inžinierska škola v 18. storočí, ako aj francúzsky markíz Marc René de Montalembert 
(1714 – 1800), ktorý založil úplne nový polygonálny opevňovací systém (pozri obr. 2).

Novoholandská inžinierska škola

Tak ako francúzska armáda Karola VIII. prinútila Talianov vymyslieť nový opevňovací 
systém, tak francúzska armáda Ľudovíta XIV., najmocnejšia európska armáda tých čias, 
nútila Holanďanov neustále vylepšovať zemné valy. Opevnenia, ktoré predtým stačili 
na Španielov, nápor Francúzov nevydržali. Kombináciu všetkých vtedajších známych 
prvkov využili Holanďania v tzv. novoholandskej inžinierskej škole. Hlinené valy, ktoré 
síce boli lacné, ale vyžadovali si neustálu údržbu, boli nútení armovať (obložiť) tehlovým 
murivom. Vďaka tomu nemuseli použiť v priekope dolný val fausse braye a vo vnútri valov 
mohli vytvoriť kazematové priestory pre umiestnenie výzbroje, ukrytie obrancov a zásob. 
Voda naďalej ostala najvýznamnejším obranným prvkom. Holandským príspevkom do 
série fortifi kačných prvkov sú malé lunety na zhromaždiskách krytej cesty, trojuholníkové 
pevnôstky s delostreleckou výzbrojou, ktorá tak bola posunutá do najprednejšej obrannej 
línie.39 Populárnym sa stal aj retranchement (Schanze, retranchement, entrenchment), 
kryjúci hrdlo bastiónov ako posledná obrana pri obsadení bastiónu nepriateľom. Predtým 
sa retranchementy stavali narýchlo a improvizovane v prípade prielomu eskarpy, ale 
útočníci ich čoskoro prerazili. Pevná výstavba vo svojej maximálnej podobe zostavená 
z dvoch malých bastiónov spojených kurtinou, dokázala ubrániť pozície obrancov, aj keď 
nepriateľ prenikol na bastión.40

Najvýznamnejším predstaviteľom novoholandskej školy bol barón Menno van 
Coehoorn (1641 – 1704), ktorý svoju kariéru začal ako dôstojník holandskej pechoty. 
Prejavil osobnú odvahu a statočnosť v poľných bitkách aj v pevnostnej vojne s francúzskym 
kráľom Ľudovítom XIV. v rokoch 1672 – 1679. Vďaka praktickým skúsenostiam v boji 
sa stal odborníkom na delostrelectvo a štúdiom odborných spisov aj špecialistom na 
inžinierske práce. Svoje schopnosti osvedčil aj v novej vojne Spojených holandských 
provincií s Francúzskom v rokoch 1688 – 1697, počas ktorej bol pri bránení pevnosti Namur 
v roku 1692 dokonca zajatý svojim najväčším profesionálnym protivníkom maršalom 
Vaubanom, ale získal si aj jeho rešpekt. Dosiahol hodnosť generála delostrelectva a stal sa 
guvernérom provincie Flámsko. Svoje teórie a poznatky publikoval vo viacerých dielach, 
ktoré patria k základným prácam pevnostného staviteľstva. Coehoorn bol veľkým 
obdivovateľom Daniela Speckleho a hojne využíval jeho princípy. Pevnosti staval tak, 
aby boli v teréne z diaľky „neviditeľné“. Jeho bastióny zvierali s čiarou obrany pravý 
uhol a mali uši, za ktorými boli delá vo viacerých úrovniach. Hrot bastiónov chránili 
úzke zemné kontregardy určené pre pechotu. Pred kurtinami postavil nízke kliešte 
a pred ne ešte rozmerné raveliny s reduitmi. Zhromaždiská na krytej ceste boli posilnené 
blokhauzami (Blockhaus, blockhaus, blockhouses). Samotná línia krytej cesty bola 
prerušovaná traverzami na kratšie úseky, ktoré sa dali samostatné brániť a poskytovali 
obrancom ochranu pred rikošetovou paľbou. Delové gule vystrelené vodorovne s terénom 

38 KUPKA, ČTVERÁK, DURDÍK, LUTOVSKÝ, STEHLÍK, ref. 6, s. 105.
39 Tamže.
40 Tamže.
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a skákajúce ako žabky na vode boli vynálezom markíza Vaubana a ničili hlavne dlhé 
rovné úseky obranných línií. Všetky prvky Coehoornovej fortifi kácie boli dôsledne 
oddelené a schopné samostatnej obrany. Uplatnili sa napríklad na pevnostiach Nijmegen, 
Breda, Namur, Bergen op Zoom. Aj keď Coehoornov novoholandský pevnostný systém 
bol dokonale prepracovaný, predsa len bol „šitý“ na holandskú krajinu a ďalej do Európy 
sa veľmi nerozšíril, až na niektoré prvky.41 Coehoorn vošiel do dejín aj ako vynálezca 
malého mažiaru, dela, ktoré vystreľovalo veľké množstvo malých kamenných projektilov 
a bolo určené na obranu blízkeho okolia. Na jeho počesť sa tento mažiar nazýva coehoorn.

Francúzska inžinierska škola

Vrchol bastiónového opevňovacieho systému musíme hľadať vo Francúzsku, mocnosti, 
ktorá práve od 17. storočia začala postupne Európe diktovať nielen štýl módneho oblečenia 
a elegantných spôsobov, ale aj umenie vedenia vojny, modernú výzbroj a výstroj, techniku 
šermu a v konečnom dôsledku aj dobýjanie pevností. Francúzski stavební inžinieri boli 
nielen vynikajúci v matematike, balistike a fyzike, ale aj výborní vojaci. Prvé bastiónové 
pevnosti vo Francúzsku vybudovali Taliani, ktorí prišli do krajiny približne v rokoch 
1533 – 1535 s Katarínou Medicejskou.42 

V roku 1544 sa na francúzsky dvor dostal aj mladý gróf Rochus Guerini Lynar (1525 – 
1596) z Toskánska, ktorý život na dvore využil na získanie vedomostí zo všetkých 
technických a prírodovedných odborov, delostrelectva, metalurgie, baníctva, mincovníctva, 
lesníctva a samozrejme pevnostného staviteľstva. Dobýjanie pevností pozoroval ako 
priamy účastník mnohých bitiek, v ktorých sa osvedčil nielen ako vojak a inžinier, 
ale aj ako diplomat. Jeho prvým samostatným realizovaným projektom bola citadela 
v Metách (Metz), ktorú vybudoval v rokoch 1561 – 1564. Protestantské náboženstvo, 
ku ktorému konvertoval, ho napokon vyhnalo z Francúzska do nemeckých kniežactiev, 
v ktorých pôsobil väčšinu svojho života. Opevňoval Drážďany, Wittenberg, Königstein 
aj mnohé zámky. K jeho vrcholným dielam patrí berlínska citadela Spandau. Lynar bol 
skutočnou renesančnou osobnosťou s rozsiahlymi vedomosťami. Jeho princípy vychádzali 
z novotalianskej školy, ktoré invenčne dopĺňal a obmieňal.43

Koncom 16. storočia, za vlády ďalšieho veľkého kráľa, Henricha IV., malo už 
Francúzsko celý zbor kráľovských pevnostných inžinierov – Ingénieurs ordinaires du 
Roi, na čele s vojvodom de Sully. Prvý originálny spis o bastiónových fortifi káciách vo 
francúzštine napísal matematik a vojak Jean Errard de Bar-le-Duc (1544 – 1610), ktorý 
sa narodil ako Holanďan s menom Johann Gerhard von Hertogenbosch. Opevnil mestá 
Amiens, Calais, Doullens, Montreuil-sur-Mer a ďalšie miesta v Pikardii. Pokladá sa za 
zakladateľa francúzskej inžinierskej školy. Jeho návrhy postavené na silnej paľbe pechoty 
bez zásadných pozícií pre delostrelectvo však mali závažné nedostatky a nevynikali ani 
originalitou fortifi kačných prvkov.44

Priekopníkmi francúzskej inžinierskej školy v prvej polovici 17. storočia za panovania 
Ľudovíta XIII. boli Antoine de Ville, Louis Nicolas de Clerville a gróf Blaise Emile 
François Pagan de Merveilles (1604 – 1665). Najmä posledný menovaný sa považuje 
za skutočného zakladateľa francúzskeho typu bastiónových opevnení. Jeho novátorské 
projekty založené na matematických a geometrických zásadách kombinovali talianske 

41 KUPKA, ref. 17, s. 9-20.
42 KUPKA, ČTVERÁK, DURDÍK, LUTOVSKÝ, STEHLÍK, ref. 6, s. 107.
43 KUPKA, ref. 17, s. 235-239.
44 Tamže.
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prvky s holandskými a súhlasili so Speckleho zásadou, že boky bastiónov musia byť kolmé 
na čiaru obrany. Jeho bastióny sa vrátili k orillonom (ušiam) a etážovým delostreleckým 
batériam na bokoch. Na bastiónoch síce nemal kavaliere, ale kontregardu vyzbrojil delami 
a spojil s ravelinmi, čím vytvoril v samotnej priekope druhú súvislú obrannú líniu – 
envelopu. Jej nevýhodou bolo, že v prípade úspešného postupu nepriateľa poskytovala 
dobrú pozíciu aj pre útočiace batérie, a to v nebezpečnej blízkosti jadra pevnosti.45

Sébastien le Prestre de Vauban

Priamo na progresívne Paganove projekty nadviazal najslávnejší fortifi kačný inžinier 
markíz Sébastien le Prestre de Vauban (1633 – 1707). Priestor jeho inžinierskemu, ale 
aj vojvodcovskému talentu dal Ľudovít XIV. a Vauban sa mu odvďačil nedobytnou 
pevnostnou líniou, ktorá chránila hranice Francúzska zo všetkých strán až do pruskej 
vojny (1870 – 1871). Svojmu kráľovi slúžil dlhých 57 rokov, počas ktorých sa 
takmer neustále viedli vojny so Španielskom, Holandskom, Anglickom, talianskymi 
a nemeckými kniežactvami. Vauban sa tak mohol zúčastniť 53 obliehaní a 140 bitiek, 
nanovo opevnil 33 miest a zrekonštruoval vyše 300 starších pevností.46 Vaubanov prístup 
k výstavbe bastiónového opevnenia nebol inovátorský vo vymýšľaní nových prvkov, 
bol čisto pragmatický, vychádzal najmä z reálnych terénnych a taktických podmienok 
danej lokality. Vauban nespisoval teoretické spisy, nekreslil ideálne mestá a pevnosti, zato 
si dokonale preštudoval všetky dostupné práce i samotné plány bastiónových pevností 
všetkých známych európskych škôl od čias ich vzniku a vyťažil z nich všetko to najlepšie, 
čo sa ktorej inžinierskej škole podarilo vymyslieť. Konkrétny plán opevnenia vytvoril 
špeciálne pre dané miesto, kombinujúc tie prvky, ktoré sa mu v príslušnom teréne zdali 
najvhodnejšie. Jeho dochované spisy sú hlavne správy zasielané kráľovi a ministrovi vojny, 
inšpekčné správy, inštrukcie pre veliteľov pevností a samozrejme návrhy konkrétnych 
opevnení. Existovali len v rukopisoch, keďže boli prísne tajné a vyšli až po Vaubanovej 
smrti. Vaubanov systém charakterizujú bastióny značných rozmerov, na ktoré bolo možné 
postaviť väčšie množstvo diel, ich čelný uhol bol menší ako 90° a boky takmer kolmé na 
kurtiny. Dĺžka kurtin neprekročila 300 m a bastióny a kurtiny nemali odo dna priekopy 
viac ako 11 m. Priekopa bola široká 24 – 32 m, jej boky boli z tehlového muriva hrubého 
150 a 120 cm. Cesta pred vstupnou bránou bola na dne priekopy chránená priečnymi 
zemnými valmi, tzv. dvojitou kaponiérou (Doppelkaponiere, caponnière double, double 
caponier). V predpolí sa podľa potreby budovali rohové a korunné objekty.47 

Vauban nebol len geniálnym staviteľom obranných pevností, ale aj autorom 
premysleného a v praxi účinného postupu dobývania pevností systémom pravidelného 
obliehania. Dôraz kládol na ženijné práce a kopanie kľukatých približovacích zákopov 
(sapy, approche). Tie prepojil priečnymi spojovacími zákopmi, tzv. paralelami, ktoré slúžili 
na rozmiestnenie pechoty aj delostrelectva. Vo vzdialenosti asi 350 m od pevnosti boli 
jednotlivé sapy spojené ďalšou paralelou. Ich úlohou bolo chrániť vojakov pred paľbou 
z pevnosti a palebná podpora ďalšieho útoku.48 Prielomy v jednotlivých fortifi kačných 
prvkoch sa robili aj položením podzemných náloží a ich odpálením. To bola úloha pre 
mínerov, ktorí sa podzemnou chodbou dostali pod konštrukciu, nanosili sem dostatok 
pušného prachu a zapálili ho. Výbuch zničil alebo aspoň značne poškodil stavbu stojacu 

45 KUPKA, ref. 17, s. 272-274.
46 KUPKA, ČTVERÁK, DURDÍK, LUTOVSKÝ, STEHLÍK, ref. 6, s. 110-111.
47 BOCHENEK, ref. 2, s. 73.
48 Tamže.
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nad minérskou komorou. Pred začatím ostreľovania musel Vauban zabezpečiť tylo svojej 
armády, obsadiť všetky prístupové cesty k nepriateľskej pevnosti, vybudovať okolo svojich 
jednotiek dvojitú líniu ochranných valov. Systém bol prvýkrát vyskúšaný v roku 1673 pri 
obliehaní Maastrichtu a fungoval tak dokonale, že sa vraj dalo vopred vypočítať, kedy 
pevnosť padne. A Vaubanovi ako vojenskému veliteľovi sa naozaj darilo dobýjať jednu 
pevnosť za druhou.49 Účinnú paľbu umožňovali aj vylepšené delá, ktoré sa síce stále nabíjali 
ústím hladkej hlavne, ale prešli takými technickými a technologickými vylepšeniami, že 
sa už nedali porovnať so svojimi predchodcami z minulých storočí. Dokonale vycvičení 
a zohratí delostrelci dokázali vystreliť každé tri minúty na vzdialenosť 1200 – 1300 m 
a presne zasiahnuť cieľ. Vauban patrí nesporne medzi najvýznamnejšie osobnosti nielen 
pevnostného staviteľstva, ale vojenskej histórie vôbec.50 

Špeciálnu školu pre štúdium a vývoj fortifi kačného staviteľstva založil Ľudovít XV. v roku 
1748 v meste Mezières na severe Francúzska. Výsledky práce tejto školy sú skutočným 
vrcholom vo vývoji bastiónových fortifi kácií, avšak v samotnom Francúzsku len teoretickým, 
prakticky sa nepoužili na žiadnej pevnosti. Dokonalé projekty mezièrskej školy boli použité 
len na území habsburských Čiech (Jozefov, Terezín) v poslednej dekáde 18. storočia. Ani 
ďalšia inžinierska škola, založená v roku 1794 v meste Méty, sa nedočkala praktickej realizácie 
svojich plánov, ktoré už možno nazvať „moderným systémom“. Vaubanove pevnosti boli také 
spoľahlivé, že nový bastiónový objekt postavilo Francúzsko až po roku 1830.

Novopruská a rakúska inžinierska škola

Ďalší vývoj bastiónového opevnenia smeroval k vytváraniu obranných prvkov v čoraz 
väčšej vzdialenosti od samotnej pevnosti budovaním samostatných pevností (fort) 
polygonálneho pôdorysu prispôsobených kruhovej obrane. Detašované objekty boli od 
seba vzdialené tak ďaleko, aby sa navzájom mohli brániť paľbou. Fortový polygonálny 
systém prijali najmä inžinieri novopruskej školy, ktorí po napoleonských vojnách 
pôsobili nielen v Prusku, ale aj v nemeckých štátoch. Z novopruskej inžinierskej školy 
vychádzala aj rakúska inžinierska škola, ktorá svoj vrchol dosiahla v 19. storočí pri stavbe 
severotalianskych pevností, ktoré slúžili Rakúsku na zabezpečenie jeho nadvlády v tejto 
oblasti (Verona, Pastrengo, Peschiera, Mantua, Legnano, Borgoforte).51 K výnimočným 
fortovým pevnostiam môžeme zaradiť aj pevnosť Komárno, kde sa vybudovala tzv. 
palatínska línia so šiestimi fortifi kačnými objektmi52 a postvaubanovská pevnosť 
Terezín, ktorá vznikla ako hlavný obranný prvok na ceste z Drážďan do Prahy a svojou 
prepracovanosťou sa zaradila medzi vrcholné bastiónové pevnosti v Európe.53

Koniec bastiónového aj polygonálneho opevňovacieho systému opäť predznamenal 
zmeny v delostrelectve. Vynález drážkovanej hlavne umožňujúcej väčší dostrel a účinok, 
ako aj väčšiu presnosť zásahu, neskôr v spojení so zadným nabíjaním, spôsobil, že posádka 
už nebola dobre chránená ani za bastiónmi so všetkými ďalšími obrannými prvkami. 
Obrana bola presunutá na veniec delostreleckých fortov vzdialených od pevnosti 4– 6 km, 
čím obvod pevnosti mohol dosiahnuť 25 až 60 km. V 80. rokoch 19. storočia už boli 
všetky strategické pevnosti vybudované na fortovom systéme, no vývoj strelných zbraní 

49 KLUČINA, ref. 21, s. 391-406.
50 KUPKA, ČTVERÁK, DURDÍK, LUTOVSKÝ, STEHLÍK, ref. 6, s. 110-111.
51 HACKELSBERGER, Christoph. Das k. k. österreischische Festungsviereck. München : 
Deutscher Kunstverlag, 1980, 145 s., 57 obr.
52 GRÁFEL, ref. 24, s. 24-25.
53 KUPKA, Vladimír – RÁKOSNÍKOVÁ, Vladimíra – SMUTNÝ, Jiří – TOTHOVÁ, Jolana. 
Pevnost Terezín. Praha : Národní památkový ústav, 2010, 127 s. ISBN 978-80-87104-69-9.
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ich čoskoro dostal do krízy. Hlavným dôvodom bola výmena pušného prachu za moderné 
chemické výbušniny s mnohonásobne väčším deštruktívnym účinkom. Kameň, tehly 
a hlina prestali byť prekážkou pre nové zbrane a pevnostné objekty museli prejsť na nový 
materiál, ktorý sa stal charakteristickým pre modernú dobu – betón a železobetón. Útočná 
technika, ktorá vznikla po roku 1945, napokon zvíťazila nad akýmkoľvek obranným 
systémom a slová Macchiavelliho o odolných hradbách sa nakoniec predsa len potvrdili.

Citadela

Citadela (cittadella, citadel, cytadela, die Zitadelle, fellegvár, ciudadela, citta del principe) 
je podľa slovníkovej defi nície pevnosť alebo opevnené miesto, umiestnené obvykle uprostred 
alebo v blízkosti iného opevneného miesta, podľa možnosti na vyvýšenine, umožňujúce ďalšiu 
obranu po strate vonkajšieho obranného pásma. Christopher Duffy hovorí, že citadela tvorí 
samostatný vnútorný prvok všetkých druhov pevností a opevnených miest.54 Slovník umenia 
ako vysvetlenie k heslu Zitadelle uvádza, že je to samostatne stojaca, uzavretá časť pevnosti 
alebo opevneného mesta, najčastejšie na dominantnom mieste a od mesta oddelená esplanádou 
(územím bez obydlí a vegetácie), slúžiaca ako ochranný prvok vysunutý pred pevnosť 
(Kernfestung, Kernwerk), často aj ako zbrojnica a kasárne.55 Najvyčerpávajúcejšiu defi níciu 
citadely priniesli českí odborníci Vladimír Kupka, Vladimír Čtverák a Michal Lutovský, 
podľa ktorých je citadela „samostatný pevnostný objekt vo vnútri všetkých druhov pevností 
a opevnených a pevnostných miest, dislokovaný najčastejšie uprostred opevneného priestoru, 
prípadne na jeho okraji, pokiaľ možno umiestnený na vyvýšenom mieste, ktorý bol prispôsobený 
na kruhovú obranu. Citadela mala stálu vojenskú posádku. Obsahovala stanovisko veliteľa, 
kasárne, sklady, nemocnicu a niekedy tiež stanovisko ďalekonosného delostrelectva. V prípade 
pádu pevnosti tvorila posledné stredisko odporu obrancov. Okrem vojenskej funkcie mala 
citadela aj významnú policajnú funkciu, pretože trvalo chránila záujmy pána mesta a potláčala 
prípadný odpor jeho obyvateľov.“56 V prostredí Uhorska môžeme za citadelu považovať dodnes 
dobre zachovanú pevnosť vo Veľkom Varadíne v Rumunsku, zaniknutú košickú citadelu, ktorá 
patrila do skupiny citadel stojacich v určitej vzdialenosti od mesta, citadely v meste reprezentuje 
Arad a Jáger a Albu Iuliu môžeme nazvať citadela – mesto.

Citadely v Európe

Renesanční stavitelia, architekti a inžinieri sa s obľubou zaoberali projektovaním tzv. 
ideálnych miest, ktoré by boli dokonale chránené pred nepriateľom a zároveň umožňovali 
obyvateľom bezpečný každodenný život v domoch usporiadaných do symetrických ulíc 
a blokov (Pietro Cataneo 1554, Girolamo Maggi 1564, Antonio Lupicini 1582, Giorgio 
Vasari il Giovane 1598, Vincent Scamozzi 1615).57 Existujúce mestá však vyrástli na 
stredovekých parcelách a na obranu využívali okrem hradieb všetky danosti terénu – 
kopce, skalné vyvýšeniny, rieky a moria, ktoré boli prekážkou pri projektovaní ideálneho 
opevnenia, využívajúceho bastiónový systém. Myšlienka ideálnej pevnosti postavenej 
podľa prísnych pravidiel geometrie „na zelenej lúke“, mohla byť realizovaná v prípade 
citadel. Citadely mohli byť súčasťou mesta a nadväzovať svojím opevnením na jeho 

54 DUFFY, Christopher. Kámen a oheň. Brno : Nakladatelství Books, 1998, s. 197. ISBN 80-7242-
002-X.
55 HUBER, Rudolf – RIETH, Renate. Glossarium Artis. Wörterbuch zur Kunst – deutsch, 
französisch, englisch. Tübingen : Max Niemayer Verlag, 1979, s. 80.
56 KUPKA, ČTVERÁK, DURDÍK, LUTOVSKÝ, STEHLÍK, ref. 6, s. 431.
57 FIALA, ref. 7, s. 25.
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hradby, ale mohli stáť samostatne v určitej presne vypočítanej vzdialenosti od mesta. 
Ich hviezdicovitý tvar bol prispôsobený na kruhovú obranu. V citadelách sa sústredila 
vojenská posádka, pre ktorú tu boli vybudované kasárne, nemocnica, kostol, bol tu sklad 
zbraní, pušného prachu, potravín, ale aj remeselnícke dielne, uspokojujúce potreby 
vojska. Citadela bola miestom posledného odporu v prípade dobytia mesta nepriateľom.

Za vzor dokonalej citadely sa považuje päťuholníková citadela v talianskom Turíne, ktorú 
v roku 1564 začal stavať Francesco Paciotto (Urbino 1521 – 1591). Už o tri roky neskôr 
vyprojektoval podobnú citadelu pre Ferdinanda, vojvodu z Alby, na ovládanie holandského 
mesta Antverpy.58 V Taliansku, kolíske bastiónových pevností, nájdeme množstvo citadel, 
na ktorých môžeme pozorovať aj vývoj jednotlivých prvkov pevnostného staviteľstva. 
Napríklad na citadele San Giovanni Battista, dnes známej ako Fortezza da Basso, dokončenej 
v roku 1535, ktorú projektoval Antonio Sangallo ml., sa okrem klasických bastiónov a kurtin 
nachádza aj ďalší obranný prvok – piatta forma zvyšujúci obranu dlhej kurtiny.59 

K najznámejším a dodnes zachovaným citadelám patria citadely vo francúzskych, 
nemeckých a holandských mestách. Päťuholníková citadela v Lille bola považovaná 
za kráľovnú francúzskych citadel a šesťuholníková citadela v Perpignan zase za 
najsilnejšiu francúzsku citadelu zo 16. storočia. V centre katolíckeho mesta Bois-le-
Duc postavili v rokoch 1635 – 1640 holandskí protestanti citadelu Fort Willem Maria. 
Pekným príkladom citadely z raného obdobia bastiónových pevností je citadela v Jülichu 
so štyrmi talianskymi ušnicovými bastiónmi. „Holandský Vauban“, barón Menno van 
Coehoorn, opevnil citadelu a pevnosť Namur. Citadely možno dodnes vidieť v mestách 
Sedan, Montmédy, Rocroi, Bouilon, Liége, Verdun. Na ostrove Belle Ille je citadela 
v dôležitom prístave Le Palais, pri rieke Gironde je citadela Fort Médoc, štvorbastiónova 
Vaubanova citadela z roku 1670 je v meste Bayonne. Na francúzsko-španielskych 
hraniciach je niekoľko dobre zachovalých citadel – v St. Jean Pied de Port, citadela 
Fort Lagarde je v mestečku Prats de Mollo, najvyššie položená pevnosť vo Francúzsku 
vo výške 1600 m n. m. Mont Louis v Pyrenejách má citadelu so štyrmi bastiónmi, zo 
strategicky položenej pevnosti na vrchu Mont Alban možno vidieť až na citadelu vo 
Villefranche-sur-Mer, citadela v meste Sisteron mala bastiónovú formu už na konci 
16. storočia a dodnes je v perfektnom stave. Výborne je zachovalá aj neďaleká citadela 
v Entrevaux v ťažko dostupnom horskom teréne. Vo východnej Európe dodnes stojí aj 
citadela v Smolensku, aj keď jej stav je kritický. V rokoch 1626 – 1632 ju staval mladý 
inžinier holandsko-nemeckého pôvodu Johann Pleitner a inšpiroval sa pentagonálnou 
citadelou v Antverpách.60 Známa je aj pevnosť Spandau v Berlíne, ktorej staviteľom 
bol gróf Rochus Guerini Lynar (1525 – 1596) z Toskánska.61 Do štýlu novoholandskej 
inžinierskej školy sa radí citadela v Harburgu na Labe, ktorú projektoval Holanďan 
v službách Dánska, Hendrik Ruse (1624 – 1679). Jedným z jeho pevnostných objektov, 
ktorý sa zachoval do súčasnosti v takmer nezmenenej podobe, je citadela v Kodani.62 

Policajná funkcia citadely

Citadela je jediný typ pevnosti, ktorý slúžil na obranu pred nepriateľom, ale delá mohli 
byť rovnako namierené aj proti vlastným ľuďom v meste. Tým citadely plnili akúsi policajnú 

58 KUPKA, ref. 17, s. 271-272.
59 Tamže, s. 337.
60 WERF, van der Jeroen. Bastioned fortifi cation resource [on-line], [cit. 2011-09-04]. Dostupné na 
internete: <http://www.fortifi ed-places.com/>
61 KUPKA, s. ref. 17, 235-239.
62 Tamže, s. 316-324.
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funkciu, slúžili pánovi mesta či krajiny na hájenie jeho záujmov proti odbojným mešťanom 
a na pacifi káciu mestského obyvateľstva v prípade jeho odporu. Citadely nájdeme často 
najmä v holandských provinciách, ovládaných habsburským Španielskom. Španieli 
usadení v citadelách s vojskom a delostrelectvom ovládali mesto v prípade povstania, napr. 
v mestách Gent, Utrecht, Rocroi, Bouillon, Sedan, Montmédy, Namur či Antverpy. Francúzi 
zase z citadely ovládali mestá Štrasburg a Méty po obsadení Alsaska a Lotrinska.63 Na 
území Uhorska okrem košickej citadely k takémuto typu patria aj pevnosti v mestách Budín, 
Jáger, Ónod, Szendrő, Nagykanizsa, Veľký Varadín, Satu Mare, Arad, Temešvár, Alba Iulia. 
Inžinier Jozef Priami vypracoval projekt hviezdicovitého opevnenia Bratislavy, ktoré malo 
byť previazané s osemuholníkovým opevnením hradu ako jeho citadelou. Projekt známy 
z plánu L. Schnitzera z roku 1663 sa však nikdy nerealizoval. Podobný systém navrhol 
J. Priami aj pre Červený Kameň, kde vlastnú pevnosť tiež zdôrazňuje ako citadelu.64 

Mestá právom pokladali existenciu citadely za nebezpečné ohrozenie svojej slobody. 
Revolucionár Lazare Carnot (1753 – 1823) bol presvedčený, že citadely ohrozujú slobody 
občanov a žiadal nenákladnú likvidáciu tej časti citadely, ktorá bola obrátená k mestu. 
„Citadela je v slobodnej krajine netvor, útočisko tyranie a mala by byť terčom nevôle 
každého slobodného národa a každého riadneho občana.“65 

Košice ako strategický vojenský bod

Počas povstaní Štefana Bocskayho, Gabriela Bethlena a Juraja I. Rákóczyho 
v 17. storočí boli Košice nástupným miestom, odkiaľ sa začali všetky výpravy povstalcov 
na Viedeň. Košice, ako najdôležitejší strategický bod východného Uhorska, z ktorého 
bolo možné kontrolovať všetky cesty od Tisy po Dunaj a Váh, boli prvým mestom, ktoré 
sa sedmohradskí povstalci usilovali získať a vďaka dobrovoľnej či vynútenej podpore 
mešťanov sa im to vždy aj podarilo, napriek tomu, že v meste bolo sídlo Hornouhorského 
hlavného kapitanátu s cisárskou posádkou.

Významné posilnenie cisárskej posádky v Košiciach mal v pláne už Ferdinand III. 
v roku 1649, ktorému po skončení tridsaťročnej vojny ostali na starosti tisíce žoldnierov, 
ktorí by sa po prepustení mohli stať postrachom krajiny alebo sa mohli dať naverbovať do 
nepriateľských armád. V Košiciach malo byť ubytovaných 600 žoldnierov, pre ktorých 
však absolútne neboli pripravené vhodné podmienky. Vojaci by museli bývať medzi 
mešťanmi, čo by pokojnému životu v meste určite neprospelo.66 Cisárski vojaci sídlili 
v meste už od zriadenia Hornouhorského hlavného kapitanátu v roku 1559, a keďže 
kasárne ešte neexistovali, ich prítomnosť spôsobovala medzi obyvateľstvom nepokoje. 
Cisárska posádka však nebola natoľko veľká, aby predstavovala skutočné sústredenie 
vojenskej moci. To sa panovníkom nepodarilo presadiť a pri každom povstaní sa to 
vypomstilo. Avšak po Wesselényiho sprisahaní cisársky generál Johann Sporck 27. júla 
1670 zaútočil na palánkové opevnenie košických predmestí a čoskoro mestské brány 
aj obsadil. Odstavil chorého kapitána Františka Csákyho a na jeho miesto dosadil 

63 KUPKA, ČTVERÁK, DURDÍK, LUTOVSKÝ, STEHLÍK, ref. 6, s. 99.
64 LICHNER, ref. 10, s. 10.
65 DUFFY, ref. 54, s. 23.
66 FUNDÁRKOVÁ, Anna. Nemeckí žoldnieri. In Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII. 
Turci v Uhorsku II. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2006, s. 42-43, č. 7. ISBN 80-89222-
10-2.
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Parisa de Spankau.67 V meste ostalo 2 800 nemeckých žoldnierov.68 Podľa vzoru iných 
európskych vladárov sa aj Leopold I. rozhodol zabezpečiť východ krajiny pevnosťou, 
ktorá by úspešne zadržiavala útoky nepriateľov, Osmanov i sedmohradských povstalcov, 
no zároveň by držala v šachu samotné mesto, keďže delá by boli schopné ostreľovať 
mesto aj za jeho hradbami.69

Lucas Georg Sicha

Dvorská vojenská rada, ktorá riadila výstavbu všetkých pevností v Uhorsku 
a priamo zamestnávala jednotlivých staviteľov, musela najprv zvážiť všetky možnosti 
ako zabezpečiť obranu Košíc.70 Postavenie citadely nebolo jediným riešením. Mesto 
malo najlepšie hradby zo všetkých hornouhorských miest, no ich modernizácia bola 
nevyhnutná. To bola úloha pre hornouhorského dvorského staviteľa v Košiciach, ktorým 
bol v tomto období Lucas Georg Sicha, staviteľ a zástavník (architectus et vexilifer), 
maliar francúzskeho pôvodu, známy svojimi obrazmi hradov. Francúzski špecialisti boli 
v 17. storočí veľmi žiadaní, postupne vytláčali z pozícií svojich talianskych predchodcov. 
Francúzska armáda, najmodernejšia a najväčšia armáda Európy, produkovala množstvo 
schopných mužov, často absolventov vynikajúcich technických akadémií, ktorí 
nachádzali uplatnenie po celej Európe, aj na habsburskom dvore. Vo funkcii staviteľov 
Hornouhorského vojenského stavebného úradu sa už začiatkom 17. storočia na krátko 
objavili bratia Johannes a Petrus De la Motte (1609 – 1610). Nasledujúcich dvadsať rokov 
túto funkciu zastával Francúz Franciscus Guyot de Montcourt (1610 – 1632).71 Ďalším 
francúzskym architektom a inžinierom v Košiciach bol v rokoch 1668 – 1677 práve Lucas 
Georg Sicha, ktorý v rokoch 1668 – 1671 staval cisársku zbrojnicu (Zeughaus), na ktorú 
tehlami a kameňom prispelo aj mesto.72 Sicha bol šikovný aj ako kreslič a medirytec 
a na svojich kresbách zvečnil nielen Košice, ale aj mnoho ďalších uhorských miest.73 
Napríklad v roku 1666 vyhotovil pôdorys a vedutu mesta Kálló,74 v roku 1663 znázornil 
opevnenie Nových Zámkov a obliehanie Štúrova vojskom generála de Souchesa roku 
1664.75 (Pozri obr. 3)

67 PÁLFFY, Géza. Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon 
a 16. – 17. században. In Történelmi Szemle, 1997, roč. XXXIX, č. 2, s. 272-274. ISSN HU 0040- 9634.
68 KEREKES, György. Polgári társadalmunk a XVII. században. Schirmer János 1625 – 1674 kassai 
kereskedő üzleti könyve alapján. Kassa: „WIKO“ Kő és Könyvnyomdai Műintézet, 1940, s. 131.
69 Viac o Košiciach ako strategickej súčasti protiosmanskej obrany porov. OROSOVÁ, Martina – 
KUČEROVÁ, BODNÁROVÁ, Katarína. Košice ako súčasť protitureckej obrannej línie v 17. 
storočí. In HAJDUOVÁ, Mária – BARTOŠ, Martin (eds.). Košice v súradniciach európskych dejín. 
Košice : Mesto Košice, Archív mesta Košice, 2014, s. 225-232. ISBN 978-80-971869-4-4.
70 PATAKI, Vidor. A XVI. századi várépítés Magyarországon. In A bécsi magyar történeti intézet 
évkönyve, 1931, roč. I, s. 119.
71 KOPPÁNY, Tibor. A Magyarországi végvárak építési szervezete a XVI-XVII. században. In 
Hagyomány és korszerűség a XVI-XVII. században, Studia Agriensia, 1997, roč. 17, s. 162-163. 
ISSN HU 0231-0244.
72 KEMÉNY, Lajos. Kassai építomesterek 2. In Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye, 
1904, roč. XXXVIII, č. III, s. 82.
73 KEMÉNY, Lajos. Aesthetikai jegyzetek. Kassa : Ifj. Nauer H. Könyvnyomdája, 1890, s. 17.
74 DOMOKOS, ref. 3, s. 142.
75 KRAJČOVIČOVÁ, Klára. Ikonografi a k protitureckým bojom na Slovensku v dobových 
publikáciách 16. a 17. storočia. In Zborník Slovenského národného múzea LVII – História 13, 1973, 
s. 163-204.
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Jakub von Holst

Najneskôr niekedy v prvej polovici roku 1671 L. G. Sicha na príkaz Dvorskej vojenskej 
rady zhodnotil mestskú fortifi káciu a vypracoval návrh na jej modernizáciu v duchu 
najnovších metód. O projekte mestského opevnenia od L. G. Sicha vieme zo správ, ktoré 
do Viedne posielal ďalší cisárov špecialista na bastiónové opevnenie plukovník Jakub 
von Holst (Jacobus von Holst Obrister), ktorý Košice poznal z čias, keď tu pôsobil ako 
pomocný staviteľ (1660). Podobne ako v západnej Európe, aj v habsburskej monarchii 
boli vysokí vojenskí hodnostári zároveň staviteľmi a dozorcami nad výstavbou pevností. 
Dvorská vojenská rada ich podľa potreby vysielala na konkrétne miesta, kde mali 
k dispozícii ďalších odborníkov.76 

Jakub von Holst sa narodil 2. mája/júna 1609 v Marienburgu vo vtedajšom Prusku, 
dnešnom poľskom meste Malbork.77 V rokoch 1630 – 1633 študoval v Bruseli a Haagu 
„umenie fortifi kácií“. V tom čase si zaobstaral prvých šesť kníh o geometrii a geodézii, 
ktoré tvorili základ jeho vedeckej knižnice, a ktoré nám umožňujú nahliadnuť do formy 
vzdelávania staviteľov pevností. Knižnicu ďalej rozmnožoval jeho syn Johann Friedrich 
von Hollstein a ďalší vlastník Johann Ferdinand II., gróf z Herbersteinu. Dnes je známa ako 
Hollstein-Herberstein-Bibliothek a je uložená v Univerzitnej knižnici v Grazi.78 Po štúdiu 
vstúpil Holst ako inžinier do služieb kurfi rsta Georga Wilhelma z Brandenburgu a za tri 
roky sa vypracoval na kapitána (Hauptmann) pešieho regimentu. Zúčastnil sa mnohých 
poľných bitiek a obliehaní. Zároveň pôsobil ako stavebný majster (Festungsbaumeister) 
pri vylepšovaní starých a stavaní nových brandenburských pevností. Pri jednej z bojových 
misií pri obliehaní Švédmi obsadeného mesta Brandenburg an der Havel bol ťažko 
zranený guľou z kanóna na ľavej paži. Táto udalosť sa dostala aj do jeho erbového znaku. 
V boji sa objavil opäť v roku 1637 pri obliehaní dôležitej bastiónovej pevnosti Dömitz 
v Mecklenburgu, nachádzajúcej sa na rieke Labe medzi Hamburgom a Berlínom. Prejavil 
pritom takú statočnosť, že bol ako 28-ročný menovaný za veliteľa pevnosti. V roku 
1638 navrhol spolu s inžinierom Hydde Hoerenkenom plány rozšírenia renesančnej 
citadely Spandau pri Berlíne. O rok neskôr opevnil Landsberg an der Warthe a na rozkaz 
brandenburského guvernéra grófa Adama von Schwarzenberg musel hlavné mesto Berlín 
po vypálení predmestí dostať do obranyschopného stavu. V tom istom roku bol povýšený 
na majora (Obristwachtmeister, strážmajster) a zároveň bol menovaný za technického 
inšpektora všetkých brandenburských pevností. V roku 1644 bol Holst za služby pre 
Brandenbursko a ríšu povýšený cisárom Ferdinandom III. do šľachtického stavu. Z roku 
1650 je známy jeho nerealizovaný projekt rozšírenia pevnosti Küstrin (dnes Kostrzyn 
nad Odrou v Poľsku)79 a tiež pevnosti Peitz, kde slúžil ako pevnostný inžinier a zástupca 
veliteľa pevnosti. Naďalej viedol stavebné práce na rôznych pevnostiach a iných 
stavbách. Počas švédsko-poľskej vojny o dedičstvo (1655 – 1660) bol Jakub von Holst 
menovaný za proviantného generála (Generalquartiermeister) v štábe brandenbuského 

76 KOPPÁNY, ref. 71, s. 156, 162.
77 Životopisné údaje sme čerpali zo štúdie: WANEK, Franz Peter. Die Porträtbüste des Jacob von 
Holst. Ein unbekanntes Werk Francesco Mangiottis. In Österreichische Zeitschrift für Kunst und 
Denkmalpfl ege, roč. 62, 2008, č. 1, 2008, s. 50-54.
78 ZOTTER, Hans. Die Hollstein/Herberstein Bibliothek [online], [cit. 2013-09-20]. Dostupné na 
internete: <http://sosa2.uni-graz.at/sosa/druckschriften/druckschriften/g-hollstein.php>
79 SCHARFE, Wolfgang. Festungspläne. Küstrin, s. 4. [online]. Obr. 3. 1. 1-5 Jacob Holst: Cüstrin 
wie es gewesen Anno 1650. Kolorovaný ručne kreslený plán, uložený v Deutsche Staatsbibliothek 
Berlin, SX 22185/25. [cit. 2013-08-12]. Dostupné na internete: <http://www.geog.fu-berlin.
de/2bik/Kap3/kap3_1_1-04.php3>
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vrchného veliteľa poľného generála Otta Krištofa von Sparr, čo znamená, že bol poverený 
organizovaním presunov vojsk a ich ubytovaním. V roku 1656, počas neprítomnosti 
guvernéra generála Henricha von Uffeln, bol Holst veliteľom mesta Berlín. V tom čase 
sa v Berlíne zastavil rakúsky poľný maršal a vrchný veliteľ cisársko-rakúskej armády 
Raimondo Montecuccoli (1609 – 1680). Toto stretnutie predurčilo Holstov ďalší osud. 
Montecuccoli bol Holstov rovesník a patril k najlepším veliteľom tých čias. Oboch spájalo 
vojenské remeslo, ale aj záujem pre nové strelné zbrane a vlastné vynálezy, ktoré neskôr 
s úspechom skúšali. Predpokladáme, že to bol Montecuccoli, ktorý Holsta priviedol do 
Viedne a odporúčal ho Dvorskej vojenskej rade, ktorej bol členom, ako fortifi kačného 
a delostreleckého špecialistu.

Naliehavá potreba kvalifi kovaných pevnostných inžinierov a stavebných majstrov pri 
modernizácii počas tridsaťročnej vojny zanedbávaných uhorských pevností priviedla 
Holsta k menovaniu za vrchného inžiniera (Ober-Ingenieur) a plukovníka cisárskeho 
delostrelectva (Artillerie-Obristen). Od roku 1660 až do svojej smrti v roku 1674 bol 
Holst zamestnaný hlavne pri výstavbe a rozširovaní rôznych pohraničných pevností, 
pričom najviac spolupracoval s rovnako známym inžinierom a pevnostným majstrom 
Lucasom Georgom Sichom. V roku 1662 navštívili novú pevnosť Zrínyivár, ktorú 
začal rok predtým stavať chorvátsky bán Mikuláš Zrínsky. Známy je ich plán rozšírenia 
pevnosti Tokaj z roku 1664, ktorá mala chrániť mestá a dediny v povodí Tisy.80 V rokoch 
1665 – 1666 sa podieľali na znovupostavení Osmanmi zničenej pevnosti Egersee/
Zalaegerszeg. Počas protitureckých bojov v rokoch 1663 – 1664 bol Holst veliteľom 
cisárskeho delostrelectva pri neúspešnom obliehaní pevností Kaniža a Zrínyivár v júni 
1664. Rovnakú funkciu mal aj pri víťaznej bitke proti Osmanom v bitke pri Sv. Gottharde 
pod vedením maršala Montecuccoliho.

Jakub von Holst a košická citadela

Plukovník von Holst prišiel do Košíc v júni 1671 a hlásil sa u košického kapitána 
generála Parisa de Spankau. Spolu s ním prešiel mesto a podrobne si prezrel hradby. 
Zároveň posúdil plán inžiniera L. G. Sicha na modernizáciu mestskej fortifi kácie a usúdil, 
že je fi nančne veľmi nákladný. Dvorskej vojenskej rade potom hlásil, že výstavba citadely 
je v danom prípade oveľa vhodnejšia a udal aj dôvody, predovšetkým fi nančné: „citadela… 
by nevyžadovala ani polovicu výdavkov, ktoré by bolo potrebné použiť na výstavbu veľkej 
mestskej fortifi kácie.“81 Plukovník von Holst pokladal citadelu za najlepšie riešenie. 
Vnímal ju ako vojenskú základňu so silnou posádkou, vybavenú muníciou, proviantom 
a všetkým potrebným pre samostatné fungovanie. Vojaci by tu boli ubytovaní oddelene 
a nezávisle od obyvateľov mesta, čím by sa eliminovalo nebezpečenstvo rebélie, ktorá 
v meste každodenne hrozí, keďže vojaci sú „nakvartírovaní“ nielen v drabantských 
príbytkoch, ale priamo v domoch mešťanov. Uvažuje, že v citadele by mohlo pôsobiť 
400 – 500 vojakov so všetkým zabezpečením. Podľa von Holstových slov, by po 
dokončení citadely získal cisár bezpečnú a pevnú oporu v Košiciach i Hornom Uhorsku.82

80 KARSAY, Ferenc. A Törökvilág néhány térképeról [online]. In Geodézia és Kartográfi a, 2003, 
č. 6, s. 45-46. [cit. 2013-10-20]. Dostupné na internete: <http://www.fomi.hu/honlap/magyar/
szaklap/2003/06/8.pdf>
81 Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, Akten des Wiener Hofkriegsrates, 1671 
September No. 227. Exp. fol. 15: ...welche nicht halb so viel kosten werden als die grosse 
fortifi cation der stadt, erfordert“.
82 Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, Akten des Wiener Hofkriegsrates, 1671 
September No. 227. Exp. fol. 16: ...in summa e. k. m. haben durch das citadel, wan es fertig, einen 
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Jakub von Holst tiež požadoval, aby sa do času, kým Dvorská vojenská rada schváli 
výstavbu citadely, rýchlo a lacno zrekonštruovali mestské hradby, aby malo mesto 
zabezpečenú náležitú obranu. Navrhoval pracovať s čo najmenšími stavebnými výdavkami 
na úprave fortifi kačných zemných prvkov, ktoré boli v zlom stave, nestavať nič nové, len 
„reformovať a priviesť do lepšieho stavu existujúce diela“. Mesto by podľa von Holsta 
malo tiež dobudovať prednú hradbu na miestach, kde chýba, a prehĺbiť mestské priekopy.83 

Miesto na výstavbu citadely

Plukovník von Holst zaslal do Viedne správu aj s nákresmi a plánmi na výstavbu 
citadely 14. júna 1671.84 Podrobne rozoberá všetky okolnosti a podmienky, ktoré ho 
viedli pri vypracovaní projektu. Pri výbere vhodného miesta na výstavbu citadely sa 
rozhodoval medzi dvomi miestami, ktoré pripadali do úvahy. Prvým bol priestor pred 
bránou smerom na Prešov (Horná brána), druhým priestor pred bránou smerom na 
Tokaj (Dolná brána).85 Miesto pri Dolnej bráne sa plukovníkovi von Holstovi javilo 
oveľa vhodnejšie najmä zo strategických dôvodov. Citadela postavená na tomto mierne 
vyvýšenom mieste by v okruhu 600 krokov nemala výraznejšiu terénnu prekážku 
a kopce nachádzajúce sa na juhu ju už nemohli svojou výškou a vzdialenosťou 
ohroziť. Za ďalšiu výhodu považoval skutočnosť, že „mestské diela“ (stadtwerke) sú 
z tejto strany hlinené a mohli by byť v prípade potreby ľahko odstránené. Mesto by 
získalo na priestorovej veľkosti a našlo by sa tu aj miesto na postavenie špitálu. Medzi 
citadelou a mestom zostane vhodná vzdialenosť, takže sa nebude musieť zničiť ani 
jeden meštiansky dom. Zdá sa, že plukovník von Holst perspektívne uvažoval o tom, 
že citadela sa raz spojí s mestom do jednej pevnej fortifi kácie. Južné predmestie bolo 
podľa von Holstových slov menšie než ostatné, a tak či tak sa muselo zničiť. Nezabudol 
pripomenúť, aby cisár v tejto súvislosti vydal nariadenie o demolácii všetkých domov 
na južnom predmestí a likvidácii všetkých iných stavieb a záhrad. Na záver svojej 
správy von Holst poukázal na personálne a materiálové zabezpečenie stavby. Navrhol 
najať remeselníkov z okolia a v dostatočnom predstihu zabezpečiť nástroje, ako železné 
rýle, železné a drevené lopaty, krompáče, dosky, koše, korytá a pod., teda všetko, čo je 
na stavbu pevnosti potrebné. Čo sa týka charakteru a typu samotnej pevnosti, rozhodol 
sa pre zaujímavú a ojedinelú kombináciu murovaných a zemných prvkov. Navrhoval 
vybudovať „hlinený val so spodným múrom“, najmä preto, že je to najlacnejší variant 
a môže byť aj najrýchlejšie vyhotovený.86 Stavba kvalitných murovaných konštrukcií 
síce stála veľa prostriedkov, ale bola trvalou investíciou. Objekty budované zo zeminy 
boli naopak lacné, ale vyžadovali si nepretržitú údržbu. (Pozri obr. 4)

sichern, und festen fuss in Caschaw, und in Ober Ungarn.
83 Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, Akten des Wiener Hofkriegsrates, 1671 
September No. 227. Exp. fol. 17: ...mit dem wenigsten baukosten, die erdenen wercke, in bessere 
defension zu setzen, und zu bringen, nichts neves an zu fangen, sondern die alte wercke, erwas zu 
reformiren, und in besser form zu bringen.
84 Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, Akten des Wiener Hofkriegsrates, 1671 
September No. 227. Exp. fol. 15-18.
85 Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, Akten des Wiener Hofkriegsrates, 1671 
September No. 227. Exp. fol. 16: ...es seind zween. ortern, da das citadel geleget werden kan, der 
eine vor dem tohr gegen Eperies, der ander vor dem tohr gegen Tokay.
86 Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, Akten des Wiener Hofkriegsrates, 1671 
September No. 227. Exp. fol. 16: ...in was form es solle gebawet werden, und nemlich, von erde, 
mit einer maur unter umbfangen, welches am wenigsten kosten wird, und am geschwindesten kan 
fertig werden.
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Projekt citadely od plukovníka Jakuba von Holsta

Odpoveď na správu z Košíc dostal plukovník von Holst niekedy pred 22. júlom 
1671, vtedy totiž píše Dvorskej vojenskej rade ďalší list.87 Z neho môžeme čiastočne 
vydedukovať, aké pripomienky mala Dvorská vojenská rada k jeho projektu. Prvým 
problémom bola dĺžka kurtin, Dvorskej vojenskej rade sa zdali príliš krátke a tvrdila, že 
v kráľovskom diele (royal werck) mala byť ich dĺžka 36 prútov (36 Rutten), no v projekte 
je len 25 prútov.88 Plukovník von Holst sa bráni, že už od začiatku svojej kariéry, ktorá sa 
začala pred 46 rokmi, dobre vie, že kráľovské diela majú mať kurtiny v dĺžke 36 prútov 
a líca v dĺžke 24 prútov. Dĺžky, ktoré určil pre košickú citadelu, nezvolil z nevedomosti, 
ale s plným a najlepším vedomím. Spočiatku naprojektoval dielo ako štvoruholník 
(royal viereck), no potom sám uznal, že to nie je vhodná forma. Tak vzal dĺžku obvodu 
tohto štvoruholníka a rozdelil ho na päť častí, čím vznikol pôdorys v tvare päťuholníka. 
V bastiónoch (Bollwercken) tak získal oveľa väčší priestor ako v štvoruholníku a taký 
veľký, ako v kráľovskom päťuholníku (royal fünfeck).

Von Holst tiež upozorňuje, že svoju mierku nebral na spodku valov, ale na banketoch 
(banquet) za predprsňou (brustwehr), boky sú tak 8 prútov dlhé, líce 16 prútov a kurtiny 32 
prútov dlhé.89 Podľa prepočtu kurtiny citadely mali byť dlhé 160 m, boky bastiónov 40 metrov 
a líca 80 metrov. V prípade, že by Dvorská vojenská rada trvala na výstavbe kráľovského 
päťuholníka, von Holst upozorňuje, že stavba by sa dostala o 200 krokov (schrit) bližšie 
k vrchom alebo by sa muselo prestaviť rameno Hornádu, čo by spôsobilo veľké výdavky.

Von Holst sa bližšie pozastavil aj nad vzdialenosťou medzi krytou cestou (bedeckten 
wege) a múrom (maur), ktorá bola 50 krokov (jeden krok sa rovná 60 – 75 cm). 
Konštatoval, že táto vzdialenosť je príliš krátka pre strelu z dela a na túto vzdialenosť nemá 
delo žiaden účinok. Ďalšie vyjadrenia von Holsta smerovali k zabezpečeniu a posilneniu 
valov (walles). Vysvetľoval, že v miestach, kde nie je múr (maur), sa musí spodok valov 
(fuss des walles) zabezpečiť aspoň dreveným debnením (hültzere schalung) a palisádou 
(pallisade). No drevo v Košiciach je drahé a ťažko sa dopravuje. Okrem toho, palisádu 
treba každých päť rokov z dôvodu jej opotrebovania prerobiť, čo sú ďalšie náklady. Pri 
ostreľovaní môže byť na jedenkrát odstrelených päť až šesť palisád. Nejakú podobnú 
obrannú líniu, teda múr alebo palisádu, však opevnenie potrebuje, pretože v prípade 
plytkej vody alebo ľadu, môže byť ľahko napadnuté a stratené. Dvorská vojenská rada 
zrejme navrhovala namiesto vystavania múru akýsi spodný val (unterwall). Von Holst 
o vhodnosti tohto návrhu pochybuje a argumentuje, že by to stálo omnoho viac peňazí. 
Spodný val by musel byť taký vysoký ako ním plánovaný múr a o dve stopy vyšší ako 
kontreskarpa (contrescarpe). Rovnako s tým by musel byť zvýšený aj pravý val (rechte 
wall) a priekopa (graben) by sa musela rozšíriť o polovicu oproti pôvodnému zámeru. To 
všetko by stálo o takmer polovicu viac ako stavba celej pevnosti.90 

87 Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, Akten des Wiener Hofkriegsrates, 1671 
September No. 227. Exp. fol. 20-24.
88 Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, Akten des Wiener Hofkriegsrates, 1671 
September No. 227. Exp. fol. 20: Vors ander vernehme ich, das das vorgeschlagene Citadel 
placidiret wird, dabey aber sich eine schwerigkeit befi ndet, das die cortinen zu kurz sollen sein, 
welche sonst in einem royal werck 36 rutten und alhir nur 25 Rutten sein.
89 Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, Akten des Wiener Hofkriegsrates, 1671 
September No. 227. Exp. fol. 21: ...meine mensur nehme ich nicht unter am fuss des walles, sondern 
uff dem banquet, und stande hinter der brustwehr, alda ist mein fl anq 8 rutten die face 16 rutten, 
und die cortine 32 rutten lang.
90 Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, Akten des Wiener Hofkriegsrates, 1671 
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Záver listu von Holsta je venovaný vyčísleniu výdavkov. Po spočítaní nákladov na 
výstavbu piatich valov bastiónov, priekopy, mostov (brücken) a jednej brány (eins tohre) 
by išlo o sumu 120 000 zlatých.91 Predĺženie kurtin (cortinen) na dĺžku 36 prútov by stálo 
ďalších 30 000 zlatých. Keby sa mal postaviť spodný val alebo fausse braye, musel by sa 
zvýšiť pravý val a rozšíriť priekopa, čo by sa vyšplhalo na ďalších 75 000. To je dokopy 
o 105 000 zlatých viac, ako znel pôvodný von Holstov návrh.

Plán citadely z roku 1671

Na pláne signovanom plukovníkom Jakubom von Holstom v roku 1671 je pôdorys 
citadely v tvare päťuholníka, s piatimi bastiónmi spojenými pomerne krátkymi 
kurtinami.92 Mierka je uvedená v prútoch (Rutten) a v siahach (Claster). Bastióny nie sú 
ešte pomenované tak, ako ich poznáme z mladších plánov. Majú päťuholníkový tvar, ich 
líca zvierajú uhol 75°, boky a líca uhol 110° a boky sa napájajú na kurtiny v 90° uhle. 
Dĺžky jednotlivých prvkov previedol do metrickej sústavy Jozef Duchoň. Podľa neho 
mali líca bastiónov dĺžku 90,5 m a boky 24,5 m, priekopa bola široká 37 m pred bastiónmi 
a až 54 m pred kurtinami.93 Múr vykopaný pri archeologickom výskume košickej citadely 
mal v lícovej časti 96,5 metra a v bokovej časti 24,5 metra. Bastióny a kurtiny na von 
Holstovom pláne obkolesuje priekopa a vonkajšia obranná línia. Tvorí ju krytá cesta 
s piatimi trojuholníkovými zhromaždiskami v hrote vytvorenom v uhloch krycej cesty 
smerujúcich von z citadely, na mieste oproti kurtinám. Zhromaždiská slúžili ako priestor 
na pohodlné sústredenie vojakov. Krytá cesta sa zvažuje do mierne klesajúceho valu 
(glacis) a odtiaľ do voľnej krajiny. Iné predsunuté vonkajšie obranné prvky okolo citadely 
nie sú znázornené.

Z dvoch protiľahlých zhromaždísk smerujú k citadele dva mosty. Tadiaľto teda viedli 
aj vonkajšie cesty z juhu na sever k Dolnej bráne mesta. Mosty smerujú cez priekopu do 
stredu kurtin, v ktorých sú vstupné brány so strážnicami štvorcového pôdorysu. Prejazd 
brán je vlastne tunel pretínajúci val kurtin, ktorý končil vo vnútornom priestore citadely. 
Most sa skladal z dvoch pevných častí, ktoré v dvoch miestach, pred bránou a približne 
v prvej tretine, pretínali úseky padacieho mosta. Mosty sú znázornené oranžovou farbou, 
ktorá pravdepodobne vyjadruje drevené konštrukcie. Oranžové sú aj vonkajšie línie 
bastiónov a kurtin, čo by mohlo naznačovať, že ide o zemné valy, v ktorých je snáď 
armovanie nahradené dreveným obložením. Výraznou červenou farbou sú znázornené 
murované konštrukcie, v tomto prípade ich tvorí najmä spodný „múr v priekope“ aj 
s lomenými múrmi v špičke bastiónov a stavby vo vnútornom priestore citadely. Dvojitá 
línia, ktorou sú vyznačené bastióny a kurtiny, vyjadruje ich horné usporiadanie, na ktorom 

September No. 227. Exp. fol. 23: Euer unter wall an statt der maur zu machen, wird viel… mehr 
kosten, den nothwendig er so hoch sein muss, als die maur, und 2 schuch hoher, als die contrescarpe, 
danach so muss dem unterwall zu gefallen, auch der rechte wall so viel verhöhet werden, und 
damit man ende genug erlange, der graben noch halb so breit, als er sonst sein soll gemachet 
werden, die benötigte ende daraus zu bekommen, dieses wird noch halb so viel kosten als der gantze 
vestungsbaw kostet.
91 Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, Akten des Wiener Hofkriegsrates, 1671 
September No. 227. Exp. fol. 24: Wan man also rechnet, das die fünf bollwerk den wall, graben, 
brücken, eins tohre zu bawen, würde kommen uff 120 000 f.
92 Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, Kartensammlung, Inland C V Kaschau, Jacob 
von Holst Obrister f(ecit) anno 1671.
93 DUCHOŇ, Jozef. Citadela. Časť druhá. Plán, čo sa nestihol realizovať. In Košický večer [online], 
28. 9. 2001, [cit. 2011-08-01]. Dostupné na internete: <http://www.cassovia.sk/historiaclanky/
citadela/2.php>
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môžeme očakávať predprseň a banket, teda stanovištia mušketierov, ktoré im umožňovali 
pohodlne mieriť a zároveň sa kryť pred nepriateľskou paľbou.

Horná plocha bastiónov je vyplnená päťuholníkovými kavaliermi, ktoré sú znázor-
nené ako zemné násypy, len s malým zaklenutým vnútorným priestorom v ich šiji. Na 
kavalieroch boli umiestnené delostrelecké batérie, ktoré umožňovali paľbu ďaleko do 
predpolia. Okolo valov bastiónov a kurtin obiehala z vnútornej strany citadely valová 
cesta. Z valov viedli do vnútorného zahĺbeného priestoru citadely jednak schody, jednak 
rampy, po ktorých boli na valy dopravované delá a munícia. Vnútorný priestor citadely 
tvorilo námestie, resp. nástupisko, okolo ktorého boli po obvode usporiadané jednotlivé 
stavby. Vo vrchole päťuholníka (na južnej strane) bol znázornený kostol s polkruhovým 
uzáverom s operákmi, predstavanou vežou a dvomi malými sakristiami po bokoch 
lode. Vedľa kostola bol naplánovaný dom veliteľov. Za kostolom boli umiestnené 
rampy vedúce na valy. Symetricky po oboch bočných stranách námestia mali stáť 
pozdĺžne stavby, na jednej strane zbrojnica a všetko, čo k nej patrí a na druhej strane 
sklad proviantu a pekáreň. Tesne okolo valov mali stáť dlhé vojenské baraky, kasárne. 
V rohoch námestia boli štyri studne.

Na otázku ako skutočne vyzerala košická citadela nemožno dať jednoznačnú odpoveď, 
pretože nemáme zachovaných dosť prameňov, ktoré by potvrdili, čo bolo z plánu von 
Holsta zrealizované. Isté je, že bola vykopaná pevná kamenná murovaná konštrukcia, 
ktorá presne kopírovala tvar a rozmery bastiónov a kurtin.94 

Fausse braye – múr v priekope

Fausse braye (nem. Wallgang, hol. Onderwal, ang. False Bray) je nízky krycí val 
k pešej obrane priekopy a krytej cesty, predsunutý do priekopy pred frontu bastiónov 
a kurtin.95 Tento fortifi kačný prvok bol používaný najmä v pevnostiach staroholandskej 
inžinierskej školy, ktorá svoj obranný systém vzhľadom na miestne prírodné podmienky 
postavila na zemných valoch, a za jeho „vynálezcu“ sa považuje staviteľ poľského 
pôvodu Adam Freitag (1608 – 1650). Val mal vlastne kompenzovať chýbajúce armovanie 
eskarpy a kontreskarpy, paľbou mal kryť bankety na krycej ceste a samotnú priekopu. 
Fausse braye však mal značné nevýhody. V prípade, že útočníci dobyli glacis, z tohto 
vyvýšeného miesta mohli pohodlne ostreľovať fausse braye.96 V dobovej literatúre sa 
ako fausse braye označuje aj „ochodza alebo spodná okružná cesta za spodným valom“, 
teda horizontálna komunikácia umiestnená na vnútornej strane, ktorá bývala zriaďovaná 
v rovnakej výške ako vonkajší terén a bola široká okolo šesť stôp (192 cm). Takúto 
šírku ešte bolo možné z horného valu prestreliť a neprekážala ani pri nasypaní horného 
valu.97 Je zvláštne, že Dvorská vojenská rada uvažovala o takomto fortifi kačnom prvku 
začiatkom 70. rokoch 17. storočia, keď už bol pomaly prekonaný. Termínom fausse braye 
sa však označuje aj „nižšia murovaná súvislá obranná línia, predsunutá pred bastiónové 
fronty, ktoré tvarovo kopíruje.“98 Archeologické vykopávky v Košiciach potvrdili, že 
von Holstov „múr v priekope“ mal strieľne, ktoré mali slúžiť presne podľa dobových 

94 OROSOVÁ, ŽAŽOVÁ, ref. 1, s. 19-21.
95 DUFFY, ref. 54, s. 199.
96 KUPKA, ČTVERÁK, DURDÍK, LUTOVSKÝ, STEHLÍK, ref. 6, s. 102.
97 Architektura von Vestungen. Wie ein jeder Platz auf ein neue Art zu bevestnen mit gebürenden 
Kupferstuken in Truck gegeben. Durch Haubtman Johan Ardűser in Zurűch Bey Joh. Henrich 
Hamberger in verlegung des Authoris Im Jahr Christi 1653. Cit. podľa poznámok Dobroslavy 
Menclovej: Archiv Národního muzea Praha, fond Dobroslava a Václav Menclovi, šk. 17.
98 DUFFY, ref. 54, s. 199.
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odporúčaní. Plukovník Jakub von Holst namiesto spodného zemného valu vybudoval 
murovaný fausse braye, akúsi spomienku na stredoveký parkán, dostatočne pevný 
a široký múr, ktorý slúžil na ochranu nearmovanej bastiónovej fronty. Opatril ho delovými 
strieľňami, ktoré zabezpečovali obranu priekopy, nearmovanej kontreskarpy a krytej 
cesty. Účelná obrana skrz jednotlivé obranné línie musela byť výškovo odstupňovaná, 
čiže sa dá predpokladať, že múr fausse braye musel byť vyšší ako úroveň kontreskarpy. 
Komunikácia za múrom si nevyžadovala takú šírku ako za zemným valom, na pohyb 
obrancov stačil polmetrový až metrový chodník, priekopa sa teda nemusela rozširovať. 
Múr zároveň chránil valy bastiónov a kurtin, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou boli 
iba hlinené, možno s dreveným obložením. Prívalovú vodu z bastiónových valov, ktorá 
mohla byť veľkým problémom, ak jej v ceste do priekopy stál pevný múr, odvádzali 
odvodňovacie žľaby ústiace do priekopy. O pevnosti múru najlepšie svedčia delové gule, 
ktoré sa našli pri archeologických vykopávkach. Aj keď sa zaryli asi pol metra do muriva, 
nijako výrazne mu tým neuškodili.99 

Výstavba citadely

Súhlasné stanovisko Dvorskej vojenskej rady postaviť citadelu podľa von Holstových 
projektov sme zatiaľ neobjavili, no nepochybne existovalo. Spolu s ním prišlo do 
Košíc nariadenie cisára Leopolda I. o zbúraní domov na južnom predmestí. Nariadenie 
je datované 23. júla 1671, teda v čase, keď von Holst ešte nevedel, či mu Dvorská 
vojenská rada schváli jeho plány citadely, keďže svoju odpoveď datoval 22. júla 1671, 
o jej výstavbe už v podstate bolo rozhodnuté.100 Podľa levočského kronikára Gašpara 
Haina sa práce začali v auguste 1671 na zbúranom južnom predmestí.101 Okolie citadely 
(esplanada alebo rayon) podliehalo prísnym pravidlám. Kvôli účinnej obrane museli byť 
v určitej vzdialenosti od fortifi kačných prvkov vyrúbané všetky stromy na dostrel diel, 
vypálené a zbúrané všetky stavby v predpolí, v ktorých by sa nepriateľ mohol skrývať.

Výstavba citadely sa od tejto chvíle stala záležitosťou nielen plukovníka Jakuba 
von Holsta, ktorého poslanie bolo len dočasné, ale hlavne košického kapitána Parisa 
de Spankau, dvorského staviteľa Lucasa Georga Sichu a jeho pomocného vojenského 
staviteľského majstra Giovanniho Alessandra Canevaleho.102 S menom majstra G. A. 
Canevaleho budú spojené práce na citadele ešte ďalších desať rokov. Spankaua, ktorý 
v roku 1675 zomrel, vo funkcii kapitána vystriedali na krátko František Pethő a v rokoch 
1675 – 1676 Karol de Strasoldo.103 

Na výstavbu citadely bolo potrebných množstvo pracovných síl. Zmobilizovať materiál 
a pracovné sily na stavbu pevnosti bolo rovnako ťažké ako postaviť armádu na vojnové 
ťaženie. V Uhorsku najímala stavebných, murárskych a kamenárskych majstrov, palierov 
a ich pomocníkov, ako aj ostatných platených robotníkov, Dvorská komora a jej zložky.104 
Na stavbe pevností sa zúčastňovali aj samotní vojaci. Nijaký väčší podnik v Uhorsku 
sa samozrejme nemohol zaobísť bez práce poddaného ľudu. Horúčkovité budovanie 
protitureckej obrannej línie, ktoré sa zintenzívnilo od polovice 16. storočia, prinieslo aj 

99 OROSOVÁ, ŽAŽOVÁ, ref. 1, s. 18.
100 Archív mesta Košice, Tabularium metropol. Civitatis Cassoviensis, II., Schvarzenbachiana, šk. 
45, č. spisu 9127/1671.
101 BAL, Jeromos – FÖRSTER, Jenő – KAUFFMANN, Aurél (eds.). Hain Gáspár lőcsei krónikája. 
Lőcse : Reiss Józs. T. Könyvnyomó Intézete, 1910 - 1913, s. 399.
102 KOPPÁNY, ref. 71, s. 162.
103 DUCHOŇ, Jozef. Košická citadela. In Pamiatky a múzeá, 1993, č. 3, s. 6. ISSN 1335-4353.
104 KOPPÁNY, ref. 71, 157-158.
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nariadenia snemu o povinnej bezodplatnej účasti poddaných na opevňovacích prácach 
(labor gratuitus).105 Nepochybne aj košickú citadelu stavalo množstvo poddaných 
z okolia. Mesto sa na výstavbe muselo zúčastňovať najmä poskytovaním povozov, dreva 
a kameňa, ako o tom svedčia zápisy v mestskom archíve. V septembri 1675, keď ešte 
výstavba citadely bola v plnom prúde, Košičania dvakrát žiadali generála Karola de 
Strasolda (Carolus comes de Strasoldo), košického kapitána, aby ich „štyri dobré a statné 
kone“ a vozy oslobodil od povinnosti voziť materiál na opevňovacie práce do „cisárskeho 
hradu“ (Castrum Caesareum). Kapitán Strasoldo im však túto povinnosť nemohol 
odpustiť, pretože to bola „služba majestátu a vlasti“ (servitia Maiestatis et Patriae).106 

Vymeriavanie citadely v teréne

V lete 1671 plukovník von Holst preniesol plány pevnosti z papiera do terénu, ktorý bol 
vyčistený od domov, stromov, kríkov a iných prekážok. Citadela sa budovala doslova na 
„zelenej lúke“. Určitú predstavu o vymeriavaní rozmerov citadely v teréne nám poskytujú 
dobové záznamy. Inžinier najprv v teréne určil stred citadely, kam umiestnil meračský stôl 
s horizontálnym zameriavacím pravítkom, rozprestrel na ňom plán citadely vo veľkej mierke 
a do stredu plánu zapichol špendlík. Horizontálnym zameriavacím pravítkom otáčal okolo 
špendlíka a pomocou kompasu postavil stôl do správnej polohy. Pravítkom potom otáčal 
dovtedy, kým sa nekrylo s osou niektorého bastiónu na pláne, teda čiarou prechádzajúcou 
špičkou bastiónu. Pozdĺž tejto čiary postupovali pomocníci s meračskými reťazami a latami 
až k bodu, ktorý bol určený ako hrot bastiónu, a tam zatĺkli kolík. Podobne postupovali 
aj pri určení hrotov ostatných bastiónov. Meračský stôl bol potom prenesený k vrcholom 
uhlov hrotov bastiónov, potom k vrcholom uhlov bokov bastiónov a vrcholom uhlov na 
styku bokov bastiónov s kurtinami. Všetky zlomy boli vyznačené kolíkmi a pospájané 
povrazmi. Poslednou fázou zameriavania bolo stanovenie úrovne terénu vo vnútri a okolo 
citadely. Terén sa musel zvažovať od stredu pevnosti k priekopám s výškovým rozdielom 
aspoň dva metre, aby dažďová a odpadková voda mohla voľne odtekať.107

Po zameraní pôdorysu budúcej citadely sa mohli začať vlastné stavebné práce hĺbením 
priekopy a základov pre murované konštrukcie. Vykopaná zemina sa navŕšila na valy, 
ktoré tvorili základ budúcich bastiónov a kurtin. Zemný val sa vŕšil postupne nánosmi 
hliny v 20 – 30 cm vrstvách, ktoré sa priebežne pevne udupávali. Medzi vrstvy sa vkladali 
konáre stromov na odľahčenie tlaku zeminy. Val sa vŕšil s určitým sklonom, ktorý 
zabezpečoval jeho stabilitu, no vzniknutý svah bol zároveň vydaný napospas deštrukčným 
účinkom prírody. Kvalita pôdy bola tiež jedným z prvkov, ktoré ovplyvňovali výstavbu 
pevnosti. Najvhodnejší bol povrch so silnou vrstvou pevnej, dobre vysušenej pôdy.108 

Po vytvorení masívu hviezdice bolo možné po jej obvode začať s výstavbou nezvyčajne 
mohutného múru fausse braye. Počas leta 1671, napriek daždivému počasiu, práce na 
výstavbe košickej citadely uspokojivo pokročili, o čom podal plukovník von Holst správu 
Dvorskej vojenskej rade do Viedne 5. septembra 1671. Citadela bola nielen vytýčená, ale 
vykonalo sa aj množstvo stavebných prác: „Na bastióne v smere na Tokaj budú o niekoľko 
málo dní zvýšené dve líca, jeho priekopa je štyri prúty široká a šesť stôp hlboká, val tiež na 

105 CSORBA, Csaba. A végvári rendszer néhány kérdése Északkelet-Magyarországon. In Végvárak 
és régiók, Studia Agriensia, 1993, roč. 14, s. 200-201. ISSN HU 0231-0244.
106 Archív mesta Košice, Tabularium metropol. Civitatis Cassoviensis, II., Schvarzenbachiana, šk. 
46, č. spisu 9395/1675, 9396/1675.
107 DUFFY, ref. 54, s. 40-41.
108 Tamže, s. 27-28.
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šírku štyroch prútov bude pristavaný a tohto roku má byť dokola ukončený.“109 Plukovník 
žiadal zdvojnásobenie pracovníkov, pretože sa zároveň malo pokračovať aj v prácach na 
mestskej fortifi kácii. Pred svojím odchodom z Košíc by von Holst chcel na jednom úseku 
začať stavbu múru v priekope a nadmurovať ho do takej výšky, aby mohol slúžiť ako vzor 
pre ostatné úseky. Na to potreboval dostatok kameňa, vápna a stavebného kameňa. Až 
potom budú splnené všetky úlohy, na ktoré bol plukovník vyslaný do Košíc.110 Von Holst 
dôsledne dbal na dodržiavanie stavebnej technológie, aby konečný výzor fausse braye 
zodpovedal projektu. Podľa archeologických výskumov je zrejmé, že múr s nehlbokým 
rozšíreným základom niesol nadzákladové murivo z lomového kameňa, ktorého hrúbka 
dosahovala minimálne 150 cm. Jeho jediným architektonizujúcim prvkom bol kamenný 
sokel, zložený z horizontálne ukladaných kvádrov o dlhých takmer 90 cm a vysokých 
45 cm. Smerom do priekopy bolo murivo nahrubo omietnuté, úpravu jeho zadnej strany 
nie je zatiaľ možné doložiť.111 Za múrom, smerom do vnútra citadely bola vybudovaná 
nie príliš široká komunikácia, dosahujúca iba 30 až 50 cm rozšíreného muriva.

Bastiónový čepiec – bonnet

V archívnych záznamoch nemáme nijakú správu o „čepci“, murovanej konštrukcii, ktorá 
zvyšovala obranu bastiónových hrotov. Na von Holstovom pláne citadely sú znázornené 
lomené múry, akoby pod hrotmi bastiónov. Táto ďalšia von Holstova špecialita bola teda 
naplánovaná hneď v prvom projekte citadely, aj keď výstavba múrov prebiehala v dvoch 
rýchlo po sebe idúcich etapách. Termínom „čepiec“, ktorý použil Ivan Gojdič, sa označovali 
rôzne fortifi kačné prvky: val navŕšený na vystupujúcich hrotoch krytej cesty, samostatná 
pevnôstka v tvare polmesiaca predsunutá pred špic ravelinu alebo aj navýšenie banketu vo 
vystupujúcich uhloch opevneného postavenia.112 V každom prípade je to prvok, ktorý mal 
zosilňovať obranu špicu alebo hrotu iného prvku. Hroty bastiónov boli veľmi zraniteľné.

Plukovník von Holst sa opäť ukázal ako inovátor. Nevysunul nový fortifi kačný 
prvok pred fausse braye do priekopy, ale naopak, lomenými múrmi posilnil vnútorný 
uhol fausse braye v mieste hrotu bastiónu. V druhej stavebnej fáze, bezprostredne 
nadväzujúcej na prvú, v ktorej bol postavený samotný múr, vybudoval kamennú hmotu 
kubického tvaru na kosouholníkovom pôdoryse. Spojenie s obvodovou komunikáciou 
za fausse braye si vyžiadalo vytvorenie spojovacej chodby krytou chodbou v stavebnej 
hmote „čepca“.113 Skutočný výzor tohto „čepca“, jeho výška a ukončenie, nám asi zostane 
záhadou. Analogický prvok lomených murovaných konštrukcií sa vyskytuje na pláne 
citadely vo Veľkom Varadíne.114 V tretej stavebnej fáze rozlíšiteľnej na základe výsledkov 
archeologického výskumu, bola krytá chodba v hmote „čepca“ predĺžená na obe strany, 
čím sa zvýšila obranyschopnosť bastiónu.
109 Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, Akten des Wiener Hofkriegsrates, 1671 
September No. 227. Exp. fol. 39-40 ... der wall auch 4 rutten anlegiren, und nach advenant hoch 
wirdt, und also soll es dieser jahr rund umb werden.
110 Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, Akten des Wiener Hofkriegsrates, 1671 
September No. 227. Exp. fol. 39-40. Ich…gerne ein stück maur im graben anfangen, und uffmauren 
lassen, darzu werden steine, kalck, maursteine und dergleichen angeschaffet, damit sie das rechte 
muster hatten.
111 GOJDIČ, Ivan. Košice – Nákupno-zábavné centrum Aupark. Architektonicko-historické 
vyhodnotenie archeologického nálezu (rkp.). Bratislava, Košice, 2010, s. 17.
112 DUFFY, ref. 54, s. 198.
113 GOJDIČ, ref. 111, s. 17.
114 KISARI BALLA, György. Törökkori várrajzok Stockholmban. Budapest : A Szerző saját 
kiadása, 1996, s. 56 a 120, plán č. 61 Nagyvárad (Gross Waradain). ISBN HU 9636503419.
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Život v citadele

V polovici 70. rokov 17. storočia stála na juh od Dolnej mestskej brány Košíc rozostavaná, 
ale už obranyschopná citadela. Bližšie údaje o živote v novej pevnosti nám zatiaľ archívne 
pramene neposkytli. Výstavba vnútorných priestorov viazla a pravdepodobne nemohla 
poskytnúť ubytovanie celej cisárskej posádke. O tom, že v citadele vojaci skutočne 
trvale žili, svedčia správy z mestského archívu. Nielen Košičania, ale aj mešťania 
ďalších slobodných kráľovských miest sa museli priamo podieľať na mnohých službách 
pre nemeckých vojakov. Niektoré konkrétne služby, ako aj peňažné dávky, vyplynuli 
zo záverov zasadnutí Spišskej komory v roku 1674. Podľa nich sa mestská komunita 
Košíc mala postarať o drevo privážané pre potreby vojakov stravujúcich sa v citadele.115 
Mešťanom sa tiež nepáčilo, že vojenské kone sa pasú aj na mestských pozemkoch okolo 
citadely a veľmi ich pri tom ničia. Paris de Spankau odpovedal mešťanom, aby si určili 
zástupcu, ktorý tento problém bude riešiť priamo so správcom (ofi cialis) citadely. Ak na 
niektorej z mestských lúk budú nájdené pasúce sa kone, ihneď to mal hlásiť magistrátu.116 
Z uvedených archívnych prameňov vyplýva, že v citadele sídlila stála vojenská posádka, 
citadela mala svojho správcu a vojenské kone sa pásli na lúkach v okolí citadely, teda 
v jej predpolí. Znamená to, že v citadele museli byť vybudované aj nejaké zariadenia, 
aspoň provizórne baraky, v ktorých bývali vojaci. V tejto súvislosti je namieste spomenúť 
množstvo keramických fajok, ktoré sa našli počas archeologického výskumu košickej 
citadely.117 Fajčenie či šnupanie tabaku dovážaného z Ameriky patrilo v 17. storočí 
k novinkám v životnom štýle, ktorá sa rýchlo šírila najmä medzi žoldniermi. (Obr. 5)

Plány citadely z roku 1676

Viac o výzore citadely nám napovedajú ďalšie historické plány. Vyhotovil ich košický 
staviteľ Lucas Georg Sicha, ktorý po plukovníkovi von Holstovi prevzal hlavnú zodpovednosť 
za výstavbu citadely. V liste datovanom 6. februára 1676 podáva vysvetlenie k pôdorysu 
citadely a dvom rezom kurtin a bastiónov.118 Z listu je zaujímavá informácia o úplnom 
vyhotovení a ukončení parkánového múru (die Zwinger maur), ktorým sa iste myslí von 
Holstov murovaný fausse braye. Rovnako zaujímavé je aj vyjadrenie o rohoch alebo 
núdzových hrádzach (die eck oder Nothwehrn), za ktoré môžeme považovať „čepiec“ v hrote 
bastiónov. „Čepce“ boli vybudované na všetkých piatich bastiónoch, pričom štyrom ešte chýba 
skrytý vchod a na jednom treba dobudovať klenbu.119 Priložený pôdorys citadely s legendou 
zobrazuje, ktoré konštrukcie boli vybudované do februára 1676. V kópii od plukovníka 
Rothauschera z roku 1874 poznal tento plán aj Jozef Duchoň, preto sa v nasledujúcich 
údajoch opierame aj o jeho prácu.120 Pre lepšiu orientáciu sú jednotlivé bastióny označené 
115 Archív mesta Košice, Tabularium metropol. Civitatis Cassoviensis, II., Schvarzenbachiana, šk. 
46, č. spisu 9456/1676.
116 Archív mesta Košice, Tabularium metropol. Civitatis Cassoviensis, II., Schvarzenbachiana, šk. 
46, č. spisu 9323/1674.
117 OROSOVÁ, ŽAŽOVÁ, ref. 1, s. 12-13, 18.
118 Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, Kartensammlung, Inland C V Kaschau, 
Kaschauer Citadelle Gründtriß, Lucas Georg Ssicha, manu propria, 6. 2. 1676.
119 Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, Kartensammlung, Inland C V Kaschau, 
Kaschauer Citadelle Gründtriß, Lucas Georg Ssicha, manu propria, 6. 2. 1676: Die Zwinger maur 
ist rundt umb völlieg verffertigt und geshlossn. Die eck oder Nothwehrn, sein alle fünffe so weit 
verffertigt, das an viern noch die verborgene eingang, und an einem noch, dass obergewelb abgehet.
120 DUCHOŇ, Jozef. Citadela. Časť tretia. Thököliho prekvapivý útok. In Košický večer [online], 
5. 10. 2001, [cit. 2011-08-01]. Dostupné na internete: <http://www.cassovia.sk/historiaclanky/
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písmenami a pomenované. Bastión, ktorý na pláne tvorí vrchol päťuholníka je Mlynský 
bastión (Mihl pastaÿ), nazvaný podľa neďalekého Dolného mlyna, dnes na severnom 
konci ulice Pri bitúnku. Vedľa neho napravo v smere hodinových ručičiek je najjužnejší 
Montecuccoli bastión (die Montecocculi Pastaÿ), pomenovaný menom generála Raimunda 
Montecuccoliho, ktorý zvíťazil nad Osmanmi v bitke pri Sv. Gottharde v roku 1664. Jeho 
hrot sa nachádzal približne v miestach stretu dnešnej Požiarnickej a Krivej ulice. Nasleduje 
Cintorínsky bastión (Gotts Acker pastaÿ), ktorý je spomienkou na starší cintorín, nachádzajúci 
sa na južnom predmestí približne v týchto miestach smerom na bývalé obchodné centrum 
Astória. Vedľajší bastión niesol meno manželky cisára Leopolda I. Claudia bastión (Glaudia 
pastaÿ) a nachádzal sa približne medzi ústím Štúrovej ulice do Námestia osloboditeľov. 
Piaty bastión bol pomenovaný po samotnom cisárovi Leopold bastión (Leopold pastaÿ) a je 
to bastión, ktorého časť bola odkrytá pri archeologickom výskume.121 Steny bastiónov sú 
znázornené zelenou farbou, môžeme teda predpokladať, že neboli armované a tvoril ich iba 
spevnený zemný val s predprsňou a banketom na hornej ploche bastiónov. Zemný násyp je 
v mieste hrotu prerušený a opiera sa o lomené múry „čepcov“. Armovaná je len časť kurtiny 
medzi južnou bránou a bokom bastiónu Montecuccoli.122 

Súčasťou Sichových plánov sú aj dva rezy, ktoré nám dopĺňajú obraz citadely. Plán B. 
znázorňuje rez bastiónom Montecuccoli a jeho kavalierom, priekopou a krytou cestou. 
Rez označený ako profi l C. znázorňuje Cintorínsky bastión a bastión Claudia, ktorých 
rozostavanosť je ešte väčšia ako pri ostatných bastiónoch. Priekopa, ako je to naznačené 
aj na pôdoryse, nie je vyhĺbená, krytá cesta je síce pripravená, ale jej okraj nie je spevnený. 
Obraz rozostavanej citadely v roku 1676 kompletizujú profi ly D. a E., znázorňujúce rezy 
kurtin. Ťažko vôbec ešte hovoriť o kurtinach, pretože valy tvorí len nespevnený násyp 
a väčšina hlinenej hmoty leží ešte v priekope. Šírku kurtin vymedzuje múr fausse braye 
a vnútorný oporný múr, ktorý tiež nedosahuje vo všetkých častiach požadovanú výšku 18 
stôp. Profi l E. znázorňuje úsek kurtiny medzi bastiónom Leopold a bastiónom Claudia 
a úsek kurtiny medzi bastiónom Claudia a Cintorínskym bastiónom.

Obraz rozostavanej citadely

Zosumarizovaním informácií, ktoré nám poskytli plány Lucasa Georga Sichu 
z februára 1676, dostaneme obraz rozostavanej citadely, ktorej jediným spoľahlivým 
obranným prvkom bol kompletne dokončený múr fausse braye a „čepce“ v hrotoch 
bastiónov. Valy bastiónov a kurtin nemali pevný tvar, boli to len rôzne vysoké násypy, 
ktoré z vnútornej strany podopieral oporný nerovnako vysoký múr. Len v južných 
úsekoch dosahoval vnútorný múr výšku 18 stôp (540 cm), zvyšný úsek pentagónu 
mal len šesť stôp (180 cm). Najlepšie bol vybudovaný úsek kurtiny, v ktorom bola 
Poľná brána (feldt thor) a bastión Montecuccoli, teda južná strana citadely. Aj úsek 
Cintorínskeho bastiónu bol už pripravený na ďalšiu výstavbu. Zaklenuté podzemné 
priestory boli vybudované len pod kavalierom bastiónu Montecuccoli. Samotný 
kavalier ešte nestál, rovnako ako ostatné kavaliere. Delostrelecké batérie naznačené 
v pôdoryse stáli asi len na provizórnych banketoch, bastiónom chýbala aj vyformovaná 
predprseň. O vodnej priekope tiež ešte nemožno hovoriť, z väčšej časti ju zapĺňa hlina 
a vodu predstavovala len nesmelá stružka.

citadela/3.php>
121 Österreichisches Staatsarchiv Wien, Kriegsarchiv, Kartensammlung, Inland C V Kaschau 1676.
122 Podrobný popis a farebný plán L. G. Sichu z roku 1676 porov. OROSOVÁ, ŽAŽOVÁ, ref. 1, 
s. 142-145.
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Výstavba košickej citadely naďalej pokračovala veľmi pomaly, pretože ani začiatkom 
80. rokov 17. storočia nemala vybudované všetky fortifi kačné prvky, tak ako ich 
naprojektoval plukovník von Holst, no mala podobu, ktorú už môžeme nazývať pevnosťou. 
Sídlila v nej vojenská posádka a delostrelecké batérie boli namierené z bastiónov do 
predpolia. Ďalšie delá mohli stáť na kavalieri Montecuccoli, prípadne aj na ďalších 
kavalieroch, ak boli vybudované. Delostrelci alebo mušketieri mohli brániť krytú cestu zo 
strieľní fausse braye nad vodnou priekopou, ktorá mohla byť pre útočníkov nepríjemnou 
prekážkou. Zo zhromaždísk na krytej ceste mohli obrancovia podnikať výpady na pozície 
nepriateľa v poli a po padacích mostoch sa bezpečne vrátiť do pevnosti.

Prvý bojový krst

Prvý bojový krst zažila košická citadela počas stavovského povstania Imricha 
Thökölyho v roku 1682. Dobyť bastiónovú pevnosť priamym útokom bolo pre 
povstalcov nemožné. Nedisponovali delostreleckou výzbrojou vhodnou na obliehanie, 
ani vycvičenou armádou, ktorá takýto spôsob boja ovládala. Povstalci sa tak rozhodli pre 
eskaládu (escalade), čiže prelezenie opevnenia rebríkmi. Výška valov košickej citadely 
mala byť podľa plánov okolo 30 stôp, čiže deväť metrov.

Thökölyho priateľ zo štúdií a jeden z jeho najschopnejších kapitánov, protestantský 
zeman Andrej Szirmay pripravil prefíkaný a dobre premyslený plán. A. Szirmay stav 
citadely poznal z čias, keď tri roky pracoval v Košiciach pri protonotárovi.123 O podobnom 
diele vojenskej architektúry sa učil vo Frankfurte nad Odrou. Citadela bola postavená na 
pravidelnom pôdoryse s piatimi cípmi podľa najnovších noriem (Erat Citadella quinque 
Angularis ad normam modernam regulaliter extructa). Szirmay si veľmi dobre uvedomoval, 
že takáto citadela sa nedala ľahko dobyť ani strelami, kvôli obrovskému dlhému valu 
(nec Tormentis ob ingentem Valli latitudinem), ani podzemnými podkopmi, kvôli vodnej 
priekope (nec Cuniculis ob fossatum aquosum), ani granátmi, kvôli obrannému múru (nec 
Granatis ob casas armatas), ani ohňom, kvôli opevneným budovám (nec igne ob fornicata 
aedifi cia), ani zradou, kvôli cisárskym vojakom, bez civilného obyvateľstva. Szirmay 
sa preto radšej zameral na nedostatky citadely, ktoré by sa dali využiť na jej pokorenie. 
Všimol si, že na západnej strane nebola krytá cesta prehradená palisádou a nebola tu ani 
dokonale vyhĺbená priekopa. „A tak som zauvažoval, že by nebolo ťažké, keby sa na múr, 
podporujúci nižší val, vyliezlo rebríkmi prirazenými k zdvihnutému okraju, a – odtiaľ už 
menej šikmo – preliezlo na vrchný piesčitý val“, spomína Szirmay vo svojom denníku.124

Podľa svedectva neznámeho autora v nedeľu v noci 20. júla 1682 dorazilo do lesa pri 
Krásnej nad Hornádom tisícdvesto kurucov vedených Pavlom Semseyom.125 Strávili tam 
celý deň a pred polnocou 21. júla sa presunuli ku Košiciam. Rebríky mali naložené na 
vozoch a po prekročení rieky Hornád sa priblížili k citadele na dostrel dela. Pechota ostala 
pri šibenici a tretina polstotiny jazdcov v tichosti čakala pri tehelni. Pešiaci s rebríkmi sa 

123 SZIRMAY de SZIRMA, Andreæ. Accurata Descriptio Citadellæ Cassoviensis suo ducta, 
Auspiciis autem Emerici Tököli interceptæ. Anno C. M. DCLXXXII. 1682. In KOVACHICH, 
Martinus Georgius. Scriptores rerum Hungaricum minores. Budae : Typis Regiae Universitatis, 
MDCCXCVIII, s. 306-313.
124 SZIRMAY de SZIRMA, ref. 123, s. 308-309: Caeterum adverteram ex parte ejusdem 
Occidentali nec viam coopertam, palis praestructam, nec fossatum ibidem perfecte excavatum, 
consideravi murum inferioris valli vicem supplens, scalis margini elevato applicatis transcendi, et 
superius vallum arenosum, eoque minus acclive conscendi haud aegre posset.
125 THALY, Kálmán. Egykorú jelentés a kassai citadella megvételéről, 1682. In Századok, 1872, 
roč. 6, s. 418-419.
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museli nepozorovane dostať cez priekopu a zdvihnúť ich pri múre fausse braye. Podmienky 
boli priaznivé, mesiac sa skrýval za hmlou, v citadele vládol pokoj. Szirmay dal rozkazy 
jazdcom, aby vo chvíli, keď začujú výstrely, za bubnovania a trúbenia zaútočili na severnú 
stranu citadely. Jednému z veliteľov pechoty, Štefanovi Cassaimu, zveril mlyn v susedstve 
východnej priekopy citadely, ktorý mal napadnúť súčasne s jazdcami.126 Szirmay pre útok 
vybral miesto pri západnej strane citadely, kde stavitelia zanedbali krytú cestu s palisádou 
a nevyhĺbili poriadne priekopu. Brodenie cez vodnú priekopu teda nebolo takou prekážkou, 
aká bola pri účinnej obrane pevnosti potrebná. Útočníci sa dostali až k okraju priekopy, keď 
si ich všimli stráže na citadele, ktoré hneď spustili krik. Kuruckým strelcom sa ich však 
podarilo zneškodniť a polovica pešiakov, stojac po pás vo vode, postavila rebríky a zahákla 
ich o kamenný múr. Druhá obranná línia bola zdolaná. V tej chvíli sa ozvali bubny a trúbky 
zo severnej strany citadely. To bolo znamenie, že kuruckí jazdci začali fi ngovaný útok na 
pevnosť. Jazdci robili poriadny hluk, aby upriamili pozornosť cisárskej hliadky na túto stranu 
citadely. Pešiaci sa zatiaľ v tichosti šplhali po vale, ktorý na tomto mieste nebol až taký strmý. 
Nemeckým žoldnierom trvalo ešte pol hodiny, kým sa zmobilizovali a začali brániť pevnosť 
a svoje životy, spali totiž podľa svojho zvyku nahí. Bolo však už neskoro, pešiaci sa úspešne 
dostali do vnútra citadely, zneškodnili stráže pri bráne, zdvihli padací most a vpustili do 
vnútra svojich jazdcov. Začalo sa krvavé účtovanie. Cisárska posádka bola počas niekoľkých 
hodín zlikvidovaná.127 Deväť rokov stavaná cisárska citadela nezvládla svoj prvý bojový 
krst a bola pokorená bez jediného výstrelu z dela. Kanóny v citadele boli presmerované na 
Košice. Boje medzi citadelou a mestom sa odohrávali od 12. do 15. augusta 1682.128 

Začiatok demolácie citadely

Košice sa nakoniec poddali a Imrich Thököly vstúpil do mesta. Okamžite usúdil, že 
citadela je naozaj nebezpečnou zbraňou. Ak by sa totiž opäť dostala do cisárskych rúk, 
mohla by jeho nepriateľom poslúžiť rovnako ako jemu. Thököly sa preto rozhodol toto 
„ohromné cisárske dielo“ znefunkčniť. Aspoň teraz mohli kuruci využiť spôsob zdolania 
bastiónovej pevnosti bežný v západných armádach, a síce podmínovanie bastiónov a ich 
vyhodenie do povetria. Za obeť padli polovice bastiónov Leopold a Claudia a celá severná 
kurtina s bránou. Citadela prestala byť pre mesto hrozbou. V júli 1683 Imrich Thököly 
požiadal Sabinov o zaslanie odborníkov, ktorí sa rozumejú stavbe a oprave pevností. Je 
možné, že boli požiadaní o pomoc pri likvidovaní pevnosti.129 Nedostavaná okyptená citadela 
stratila svoju pôvodnú funkciu protitureckej vojenskej pevnosti a dozorkyne mesta. Všetky 
vojenské zariadenia začali byť využívané na civilné účely. Najpevnejšie murované časti 
citadely, múr fausse braye, prašné veže, južná brána, vnútorný oporný múr boli postupne 
rozoberané a využívané na nové stavby na samotnom predmestí i vnútri mesta. (Obr. 6)

Konečný zánik citadely

Začiatkom 18. storočia vypuklo ďalšie stavovské povstanie pod vedením Františka II. 
Rákóczyho. Francúzski inžinieri v uhorských službách uvažovali o zapojení citadely 
do fortifi kačného systému mesta. Inžinier Luis La Maire chcel v rokoch 1706 – 1710 

126 SZIRMAY de SZIRMA, ref. 123, s. 310.
127 THALY, ref. 125, s. 419.
128 DANGL, Vojtech – KOPČAN, Vojtech. Vojenské dejiny Slovenska II. zv. 1526 - 1711. Bratislava 
: Ministerstvo obrany SR, 1995, s. 172. ISBN 80-967113-2-8.
129 LUKAČKA, Ján a kol. Chronológia starších slovenských dejín. Bratislava : HÚ SAV a Prodama, 
2008, 183 s. ISBN 978-80-969782-8-1.
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prepojiť vonkajšie obranné prvky mesta (vonkajšia priekopa, kryté cesty, glacis) 
s podobnými prvkami citadely, ktoré sa v teréne ešte jasne črtali, a tak vytvoriť rozšírené 
obranné pásmo zahŕňajúce aj južné predmestie. Ďalší plán prepojenia citadely s mestom 
vypracoval francúzsky inžinier La Rivére v roku 1712. Tri stojace bastióny citadely spojil 
dlhými kurtinami s mestským opevnením.130 

Ofi ciálne úradné rozhodnutie o demolácii citadely, ktoré sa traduje v dobovej 
literatúre, sa v archívnych prameňoch doteraz neobjavilo. Známe je len nariadenie cisára 
Karola III. o vydláždení mesta kameňom, na ktoré osobne prispel sumou 6 000 zlatých.131 
Opracované kamene z kamenných murív citadely sa na tento účel iste výborne hodili. 
Tieto údaje potvrdzuje aj Adorján Szabó, ktorý o citadele, ktorej „skalopevné múry 
vzdorujúce guliam a bombám, mohli pojať aj niekoľko tisíc vojakov“, hovorí, že ju začali 
rozoberať v prvých rokoch 18. storočia a jednotlivé časti a kamene použili pri oprave 
hradieb, ako aj pri súkromnej a verejnej výstavbe.132

Ďalší osud košickej citadely spoznávame už len z kusých správ archívnych prameňov 
a kroník. Výstižne o osude citadely vypovedá dokument z 22. mája 1701, v ktorom Dvorská 
komora dovolila mestu voziť kamene zo zbúranej citadely na opravu mestských hradieb.133 

Na Kleinwachterovom pláne Košíc a okolia z roku 1715 je objekt citadely vyznačený 
v pôdoryse jemným šrafovaním naznačujúcim terénnu vyvýšeninu. Názov Demolierte 
Citadelle jasne vystihuje situáciu. Obrys citadely je čitateľný ešte aj pod novými domami na 
pláne Wahrhafter Entwurf z roku 1747.134 V zozname pozemkov z 8. júla 1716 sa pri lokalizácii 
niektorých úsekov uvádza: „Pri cisárskom mlyne a Hornáde z tejto strany zbúranej citadely 
(ruinatae citadellae) a mlyna smerujúc k ceste do Sabinova…“135 V roku 1717 sa uskutočnila 
revízia základov citadely a uličiek v jej vnútri, ktoré slúžili ako predmestie Košíc.136 Zdá sa, 
že južné predmestie vyrastalo nielen v okolí zrúcanej citadely, ale priamo v jej srdci. Vojenské 
stavby sa využili na mierové účely a plne sa zapojili do predmestského života. V priebehu 18. 
storočia tak obrovská stavba, akou košická citadela bola, úplne zmizla z povrchu zemského.

130 OROSOVÁ, ŽAŽOVÁ, ref. 1, s. 152.
131 BOROVSZKY, Samuel – SZIKLAY, János (eds.). Magyarország vármegyei és városai. Abaúj-
Torna vármegye és Kassa. Budapest, 1896, s. 60.
132 SZABÓ, Adorján. II. Rákóczi Ferenc Kassa multjában. Kassa : Vitéz A. utóda könyv- és 
könyvomdájaban, 1906, s. 4.
133 Archív mesta Košice, Tabularium metropol. Civitatis Cassoviensis, II., Schvarzenbachiana, šk. 
59, č. spisu 11681/1701.
134 DUCHOŇ, Jozef. Citadela. Časť piata. Defi nitívny koniec. In Košický večer [online], 
19. 10. 2001, [cit. 2011-08-01]. Dostupné na internete: <http://www.cassovia.sk/historiaclanky/
citadela/5.php>
135 BOBNÉ BOBROVSZKY, Ida (ed.). A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató 
Csoportjának Forráskiadványai. XIX. Urbaria et conscriptiones. 7. Füzet (7/1 A – Nagybánya) 
(101 – 200 fasciculus). Művészettörténeti adatok. Budapest : MTA Művészettörténeti Kutató 
Csoportja, 1984, s. 207. ISSN HU 0133-7408.
136 Archív mesta Košice, Tabularium metropol. Civitatis Cassoviensis, IV., Supplementum H III/2, 
r. 1717, mac. 112, pag. 29v.
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Obrazová príloha:

Obr. 1

Obr. 2

Fortifi kačné prvky novovekých bastiónových pevností. Reprofoto: Ivan Kalev.
Zdroj: OROSOVÁ – ŽAŽOVÁ, Košická citadela, s. 109.

Profi l bastiónového opevnenia.  Zdroj: OROSOVÁ – ŽAŽOVÁ, Košická citadela, s. 101.



40

VOJENSKÁ HISTÓRIA

Obr. 3:  Vysadrovaná busta Jakuba von Holsta. Autor: 
Francesco Mangiotti, Spremberg, 1665.
Reprofoto: Ivan Kalev.
Zdroj: WANEK, Die Porträtbüste des Jacob von Holst, s. 51.

Obr. 4: Plán košickej citadely. Autor: 
Jakub von Holst, 1961.

Zdroj: OROSOVÁ – ŽAŽOVÁ, 
Košická citadela, s. 130.

Obr. 5: List Lucasa Georga Sichu, 
v ktorom opisuje stav citadely, 
Košice, 6. februára 1676.
Zdroj: OROSOVÁ – ŽAŽOVÁ, 

Košická citadela, s. 141.

Obr. 6: Ideálna rekonštrukcia pôdorysu 
košickej citadely. Autor: Ján Krížik.
Zdroj: OROSOVÁ – ŽAŽOVÁ, 
Košická citadela, s. 154-155.
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M. OROSOVÁ – H. ŽAŽOVÁ: BASTIONEN UND DIE ZITADELLE KASCHAU

Das Festungsbauwesen ist eine Kunst die darin besteht, das Gelände (Terrain) dem Kampf anzupassen 
mit Hilfe von besonderen Bauten. Es ist auch die Kunst, sich die Überlegenheit zu verschaffen. Mit 
der schrittweisen Vervollkommnung der Schusswaffen entwickelte sich auch die Architektur und 
das Verteidigungssystem der Städte. Die charakteristischen Baumerkmale der Festungen, die von 
weltberühmten Baumeistern wie z. B. Albrecht Dürer, Daniel Speckle (bzw. Specklin) oder Sébastien le 
Prestre de Vauban angewendet wurden, und die verschiedenen Ingenieurschulen im damaligen Europa 
(die altitalienische, neuitalienische, altniederländische, altdeutsche, französische, neupreußische und die 
österreichische Schule) werden im ersten Teil des vorliegenden Beitrags, der über Bastionen handelt, 
ausführlich dargestellt.

Der zweite Teil des Beitrags ist auf die Funktion der Zitadelle Kaschau im komplexen 
Verteidigungssystem der Habsburgermonarchie fokussiert. Die Zitadelle Kaschau wurde in der Neuzeit 
im Renaissance-, bzw. Barockstil in der südlichen Vorstadt von Kaschau errichtet. Die ursprünglichen 
Häuser wurden laut Anordnung von Kaiser Leopold I. vom 23. Juli 1671 abgerissen. An der Errichtung 
der Bastion nahmen mehrere Bauexperten teil, u.a. der kaiserliche Ober-Ingenieur und Artillerie-Obrist 
Jacob von Holst (geb. in 1609 Marienburg – gest. 1674 in Wien), der mit dieser Aufgabe durch den 
kaiserlichen Hofmilitärrat betraut wurde. An dem Bau der Festung von Kaschau beteiligten sich ebenfalls: 
Paris de Spankau, Hauptmann der Grenzoberhauptmannschaft Oberungarn mit Sitz in Kaschau, der 
königliche Baumeister Lucas Georg Sicha und sein Gehilfe, der militärische Baumeister Giovanni 
Alessandro Canevale.

Auf dem Bauplan aus dem Jahr 1671, signiert von Oberst Jacob von Holst, ist der Grundriss der Zitadelle 
deutlich zu erkennen. Sie trägt die Form eines Fünfecks mit fünf Bastionen, die durch verhältnismäßig 
kurze Kurtinen miteinander verbunden sind. Anhand der heute vorhandenen Quellengrundlage ist es nicht 
möglich festzustellen, was konkret aus dem Bauplan von Jacob von Holst tatsächlich umgesetzt worden 
ist. Während der in den Jahren 2008 und 2010 durchgeführten archäologischen Forschungen wurden 
Teile einer festen, aus Steinen gebauten Konstruktion ausgegraben, die der Gestalt und den Ausmaßen der 
Bastionen und Kurtinen aufs genaueste entsprach. Es handelt sich um die von Holst entworfene „Maur 
im Graben“, die im militärischen Ingenieurswesen auch als fausse braye, bzw. Unterwall genannt wird.

Hinweise zur visuellen Form der Kaschauer Zitadelle kann man auch aus den historischen Bauplänen 
des Baumeisters Lucas Georg Sicha entnehmen, der in seinem Brief vom 6. Februar 1676 Erläuterungen 
zum Grundriss der Zitadelle und den zwei Formen der Kurtinen und Bastionen abgibt. Die Zitadelle 
hatte eine sternförmige Gestalt. Sie wurden gebildet durch fünf Bastionen, die alle einen besonderen 
Namen trugen: Bastion Leopold (genannt nach dem Kaiser), Bastion Claudia (genannt nach der Gattin 
von Leopold), Friedhofsbastion (weist auf den Friedhof in der südlich gelegenen Vorstadt von Kaschau), 
Bastion Montecuccoli (trug den Namen der berühmten kaiserlichen Generals), Mühlbastion (genannt 
nach der Mühle am Fluß Hornád, dt. Hernach).

Die Errichtung des Bastions Kaschau ging nur schleppend vor sich. Anfang der 80er Jahre des 17. 
Jahrhunderts wurden die einzelnen Teile der Festung nach dem Projekt von Obst. von Holst immer noch 
nicht gebaut. Emmerich Graf Thököly, der Anführer des vierten Aufstands gegen die Herrschaft der 
Habsburger in Ungarn, nützte die Schwächen der Festungsanlage während der Belagerung von Kaschau. 
Seinen Soldaten ist es ohne besondere Mühe gelungen, am 22. Juli 1682 in das Innere der Zitadelle 
durchzudringen. Kaschau wurde in der Folge erneut zur Hauptstadt der Aufständischen und zum Sitz 
des „Kuruzenkönigs“ Thököly erklärt, der von Kaschau aus über einen beträchtlichen Teil des heutigen 
Gebiets der Slowakei herrschte. Nach der Besetzung von Kaschau entschloss sich Thököly, die Bastion 
funktionsunfähig zu machen und ordnete an, die Mauern der Festung durch Schießpulverladungen 
zu sprengen. Die zerstörte Bastion stellte von da an keine Bedrohung mehr und seit dem frühen 18. 
Jahrhundert wurde die Ruine schrittweise zerlegt. Die Bausteine wurden u.a. bei der Reparatur der 
Stadtmauern verwendet.
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ARCHITEKTÚRA HISTORICKÝCH
KASÁRNÍ NA SLOVENSKU
(historicko-spoločenský a architektonický vývoj
do roku 1918)

LAURA PASTOREKOVÁ

PASTOREKOVÁ, L.: Architecture of the Historical Barracks in Slovakia.
Historical, Social and Architectural Development before 1918. Vojenská história, 4, 
21, 2017, pp 42-63, Bratislava.
Without a doubt, the material and construction conditions are some of the basic aspects of 
smooth operation in every modern army. Within the wide range of objects, fortifi cations 
and areas administered by the army, the military barracks serving for accommodation 
and military training have become the basis of its construction fund. The study describes 
and clarifi es not only the architectural but also the historical and social development of 
these objects in the territory of today’s Slovakia, since their fi rst appearance during 
the ancient Roman Empire until the end of the World War 1 and the fall of the Austro-
Hungarian Monarchy. The research defi nes the most important architectural signs and 
the breakthrough events defi ning their fi nal structural form, focusing on the period after 
the Austro-Hungarian Compromise and establishment of the dualist monarchy. Special 
attention is paid to the works and innovations of the military engineers who determined 
the basic spatial, technical and operational requirements of the barracks projection and 
construction, thanks to the intense international discourse. At the conclusion of the 
study, the great importance of the barracks in military history is also documented by the 
information about the number and intensity of the construction thereof in the last years 
before the outburst of the World War.
Military History. Austria-Hungaria. Slovakia. Development of Architecture before 
World War 1, barracks, military buildings, architecture, barracks planning principles, 
military engineers

Armáda tvorí súčasť našej spoločnosti už od počiatku jej vývoja. V priebehu dejín 
slúžila nielen panovníkom a šľachte na uskutočňovanie ich mocenských expanzií, ale 
predovšetkým na obranu vlastnej krajiny a jej obyvateľov. Jej pôsobenie zanechávalo 
stopu v hmotnej štruktúre miest aj v čase mieru, keď sídla poskytovali vojakom priestory 
na ubytovanie, výcvik, vlastnú správu a ostatné životné aktivity. V priebehu 18. a 19. 
storočia začali spoločne s radikálnou modernizáciou technológií a spoločnosti vznikať 
nové typologické druhy stavieb, ktoré zásadne zmenili celkový obraz urbanistickej 
štruktúry. Boli to predovšetkým železnice spolu s dopravnými stavbami, priemysel, 
alebo školské, vojenské či nemocničné areály. Charakteristickým znakom väčšiny z nich 
bola utilitárnosť, poslanie plniť špecifi cké a pritom jednoznačné funkčné využitie. Azda 
preto spoločnosť po strate ich pôvodnej funkcie zo začiatku nevedela oceniť ich hodnoty 
nielen z hľadiska estetiky, ale aj v kontexte ich historického a spoločenského významu. 
Architektúra kasární siaha vo svojom stavebnom vývoji až do čias antického Ríma, no 
ich stavebný obraz tak, ako ho poznáme dnes, sa vyvinul práve v priebehu 19. storočia. 
V časoch ich najväčšej slávy, keď armáda okrem svojej primárnej vojenskej funkcie 
požívala aj mimoriadnu spoločenskú prestíž, sa tieto stavby budovali naprieč celou 
európskou krajinou. Mestá boli ochotné vydávať značné sumy peňazí na zriadenie a chod 
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posádky, obetovať rozľahlé pozemky, fi nancovať neustálu údržbu vojenských stavieb. 
Vo vtedajšej rakúsko-uhorskej monarchii sa do konca 19. storočia kasárne nachádzali 
v každom väčšom sídle, dokonca boli aj obľúbeným motívom populárnych pohľadníc.

V druhej polovici 20. storočia sa po zmene politického zriadenia v bývalom 
Československu stali kasárne majetkom štátu a ich funkcia sa dostala do úzadia. Až 
po vstupe Slovenskej republiky do NATO, v rámci plnenia medzinárodných dohôd, 
štát po zriadení malej profesionálnej armády prinavrátil mnohé areály do správy 
miest. Niektoré mestá sa rozhodli takto znovuzískaný majetok využiť na nový účel 
a ich potenciál overovali prostredníctvom rôznych architektonických či ekonomických 
štúdií, alebo študentských projektov. Z uvedených okolností následne vyplynula 
potreba skúmať architektúru a históriu kasární v širšom kontexte, ktorý by objasnil ich 
základné charakteristiky, špecifi ká a hodnoty, ako aj historicko-stavebný vývoj a ich 
súčasný stav.

Oblasť výskumu architektúry kasární na našom území v súčasnosti reprezentujú buď 
čiastkové práce upriamené len na konkrétne stavby, alebo historicky zamerané publikácie, 
ktoré sa samotnej stavebnej stránke vojenských stavieb venujú len okrajovo. Pri snahe 
porozumieť celkovej problematike však aj štúdium navonok rôznorodých oblastí a ich 
vzájomná syntéza vytvára fundament poznatkov nevyhnutných pre ďalšie skúmanie.

Vojenskej histórii Slovenska sa venuje veľká časť odborníkov z inštitúcií Vojenského 
historického ústavu a Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Jedno 
z najrozsiahlejších diel Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov1, spracované tímom 
historikov pod vedením Vladimíra Segeša, odkrýva vojenské dejiny slovenského 
územia v kontexte celkového európskeho diania od jeho najstarších čias až po 
súčasnosť. Práca osvetľuje aj skutočnosti, ktoré predchádzali zlomovým udalostiam 19. 
storočia. Téme vojenstva, armády a spoločnosti v čase existencie Rakúsko-Uhorska sa 
špecifi cky venuje Vojtech Dangl nielen vo svojom knižnom diele Armáda a spoločnosť 
na prelome 19. a 20. storočia2, ale aj v štúdii v periodiku Vojenská história, a to 
Bratislava ako posádkové mesto (1867 – 1914)3 a i. Jeho výskum ozrejmuje organizáciu 
rakúsko-uhorskej monarchie, politický a fi nančný vzťah spoločnosti k výstavbe 
vojenských stavieb, prínosy a negatíva pôsobenia vojenskej posádky v mestách, 
okolnosti budovania armády, ale aj reakcie dobovej tlače. Obdobie vojenstva v rokoch 
Prvej Československej republiky opisuje napríklad publikácia historika Ľubomíra 
Liptáka Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období (náčrt 
problematiky)4. Opis faktických udalostí, život v ťažkom období svetových konfl iktov 
i ilustráciu stavebných objektov v reálom čase poskytujú aj výpovede vojakov v dielach 
Moje skúsenosti za svetovej vojny5 vojaka Jozefa Klempu alebo Spomienky a úvahy 
breznianskych delostrelcov6 autora Jána Gregora.

1 SEGEŠ, Vladimír et al. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov. Praha : Ottovo nakladatelství, 
2015, 592 s. ISBN 978-80-7451-469-2.
2 DANGL, Vojtech. Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia. Bratislava : Veda 2006, 
238 s. ISBN 978-80-224-0919-3.
3 DANGL, Vojtech. Bratislava ako posádkové mesto (1867 – 1914). In Vojenská história, 2013, 
roč. 17, č. 2, s. 6 – 31. ISSN 1335-3314.
4 LIPTÁK, Ľubomír. Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období (náčrt 
problematiky). In Vojenská história, 1999, roč. 3, č. 3, s. 3 – 9. ISSN 1335-3314.
5 KLEMPA, Jozef. Moje skúsenosti za svetovej vojny. Bratislava : Slovart, 2014, 182 s. ISBN 978-
80-556-1162-4.
6 GREGOR, Ján. Spomienky a úvahy breznianskych delostrelcov. Zborník k sedemdesiatemu výročiu 
vzniku vojenskej posádky. Banská Bystrica : DALI-BB, 2008. 95 s. ISBN 978-80-89090-40-2.
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V odvetví architektúry sa vedecké, historické a teoretické práce zameriavajú na 
výskum vyčleneného obdobia, prípadne na monografi cké diela architektov pôsobiacich 
v našom teritóriu. Ťažiskovým dielom periódy 19. storočia na Slovensku je publikácia 
autoriek Elena Lukáčová – Jana Pohaničová Rozmanité 19. storočie7. V diele uvádzajú 
premeny formy architektúry v kontexte spoločenského vývoja, popritom sa venujú aj 
charakteristike jednotlivých typologických druhov a pomenovaniu najvýznamnejších 
stavieb, profi lom vybraných architektov a zlomovým historickým udalostiam. Konkrétneho 
popisu vojenských stavieb sa dotýkajú iba okrajovo, no z celkovej defi nície uvedeného 
obdobia sa dajú aj pre stavby kasární vyabstrahovať ich základné architektonické črty. 
Na najvýznamnejšie slovenské kasárne poukazujú vo svojich knižných dielach aj autori 
Martin Kusý8 a Andrej Szőnyi.9 Najrozsiahlejší výskum jednotlivých kasární vykonali 
pracovníci Pamiatkového úradu Slovenskej republiky pri návrhoch a zápisoch vybraných 
kasární za Národné kultúrne pamiatky10. Do dnešného dňa tak zapísali viac ako desať 
objektov alebo areálov účelovo postavených kasární mimo hradného komplexu.

Dôležité faktografi cké údaje sa napokon nachádzajú v početných monografi ách 
slovenských obcí. Azda v najväčšom rozsahu spracovali vojenskú tematiku prevažne mestá 
Bratislava a Košice vo svojich publikáciách Vojenské pamiatky Bratislavy11 a Výtvarný život 
a výstavba Košíc 1848 – 1918.12 Ostatné diela obsahujú najmä základné číselné a historické 
fakty o dobe ich vzniku, početnosti a názve umiestnenej posádky a fi nančných nákladoch 
vynaložených na ich výstavbu.

Z hľadiska najväčšej intenzity výstavby a vývoja moderných vojenských kasární na 
našom území môžeme považovať za prelomové obdobie rakúsko-uhorskej monarchie 
(1867 – 1918). Bola to doba početných hospodárskych, dejinných, spoločenských 
a ekonomických zmien, ako aj epocha vrcholiaceho napätia pred prvou svetovou vojnou, 
ktorá determinovala význam a intenzitu budovania týchto stavieb. Koniec tzv. Veľkej 
vojny v roku 1918 zase spôsobil rozpad monarchie a vznik prvého spoločného štátu 
Čechov a Slovákov, ktorý mal pre obidva národy veľký význam. Armáda v ňom naďalej 
zohrávala nesmierne dôležitú úlohu, z českého pohľadu toto spojenectvo poskytovalo 
vytvorenie protiváhy voči susednému Nemecku, slovenská strana očakávala od nového 
štátu ochranu pred asimilačným tlakom maďarského národa z čias Uhorska. Po rozpade 
Prvej Československej republiky sa armáda budovala najskôr podľa nemeckého, neskôr 
podľa sovietskeho vzoru a po páde totalitných režimov a vzniku samostatného Slovenska sa 
začala jej transformácia podľa medzinárodných dohovorov zo všeobecnej na profesionálnu.

Najstaršie dejiny výstavby kasární – vojenské tábory starého sveta

Pri výstavbe novovekých kasární a areálov, čerpali armádni inžinieri poznanie prevažne 
z antických vojenských táborov Rímskeho impéria. Rimania, všeobecne známi najmä 
ako výnimoční inžinieri, okrem nespočetného množstva okázalých domov, mostov, ciest 

7 LUKÁČOVÁ, Elena – POHANIČOVÁ, Jana. Rozmanité 19. storočie. Architektúra na Slovensku 
od Hefeleho po Jurkoviča. Bratislava : Perfekt, 2008, 243 s. ISBN 978-80-8046-426-4.
8 KUSÝ, Martin. Architektúra na Slovensku 1848 – 1918. Bratislava : Bradlo, 1995, 152 s. ISBN 
80-7127-051-2.
9 SZŐNYI, Andrej. Tak rástla Bratislava. Vývin architektúry a stavebníctva v Bratislave a na 
Slovensku v rokoch 1848 – 1918. Bratislava : Vydavateľstvo SFVU, 1967, 192 s.
10 Dostupné na: https://www.pamiatky.sk/po/po
11 VYČISLÍK, Alojz. Vojenské pamiatky Bratislavy. Bratislava : Vydavateľstvo Obzor 1974, 144 s.
12 MIHÓKOVÁ, Mária. Výtvarný život a výstavba Košíc v rokoch 1848 – 1918. Tematická 
bibliografi a. Košice : Štátna vedecká knižnica, 1986, 551 s.
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a ďalších stavieb vynašli aj rímsky vojenský typizovaný tábor – castrum.13 Takýto tábor 
je charakteristický svojou pravidelnou pôdorysnou osnovou, teda štvorcovým alebo 
podlhovastým rastrom, ktorý vytvára základný kompozičný princíp jednotlivých stavieb. 
Je opevnený hlineným valom, prístupný štyrmi bránami spravidla vedúcimi na hlavnú 
ulicu (Via Principalis) a podlhovasté námestie. Ostatné priestory zahŕňajú ubytovanie 
vojska, jazdectva, veliteľstva, pomocných vojsk a ostatného personálu a nakoniec 
potrebné úložné priestory, podľa ich funkcie vystavané ako samostatné objekty. Tábory sa 
postupom času transformovali z polopermanentných na trvalé, keď sa hlinené opevnenie 
nahrádzalo murovaným spolu s výstavbou niekoľkých obranných veží. Tam, kde val 
nemohol byť zosilnený múrom, zabezpečovali obranu aspoň strážne veže lemujúce 
vstupné brány. Ubytovacie stany, slamené a trstené prístrešia, alebo podzemné kryty vo 
vnútri tábora časom nahradili tehlové konštrukcie. V niektorých kastrách boli ubytovacie 
priestory naopak situované na obvode tábora, priamo prepojené s opevnením. Muži tak 
obývali viaceré menšie obytné miestnosti, mnohokrát komponované do dvoch až troch 
podlaží, ktoré však neboli priechodné, ale samostatne prístupné z exteriérových galérií.14 
Podlhovastý pôdorys a rastrový princíp výstavby zostal rovnaký, v tomto usporiadaní 
však vznikol medzi vonkajším opevnením a vnútorným „Pretóriom“ – teda veliteľským 
domom, voľný priestor využívaný ako cvičisko. (Obr. 1)

Vplyv Rímskej ríše sa slovenského územia priamo dotkol až v rozmedzí 1. – 4. storočia 
n. l. Povodie Dunaja tvorila časť uceleného obranného systému limes Romanus, ktorého 
súčasťou bola sústava vojenských táborov a predsunutých pevností. Z nášho územia je 
známy pomocný vojenský tábor Gerulata v bratislavskej časti Rusovce a predsunuté pevnosti 
v Devíne, Stupave, Bratislave a Iži pri Komárne.15 Tak ako ostatné vojenské tábory hraničnej 
línie, aj tie „slovenské“ boli vybudované ako drevozemné pevnosti (postupne prebudovávané 
na kamenné) pravidelného pravouhlého pôdorysu so štyrmi vstupnými bránami, sieťou 
vnútorných ulíc, kanalizáciou a vnútorným vojenským vybavením. Týmito stavbami položili 
Rimania základné princípy vzťahu vojenstva a architektúry, za aké môžeme považovať 
rastrový – šachovnicový urbanizmus, unifi káciu, striedmosť a jasnú priestorovú orientáciu.

Novoveké kasárne, budované predovšetkým v 18. – 20. storočí už museli počítať 
s odlišným spôsobom boja a vojenskej techniky, aj ako odlišnou výstavbou miest 
a klimatickými podmienkami, no charakter urbanistického plánovania areálu a základné 
funkčné delenie (spolu s priestorovými kvalitami, ako je dobré preslnenie a vetranie 
jednotlivých priestorov) stále predstavovali základ plánovacích princípov moderných 
vojenských stavieb. Veď napokon je to len jedna z mnohých oblastí, ktorá čerpala 
vedomosti a inšpiráciu z obdobia antiky.

Vznik a formovanie stálych armád na našom území

Po rozpade Rímskej ríše, dožívania antiky a nástupe feudalizmu vstúpila európska 
spoločnosť do kultúrneho medziobdobia. Antické mestá ešte stále fungovali ako strediská 
kultúry a obchodu, no postupne dochádzalo k vytváraniu nových hospodársko-spoločenských 
pomerov. Spolu s nimi sa začínajú formovať aj nové sídelné útvary, opevnené obydlia – 
hrady. So zmenou strategických miest v krajine, spôsobom boja a obrany sa aj vojsko 

13 VODRÁŽKA, Peter. Dejiny stavby miest. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 1996, s. 57. ISBN 
80-227-0839-9.
14 RICHTER, F. Handbuch der Architektur, IV. Teil, 4. Abschnitt: Gebäude für Milirärishe Zwecke. Arnold 
Bergsträsser Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1900, s. 82 Dostupné na internete: http://daten.digitale-
sammlungen.de/~db/ausgaben/zweiseitenansicht.html?id=00067229 & seite=1 & fi p=193.174. 98. 30.
15 SEGEŠ, ref. 1, s. 15.
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presúva z antických kastier a svoje poslanie plní mimo bojiska obranou hradobných múrov.
Na území dnešného Slovenska vznikli v období stredoveku takmer všetky mestá. 

Vonkajší obrys väčšej časti miest tvoril veniec hradieb. Na západe boli hradby jednotlivých 
sídiel také dôležité, ako samotné privilégiá, takže vznikali zároveň s ich výstavbou. Oproti 
tomu v našej krajine neboli hradby podmienkou toho, aby sa osada stala mestom, a preto sa 
vo väčšine prípadov hradby stavali až dodatočne, obzvlášť v súvislosti s nejakou vojenskou 
hrozbou.16 Obrana a dobývanie hradov a opevnených miest bola jedna z hlavných úloh 
bojovej činnosti. Mestá boli centrom obchodu a bohatstva ríše, hrady chránili svoje 
okolie a zároveň slúžili ako základňa pre profesionálnych vojakov. Stredoveká armáda sa 
v dôsledku politickej a spoločenskej situácie vo svojom zložení neustále menila (jej zložky 
tvorili napr. kráľovské dvorské a poľné vojsko, bandériá veľmožov, vidiecke vojsko, 
hradné posádky a i.), v tejto perióde však nikdy nebudovala vlastné stavby na účelové 
masové zhromažďovanie a výcvik, ako to bolo v časoch Rímskej ríše.

Koncom 15. storočia začala determinovať novú výstavbu v oblasti vojenských stavieb 
armáda rozpínajúcej sa Osmanskej ríše. Vstúpila do dejiska európskych mocenských 
konfl iktov medzi kráľovskými rodmi, náboženstvami a stavovských zápasov. Okrem 
toho, že turecká armáda bola v tom čase pravdepodobne najmocnejším vojskom sveta, 
predstavovala aj náboženskú a kultúrnu hrozbu pre tradičné európske hodnoty. Opornými 
bodmi voči osmanskému útoku boli hraničné pevnosti, hrady a opevnené mestá, v prípade 
územia Slovenska aj samotný hornatý terén, do ktorého Turci s ťažkým delostrelectvom 
nevedeli preniknúť.17 V priebehu času, ktorý uplynul od výstavby starších hradných 
opevnení, však došlo k výraznému zlepšeniu presnosti a sily palebných zbraní, čím sa stali 
mnohé hradby s vysokými vežami a nedostatočne širokými múrmi nepoužiteľné pre ďalšiu 
obranu. Panovníci preto siahali po riešeniach nových bastiónových pevností, ktoré sa začali 
formovať v Taliansku už v 15. storočí. Základnú skladbu tejto fortifi kácie tvorila sústava 
bastiónov (zvyčajne päťuholníkových), prepojených kurtinou – rovným múrom. Hradbu 
tvoril mohutný hlinený val, spevnený z vonkajšej strany kamennou stenou. Vnútro valov 
vypĺňali chodbové priestory – kazematy, slúžiace aj ako sklady, úkryty alebo ubytovanie 
pre vojsko. V rámci náročnej výstavby a údržby takýchto pevností, kde dochádzalo 
k obrovským presunom zeminy a stavebného materiálu, sa vnútri pevností nevytvárala 
špeciálna funkčná dispozícia pre vojsko.18 Kazematy boli zvyčajne realizované ako séria 
utilitárnych priechodných klenutých priestorov rovnakých dimenzií. Každá miestnosť 
obsahovala strieľňu, malý otvor na umiestnenie palebnej zbrane a vetrací prieduch 
smerujúci cez strechu do exteriéru. Bastiónové pevnosti sa oproti hradom už stavali s čisto 
vojenským a ochranným účelom a dokázali zhromaždiť veľký počet vojakov.

Tieto stavby vznikali na mnohých miestach dnešného Slovenska. Azda najdôležitejšia, 
najväčšia a najznámejšia z nich – Komárňanská pevnosť, vznikla na sútoku Váhu 
a Dunaja. Okrem rímskeho vojenského tábora v jej blízkosti stálo na tomto mieste 
opevnené sídlo už od 10. storočia. V čase protitureckých bojov sa strategická poloha 
Komárna považovala za predsunutú baštu Viedne a stredoveký hrad začali transformovať 
na modernú pevnosť. Od 16. do 19. storočia pevnosť niekoľkokrát prebudovávali 
a rozširovali. Prvá fortifi kácia, nazývaná Stará pevnosť bola vybudovaná v 16. storočí 
(1546 – 1557, znovu postavená 1572 – 1592). V 17. storočí sa začalo s výstavbou Novej 

16 MENZL, Václav. Středověká města na Slovensku. Bratislava : Učená spoločnosť Šafárikova, 
1938, s. 184.
17 DUDÁŠ, Martin – ELIÁŠ, Miroslav – OROSOVÁ, Martina. Pevnosti a opevnenia. Kultúrne 
krásy Slovenska. Bratislava : DAJAMA, 2015, s. 30. ISBN 978-80-8136-048-0.
18 Viac: ŠEFCŮ, Ondřej. Architektura, Lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla. 
Praha : Grada Publishing, 2013, s. 137-143. ISBN 978-80-247-3120-9.
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pevnosti (1663 – 1673). Realizácia nadväzovala na pôvodnú myšlienku zosilnenia Starej 
pevnosti, mala tvar päťuholníka a zaberala ešte väčšiu plochu.19 

V rovnakom čase sa podarilo tureckej armáde dobiť pevnosť v Nových Zámkoch,20 a tým 
prelomiť habsburskú obrannú líniu. V dôsledku toho zahájil panovník Leopold I. výstavbu 
ďalšej hradby neďaleko Hlohovca, ktorej úlohou bolo zastaviť expanziu Osmanskej ríše 
smerom na Považie. Leopoldovská pevnosť bola tak ako Nové Zámky vybudovaná na 
šesťuholníkovom pôdoryse vrátane šiestich mohutných bastiónov na zelenej lúke. Vo vnútri 
všetkých spomínaných fortifi kácií sa následne vybudovali stavby zabezpečujúce ich ďalšiu 
prevádzku. Medzi inými sa vo forme drevených barakov vystavali domy dôstojníkov, 
jazdiarne, sklady a ubytovacie budovy pre vojakov. Toto zoskupenie armádnych účelových 
objektov môžeme považovať za priameho predchodcu kasární a vojenských areálov, ktoré 
sa začali na našom území formovať približne o pol storočia neskôr.

Osmanská ríša nebola jediná hrozba, ktorá v priebehu 17. storočia určovala ďalší vývoj 
vojenstva. Náboženský a mocenský konfl ikt tridsaťročnej vojny generoval vznik prvej stálej 
armády v Habsburskej monarchii, keď v roku 1649 kráľ Ferdinand III. nariadil trvalú službu 
19 plukov rôzneho druhu vojska, naverbovaného ešte počas vojny. Stali sa počiatkom trvalej 
armády Habsburgovcov a od roku 1745 sa označovali ako cisársko-kráľovská armáda. Po 
ústupe tureckých vojsk koncom 17. storočia už nebolo potrebné všetky fi nancie sústreďovať 
na výstavbu protitureckých opevnení a tak došlo spolu so všeobecným technickým pokrokom 
k nebývalému rozvoju vojenstva.21 Okrem zavedenia stálej armády bola v roku 1717 vo 
Viedni založená vojenská inžinierska škola, v roku 1727 bola v Pešti vybudovaná prvá 
vojenská invalidovňa v rámci celej monarchie, v roku 1769 dostali počas prvej numerizácie 
plukov jednotlivé oddiely poradové hodnostné čísla (toto označenie si viac menej zachovali 
až do rozpadu monarchie v roku 1918) a za vlády Jozefa II. sa v roku 1781 zmenil dovtedajší 
systém doplňovania plukov, keď panovník celú krajinu rozdelil na jednotlivé verbovacie 
okresy na zabezpečenie pravidelného príjmu nových vojakov.22 

Prvé kasárne modernej doby

Výstavba prvých novovekých kasární sa začala formovať vo Francúzku už koncom 16. 
a začiatkom 17. storočia. Spočiatku kasárenské budovy predstavovali tie najjednoduchšie 
stavby podlhovastého tvaru s jedným až troma podlažiami. Pôdorysné riešenie spočívalo 
v jednom trakte za sebou nasledujúcich miestností: izby na prízemí boli prístupné priamo 
z ulice, medzi nimi sa nachádzali úzke a strmé schodiská vedúce do izieb na poschodí 
a strecha slúžila ako úložný priestor. (Obr. 2) Pri výstavbe väčších objektov bola dispozícia 
zložená z dvoch rovnakých traktov, prevádzkovo ale fungovali v podstate nezávisle od 
seba.23 Prvým odborníkom na výstavbu kasární sa v tom čase stal vojenský inžinier – 

19 DUDÁŠ, ref. 17, s. 60-67.
20 Novozámocká pevnosť bola prvá pevnosť tohto vybudovaná spolu s mestom na zelenej lúke. 
Dovtedy sa bastiónové systémy uplatňovali len prestavbou alebo dostavbou už existujúcich 
opevnení. Autormi projektu novej pevnosti sú talianski stavitelia a bratia Gulio a Ottavio 
Baldigarovci. Viac: DUDÁŠ, ref. 17, s. 38-46.
21 Súvisel so všeobecnými zmenami v štruktúre spoločenských vzťahov a s posilňovaním ústrednej 
štátnej moci, ktorej najčastejšiu formu predstavoval osvietenecký absolutizmus. Absolutistický 
spôsob panovania, sprevádzaný presadzovaním vnútropolitických i zahraničnopolitických 
mocenských ambícií, si vynútil aj potrebu reorganizácie dovtedajších branných síl v prospech 
budovania a rastu stálych a pravidelných armád. Viac: SEGEŠ, ref. 1, s. 140.
22 SEGEŠ, ref. 1, s. 151-155.
23 RICHTER, ref. 14, s. 121-122.
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maršal Sébastien Le Prestre de Vauban24 (1633 – 1707), známy predovšetkým ako veľký 
reformátor vo výstavbe vojenských opevnení. Svoju pozornosť zameral aj na zlepšenie 
priestorovej organizácie kasární, pričom v ich plánovaní nestanovil úplne nový koncept 
dispozičného riešenia, ale priniesol mnohé drobné úpravy a predovšetkým presné pravidlá 
týkajúce sa ich stavby, čím pomohol zlepšiť celkové hygienické a zdravotné podmienky 
ubytovaných vojakov. V prípade jazdeckých oddielov adaptovali Vaubanov systém 
kasární novým vertikálnym členením: prízemné ubytovacie priestory boli vystavané 
ako stajne a muži obývali poschodia nad nimi.25 (Obr. 3) Systém maršala Vaubana sa vo 
Francúzsku používal v podstate až do polovice 18. storočia. V tomto období sa začínajú, 
rovnako, ako aj v ďalších európskych krajinách, uplatňovať nové priestorové riešenia, 
ktoré pracujú prevažne s veľkosťou okenných otvorov, rozmermi a polohou schodísk 
a celkovými dimenziami izieb v pomere k počtu vojakov ubytovaných v kasárni.

Rakúsky systém kasární predstavoval oproti tomu francúzskemu dvoj až trojtraktovú 
dispozíciu, pričom sa do obytných miestností vstupovalo z vonkajšej ochodze, ktorá 
bola orientovaná do dvorovej časti domu. Vnútorné priestory boli komponované do 
jednotlivých menších skupín. Každú takúto skupinu tvorili dve obytné miestnosti 
pre mužstvo, medzi ktorými sa nachádzala kuchyňa s vykurovaním a prieduchmi do 
okolitých izieb. Kuchyňa nezaberala celú šírku obytnej miestnosti pre mužstvo, a tak izbu 
nachádzajúcu sa za stenou kuchyne obývali vojaci s vyšším postavením alebo velitelia. 
Počet týchto obytných sústav bol spravidla odvodený od počtu vojakov.26 Kasárne 
kavalérie rovnako ako vo Francúzsku využívajú vertikálne členenie miestností, keď je 
spodné podlažie vybavené stajňami jazdeckých koní a vrchné podlažia obývajú vojaci. 
Všetky priestory sú klenuté s objemovou výmerou obytnej miestnosti na jedného vojaka 
približne 15 m3.27 Jednoduchšie menšie kasárne mali jedno krídlo obdĺžnikového tvaru, 
tie väčšie s dvoma až štyrmi krídlami zase vytvárali pravouhlé hmoty pôdorysného tvaru 
L, U, alebo uzavretého štvorca s centrálnym dvorom – cvičiskom. (Obr. 4)

Košice sú prvé slovenské mesto, ktoré vystavalo účelové kasárne mimo hradného 
areálu. Prvé kasárne údajne vybudovali po rozšírení mestského opevnenia pri hornej 
bráne po roku 1 600 a v roku 1631 k nim dobudovali aj delostreleckú batériu. V zbierke 
plánov talianskeho inžiniera Maggiorotiho z konca 17. storočia sú označené ako „Nové 
kasárne“. Opäť ich vystavali v roku 1726.28 V roku 1713 na opačnom konci mestského 
opevnenia postavili Dolné kasárne,29 ktoré sú označované za prvé účelové kasárne na 
Slovensku. Plány týchto stavieb sa však nezachovali, a preto je ťažké dnes defi novať, 
či aj pôvodné kasárne pri hornej bráne boli pôvodne vystavané na čisto vojenské účely.

Medzi najstaršie existujúce plány košických kasární patria projekty prestavby 
Horných kasární (kasární pri hornej bráne, označovaných aj ako cisársko-kráľovské) 
z roku 1816, zhotovené inžinierom Kontsekom a z rokov 1824 – 1832, vypracované 
mestským architektom Jozefom Bellaghom.30 Prvý návrh inžiniera Kontseka svojím 
dispozičným riešením nadväzuje skôr na staršie typy francúzskych a anglických kasární, 
v podobe dvoch rovnakých traktov obytných miestností s viacerými schodiskami, novšia 

24 Viac: https://www.britannica.com/biography/Sebastien-Le-Prestre-de-Vauban
25 RICHTER, ref. 14, s. 123.
26 RICHTER, ref. 14, s. 127.
27 RICHTER, ref. 14, s. 127.
28 GAŠPAR, Ján. Košice – Pohľady do histórie mesta. I. časť. Poprad : Region Poprad, 2011, s. 
117. ISBN 978-80-969344-6-1.
29 DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír. Vojenské dejiny Slovenska (1711 – 1914), zv. III. Bratislava 
: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 1996, s. 25. ISBN 80-88842-02-6.
30 GAŠPAR, ref. 28, s. 117.
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verzia Jozefa Bellagha (napokon realizovaná) už refl ektuje aktuálne princípy rakúskeho 
vojenského staviteľstva. Pôdorys pozostáva zo série obytných miestností s kuchyňami 
s vykurovaním a chodbový trakt, na ktorý nadväzuje aj dvojramenné schodisko s latrínami 
a umyvárňami. (Obr. 5)

V Bratislave dokončili prvé mestské kasárne v roku 1763.31 Ich stavbu údajne realizoval 
podľa projektu vojenského inžiniera Von Grünberga staviteľ Matthias Höllrigl. Na 
dunajskom nábreží v priamej nadväznosti na historické jadro navrhol mohutný trojpodlažný 
objekt obdĺžnikového pôdorysu s centrálnym átriom. Do budovy sa vstupovalo bránou 
umiestnenou v strede južnej fasády, ktorú tvarovali dva okrajové a jeden centrálny rizalit 
s trojuholníkovým štítom. Aj z vnútorného dvora vytvárali kasárne dojem šľachtického 
sídla.32 Vnútorná časť stavby, otočená smerom do átria, bola lemovaná arkádovými 
chodbami, jej vonkajšia časť zase zahŕňala ubytovacie priestory rôzneho štandardu, sály, 
kuchyňu, stajne, sklady a ostatné príslušenstvo.

V nasledujúcom období európski vojenskí inžinieri pracovali s rôznymi ďalšími 
modifi káciami dispozičných a konštrukčných riešení. Snažili sa predovšetkým pri 
ekonomickej racionálnosti dosiahnuť čo najlepšie prevetranie, presvetlenie a prevádzku 
priestorov, čo sa im nie vždy podarilo novými zásahmi docieliť. Prinášali riešenia 
v podobe priechodných veľkých izieb s priečnym prevetrávaním, iné namiesto dvornej 
ochodze navrhovali komunikačné priestory v strede trojtraktovej dispozície a niektorí sa 
dokonca prinavracali k pôvodným konštrukčným princípom maršala Vaubana.33 

Habsburská monarchia stavala v priebehu 18. a prvej polovice 19. storočia kasárne len vo 
väčších mestách, ale ani tam nedokázala pokryť priestorové nároky celého vojska. Armáda 
už len na samotný chod a výzbroj vyžadovala obrovské fi nančné prostriedky, a preto sa 
v nasledujúcom storočí snažila získať vojenské ubytovanie v stavbách, ktoré stratili svoju 
pôvodnú funkciu. V Bratislave napríklad získala v roku 1787 bývalý miestodržiteľský 
palác na Hlavnom námestí, v rokoch 1849 – 1859 užívala priestory bývalej kráľovskej 
komory, v roku 1857 adaptovala pre svoje účely palác po kníhtlači arovi Landererovi na 
Šafárikovom námestí.34

Vývoj vojenstva, tak ako aj celej spoločnosti neustále napredoval a jeho hlavný 
smer určovali zlomové dejinné epizódy. Na konci 18. storočia, 14. júla 1789 parížsky 
ľud zaútočil na pevnosť Bastila a podnietil Veľkú francúzsku revolúciu. Pod heslom 
„sloboda-rovnosť-bratstvo“ nastal začiatok konca starého feudálneho systému a s tým 
spojenej kráľovskej armády. Namiesto nej vznikla nová, budovaná na základe všeobecnej 
brannej povinnosti (zavedená v roku 1793) pre mužov vo veku 18 – 25 rokov. Takúto 
masovú armádu (asi 1 200 000 mužov, Habsburská armáda mala v roku 1790 po nástupe 
Leopolda II. asi 300 000 mužov), napriek jej počiatočným nedostatkom nevlastnil 
žiadny iný z okolitých štátov.35 Okrem toho začala armáda vyvíjať novú bojovú taktiku, 
v ktorej vzrástla úloha delostrelectva a vzájomnej koordinácie jednotlivých druhov 
vojsk. Udalosti francúzskej revolúcie sa v Habsburskej monarchii prejavili zvyšovaním 
zbrojenia. V dôsledku nasledujúcich koaličných vojen z rokov 1792 – 1815, z nich časť 
sa odohrávala aj na území Slovenska, sa podnietilo budovanie domáceho zbrojného 

31 DANGL, ref. 29, s. 26.
32 HOLČÍK, Štefan. Polnočná omša vo Vodnej kasárni. In Bratislavské noviny.sk [online] 
23. 12. 2013. Dostupné na: http://www.bratislavskenoviny.sk/najnovsie-spravy-z-bratislavy/
pamatnici-historie/polnocna-omsa-vo-vodnej-kasarni.html?page_id=322734
33 RICHTER, ref. 14, s. 121-132.
34 VYČISLÍK, ref. 11, s. 62-69.
35 SEGEŠ, Vladimír et al. Slovensko. Vojenská kronika. Bratislava : Perfekt 2007, s. 58-60. ISBN 
978-80-8046-381-6.
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priemyslu. Vznikali zbrojárske manufaktúry v Liptovskom Mikuláši, Banskej Bystrici 
a Kráľovej, čím umožnili zásobovanie neustále sa rozrastajúcej stálej armády. Po 
Viedenskom kongrese, teda ukončení koaličných vojen, slúžilo v habsburskej armáde 
približne 270 000 mužov. Tento početný stav pretrval až do roku 1848.36

Udalosti vo Francúzsku opäť neboli jediným determinantom zmien stavebného vývoja. 
Postupne sa rozširujúca priemyselná revolúcia prenikala na prelome 18. a 19. storočia zo 
západu aj do ostatných európskych krajín. Nový spôsob výroby, niekoľkonásobne stupňujúci 
celkovú produktivitu sa prejavil v nemalej výstavbe výrobných a sídelných jednotiek na 
okraji starej feudálnej urbanistickej štruktúry. Aj slovenského územia sa dotkli zmeny vo 
formovaní novej mestskej zástavby. Koncom 18. a začiatkom 19. storočia nastal proces 
búrania mestských hradieb a prepájanie vnútorného mesta s vonkajšími predmestiami 
a priemyselnými oblasťami. V tomto zmysle za začal meniť aj stáročia zaužívaný vzťah 
armády a mesta. Vojaci okupujúci priestory fortifi kácií už prestali mesto ohraničovať, 
naopak výstavba nových kasárenských objektov sa začala presúvať z prehustených centier 
na okraj sídiel. Na rozdiel od mnohých západných miest však tie slovenské trpeli absenciou 
urbanistických konceptov a plánov, ktoré by zabezpečili plynulé prepojenie jednotlivých 
mestských častí, čo bolo navyše sprevádzané živelnou a nekoncepčnou parceláciou 
nových území. Rovnaká heterogénnosť sa prejavila aj na poli architektonických foriem. 
Slohová jednota charakterizujúca predošlé historické epochy sa rozpadla. Na jednej strane 
sa historizujúce smerovanie snažilo vrátiť ku klasickým princípom v podobe empíru, 
neoklasicizmu, romantizmu a napokon eklekticizmu, na druhej strane priemyselný pokrok 
rozvíjal nové stavebné techniky v podobe železa, železobetónu a skla, ktoré priamo 
ovplyvňovali najmä nové typy verejných a dopravných stavieb.37 

Architektúra kasární sa v rámci týchto prúdov ocitla niekde uprostred. Vojenskí 
inžinieri sa neustále zaoberali otázkou univerzálneho a racionálneho riešenia budov tak, 
aby poskytovali dobré hygienické, svetelné a zdravotné podmienky pre ubytovaných 
vojakov, čím sledovali vtedajšiu progresívnu líniu uvažovania o výstavbe. S ohľadom 
na mierne odchýlky spôsobené rôznymi klimatickými podmienkami v rámci monarchie 
sa snažili dosiahnuť unifi káciu vojenských stavieb a stanoviť presné pravidlá výstavby. 
Naopak, pri voľbe slohu sa tieto verejné budovy, ako reprezentácia štátnej správy, 
stále inšpirovali neorenesančnou, neogotickou a eklektickou architektúrou. Ani tu však 
s výnimkou niektorých dôležitejších stavieb alebo vojenských veliteľstiev neostal čas 
alebo fi nančné prostriedky na hodnotnejšie stvárnenie fasády a vonkajší vzhľad zostal len 
pri strohom výraze tehlového dekóru na omietanej fasáde. (Obr. 6)

Ďalší krok k defi nitívnemu prechodu feudálneho zriadenia na kapitalistické priniesli 
revolúcie v rokoch 1848 – 1849. Revolúcie síce dokázali priniesť určité sociálne 
oslobodenie a zrušenie poddanstva, otáznou však naďalej ostávala národnostná 
otázka, ktorá sa odrazila najmä na maďarsko-rakúskych vzťahoch. V tom istom roku, 
2. decembra 1848, sa stal novým rakúskym cisárom František Jozef I., ktorý miloval 
armádu a len málokedy sa vyskytol na verejnosti bez vojenskej uniformy. Po potlačení 
revolúcií v krajine zaviedol akýsi neoabsolutizmus a snažil sa o budovanie monarchie 
ako centralizovanej, absolutistickej mocnosti. Obdobie rokov 1848 – 1867 tak viedlo 
k sérii viacerých armádnych reforiem, ale aj napriek tomu čakalo mladého panovníka 
mnoho vojenských prehier a zahraničnopolitických neúspechov. Prehratá prusko-rakúska 
vojna roku 1866 zavŕšila obdobie absolutistického panovania a začala proces smerujúci 
k vyrovnaniu medzi rakúskou a maďarskou časťou ríše. František Jozef bol defi nitívne 

36 SEGEŠ, ref. 1, s. 176-177.
37 Viac: KUSÝ, ref. 8; LUKÁČOVÁ, ref. 7.
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vylúčený z nemeckého diania a prišiel aj o niektoré územia v prospech Talianska, 
a tak potreboval urovnať svoje vzťahy a stabilizovať svoju pozíciu aspoň vo vzťahu 
k Maďarom. V nasledujúcom roku vzniklo z rokovaní nové štátne zriadenie – dualistické 
Rakúsko-Uhorsko.38 

1867 – 1918: Rakúsko-Uhorsko, všeobecná branná povinnosť a nová výstavba miest

Rakúsko-uhorské vyrovnanie podmienilo vznik dynastickej monarchie dvoch štátov, 
ktorým vládol jeden spoločný panovník. Obidve polovice boli spravované v podstate 
samostatne, spoločných mali len troch ministrov: zahraničných vecí, vojny a fi nancií.39 
Predchádzajúce udalosti, ktoré viedli k vyrovnaniu, poukázali na celkovú vojenskú 
slabosť monarchie (napriek niektorým reformám z rokov 1848 – 1867). Armáda postupne 
stratila svoje niekdajšie meno jednej z najlepších európskych armád, akým sa mohla 
pochváliť za čias Márie Terézie.

V nasledujúcom roku po vyrovnaní sa preto začalo s novou prestavbou armády a hlavne 
zavedením všeobecnej brannej povinnosti, uvedenou do praxe zákonným článkom 
XL/1868 o branných silách.40 V roku 1867 sa územie monarchie rozkladalo zo západu na 
východ od Čiech až po Halič v severnej časti a od Tirolska a Vorarlbersko po Sedmohradsko 
a Banát na juhu. V rámci Európy bola druhým najväčším štátom svojou rozlohou a tretím 
najľudnatejším počtom obyvateľov zložených z jedenástych hlavných národností.41 Tak 
ako bolo vyrovnanie pre maďarský národ úspechom, bolo pre ostatné nemaďarské národy 
porážkou. V krajine prebiehali nezhody medzi nemeckou a maďarskou stranou, v rámci 
nich medzi centrom a perifériou a v samotnej spoločnosti medzi starým feudálnym 
zriadením a modernizačnými tendenciami 19. storočia. Výsledok komplikovanej 
monarchie sa prejavil aj v zložitej výstavbe armády. Rakúska strana presadzovala 
jednotnú armádu pre celý štát, maďarská strana požadovala armádu vlastnú (hlavne po 
skúsenostiach s potlačením maďarskej revolúcie v rokoch 1848 – 1849). Rokovania sa 
skončili kompromisom: prvú zložku armády tvorila spoločná Cisárska a kráľovská armáda 
(a Cisárske a kráľovské vojnové loďstvo), druhú samostatné tzv. Vlastibrany – rakúsky 
Landwehr so sídlom vo Viedni a maďarský Honvéd so sídlom v Budapešti, tretiu zložku 
tvorila Cisársko-kráľovská a Uhorská domobrana zložená z dobrovoľníkov a mužov 
z rôznych príčin nezaradených do spoločnej armády alebo vlastibrany, teda tvorila skôr 
záložné branné sily. Jednotky vlastibrany boli pôvodne považované za ozbrojenú zložku 
druhej línie oproti spoločnej armáde, Maďari avšak aj naďalej vyvíjali tlak na budovanie 
samostatného plnohodnotného uhorského vojska,42 čo sa prejavilo vo veľkom počte 
postavených honvédskych kasární.

Okrem zásadných politických zmien obdobie Rakúsko-Uhorska charakterizuje aj 
rozvoj priemyslu, dopravy, vedy a výstavby, čím sa zásadne zmenili životné podmienky 
obyvateľstva. Hlavné centrá monarchie zažili obrovský stavebný rozmach, v ktorých 
vyrastali nové reprezentačné stavby, verejné priestory i celé nové štvrte a ulice. 
Vedomostný a hospodársky vzostup spoločnosti so sebou zároveň priniesol množstvo 
nových typologických druhov stavieb. Architekti a inžinieri sa s nimi vysporiadali rôznym 

38 Kol. autorov. Rakúsko-Uhorsko. Habsburská ríša v rokoch 1867 – 1918. Bratislava : Slovart, 
2016, s. 37. ISBN 978-80-556-2364-1.
39 Kol. autorov, ref. 38, s. 47.
40 HORVÁTH, Jakub. Posledná vojna Rakúsko-Uhorskej monarchie. Banská Bystrica : Jakub 
Horváth, 2008 s. 22. ISBN 978-80-970040-6-4.
41 Kol. autorov, ref. 38, s. 41.
42 HORVÁTH, ref. 40, s. 12-13.
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spôsobom, čo vytvorilo ešte väčšiu štýlovú a dispozičnú rozmanitosť daného obdobia. 
Na rýchle tempo výstavby nových druhov stavieb a modernizáciu spoločnosti reagovali 
architekti a stavebníci navrhovaním rôznych druhov typových plánov.43 Takéto stavby 
šetrili čas a fi nancie, no zároveň umožňovali uplatniť nové princípy výstavby (akými boli 
napríklad hygienické zásady, racionalizáciou dispozičného riešenia a pod.) vo veľkom. 
Do tejto kategórie môžeme zaradiť práve budovy vojenských kasární. Štát a mestá do ich 
výstavby vkladali obrovské fi nančné prostriedky, niekoľkonásobne prevyšujúce výdavky 
na školstvo, mestskú infraštruktúru alebo dopravu.44 Napriek tomu pri ich obrovskom 
množstve a rozsahu (s výnimkou reprezentačných centier monarchie) neinvestovali viac 
prostriedkov a času do ich výtvarného stvárnenia alebo individuálneho prístupu. Napokon 
myšlienka univerzálnosti a strohosti bola iste podporená aj samotnou armádou, ktorá 
reprezentovala racionálnosť a striktnú disciplínu. Unifi kácia tiež predstavovala jasnejší 
systém, orientáciu a rovnosť aj pre samotných vojakov.

Pravidlá výstavby moderných kasární

Po zavedení všeobecnej brannej povinnosti prišla na rad aj reorganizácia samotnej 
výstavby kasární. Dovtedy známe typy starých kasární už nedokázali pokryť obrovské 
masy naverbovaných vojakov. Problém ubytovania brancov sa v prvých rokoch riešil len 
výstavbou jednoduchých drevených barakov, predurčených len na dočasné fungovanie, 
ale takéto riešenie by zo zdravotného a technického hľadiska nebolo dlhodobo 
udržateľné. Diskusia okolo pravidiel výstavby kasární sa premietla do zákonného článku 
XXXVI/1879, ktorý vošiel do platnosti 1. júla 187945. V reakcii na nové predpisy výstavby 
kasární vydal v roku 1880 viedenský vojenský architekt Franz von Gruber46 spisy „Der 
Kasernen-Bau in seinem Bezuge zum Einquartierungs-Gesetze“47 a „Beispiele für die 

43 Typickým príkladom typových stavieb sú železničné staničné budovy, ktoré boli v roku 1870 
vytvorené ako séria piatich tried typov podľa veľkosti. Neskôr vznikali ďalšie variácie so zložitejšou 
skladbou, vždy ich však spájali určité spoločné prvky. Viac: LUKÁČOVÁ, ref. 7, s. 150.
44 DANGL, ref. 2, s. 88.
45 GRUBER, Franz. Der Kasernen-Bau in seinem Bezuge zum Einquartierungs-Gesetze. 
Buchhandlung für Technik und Kunst. Viedeň : Lehmann & Wentzel, 1880, s. 5. Dostupné na: https://
vufi nd.techlib.cz/Record/000611031
46 Franz von Gruber (20. 7. 1837 – 1. 11. 1918) bol viedenský civilný a vojenský architekt. Potom, 
čo opustil školu, nastúpil do armády a navštevoval aj vojenskú akadémiu v Louckom kláštore 
na Morave. Následne študoval architektúru na „Akademie der bilden Künste“ a Polytechnickom 
Inštitúte vo Viedni. V roku 1877 bol menovaný ako profesor na Technickej vojenskej akadémii 
a pri príležitosti jeho odchodu z armády v roku 1878 bol menovaný rytierom. Od roku 1871 bol 
zamestnaný na rakúsko-uhorskom Ministerstve vojny, kde sa zaoberal investíciami a výstavbou 
kasární. Ako prvý pri tom poukázal na vzťah stavby kasární a zdravotnej starostlivosti. Vzdelanie 
v oblasti zdravotníctva získal od svojho otca lekára a brata Maxa, ktorý bol známy ako priekopník 
modernej hygieny. Po odchode z armády využil tieto skúsenosti v početných publikáciách ohľadom 
pravidiel novej výstavby vojenských a zdravotníckych stavieb a mnohé z nich dokonca aj sám 
projektoval. V rámci monarchie sa tak preslávil nielen stavbou kasární, ale aj nových typov 
nemocničných infekčných pavilónov. Vo svojich stavbách sa snažil dodržiavať najnovšie hygienické 
štandardy a popritom navštevoval mnohé konferencie zaoberajúce sa danou problematikou. 
Jeho spisy „Beispiele für die Anlage von Kasernen“ – ako vzorové plány kasárenských budov 
sa používali až do začiatku prvej svetovej vojny. Pracoval do roku 1908, keď bol nútený zo 
zdravotných dôvodov ukončiť svoju aktívnu a rozsiahlu činnosť. Zomrel v roku 1918 vo Viedni. 
Viac: http://www.architektenlexikon.at/de/187.htm
47 GRUBER, ref. 45.
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Anlage von Kasernen“,48 ktoré sa stali základným dokumentom pre výstavbu moderných 
kasární v rámci celej monarchie. V publikácii „Der Kasernen-Bau in seinem Bezuge zum 
Einquartierungs-Gesetze“ reaguje priamo na nový zákon a zdôrazňuje potrebu urýchlenej 
modernizácie kasárenských stavieb. V roku 1880 bola stále ešte väčšina stavebného fondu 
kasárenských objektov realizovaná podľa starších foriem výstavby, ktoré nespĺňali nové 
hygienické štandardy. Navyše sa za kasárne považovali aj stavby, ktoré boli na vojenský 
účel len adaptované.49 Na rozdiel od Pruska, kde bola výstavba kasární riadená priamo 
štátom, v Rakúsko-Uhorsku stavali väčšinu týchto objektov samotné mestá.50 Štát sa ich 
preto snažil v novom zákone (zákonný článok XXXVII/1879) fi nančne motivovať, a tak 
mestám garantoval nielen nájomné zmluvy za ubytovanie vojakov spravidla na 25 rokov 
(15 rokov pri adaptovaných stavbách),51 ale navyše poskytoval fi nančnú kompenzáciu 
za ich výstavbu (kompenzácia tvorila zvyčajne 4,5 až 5 % sumy z celkovej investície).52 

Pre väčšinu miest a obcí boli ale určujúcimi faktormi výstavby najmä hospodárske 
a kultúrno-spoločenské výhody v podobe zmluvných dodávok potravín, stavebných 
a spotrebných materiálov, využívania krčiem, hostincov, nevestincov, krajčírov, 
obuvníkov, žehliarov, štátnych železníc a mnohých iných služieb. S prítomnou posádkou 
vznikali rôzne vojenské spolky, kasína a kapely, ktoré boli medzi obyvateľmi veľmi 
populárne. Vojaci poskytovali častokrát nenahraditeľnú pomoc pri odstraňovaní následkov 
prírodných katastrof a živelných pohrôm, čím si vyslúžili nemalé uznanie. Rovnako ako 
mala armáda na rozvoji miest veľký podiel, tak boli veľké mestá výhodné pre rozvoj 
armády z hľadiska zásobovania a logistiky, ale aj väčšieho kultúrneho a spoločenského 
vyžitia. Napriek tomu nebol vzťah armády a mesta vždy len pozitívny. Ovplyvňovala ho 
konkrétna lokalita aj národnostné zloženie obyvateľstva a vojska.53 

Zákon ďalej upravoval minimálne plošné a objemové rozmery, aké musel stavebník pri 
výstavbe kasární dodržať. V Rakúsko-Uhorsku sa minimálna výmera obytnej miestnosti na 
vojaka stanovila na 4,5 m2 plochy a 15,3 m3 vzduchu.54 Z hľadiska dostatočného preslnenia 
a ventilácie by pri stanovenej výmere mali okenné otvory tvoriť najmenej 1/8 celkovej 
podlažnej plochy.55 

Vo všeobecnosti sa zo starších kasární vytvorili dva pôdorysné typy. Prvý blokový systém 
zoskupoval menšie skupiny miestností do samostatných blokov s vlastným schodiskom, 
druhý chodbový systém zase obsahoval menší počet vertikálnych komunikácií a jednotlivé 
obytné izby boli prístupné z dlhého koridoru.56 (Obr. 7, 8) Moderné typy kasární k týmto 
dvom systémom pridali ešte tretí. Tento systém viacpodlažné stavby rozdeľoval do 
viacerých prízemných budov, čo vyplynulo z najnovších štúdií danej doby. Nová skladba 
prízemných barakov, kde steny a strop tvorili jeden súvislý konštrukčný prvok, poskytovala 
okrem väčšej trvácnosti aj lepšie hygienické podmienky pre ubytovaných vojakov (táto 
inovácia zaznamenala najvýraznejšie zlepšenie najmä oddelením obytných izieb vojakov 
48 GRUBER, Franz. Beispiele für die Anlage von Kasernen. Viedeň, 1880. Dostupné na: http://bildsuche.
digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer & lv=1 & bandnummer=bsb00092517 & pimage= 
00001 & suchbegriff=&l=de
49 GRUBER, ref. 45, s. 2.
50 RICHTER, ref. 14, s. 87.
51 GRUBER, ref. 45, s. 17.
52 Tamže, s. 36.
53 DANGL, ref. 2, s. 92-101.
54 Pre anglické kasárne platila minimálna plošná výmera obytného priestoru na vojaka 4,9 – 5,8 m2 
(16,8 – 18 m3), pre pruské kasárne 4,5 – 4,9 m2 (15,5 – 18,6 m3), pre francúzske kasárne 4,0 – 4,5 
m2 (14 – 18 m3). Viac: GRUBER, ref. 45, s. 26.
55 RICHTER, ref. 45, s. 88.
56 Tamže, s. 132.
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od konských stajní). V Rakúsko-Uhorsku presadzoval architekt Gruber predovšetkým 
najnovší typ kasární. Vo svojich štúdiách pre rôzne druhy vojska rovnako navrhoval striktné 
oddelenie obytných domov, administratívnych budov, ubytovania pre dôstojníkov, kuchýň 
a jedální, stajní, skladov, strážnic, stajní a i.57 (čo bolo zároveň v súlade s celkovým vývojom 
smerom k modernej architektúre determinovanej funkciou). Jednotlivé funkcie mohli byť 
kombinované podľa určitých pravidiel len vo výnimočných prípadoch, keď veľkosť pozemku 
alebo štruktúra zástavby neumožňovala úplnú diferenciu stavieb. Samostatné budovy potom 
dostali univerzálne pravidlá plánovania. Vytvoril sa funkčne unifi kovaný základ každého 
kasárenského areálu, doplnený ostatnými budovami podľa jeho vojenského zamerania. Vo 
svojich štúdiách ďalej architekt Gruber analyzuje použité konštrukčné systémy jednotlivých 
objektov. Z nich najviac vyzdvihuje novú pavilónovú konštrukciu francúzskeho inžiniera 
Tolleta. Ten navrhuje klasickú drevenú konštrukciu nahradiť „gotickým“ lomeným oblúkom 
zo železa a obvodové murivo vyplniť tehlou alebo betónom. Rámová železná sústava 
vytvára sériu mnohých jednotraktových priečne prevetrávaných a presvetlených budov 
podľa počtu vojenských jednotiek a príslušenstva.58 Na základe návrhu inžiniera Tolleta 
následne profesor Gruber po svojom návrate z Paríža v roku 1878 v spolupráci s inžinierom 
Völcknerom,59 ktorý sa venoval problematike ľahko prenosných konštrukcií, vypracoval 
obdobný systém pavilónovej kasárne uspôsobenej na klimatické podmienky Rakúsko-
Uhorska. Skladba Gruber-Völckner používala namiesto lomeného oblúka z vnútornej strany 
oválny. V vonkajšej strany sa na oblúkovú strešnú konštrukciu ukladali hrebeňové väznice 
v tvare sedlovej strechy. Medzi strešnou krytinou a oblúkom vznikla izolačná vzduchová 
medzera, zabezpečujúca menší únik tepla v miestnych klimatických podmienkach.60

Kasárenský areál zostavený len z prízemných objektov Gruber-Völckner vo väčšine 
prípadov nebolo možné uplatniť, pretože by zaberal veľké plochy parciel, navyše všetky 
predošlé typy rakúskych kasární boli stavané ako viacpodlažné. Avšak kombinácia 
starého systému chodbových kasární s novým pavilónovým systémom pri striktnom 
delení funkcií prinieslo značné zlepšenie zdravotných a technických podmienok stavieb 
pri minimálnom zväčšení potrebného pozemku. Prízemné stavby sa v takomto prípade 
používali predovšetkým pri stajniach a skladových priestoroch. Tento spôsob plánovania 
položil základ vzniku moderných kasárenských areálov v celej monarchii. Ich poloha sa 
presunula z centier do okrajových častí mestskej štruktúry, kde mohli za nižšie fi nančné 
náklady získať dostatočne veľkú plochu na svoju realizáciu. Architekt Gruber vo svojej 
štúdii „Beispiele für die Anlage von Kasernen“ vypracoval sériu vzorových plánov pre 
pechotné, strelecké a delostrelecké kasárne a vojenské nemocnice. V nich ku každému 
typu stavby uviedol niekoľko rôznych príkladov, čím vytvoril rozsiahlu zbierku plánov 
kasární podľa najnovších priestorových požiadaviek. Hoci sám zdôrazňoval, že výkresy 
sú len ukážkou možných riešení, mnoho staviteľov použilo tieto plány pri výstavbe 
nových kasární bez akejkoľvek zmeny.61 (Obr. 9, 10) Niekoľko ďalších kasární na území 
monarchie aj sám projektoval, medzi inými aj areál mestských kasární v Levoči.

Po roku 1879 sa výstavba kasární rozbehla aj na území dnešného Slovenska. Spočiatku 
vznikali skôr len v niekoľkých väčších mestách, ale za pár rokov už boli rozdistribuované 
v celej krajine. Projekty vyhotovovali zväčša podľa všeobecných pravidiel mestskí 
inžinieri (prípadne miestni architekti). V Bratislave sa začalo s výstavbou prvých 

57 Viac: GRUBER, ref. 45, s. 67.
58 GRUBER, ref. 45, s. 39.
59 Kasárenské baraky inžiniera Völcknera boli vo veľkom množstve vystavané rakúsko-uhorskou 
armádou pri okupácii Bosny v roku 1878. Viac: GRUBER, ref. 45, s. 53.
60 GRUBER, ref. 45, s. 53-54.
61 RICHTER, ref. 14, s. 149.
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vojenských areálov na severovýchodnom okraji mesta podľa projektov viedenského 
architekta Erwina Riegera62 a prešporského hlavného mestského inžiniera Antona 
Sendleina.63 V Košiciach kasárne zase zapĺňali priestor zbúraných hradieb a zasypaných 
priekop. Aj tu mal na ich výstavbe najväčšiu zásluhu miestny mestský inžinier Adolf 
Soukup, ktorý bol dokonca za zásluhy v oblasti výstavby kasární odmenený kráľovským 
vyznamenaním – rytierskym krížom Františka Jozefa.64 Nitra začala s realizáciou prvého 
kasárenského areálu na Martinskom vrchu v roku 1882 podľa projektu miestneho 
architekta Jána Lyku.65 

Výstavba kasární v zahraničí

Rovnako ako v Rakúsko-Uhorsku, aj v okolitých európskych štátoch prebiehala 
diskusia ohľadom nového plánovania kasární. Ich výsledná podoba bola ovplyvnená 
spoločenskou a politickou situáciou danej krajiny, vo všetkých krajinách sa však ukázala 
ako najakútnejšia otázka hygieny a zdravotnej kondície ubytovaných vojakov.

Zo základnej komparácie stavebného vývoja a urbanistickej kompozície Francúzska, 
Pruska, Saska a Veľkej Británie vyplynulo, že kasárne jednotlivých krajín determinovali 
rovnaké elementárne zásady plánovania. Aj keď diskusia ohľadom hygienických 
a technických podmienok stavieb prebiehala v porovnaní s Rakúsko-Uhorskom vo 
Francúzsku a Británii už o niekoľko rokov skôr, na konci 19. storočia sa už všetky 
projektovali s ohľadom na požadované plošné výmery, delenie funkcií, prevetranie 
a preslnenie. Z hľadiska priestorového usporiadania samotných objektov boli kasárne 
vždy komponované do pravouhlej sústavy alebo kopírovali tvar pozemku, každá z krajín 
si však zachovala svoje výtvarné a kompozičné špecifi ká: jednoduché pavilónové stavby 
boli typické pre Francúzov, objemnejšie budovy s chodbovou dispozíciou vznikali 
v Prusku, v Sasku samostatné objekty kasární prepájali vnútorným koridorom a Briti radili 
kasárenské stavby blokového pôdorysu do jedného líniového celku. Aj tam však riešenie 
jednotlivých areálov záviselo najmä od možností určeného pozemku a individuálneho 
vkladu ich projektanta.

Situácia po roku 1900

Obdobie Rakúsko-Uhorska prinieslo po zavedení všeobecnej brannej povinnosti ešte dve 
novelizácie branných zákonov v rokoch 1889 a 1912, ale obidva sa zaoberali predovšetkým 
zvyšovaním početného stavu odvedených vojakov a nepriniesli nové pravidlá v oblasti 
vojenského staviteľstva.66 Intenzita výstavby nových kasární projektovaných podľa zásad 
z rokov 1879 a 1880 sa spolu s rozširovaním armády neustále zvyšovala. Na začiatku 
20. storočia sa nachádzalo v Uhorsku 138 miest, z toho v 67 bola dislokovaná vojenská 
posádka. Tieto mestá postavili spolu 162 kasární v celkovej hodnote asi 80 miliónov 
korún.67 Na území dnešného Slovenska sa vojaci nachádzali v 21 lokalitách.68 Medzi 

62 Archív hlavného mesta Bratislavy: ÚHA, 1892 – 1894, č. inv. jednotky 4370, č. kr. 524.
63 BENYOVSZKY, Ágnes Mánya. Belle Époque. Architekti a stavitelia v Prešporku 1890 – 1914. 
Bratislava : Marenčin PT, 2014, s. 62. ISBN 978-80-8114-325-0.
64 MIHÓKOVÁ, ref. 12, s. 161.
65 Krajský pamiatkový úrad v Nitre: Návrh na vyhlásenie veci za NKP, Kasáreň býv. „Šiator tábor“ 
Nitra, 2010, s. 6.
66 DANGL, ref. 2, s. 15-17.
67 DANGL, ref. 2, s. 88.
68 Tamže, s. 83.
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najväčšie z nich môžeme okrem Bratislavy a Košíc zaradiť aj Prešov a Komárno. Len 
v Bratislave sa investovalo do výstavby kasární približne trikrát viac ako do mestskej 
dopravy, dvanásťkrát viac ako do štátnych škôl a dokonca dvadsaťjedenkrát viac ako 
do výstavby ciest a ulíc. Z celkového počtu obyvateľov v meste tvorilo vojsko skoro 
sedem percent.69 V roku 1904 architekt Erwin Rieger vypracoval projekt komplexu 3 – 
4 poschodových domov delostreleckých kasární, ktoré vybudovali na severovýchodnom 
okraji mesta podľa najmodernejších predpisov a tvorili najväčší vojenský areál v meste.70 

V posledných rokoch pred prvou svetovou vojnou sa situácia ohľadom stavby nových 
vojenských objektov stávala zložitejšou. Ceny nových stavebných materiálov každým 
rokom narastali, pričom nájomné garantované armádou sa nezvyšovalo, čím vznikla pre 
mestá fi nančná disproporcia medzi investíciou a návratnosťou. Zvyšovanie početného 
stavu vojsko zároveň nútilo mestá upravovať hotové projekty, v existujúcich stavbách zase 
nájomné garantované zo strany armády nepočítalo nápravou škody, ktoré vojaci na objektoch 
spôsobili. Tak sa napriek obrovským investíciám, aké boli mestá stále ochotné do výstavby 
kasární investovať, začali oproti okolitým štátom prejavovať nedostatky v zvyšovaní počtu 
vojakov71 (tie boli spôsobené okrem iného aj veľkým vysťahovalectvom na prelome storočí 
a neochotou mnohých národov narukovať do spoločnej armády monarchie).

Napriek dlhoročnému zbrojeniu a vopred pripraveným strategickým plánom boli 
európske mocnosti pripravené len na krátke trvanie vojny s možnosťou čerpania vopred 
pripravených zásob. Armáda rakúsko-uhorskej monarchie disponovala v mierovom stave 
počtom 450 000 vojakov, po vypuknutí prvej svetovej vojny 28. Júla 1914 a následnej 
mobilizácii sa tento počet zvýšil na 1 421 250.72 Pri takejto záťaži obyvateľstva a mnohých 
ďalších problémoch monarchie sa výstavba kasární takmer úplne zastavila. Kasárenské 
stavby slúžili v čase vojny ako zhromaždovacie tábory vojakov, ktorí tu absolvovali 
krátky výcvik pred ich odvodom na front.

V treťom roku trvania vojny, 21. novembra 1916, zomrel panovník František Jozef I. 
a s ním azda posledný zjednocujúci element starej ríše. Jeho následník Karol sa aj za cenu 
mnohých ústupkov snažil udržať celistvosť monarchie, ale stúpajúcemu spoločenskému 
napätiu ďalších dvoch rokov už nedokázal zabrániť. Prehra centrálnych mocností 
defi nitívne spečatila osud rakúsko-uhorskej monarchie, z ktorej vznikli samostatné 
štáty Rakúska, Maďarska, Československa a Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov. 
Zvyšná časť územia pripadla Poľsku, Rumunsku a Taliansku.

Po vzniku Prvej československej republiky a spoločnej armády sa na našom území 
začalo s jej reorganizáciou a unifi káciou, ale aj s rekonštrukciou a modernizáciou jej 
stavebného fondu, ktorý naďalej zostával mimoriadne dôležitou súčasťou obrany mladého 
štátu. Radikálne zmeny, s ktorými vstupovala architektúra do novej doby medzi dvoma 
svetovými vojnami, sa však v oblasti vojenských stavieb prejavili len okrajovo. Stupňujúce 
napätie posledných desaťročí pred vypuknutím svetovej vojny, ako aj spoločenská 
prestíž armády v 19. storočí spoločne s inováciami popredných vojenských inžinierov 
spôsobili, že základné princípy plánovania vojenských stavieb, ich prevádzky a výslednej 
architektonickej podoby boli determinované práve v období rokov 1867 – 1918.

Príspevok vznikol s podporou grantového projektu APVV-16-0584.

69 Tamže, s. 92.
70 Tamže, ref. 3, s. 16.
71 DANGL, Vojtech. Mestá, kasárne a posádky na Slovensku v posledných desaťročiach pred 
prvou svetovou vojnou. In Armáda mesto, spoločnosť od 15. storočia do roku 1918. Bratislava : 
VHÚ 2002, s. 274.
72 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, zv. 4. 
(1914 – 1939). Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre 1996, s. 9-10. ISBN 80-88842-05-0.
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Obr. 1: Schéma dvoch typov rímskych vojenských táborov

Obr. 2: Schéma najstaršieho typu účelových francúzskych kasární. Do miestností na prízemí a schodísk
sa vstupovalo priamo z exteriéru, podkrovie slúžilo ako úložný priestor.
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Obr. 3: Schéma vertikálneho členenia 
jazdeckých kasární starého typu. 
Na prízemí sa nachádzali bunky 
na ustajnenie koní, v priestoroch 
nad nimi s rovnakou dimenziou obytné 
miestnosti pre mužstvo.

Obr. 4: Schéma starého 
typu rakúskych kasární 
s vyznačením rôznych 
typov obytných buniek 
s vlastným centrálnym 
vykurovaním (označených 
tmavosivou farbou)
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Obr. 5: Plán Horných kasární architekta Jozefa Bellagha z roku 1827. Zdroj: Archív mesta Košice, 
Zbierka máp a plánov, III/c5
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Obr. 6: Charakteristické výtvarné stvárnenie priečelia kasární. Na fotografi i sú zobrazené Mestské kasárne 
v Leviciach. Zdroj: TOLNAI, Csaba: Levice na starých pohľadniciach. Bratislava: DAJAMA, 2006, s. 62

Obr. 7: Príklad blokového dispozičného riešenia v Kasárňach Františka Jozefa 
v Košiciach. Zdroj: Archív mesta Košice, Zbierka máp a plánov, III/c46
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Obr. 9: Príklad priestorového riešenia kasární  artilérie podľa návrhu inž. Grubera v jeho spise Beispiele 
für die Anlage von Kasernen. 

Obr. 8: Príklad chodbového dispozičného riešenia v Delostreleckých (neskôr Malinovského) kasárňach 
v Košiciach. Plán budovy mužstva. Zdroj: Archív mesta Košice, Zbierka máp a plánov, III/c81, výkres č. 18
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L. PASTOREKOVÁ: DIE ARCHITEKTUR VON HISTORISCHEN KASERNEN IN DER 
SLOWAKEI (HISTORISCH-GESELLSCHAFTLICHE UND ARCHITEKTONISCHE 
ENTWICKLUNG BIS 1918)

Aus der Sicht der Architektur zählen die Kasernen zu den spezifi schen Bauten, die auf dem 
Gebiet der heutigen Slowakischen Republik im Laufe des 19. Jh. und der ersten Hälfte des 20. Jh. 
in einer bis dahin nie da gewesenen Intensität gebaut wurden. Innerhalb der urbanistischen Struktur 
der Stadt haben die Kasernen einen ähnlich bedeutenden Stellenwert wie die Industriearchitektur, 
in Anbetracht ihrer Funktion kommen sie allerdings den Wohnblöcken und Bürohäusern viel 
näher. Die modernen Kaserne-Objekte bilden somit einen einzigartigen Bauorganismus mit einem 
selbstständigen Funktionssystem.

Beim Bau der neuzeitlichen Kasernen schöpften die Die Armee-Ingenieure ihr Wissen 
hauptsächlich von den antiken Heerlagern des Römischen Imperiums. Die Römer, allgemein 
bekannt als ausgezeichnete Ingenieure, waren außer der unzähligen Prachthäuser, Brücken, Straßen 
und anderer Bauten auch die Erfi nder des Kastells (lat. castrum) – des typisierten befestigten 
Militärlagers. Damit legten sie die Grundprinzipien der Beziehungen zwischen dem Militärwesen 
und der Architektur fest, u.a. den sog. Schachbrett-, bzw. Rasterurbanismus, Unifi zierung, 
architektonische Mäßigkeit und klare Raumorientierung. Nach dem Eintritt des Feudalismus haben 
sich auf dem Gebiet der Slowakei auch neue Siedlungsarten geformt und mit der veränderten 
Verteilung der strategischen Punkte in Land und der neuen Kampf- und Abwehrart hat sich das 
Militär aus dem antiken Kastell verlagert und erfüllte seine Aufgaben außerhalb des Kampfplatzes 
durch die Abwehr der Burgmauern. In dieser Periode baute das Militär keine eigenen besonderen 
Objekte, die eine Versammlung von Soldaten zum Zweck hätten. Erst die Bastionärbefestigungen 

Obr. 10: Príklad priestorového riešenia kasární artilérie podľa návrhu inžiniera Grubera v jeho 
spise Beispiele für die Anlage von Kasernen. Zdroj: http://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.
html?c=viewer & lv=1 & bandnummer=bsb00092517 & pimage=00001 & suchbegriff=&l=de
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brachten eine Wende. Der Ausbau der ersten Kasernen der Neuzeit formierte sich erst Ende des 
16. und Anfang des 17. Jahrhunderts in Frankreich. Die ersten erhaltenen Quellen, die den Bau 
von Kasernen auf dem Gebiet der Slowakei belegen, stammen aus dem 17. und dem Anfang des 
18. Jahrhunderts. Die ursprünglichen Kasernen waren sehr einfache, longitudinale Bauten mit 
einem bis maximal drei Stockwerken. Die Ausrichtung des Grundrisses bestand aus mehreren 
Räumlichkeiten, die in einem Trakt hintereinander folgten: die Räumlichkeiten im Parterre waren 
direkt von der Straße betretbar, zwischen den Räumen standen schmale, steile Treppen, die zu den 
Räumen auf den einzelnen Stockwerken führten. Das Dach diente als Lager-, bzw. Abstellraum. 
Mit der Zeit bahnten sich allerdings auch neue Raumlösungen, die hauptsächlich mit der Größe 
der Fensteröffnungen, dem Ausmaß und der Lage der Treppe und den Maßstäben der Räume je 
nach Zahl der einquartierten Soldaten arbeiten. Die von der Habsburgermonarchie im Laufe des 
18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gebauten Kasernen befanden sich ausschließlich 
in größeren Städten, allerdings konnten auch hier die Raumbedürfnisse des ganzen Heeres nicht 
vollständig befriedigt werden. Alleine der Betrieb und die Ausrüstung der Armee verschluckten 
Unmengen von fi nanziellen Mitteln, was einer der Gründe dafür war, dass die Armeeführung im 
späteren Verlauf auch solche Bauten zwecks Einquartierung von Soldaten interessiert war, die 
ursprünglich einem anderen Zweck gedient haben. Diese Entwicklung setzte sich bis zur zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts fort, als man infolge von gesellschaftlichen und politischen Ereignissen 
und der Entstehung einer dualistischen Monarchie Österreich-Ungarn und der kurz darauffolgenden 
Einführung der allgemeinen Wehrpfl icht mit der Reorganisierung des Kasernenbaus begonnen hat. 
Das Problem der Unterbringung von Wehrpfl ichtigen begegnete man zunächst mit der Errichtung 
von Holzbaracken, die ursprünglich nur als Übergangslösung gedacht waren, jedoch aufgrund von 
Gesundheitskriterien und aus technischer Sicht langfristig nicht zu halten wäre.

Das Bedürfnis nach klaren Regeln der Errichtung und des Systems von Kasernen fand 
seinen Ausdruck im Gesetzesartikel XXXVI/1879, der am 1. Juli 1879 in Kraft trat. Aus den 
älteren Kasernen wurden zwei Grundrisstypen gewählt. Das erste, sog. Blocksystem, gruppierte 
kleinere Räumlichkeiten in selbstständige Blöcke mit einer eigenen Treppe, das zweite, sog. 
Flursystem, bestand aus einer kleineren Zahl an vertikalen Gängen und die Wohnräume waren 
allesamt von einem langen, zentralen Flur zugänglich. Bei den moderneren Kasernentypen kam 
noch ein dritter Prototyp dazu. Beruhend auf Studien aus der damaligen Zeit, entwickelte sich 
ein System, in dem mehrstöckige Bauten durch ebenerdige Parterrehäuser abgelöst wurden. 
Dieses Planungssystem legte den Grund zur Entstehung von modernen Kasernenarealen auf 
dem ganzen Gebiet der Vielvölkermonarchie. Die Kasernen wurden aus den Ortszentren in die 
Randgebiete der städtischen Struktur verlegt, wo unter wesentlich geringerem fi nanziellem 
Aufwand die nötigen Baufl ächen erworben werden konnten. Franz Gruber, einer der bedeutendsten 
österreichischen Militärbauingenieure, entwickelte in seiner Studie „Beispiele für die Anlage von 
Kasernen“ eine ganze Serie von Plänen für Infanterie-, Schützen- und Artilleriekasernen, als auch 
Militärkrankenhäuser. Zu jedem der einzelnen Bautypen führte er einige Beispiele an, womit eine 
ganze Serie von Bauplänen für Kasernen laut neuesten Raumbedürfnissen entstanden ist. Ob zwar 
Gruber ausdrücklich betonte, das seine Skizzen lediglich einen Beispiel für mögliche Lösungen 
darstellen, wurden seine Baupläne von vielen Bauingenieuren ohne jegliche Veränderungen beim 
Bau von neuen Kasernen verwendet. Der Bau von neuen Kasernen, die laut Richtlinien aus den 
Jahren 1879 und 1880 projektiert wurden, nahm zusammen mit der zahlenmäßigen Erweiterung 
der Armee noch nie da gewesene Ausmaße. Anfang des 20. Jahrhunderts zählte Ungarn insgesamt 
138 Städte, wobei in 67 von ihnen eine Militärgarnison disloziert war. Die neuen Kasernen stellten 
innerhalb der neuerrichteten öffentlichen Gebäude den Großteil von Neubauten. Die Kasernen und 
weitere militärische Bauten haben im Wesentlichen die Form unserer Städte geprägt und viele von 
diesen Bauten defi nieren bis heute das Stadtbild.
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ARCHITEKTÚRA KOŠÍC MEDZIVOJNOVÉHO 
OBDOBIA V KONTEXTE NOVOPOSTAVENÝCH 
BYTOVÝCH DOMOV PRE VOJAKOV (1918 – 1938)

ADRIANA PRIATKOVÁ

PRIATKOVÁ, A.: Architecture of Košice in the Inter-war Period in the Context of 
Newly Built Residential Houses for Soldiers (1918 – 1938). Vojenská história, 4, 21, 
2017, pp 64-101, Bratislava.
On the background of the nationwide situation in the newly originated Czechoslovakia, 
the author of the study introduces the specifi c situation in the town of Košice, which was 
experiencing an unprecedented growth and turned into the second most populated town 
in Slovakia, becoming the regional centre of economy, trade, education and culture.
Firstly, the housing problems of the former administrative employees, fi nancial and 
post offi ce employees as well as railway workers had to be solved. Since the state, 
which had several military crews around the country, suffering from acute housing 
crisis, was not able to solve this acute problem, the Ministry of National Defence 
invited the municipalities to help building fl ats for the families of soldiers as well.
The author states that the Košice Town Archive, in the Magistrate fi le, contains period 
documentation on the reconstruction of military barracks to fl ats in the former military 
camp in Barca, in the south of Košice. By 1927, soldiers obtained 300 fl ats altogether, 
through gradual adaptation. The study also deals with the construction of state-owned 
fl ats for the military salaried employees, the building and housing cooperative of offi cers 
and sergeants, the residential house for the building cooperative of the state employees, 
the residential house built from the revenues of the ticket loan for the generally benefi cial 
building cooperative of the state and railway employees in Košice. Other topics include 
the Masaryk’s colony of fi nancial offi cers in Košice, the Social and Health Care House 
of the CS Red Cross in Košice, the Northern Folk School and Nursery House. This study 
also deals with the analysis of architectural projects of individual buildings in question, 
mentioning their authors as well as an extensive image appendix.
Military History. Slovakia. Košice. Inter-war period 1918 – 1938. Architecture for 
soldiers.

Prvá svetová vojna a následný rozpad Rakúsko-Uhorska, so svojím novým preskupením 
všetkých doterajších estetických a iných morálno- spoločenských hodnôt, priniesli (do 
Košíc) nový, „moderný čas“…Prvé, čo v domácich súvislostiach 20. a 30. rokov treba 
konštatovať, je prekračovanie všetkých daných lokálnych obmedzení a hraníc, ambiciózne 
meranie sa s Európu a so svetom.

Tomáš Štraus: moje Košice (Kaligram 2012)

Po skončení 1. svetovej vojny sa teritoriálne pomery v Európe radikálne zmenili. Na 
základe povojnových politických dohôd boli zmenené hranice pôvodných štátov a vznikali 
štáty nové. V dvadsiatych rokoch 20. storočia, keď sa Košice ocitli v novom štáte – 1. ČSR, 
sa tu výrazne zmenili najmä politické vzťahy. Namiesto doterajšej Budapešti sa novým 
hlavným mestom republiky stala Praha, čím sa zásadne menili najmä pohyby ekonomických 
a kultúrnych vplyvov, ale tiež legislatívne a administratívne rámce, v ktorých sa obyvatelia 
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mesta ocitli.1 Nová situácia priniesla so sebou zmeny v celkovom vývoji mesta, ktoré 
sa svojou urbanistickou i architektonickou štruktúrou dovtedy približovalo k ostatným, 
dynamicky sa vyvíjajúcim centrám Uhorska. Po rozpade Rakúsko-Uhorska, už v novom 
štátnom usporiadaní, Košice spájali Slovensko (a tým aj nové hlavné mesto Prahu a s ňou 
Čechy a Moravu) s pripojeným Podkarpatskom, a vytvárali tak prirodzený most smerom 
na východ. Východ republiky bol spojený s Európu a so svetom cez Prahu a Bratislavu 
jednak s už existujúcou železničnou dopravou, a od roku 1924 aj pravidelnou sezónnou 
leteckou linkou, ktorá fungovala do roku 1938.2 Košice boli hraničným mestom smerom do 
Maďarska a ich strategický a administratívny význam narastal. Stali sa druhým najväčším 
mestom na Slovensku a regionálnym centrom hospodárstva, obchodu, vzdelávania 
a kultúry. Napriek oblasti s najväčším vysťahovalectvom do zahraničia počet obyvateľov 
mesta rýchle rástol a bol spojený s rozsiahlou stavebnou činnosťou a následným výrazným 
územným rastom Košíc. Počas 1. ČSR, za necelých 20. rokov jej trvania, tu vznikli početné 
nové obytné kolónie a do centra mesta postupne prenikala moderná architektúra. Stavali 
sa potrebné úrady, chýbajúca mestská vybavenosť, ako nové, veľkoryso dimenzované 
priestory pre požiarnikov, moderné štátne školy, škôlky, internáty, kostoly, synagógy, 
hotely, reštaurácie, obchodné domy, kiná, športoviská, kúpaliská, zdravotnícke a iné 
budovy, ktoré si vyžadoval život.

Predpoklady k prijatiu a tvorbe modernej architektúry sa v českých zemiach a na 
Slovensku postupne vytvárali už od prelomu 19. a 20. storočia. Vznik samostatnej 
Československej republiky v roku 1918 a následné budovanie mladého štátu dávalo 
veľký pracovný priestor architektom a urbanistom, a tým aj mimoriadnu príležitosť 
na jej uplatnenie. Začiatok plnej orientácie na moderné architektonické smerovanie 
spadal do prelomu rokov 1924/25, keď sa v Prahe a Brne uskutočnil cyklus prednášok 
najvýznamnejších európskych architektov3 a domáci architekti zverejnili programové 
vyhlásenie „Za novú architektúru“. Českí architekti v priebehu krátkej doby absorbovali 
podnety z hlavných centier medzinárodného štýlu (Holandsko, Nemecko, Francúzsko, 
Sovietsky zväz), neraz ich obohatili o osobité riešenia, alebo sa pokúsili o ich syntézu. 
Moderné hnutie malo v Čechách a na Morave veľmi širokú personálnu základňu sústredenú 
do niekoľkých hlavných stredísk, ku ktorým popri Prahe patrilo na Morave hlavne Brno, 
Hradec Králové vo východných Čechách a Zlín, sídlo Baťovho obuvníckeho koncernu. 
Z týchto ohnísk sa potom funkcionalistická architektúra šírila do radu menších lokalít.

Architektonická produkcia na Slovensku bola odlišná od pomerov v českej časti 
spoločného štátu. V období kreovania a vzniku prvých novátorských diel ohlasujúcich 
zrod „nového umenia“ v Európe (t. j. na prelome storočí a najmä v úvode 20. storočia), 
Slovensko neoplývalo dostatočnou hospodárskou základňou ani početnými ambicióznymi 
investormi, ktorí by podnecovali k novým horizontom. Slovensko nemalo vlastnú školu 
architektúry, a brzdou bola aj politická situácia v predvojnovom Uhorsku, kde akékoľvek 

1 Bližšie v: BARTOŠOVÁ, Z. Medzivojnové Košice ako centrum umeleckého diania. In Bartošová, 
Zuzana, Lešková Lena. Košická moderna a jej presahy. Východoslovenská galéria Košice/2013, 
katalóg výstavy.
2 POPELKA, Rastislav. Šírenie funkcionalizmu – československá medzivojnová architektúra 
Užhorodu. Dizertačná práca. Bratislava 2013. IV. 1. Očarenie strojovou estetikou a pokrokom 
techniky. S. 138.
3 Bedřich Feuerstein oboznámil českú architektonickú verejnosť so súčasnými parížskymi 
prúdmi už roku 1921. O vývine v SSSR informoval Karel Teige, ktorý niekoľkokrát prednášal 
na Bauhause. V roku 1931 na Škole umeleckých remesiel v Bratislave mal prednášku Hannes 
Mayer. Zo zahraničných hostí v Prahe a Brne referovali na nich napr.: J.J. Oud, Walter Gropius, Le 
Corbusier a Adolf Loos.
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úsilie o čokoľvek nové a progresívne (zvlášť, ak malo kolektívne alebo regionálne pozadie) 
bolo potláčané a prenasledované ako politicky nespoľahlivé až nebezpečné. Národné 
oslobodenie a vznik nového štátu znamenal významný podnet pre hospodársky i kultúrny 
rozvoj Slovenska, architektúru z toho nevynímajúc. Profesionálne aj vzdelávacie kontakty 
s tradičnými školiacimi centrami v Budapešti a vo Viedni postupne slabli, mladí adepti 
architektonickej profesie zo Slovenska si pre štúdium volili prednostne Prahu. S nadšením 
sa pripájali k tamojším progresívnym prúdom architektonickej tvorby, ktoré po skončení 
vysokoškolského štúdia prenášali do tradičného domáceho prostredia.4

Vznikom samostatného Československého štátu, návratom mladých rodinných 
príslušníkov z vojny, stagnáciou výstavby počas nej, a tiež sústredením nových úradov 
a úradníkov do mesta, sa pomery výrazne zhoršili a nedostatok bytov bol spočiatku 
katastrofálny. V rokoch 1920 – 1921 boli byty v Košiciach prideľované bytovou komisiou, 
a získanie akéhokoľvek bytu bolo považované za veľké šťastie.5 Za desať rokov, do roku 
1928, sa do Košíc prisťahovalo takmer 16 000 nových obyvateľov. Mesto na taký príliv 
obyvateľstva nebolo vôbec pripravené. Ako prví prišli Prahou nominovaní českí úradníci, 
aby tu zaviedli do praxe legislatívu nového štátu. Okrem administratívnych pracovníkov 
to boli najmä noví zamestnanci železnice, pošty a rozhlasu, fi nančných úradníkov, 
školstva, polície, ale tiež značné množstvo vojakov. Aj keď isté percento maďarského 
obyvateľstva či už z jazykových dôvodov, alebo z presvedčenia svoje pracovné 
pozície opustilo a mnohí sa odsťahovali aj s rodinami do Maďarska, bytovej kríze to 
veľmi nepomohlo. Veľký nedostatok bytov nastal najmä v čase, keď za otcami rodín – 
úradníkmi a vojakmi, začali prichádzať ich manželky a deti. Na oživenie hospodárskeho 
života Košíc a najmä na novú bytovú výstavbu, ktorá by zmiernila chronický nedostatok 
bytov, prichádzali z Prahy veľké investície. Počas prvých 10 rokov existencie 1. ČSR sa 
do výstavby štátnych budov v Košiciach investovalo vyše 150 miliónov korún, pričom 
súkromní investori investovali do výstavby len okolo 5 – 6 mil.6 Dovedna bolo štátnou 
správou v Košiciach v tom čase postavených (spoločne s družstvami a za prispenia štátu) 
1 400 nových nájomných bytov.7 Vznikali nové sídliská, bytové kolónie a nové ulice, 
najmä v takých častiach mesta, na ktorých boli predtým prevažne nezastavané mestské 
pozemky. Nové sídliská nemali už nič spoločné s meštianskymi domami v centre mesta 
a konzervatívnym spôsobom života, ktorý v nich vládol. Ich hlavným cieľom nebolo 
reprezentovať, ale zabezpečiť novú kvalitu bývania pre ustavične sa zvyšujúci počet 
príslušníkov novej strednej vrstvy.8 Pre veľký počet exponovaných zamestnancov sa do 
výstavby nových bytových domov zainteresoval najmä štát, ktorý sa snažil situáciu riešiť 
novým bytovým zákonom.9 

4 Napríklad košický architekt Ferdinand Zbuško. Viac v: Architekti Zbuškovci. Projekt KEGA 
010TUKE - 4/2016.
5 Václav Janoud, člen rady a zastupiteľstva mesta Košice. In Mesto Košice 1932, publikácia pre 
propagovanie cudzineckého ruchu a turistiky. Zostavil Gustav Bianchi, Banská Bystrica, 1932, s. 47-57.
6 Viac v: Dr. Zoltán Vécsey: Az épülő Kassa (Výstavba Košíc). In Prágai Magyar Hirláp, 
17. 4. 1917, s. 19-20.
7 Václav Janoud, člen rady a zastupiteľstva mesta Košíc: Stavebný ruch v Košiciach. S. 47-55. In 
»Mesto Košice 1932«, publikácia pre propagovanie cudzineckého ruchu a turistiky. Zostavil Gustav 
Bianchi, Banská Bystrica 1932. Tlačou a nákladom kníhtlačiarne „Slovan“ v Banskej Bystrici.
8 ERNYEY, Gyula – PRIATKOVÁ, Adriana. Architektúra. S. 288-305. In Košická moderna. 
Umenie Košíc v dvadsiatych rokoch 20. storočia. Editor: Lena Lešková. Editor textov: Zsófi a Kiss-
Szemán. Košice : Východoslovenská galéria, 2013, 413 s. ISBN 978 - 80 - 85745 - 65 - 8.
9 Od roku 1919 platil zákon o stavebnom ruchu č. 128, v roku 1920 bol schválený zákon o ochrane 
nájomníkov.
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Netrpezliví čakatelia na byty využijúc výhody zákona o stavebnom ruchu sa čoskoro 
prestali spoliehať iba na štát a začali sa spájať do družstiev, aby svojpomocne riešili svoju 
bytovú situáciu. Ako prvé takto vytvorené „Všeobecne prospešné stavebné bytové družstvo“ 
bolo zorganizované niekoľkými iniciatívnymi zamestnancami riaditeľstva pôšt a telegrafov. 
V rokoch 1921 až 1925 družstvo postavilo na spôsob záhradného mesta celý rad rodinných 
domov v severozápadnej časti mesta, tiež dvojposchodových, moderne vybavených 
nájomných bytových domov.10 Projekt „Poštovej kolónie“, ktorá mala mať 140 bytov,11 bol 
pravdepodobne vypracovaný v Prahe na Ministerstve pôšt a telegrafov. Výstavbu bytových 
domov realizovala v spolupráci s fi rmou Ing. Jaroslav Čelda Praha,12 domáca stavebná fi rma 
Ing. Huga Kaboša.13 Bytový dom pre nových zamestnancov riaditeľstva pôšt a telegrafov, 
situovaný na Havlíčkovej, Hurbanovej a Gogoľovej ulici, má prosté, až vidiecke tvaroslovie, 
pravdepodobne riešené v súlade s už skôr tu plánovaným záhradným mestom. Jeho uličné 
priečelia členia vstupy do jednotlivých sekcií s pôvabnými ustupujúcimi geometrickými 
portálmi a vystupujúcimi balkónmi na horných dvoch podlažiach. Na pôdoryse prízemia, 
ktorý sa našiel v mestskom archíve, sa nachádzajú veľkoryso riešené jednoizbové byty 
s priestrannou halou v centre dvojtraktovej dispozície, do dvora situovanou kuchyňou (ešte so 
šporákom na tuhé palivo) s priľahlou komorou, hospodárskou loggiou a modernou hygienou.

Obdobným spôsobom vzniká družstvo „Svépomoc“, založené zamestnancami 
železníc, ktoré v rokoch 1923 – 1925 postavilo rozsiahlu štvrť rodinných domov a viliek 
v blízkosti mestskej píly, v severovýchodnej časti mesta.14 Z dobovej dokumentácie 
z roku 1922 vyplýva, že už v tom roku boli vytvorené plány na stavbu kolónie rodinných 
domov pre stavebné družstvo „Svépomoc“ železničných zamestnancov v Košiciach a aj 
podaná žiadosť na stavebné povolenie.15 Výstavba kolónie bola rozdelená na dve etapy, 
v prvej sa mali postaviť tri typy rodinných domov (typ A, B, C), sólo vilky a dvojdomy, 
spolu 34 domov. V druhej etape sa malo postaviť 43 typových rodinných domov (D, E, 

10 „Všeobecne prospešné stavebné bytové družstvo poštových zamestnancov“ na Almássyho, 
Batthyanyiho, Munkacsiho a Kolomanovej (terajšia Havlíčkova, J. Slovenského, a Hurbanova 
ulica). Bytové domy pre nových zamestnancov riaditeľstva pôšt a telegrafov, Košice sever, ulica 
Havlíčkova, 25 – 35, Hurbanova a Gogoľova, (1921 – 25). Nové ulice vznikli na začiatku 20. 
storočia počas prudkého územného rozvoja Horného predmestia.
11 „Oproti polepšovni postavili poštári sídlisko za 150 mil. so 140 bytmi“. Viac v: Dr. Zoltán 
Vécsey: Az épülő Kassa (Výstavba Košíc). In Prágai Magyar Hirláp, 17. 4. 1917, s. 19-20.
12 Na projektovej dokumentácii sú uvedení Ing. H. Kaboš a Ing. Jaroslav Čeleda, Praha. Na dobovej 
fotografi i tzv. „Poštovej kolónie“ je ako realizátor stavby uvedený Ing. Hugo Kaboš, Košice. In 
Jubilejná brošúra o Košiciach a okolí. Z príležitosti 20. výročia samostatnosti ČSR a výstavy 
východu ČSR. Košice. 1938. Text brošúry od Dra Ferdinanda Lendvaya. Košice : Vydavateľstvo 
Wiko grafi cký umelecký podnik.
13 V AMK sa doposiaľ našiel iba jeden výkres (rezy v M 1:100): „Návrh na postavení nájemních 
domů na parc. č. 5748 – 5755/3840/1-7 pro stavební družstvo poštových zaměstnanců z. s. r. o. 
v Almássyho ul. v Košicích, typ „C“. Košice, v prosinci 1922. + Listina č. 3203/1923/rada mesta 
Košice. Prosba stavebného družstva poštových zamestnancov v Košiciach o schválenie plánu na 
stavbu jedného dvojposchodového rohového domu na pozemku na Almássyho ul. v Košiciach 
28. 2. 1923.
14 Družstvo železničných zamestnancov „Svépomoc“ na ulici Svornosti, Gejzovej, Thökölyho, 
Slovenskej, Moravskej a Českej, Košice – sever.
15 Projekt na stavbu kolonie rodinných domků pro stavební družstvo „Svépomoc“ železničních 
zaměstnanců v Košicích. Situace M 1:1000. Lisina č. 207 – 1922: Všeobecně prospěšné stavební 
a bytové družstvo železničních zaměstnanců „svépomoc“ s.r.o v Košicích prosí o udělení stavebního 
povolení ku výstavbě kolonie rodinných domků, a síce: 66 domků na „Vyšních kapustnikách“ 
a 11 domků v „Železné“ ulici (v 60. rokoch bola zrušená) v Košicích podle přiložených plánů. 
V Košicích 21. 11. 1922. AMK, Technické oddelenie, stavebný fond, šk. 186, Slovenská 34.
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B, D). Autorom menovaných projektov rodinných domov bol český architekt (a staviteľ) 
Bohumil Jelínek. V decembri 1923, za jeden rok od začiatku výstavby, bola staviteľom 
kolónie, arch. J. Vodňarukom16 podaná žiadosť na užívacie povolenie na dokončené 
rodinné domy. 72 rodinných domov a viliek do konca roka 1923 užívacie povolenie od 
mesta dostalo.17 

V rovnakom čase (1923 – 1926) boli pomocou „Družstva Stuchlíkovho“18 postavené 
aj bytové domy pre štátnych zamestnancov, živnostníkov a súkromných zamestnancov 
v juhovýchodnej časti mesta19 a v blízkom centre mesta moderné bytové domy pre fi nančných 
úradníkov.20 V dôsledku stále trvajúceho nedostatku bytov vznikali v Košiciach priebežne 
ďalšie bytové družstvá. Pri riešení bytovej krízy v Košiciach sa prelomovou stala výstavba 
nájomných bytových domov pre železničných zamestnancov tzv. „Malá Praha“, ktorú 
v severnej časti mesta realizovalo mesto na mestských parcelách spolu s Ministerstvom 
železníc.21 Projekty dvoch monumentálnych bytových komplexov s vnútornými dvormi, 
jedného pre úradníkov a druhého pre robotníkov, vyhotovili víťazi architektonickej 
súťaže, českí architekti etablovaní v Košiciach. Autorom plánov nárožného bytového 
domu Jarná – Jesenná bol architekt Rudolf Brebta a dvoch nasledujúcich sekcií architekt 
Václav Bartoš.22 Ďalšie sekcie navrhol český architekt Ing. Július Zikmund (spolupráca 
Bohumil Jelínek, architekt a staviteľ), autor nadstavby a dostavby košickej budovy 
železničného riaditeľstva a radu kvalitných rodinných domov a viliek pre pracovníkov 
železníc. Výstavbu dvoch rozsiahlych blokov moderných bytových domov realizovala 
postupne sekcia za sekciou do roku 1931 fi rma Ing. A. Nováka, ktorý od roku 1920 pôsobil 
na Slovensku.23 Predbežný rozpočet na výstavbu obidvoch komplexov, ktoré sú dnes 
vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku, bol odhadnutý na 3 000 000 korún. Čiastočné 
stavebné náklady vo výške 1 450 000 korún boli kryté pôžičkou, ktorú uzavrelo mesto 
s penzijným ústavom na 6 %-ný úrok.24

16 Architekt J. Vodňaruk – staviteľ Bratislava, fi liálka Košice.
17 AMK, Technické oddelenie, stavebný fond. Šk. 186, Slovenská 34. Listina: MNÚ v Košiciach 
č. 45011/1923 not. Predmet: Žiadosť družstva železničných zamestnancov „Svépomoc“ (Arch. J. 
Vodňaruk) o udelenie obývacieho povolenia na českej, Slovenskej, Moravskej, Železnej a na ulici 
Svornosti.
18 Mudr. J. Stuchlík, český lekár, pôsobiaci po roku 1918 ako primár oddelenia psychiatrie 
v košickej nemocnici. In Falisová Anna. Zdravotníctvo na Slovensku v medzivojnovom období. 
Bratislava : VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1999. s. 144.
19 Bytové domy pre štátnych zamestnancov, živnostníkov a súkromných zamestnancov, na uliciach 
Krivá 2-6, Palackého (Palatínova) 3-13, Bajzova 6-10. (1923 – 1926).
20 Košice mesto, Vodná 6.
21 Komplex bytových domov pre železničných zamestnancov v Košiciach „Malá Praha“: Jarná 
11 – 19, Letná 16 – 30, Jesenná 2 - 8, Zimná 1 – 5, B.: Jarná 1 – 9, Letná 32 – 38, Zimná 2 – 8, 
Pajorova 9 – 13.
22 Na základe výsledku ideálnej súťaže poverila mestská rada vypracovaním def. plánov a rozpočtov 
prvého rohového bloku pána arch. Rudolfa Brebtu a ďalších dvoch frontových budov p. architekta 
Václava Bartoša. In Listina č. 6863/1927 m. r. AMK, Fond Magistrátu. O stavbe obytného domu 
na Letnej ul. v Košiciach.
23 Ing. Alois Novák (1886 Velká Blatnice (dnes Blatnice pod Svatým Antonínkem) – 1961 
Litoměřice). Na Slovensku pôsobil od marca 1920 ako spoločník fi rmy Ing. Zd. Frič – Ing. Al. 
Novák, od roku 1926 má vlastnú fi rmu.
24 Z Listu adresovanému Ministerstvu sociálnych vecí v Prahe z 15. marca 1927. AMK, fond (ďalej 
f.) Magistrát: Stavba obytného domu mesta Košíc na Letnej ulici.
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Prestavba barakov v bývalom vojenskom barakovom tábore v Barci

Ako prvé sa v medzivojnových Košiciach začali riešiť problémy s bývaním admini-
stratívnych pracovníkov, fi nančných a poštových zamestnancov, tiež zamestnancov želez-
nice. Keďže štát, ktorý mal v republike viacero vojenských posádok, ktoré trpeli akútnou 
bytovou núdzou, nebol schopný riešiť tento vážny problém, Ministerstvo národnej obrany 
vyzývalo mestá, aby pomohli s výstavbou bytov aj pre rodiny vojakov.

Výkres situácie navrhovanej parcelácie pozemkov pre budúce letisko v južnej časti 
mesta z 5. októbra 1920 obsahuje v legende zmienku o plánovaných ubikáciách pre 
ukrajinských zamestnancov roty č. 10, ubikáciách a dielňach 7. československej leteckej 
roty, hangára a projektu existujúceho a navrhovaného letiska. Na výkrese z roku 1924 sa 
nachádzajú na severnej hranici plochy letiska ubikácie 70. leteckej roty, spolu 6 budov. 
Z toho istého roka sa na leteckej snímke dá identifi kovať takmer 40 objektov, prevažne 
typu vojenských barakov.25

V Archíve mesta Košice sa vo fonde Magistrátu26 nachádza dobová dokumentácia 
k prestavbe vojenských barakov na byty v bývalom vojenskom tábore v Barci, na juhu Košíc. 
Výkres zobrazujúci v mierke 1:50 priečny rez a priečelie takejto úpravy je síce z roku 1921,27 
no k samotnej realizácii pravdepodobne došlo až po roku 1925.28 Najväčším problémom boli 
zrejme peniaze. Vzhľadom na mimoriadne ťažké pomery mesta z predložených troch alternatív 
riešenia prestavby barakov na „byty“ sa napokon vybrala tá najlacnejšia. Prestavbu prvého 
baraku č. 12, ako zákazku získala domáca fi rma Ing. Hugo Kaboša. Vzhľadom na veľký počet 
záujemcov, ktorí mali nárok na tieto barakové byty, pretože dokázateľne nemali žiadne iné 
bývanie, sa o byty v barakovej kolónii prihlásilo až 150 rodín. Z týchto dôvodov komisia 
sociálnej starostlivosti navrhla mestskej rade, aby na Peštianskej triede (teraz Južná trieda) 
boli dané k dispozícii ďalšie štyri baraky, ktoré by sa čím skôr mohli opraviť na účely bývania. 
Mestská rada v Košiciach následne nariadila arch. Czmárovi, v tom čase zamestnancovi 
Technického oddelenia mesta, aby urýchlene vypracoval potrebné plány a pripravil potrebný 
rozpočet.29 Z úsporných dôvodov, ale aj pre nedostatok času, sa architekt Czmár vo svojom 
návrhu nemohol veľmi odkloniť od riešenia návrhu prestavby z roku 1921. Pôvodná 
trojtraktová pozdĺžna dispozícia vojenského baraku s vnútornou komunikáciou, z ktorej boli 
riešené vstupy do jednotlivých miestností vojakov, bola ponechaná. Následnými úpravami 
vznikli naozaj minimálne „byty“ – v jednom baraku ich bolo spolu 26.30 Priestor pre jednu 
rodinu tvorila jedna izba s rozlohou cca 16 m2 s komínom pre pec na tuhé palivo a priľahlá 
komora, ktorá sa nachádzala v priestore niekdajšej chodby (obr. 1, 2). Tento naozaj núdzový 
byt bol prístupný priamo z exteriéru, ako aj hygienické zariadenia, ktoré boli spoločné.31

25 Moderná odbavovacia budova letiska bola postavená až na začiatku 30. rokov: „Plán na 
postavenie administratívnej budovy pro Čsl. stát. civ. Aerolínií“, Košice červen 1931. AMK, 
Technické oddelenie.
26 AMK, f. Magistrát. 1929 – Projekty prestavby vojenských barakov v Barci na byty. 1348 -1392, 
šk. 121.
27 Mesto Košice – Plán adaptácie baraku bývalého vojenského tábora pri Barci na byty. M 1:50, 
Košice v říjnu 1921. Řez příčiny a čast průčelí. AMK, f. Magistrát, šk. 121.
28 Plán adaptácie baraku bývalého vojenského tábora pri Barci na 26 bytov. M 1:100, pôdorys, rez 
a fasáda. V Košiciach, dňa 26. 6. 1925. AMK, f. Magistrát, šk. 121.
29 Výťah zo zápisnice o zasadnutí komisie o sociálnej pečlivosti z 3. júna 1925. AMK, f. Magistrát, 
šk. 121.
30 V liste Zväzu nájomníkov v Košiciach adresovanému Mestskému zastupiteľstvu z 20. marca 
1927, bola akcia tzv. barakového tábora“ ako pokusu riešiť bytovú krízu v Košiciach označená za 
nešťastnú, ba priam hanebnú! AMK, šk. 121.
31 Plán záchodov vystaviť sa majúcich v baráku na Peštianskej triede. Rez, pôdorys, fasáda, 
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Rada mesta v Košiciach urýchlene vypísala súbeh na prestavbu ďalších dvoch barakov 
na núdzové byty v priestore bývalého vojenského barakového tábora. Ponuky bolo 
potrebné dodať do 22. júla 1925 do 12. h na Technické oddelenie Rady mesta Košice. 
Záujem o zákazku prejavilo 7 košických stavebných fi riem.32 Vzhľadom na ťažké fi nančné 
pomery mesta boli vybrané dve najlacnejšie fi rmy, ktoré boli zároveň vyzvané, aby podali 
nezáväzné ponuky vzťahujúce sa na momentálne platné podmienky.33 Začiatkom augusta 
(8. 8. 1925) rada mesta Košice – fi nančné oddelenie konštatuje, že na prestavbu barakov 
bol prelimitovaný, ba prečerpaný úver vo výške 100 000 korún, a fi nančná situácia mesta 
je kritická. „Od štátneho berného úradu prídel nestačí ani na plat úradníkov a iných 
príjmov niet, pričom výdavky sa neustále hromadia.“ Napriek týmto údajom z listu, ktorý 
bol adresovaný Ministerstvu sociálnych vecí v Prahe, sa dozvedáme: „…mestská správa 
doposiaľ nepoužila prednosti stavebného zákona, ba naopak, zariadila sa sama vo svojej 
réžii, a to adaptáciou bývalých vojenských barakov úhrnom 300 nových bytov s jednou 
a dvoma miestnosťami“.34 Z uvedeného vyplýva, že postupnou úpravou niekdajších 
vojenských barakov v južnej časti Košíc, do roku 1927 dovedna vojaci získali 300 – síce 
provizórnych – bytov.

Štátne bytové domy pre vojenských gážistov v Košiciach

Povedľa ubytovania vojakov bolo aj v minulosti dlho pálčivým problémom ubytovanie 
dôstojníkov a vojenských gážistov. Rakúsko-uhorská armáda nestavala osobitné 
bytové objekty pre profesionálnych vojakov. Slobodní dôstojníci bývali v kasárňach 
alebo v podnájmoch, ženatí si hľadali byty na voľnom trhu. V predvojnových desaťročiach 
bola výstavba nájomných bytových domov vyhľadávanou a výnosnou investíciou, vznik 
posádky viedol automaticky k rýchlej výstavbe nájomných bytov. Počas vojny a po nej 
výstavba bytov stagnovala a ani ochrana nájomníkov v prvých povojnových rokoch 
výstavbu bytov zvlášť nepodporovala. O katastrofálnom ubytovaní vojakov máme správy 
zo starých aj nových posádok.35 Bytová núdza nútila vojenskú správu stavať byty vo 
vlastnej réžii. V Bratislave skolaudovali prvé domy na Škovránčej ulici v roku 1925, o rok 
neskôr na Trnavskej ceste. Takéto domy, zvlášť pre dôstojníkov a zvlášť pre rotmajstrov, 
sa stavali aj v iných mestách. Bytový problém sa riešil rôznymi spôsobmi, no pretrvával 
ešte aj v tridsiatych rokoch.36

Vo svojom vládnom nariadení č. 164. z 30. mája 1922 ministerstvo mestám prikázalo, 
aby sa stavby určené na bývanie pre vojakov stavali pomocou pôžičiek, za ktoré ručil 
štát. Po viacerých rokovaniach medzi predstaviteľmi mesta a Zemským vojenským 
veliteľstvom v Bratislave, ktoré prebiehali už od začiatku roka 1924, sa postupne stanovili 
podmienky pripravovanej výstavby aj v Košiciach. Mestská rada napokon prijala návrh 
komisie verejných prác v Bratislave a uznala, že bytová núdza sa v Košiciach urgentne 
dotýka aj vojakov. Zástupcovia vojenskej správy požadovali od mesta, aby podľa 

a základy, M 1:50. V Košiciach dňa 10. VII. 1925. AMK, f. Magistrát, šk. 121.
32 Fa Výrobné Družstvo, Július Wirth architekt, Július Bazán staviteľ, Ondrej Rešatko staviteľ, 
Karol Fleischmann, František Kúlek architekt, Vojtech Martončík staviteľ. Detto.
33 Boli to dve košické fi rmy: Výrobné družstvo odborných stavebných odborníkov, a fi rma Júliusa 
Wirtha, architekta. Tamže.
34 Citácia z Listu adresovanému Ministerstvu sociálnych vecí v Prahe z 15. marca 1927. AMK, f. 
Magistrát: Stavba obytného domu mesta Košíc na Letnej ulici.
35 LIPTÁK, Ľubomír. Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období 
(Náčrt problematiky). In Vojenská história, roč. 3, 1999, č. 3, s. 8.
36 Tamže, s. 9.
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možnosti prispelo a podporovalo tiež výstavbu nových obytných domov projektovaných 
vojenskou správou. Zvlášť žiadali, aby vojenská správa bola zbavená povinnosti výstavby 
potrebných nových ulíc, tiež úprav chodníkov a realizácií pripojení na vodovodnú, 
kanalizačnú a elektrickú sieť. Predstavitelia mesta sa napokon ohradili voči viacerým, 
objektívne nereálnym požiadavkám vojenského veliteľstva (napríklad požadovanú vodu 
a elektrické vedenie odmietlo mesto poskytnúť zadarmo, alebo za cenu réžie). Boli nútení 
to urobiť jednak z dôvodu nepriaznivých fi nančných pomerov mesta, ale aj z ohľadu na 
ostatné vrstvy obyvateľstva, ktoré by boli takto výrazne znevýhodnené.

Stavebný odbor mestskej rady napokon rozhodol, že bytové domy pre vojenských 
gážistov mesto vojakom pomôže postaviť v čo najskoršom termíne. Podľa návrhu vojenskej 
komisie mesto spočiatku plánovalo postaviť 20 bytov pre vyšších dôstojníkov, 25 pre nižších 
dôstojníkov a 55 bytov pre rotmajstrov. Tieto čísla vyplynuli zo zoznamu dôstojníkov, ktorí 
nemali v tom čase v Košiciach byt, prípadne boli nevhodne ubytovaní. Z pôvodne vojakmi 
požadovaných 100 bytov sa napokon z rozličných dôvodov znížila požiadavka vojakov na 70 
bytov, t. j. 25 dôstojníckych bytov a 45 bytov pre gážistov. Ubytovacie pomery vojenských 
gážistov37 v Košiciach v tom čase boli naozaj nevyhovujúce. V posádke bolo 169 ženatých 
dôstojníkov a 260 ženatých rotmajstrov. Vo vojenských budovách bolo zriadených 251 
núdzových bytov, v ktorých bolo ubytovaných 198 ženatých dôstojníkov a rotmajstrov a 98 
slobodných gážistov, pričom viacerí vojaci do Košíc dochádzali.38 Predložený predpokladaný 
náklad na výstavbu týchto domov sa vyšplhal na 1 600 000 Kč. Spoliehajúc sa na podporu 
a pomoc zo strany vojenskej správy pri obstarávaní stavebnej pôžičky mesto rátalo tiež 
s výpomocou vojska, minimálne vojenskými povozmi. Komisia stavebného odboru mestskej 
rady o výsledkoch dohody upovedomila aj Zemské vojenské veliteľstvo v Bratislave.39 

Hľadal sa vhodný stavebný pozemok a spočiatku sa uvažovalo o pozemku, ktorý 
pôvodne patril Štátnej vyššej hospodárskej škole a štátnym výskumným ústavom 
poľnohospodárskym v Košiciach.40 Z viacerých voľných pozemkov v meste, ktoré by sa 
mohli stať eventuálnym stavebným pozemkom pre plánované vojenské nájomné bytové 
domy, komisia napokon vybrala pozemok, ktorý sa nachádzal v južnej časti záhrady 
kadetskej školy na Kadetskej ulici (teraz Slovenskej jednoty), ktorá v tom čase bola už 
vytýčená a sčasti aj upravená.41 Z listu adresovanému ministrovi obrany z marca 1924 
vyplýva, že Košičania boli rozhodnutí začať so stavbou prvých dvoch obytných domov 
pre vojenských gážistov a pre dôstojníkov už na jar v tom istom roku, čo nebolo celkom 
reálne. Ministerstvo národnej obrany napokon schválilo výstavbu dvoch nájomných 
bytových domov pre dôstojníkov a jedného domu pre rotmajstrov na pozemku v parku 
bývalej kadetskej školy v Košiciach.42 

37 Vojenskí gážisti - neboli to vojaci v pravom zmysle. Boli zamestnaní v armáde ako civilní 
zamestnanci, ktorí tvorili napr. správu lesov vojenských újazdov, správcovia budov, skladov a pod., 
ale aj civilní administratívni pracovníci vojenskej správy, súdni auditori vojenských súdov a pod.
38 Viac v liste Posádkového veliteľstva v Košiciach (č. j. 108/ubyt.: Stavby domů pro voj. gážisty 
dle vl. nařízení 164/1922) adresovanému Zemskému vojenskému veliteľstvu v Bratislave zo dňa 
21. februára 1924. AMK, Tech. odd.
39 Úr. list: podpísaný veliteľom 11. pešej divízie generálom Gajdom v. r. zo dňa 21. februára 1924 
adresovaný Zemskému vojenskému velitelství v Bratislavě. Posádkové velitelství v Košicích. Čj. 
108/ubyt. Stavby domů pro voj. Gážisty dle vl. nař. 164/1922. AMK, Technické odd.
40 List adresovaný Mestskej rade v Košiciach, od Ministerstva zemědělství Československé 
republiky č. 36.450-I/a./1924, zo dňa 21. mája 1924. Vec: Košice, Štátna vyššia hospodárska 
škola. – Stavby domov pre vojenských gážistov. AMK, Tech. odd.
41 Zápisnica komisie zvolanej na základe výnosu MNO č. j. 983/stav. 1924, Voj. staveb. riaditeľstva 
zo dňa 26. februára 1924, č. j. 50 21 54/1924. AMK
42 Z listu č. 3681/1.- 1924 Voj. Stavebnej odbočky č. 11 v Košiciach adresovanému Mestskému 
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Hustotu zástavby severovýchodnej časti Košíc na začiatku 20. rokov 20. storočia 
názorne ukazuje výkres situácie územia komplexu bývalej kadetskej školy (obr. 3), kde 
boli napokon situované aj obidva plánované bytové domy.43 Pozemok, ktorý bol pôvodne 
súčasťou veľkej záhrady – bývalého majetku vojenského eráru, bol ohraničený na 
východnej strane potokom Čermeľ, na južnej strane novovytvorenou ulicou Kadetskou 
(Slovenskej jednoty) a na západnej strane ulicou Komenského (obr. 4). V novembri 1924 
bola podaná žiadosť na predbežné schválenie zastavovacieho plánu (situácie v mierke 
1:500), aby bolo možné vypísať verejnú súťaž.44 V zadaní sa uvažovalo o postavení dvoch 
dvojposchodových sekciových radových obytných domov pre dôstojníkov, spolu s ôsmimi 
dvojizbovými bytmi a so štyrmi trojizbovými bytmi s príslušenstvom (obr. 5, 6). Každý 
dom mal mať svoj vlastný vstup z Kadetskej ulice, tiež zadný východ na spoločný vnútorný 
dvor. V suteréne zo strany dvora sa mali nachádzať spoločné práčovne s predsienkou 
a záchodom (v každom dome jedna) a suterénne byty s jednou miestnosťou, predsieňou, 
záchodom a komorou. Napokon mal každý dôstojnícky dom po štyri byty dvojizbové a dva 
byty trojizbové, s úplným príslušenstvom a dva jednoizbové suterénne byty so záchodom 
pre domovníka.45 Autorom projektu štátnych bytových domov pre vojakov (1924), 
ktoré boli postavené na pozemku ako prvé (1924 – 1925), bol český architekt Komárek 
z Vojenskej projekčnej kancelárie v Prahe.46 Projekt ďalšieho sekciového bytového domu 
pre vojakov, ktorého hlavné priečelie bolo orientované na juh, do Kadetskej ulice, bol 
z roku 1925.47 Dvojposchodový podpivničený dom s tradičnou šikmou strechou, ktorý 
má obdobnú dvojtraktovú dispozíciu a o čosi členitejší dizajn uličného priečelia ako 
bytové domy, ktoré tu boli postavené o čosi skôr, svojou hmotou uzatvára južnú stranu 
novovytvorenej Kadetskej ulice (teraz ul. Slovenskej jednoty, obr. 7).

Veľká časť voľného stavebného pozemku pri Kadetskej škole (roh Komenského 
a Kadetskej ulice) bola ponechaná pre plánovanú výstavbu ďalších nájomných bytových 
domov stavebného družstva dôstojníkov košickej posádky, ktorá sa realizovala v závere 
20. rokov. Ulica Komenského bola už vtedy vybudovaná a jej súčasťou bol vodovod, 
kanalizácia aj elektrické vedenie. Jej výhodná poloha, existujúce električkové dopravné 
spojenie s blízkym centrom mesta a železničnou stanicou smerom na juh, a aj opačným 
smerom do Čermeľa, do blízkeho lesoparku, poskytovali Košičanom, ale aj novým 
obyvateľom atraktívne prostredie pre kvalitné bývanie, mestské vyžitie a zároveň aj 
rekreáciu. Okrem prechádzok v blízkych lesoch v Čermeľskom údolí a na Bankove, 
lokalitách, na ktoré vo svojich spomienkach s nostalgiou spomína aj maďarský spisovateľ – 
dnes už svetového mena, Košičan Sándor Márai,48 mali obyvatelia k dispozícii v blízkosti 

úradu v Košiciach. Zo dňa 27. VIII. 1924. AMK
43 Žádost o povolení ke stavbě obytných domů pro voj. gážisty a to: 2 domů pro důstojníky. 
Bratislava, dne 22. listopadu 1924. + Situační plán komplexu býv. kadetní školy v Košicích (výtah 
z katastr. Mapy, M 1:1000, 1924). Zdroj: AMK Kováčska 20, Košice.
44 Verejná súťaž bola nariadená výnosom MNO. Č. j. 9960/stav. zo dňa 29. X. 1924. Z listu 
adresovanému Notárskemu úradu mesta Košice z 31. novembra 1924. AMK.
45 Mestský notársky úrad v Košiciach, ako I. stupňová stavebná vrchnosť udelila predbežné 
stavebné povolenie na stavbu II. poschodového obytného domu pre dôstojníkov a rotmajstrov 
v Kadetskej ulici na návrh technického oddelenia na prevedenie žiadanej stavby podľa priložených 
plánov. (List č. 56009/1924, not. ú., Košice 27. 11. 1924). Tiež: Souhrn příloh k žádosti o povolení 
ku stavbě dvou obytních domu pro voj. gážisty v Košicích. V Bratislavě, dne 21. listopadu 1924. 
AMK, Technické oddelenie, Komenského ul.
46 Košice – sever, Slovenskej jednoty 9, 11 (predtým ul. Kadetská).
47 Košice – sever, Slovenskej jednoty 13. Dokumentácia: Vojenský stavebný odbor v Košiciach. Návrh 
na postavění činž. domu pro rotmistry v KE, M 1:100. V Košicích v říjnu 1925. AMK, Techn. odd.
48 Márai, Sándor: Spoveď mešťana. Kaligram, Bratislava 2011, s. 86-92.
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mesta obľúbené kúpele, tzv. Ľudovítov prameň (v medzivojnovom období a aj neskôr tzv. 
„Gajdove kúpele“).49 Budovy tu postavené koncom 19. storočia časom schátrali, a kúpele 
napokon zrekonštruovala košická pobočka Zväzu československého dôstojníctva. V roku 
1923 bol podľa projektu architekta Rudolfa Brebtu na brehu Hornádu vybudovaný 
plavecký bazén a v športovom areáli sa postavilo nové futbalové ihrisko s drevenými 
tribúnami a šatňami. K mimoriadne obľúbeným a v sezóne často využívaným aj 
civilným obyvateľstvom, patrilo vojenské letné kúpalisko, pôvodne pochádzajúce ešte 
z čias Rakúsko-Uhorska.50 Jeho výstavba sa datuje do rokov 1864 – 1869, keď Vojenská 
plaváreň už bola zakreslená v tzv. Homolkovom pláne mesta Košice. Vojenská plaváreň, 
nachádzajúca sa v tesnej blízkosti Komenského ulice, bola súčasťou budovy „Kadetky“ 
postavenej v roku 1856 (obr. 8), v tom čase top uhorskej vojenskej akadémie.51 Plaváreň 
prešla v roku 1937 rozsiahlou rekonštrukciou, ktorej rozsah prvý návrh z roku 1936 ešte 
naplno nerieši.52 Jej pôvodné vybavenie bolo nielen zastarané, ale aj značne schátrané, 
drevené kabínky boli napadnuté hnilobou a ani hygienické parametre nezodpovedali 
modernej dobe. Druhý variant riešenia rekonštrukcie areálu Vojenského kúpaliska (obr. 
9) je oveľa veľkorysejší a jej návrhom bol poverený odborník, český architekt Otlováček, 
ktorý pôsobil na Veliteľstve VI. Zboru Stavebného riaditeľstva Košice.53 Bazén, pôvodne 
napĺňaný potrubím vodou z Čermeľského potoka, s rozmermi 15,20 x 38 m, mal najskôr 
slúžiť najmä vojenskej plaveckej škole.54 Okrem obnovy bazéna, bolo nanovo postavených 
55 kabín na prezliekanie, štyri moderné sprchy hneď pri bazéne a tiež po dve hygienické 
zariadenia pre mužov a aj pre ženy. Nad kabínami orientovanými na južnú stranu boli 
vytvorené ležadlá na opaľovanie. Komplex areálu plavárne zo severnej strany uzatváral 
vysoký tehlový múr so zakomponovaným vstupom a pokladňami. Smerom k obytnému 
bloku „Poštovej rodiny“, na Tomášikovej ulici sa nachádzala prízemná budova z roku 
1931 s malou obchodnou prevádzkou. Práce na obnove a rekonštrukcii plavárne boli 
začaté 15. mája 1937 stavebnou fi rmou českého architekta Václava Bartoša a dokončené 
1. júna 1937.55 

49 Generál Radola Gajda, rodným menom Rudolf Geidl (* 14. február 1892 Kotor – † 15. apríl 
1948 Praha) bol český dôstojník, jeden z hlavných veliteľov česko-slovenských légií v Rusku 
medzi rokmi 1922 – 1924 velil divízii v Košiciach,
50 Výkres z roku 1880: “Plan über die rekonstrukcion der Schwimmschübeim Infanterie – 
Kadetenschrift schände zü Kaschau.“ AMK, Technické odd., Komenského 39/A (Vojenská správa). 
Plaváreň – zbúraná a Kadetka.
51 Pre civilnú verejnosť bola Vojenská plaváreň otvorená od 1. 7. 1881, ako o tom informovali 
vtedajšie noviny „Kaschauer Zeitung“ z 31. 5. 1881. Vďaka Vojenskej plavárni mohli Košičania 
sledovať prvý vodnopólový zápas v Košiciach už v roku 1911.
52 Projektová dokumentácia z apríla 1936: Adaptace vojenské plovárny. Vypracoval Bobiš 
Vilém, M 1:50, Vojenská stavební odbočka 11 v Košiciach. Mestský notársky úrad schválil plán 
25. 4. 1936. AMK, Technické odd. Komenského 36/A.
53 Dobová dok., výkres: Vojenská plovárna Košice. Vel. VI. Sboru - Stav. řed. Košice. Duben 1937, 
M 1:50. AMK.
54 Privádzač vody z Čermeľského potoka po jeho presmerovaní do dnešného koryta v roku 1953 
zanikol. Veliteľ Kadetky v tom čase zameranej na masový výcvik vojenských výsadkárov na prevádzke 
a údržbe Vojenskej plavárne nemal záujem. Objekt postupne chátral a bol striedavo v prevádzke. 
Plaváreň zanikla koncom päťdesiatych rokov ako dôsledok rozšírenia Komenského ulice.
55 Listina č. 26795/1937, not. Predmet: Veliteľstvo VI. zboru, žiadosť o udelenie užívacieho 
povolenia na prístavbu 55 ks kabín vo vojenskej plavárni na poz. Čís. Kat. 2703 na ulici Komenského 
v Košiciach. AMK, Technické odd., Komenského 39/A.
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Stavebné bytové družstvo dôstojníkov a rotmajstrov

„Stavebné bytové družstvo dôstojníkov a rotmajstrov“ v Košiciach plánovalo začiatkom 
jari začať s výstavbou ďalších nájomných bytových domov so 72 bytmi pre dôstojníkov.56 
Trojposchodový polyfunkčný bytový komplex vojenských gážistov (dôstojníkov 
a rotmajstrov), postavený pomocou výnosu tzv. losovej pôžičky v rokoch 1925 – 1927, 
uzatváral priestranný vnútorný dvor s parkovou úpravou (obr. 10). Dobová tlač ako autora 
projektu tohto rozsiahleho moderného bytového komplexu uvádza pražského architekta 
Rudolfa Brebtu, ktorý v medzivojnovom období pôsobil v Košiciach a svojou tvorbou 
výrazne zasiahol do architektúry medzivojnových Košíc.57 No je pravdepodobné, že projekt 
vznikol v spolupráci s českým architektom Vojtěchom Šeborom, ktorý v tom čase pôsobil 
v Bratislave na referáte verejných prác a ktorého podpis fi guruje na všetkých výkresoch 
dokumentácie (1925). Bytové domy (12. sekcií) postavila košická fi rma Ing. Aloisa Nováka 
za dva roky (1926 – 1927).58 Okrem jednoizbových bytov (izba, kuchyňa a záchod), ktoré 
sa nachádzali vo vyvýšenom suteréne, vždy jeden byt pri každej sekcii, boli na poschodiach 
situované iba dvojizbové a trojizbové byty. Kuchyne so šporákom na tuhé palivo boli 
orientované do vnútorného dvora. K samozrejmej výbave bytu patrila komora, izba pre 
slúžku, samostatný záchod a kúpeľňa, a ku každej sekcii bola v suteréne k dispozícii 
moderne vybavená práčovňa. Priestranné izby orientované na ulicu, presvetlené vysokými 
oknami, ako aj presklené vertikály schodísk, spĺňali nové požiadavky na presvetlenie 
obytných priestorov. Byty situované v nárožiach mali veľké loggie, iné sekcie zase 
balkóny, vždy riešené vzhľadom na svetové strany a celkovú kompozíciu fasády. Každé 
priečelie bolo iné, no z hľadiska kompozičného členenia bolo uprednostnené vodorovné 
členenie pred vertikálnym. Horizontalitu uličnej fasády členili iba vertikálne okenné 
pásy schodísk jednotlivých sekcií. Racionálne riešené dispozície bytov s možnosťou ich 
priečneho vetrania, ktoré umožňoval konštrukčný dvojtrakt, naznačovali nástup európskej 
moderny do prostredia Košíc. Fasády takmer bez ozdôb, rozihrané telesami predstupujúcich 
balkónov s geometrickou štylizáciou, pútavou najmä pri pohľade na dom zdola, mu 
dávajú originálny vzhľad. Prekvapujúce sú najmä veľké nárožné okná (nárožie Slovenskej 
jednoty – Czambelova, Czambelova – Chalúpkova) a dlhé línie loggií (nárožie Slovenskej 
jednoty – Komenského a Komenského – Chalúpkova ulica), v súčasnosti tiež presklené. 
Sú totiž charakteristické pre neskoršie obdobie – funkcionalistickú architektúru 30. rokov. 
Celkový ráz modernosti bytového komplexu dopĺňalo veľkoplošné presklenie výkladov 
obchodných priestorov v parteri, prístupných z Komenského ulice.

V rovnakom čase, takmer paralelne, sa v blízkom centre mesta staval ďalší rozsiahly 
komplex bytových domov pre štátnych zamestnancov (obr. 11). Aj na tieto byty bolo 
podaných 216 žiadostí zo strany vojakov. Vzhľadom na prísľub župana, mohli – v istej 

56 Košice – sever, Komenského 35 – 39, Slovenskej jednoty 1 – 5, Czambelovej 2 – 6 a Chalúpkovej 
ulici 1– 5.
57 Architekt Rudolf Brebta (15. 12. 1885 – 18. 11. 1953). Od roku 1922 – 1938 pôsobí pracovne 
v Košiciach.
58 Žiadosť štátnej stavebnej správy na novostavbu obytných domov pre dôstojníkov na 
Komenského ulici v Košiciach o udelenie povolenia na stavbu trojposchodových obytných 
budov pre dôstojníkov na Komenského ulici. Stavebné povolenie na dva obytné domy sa vydalo 
21. 1. 1925 pod č. 2795/1925, not. úr. Kolaudácia bytových domov prebehla 23. marca 1927. AMK, 
Technické oddelenie, Komenského ul. Mestský not. úrad v Košiciach, č. 35539/1926 n. ú.: Žiadosť 
o udelenie obývacieho povolenia. 3. septembra 1926. Povolenie na obývanie 12-trojposchodových 
domov postavených na rohu Komenského a Kadetskej ul. majetku Štátnej správy Ministerstva 
verejných prác. AMK
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miere – na časti týchto novopostavených bytov participovať aj vojenskí gážisti. Rozsiahly 
obytný komplex pre takmer dvesto rodín štátnych zamestnancov všetkých rezortov sa 
postupne staval päť rokov (1923 – 1928).59 Robustnú monumentálnu architektúru 
s výrazným geometrickým členením uličných fasád a dizajnérsky riešenými vstupmi 
a podchodmi realizovali domáce fi rmy Ing. Huga Kaboša, fi rma Ing. Aloisa Nováka 
Košice a Spojená účastinná spoločnosť Bratislava. Projekt bytového komplexu zaradený 
medzi národné kultúrne pamiatky, ktorý sa nachádza v príjemnom prostredí v blízkosti 
bývalého Mlynského náhonu a mestského parku, vyhotovil významný pražský architekt 
Bedřich Bendelmayer.60 

Bytové domy pre stavebné družstvo štátnych zamestnancov v Košiciach

Problém akútneho nedostatku bytov pre vojakov nemohla vyriešiť ani táto veľkoryso 
koncipovaná bytová kolónia štátnych zamestnancov všetkých rezortov.61 Keď v roku 1926 
architekt Josef Štěpán62 v Bratislave pracoval na projekte trojposchodových radových 
schodišťových sekciových bytových domov pre Košice, vojaci presadili, že medzi domy 
pre poštových, železničných a policajných zamestnancov boli zaradené aj dva bytové 
domy pre vojakov.63 Realizácia radovej zástavby dvojdomov pre štátnych a železničných 
zamestnancov a tiež pre poštových zamestnancov bola referátom Ministerstva verejných 
prác formou súťaže zadaná fi rme Ing. Zdeněk Frič a Ing. Alois Novák, Košice. Výstavbu 
dvojdomu pre železničných zamestnancov získala v konkurze fi rma Dr. Jaroslava 
Bursíka z Ružomberka, a stavba dvojdomu pre rotmajstrov bola prevedená fi rmou 
arch. Františka Klimeka, staviteľa z Košíc.64 Dispozície priestranných bytov, kde sa na 
prevýšenom prízemí nachádzali veľké jednoizbové byty s kompletným príslušenstvom 
a hospodárskou loggiou orientovanou do vnútorného dvora, boli maximálne funkčné. 
Aj veľkoryso riešené domovnícke byty v suteréne, síce orientované na sever do dvora, 
mali vlastnú kúpeľňu a záchod. Každý z navrhnutých dvojdomov mal takýto domovnícky 
byt situovaný pri veľkej práčovni, ktorý bol prístupný tak z dvora, ako aj zo spoločných 
vstupných priestorov. Na ďalších poschodiach sa v každom dvojdome nachádzali dva 

59 Košice, Štefánikova 8 – 16, Podtatranského 2, Stará Baštová 1 – 9, Hrnčiarska 3 – 7. Viac v liste 
Posádkového veliteľstva v Košiciach (č. j. 108/ubyt.: Stavby domů pro voj. gážisty dle vl. Nařízení 
164/1922) adresovanému Zemskému vojenskému veliteľstvu v Bratislave zo dňa 21. februára 
1924. AMK, Technické oddelenie.
60 Architekt Bedřich Bendelmayer (1872 – 1932) rokoch 1889 – 1895 študoval na pražské 
umeleckopriemyslovej škole u profesora Bedřicha (Friedricha) Ohmanna (1858– 1927), neskôr 
pôsobiaceho vo Viedni. Patril k jeho najlepším žiakom, a po ukončení štúdia pracoval v jeho 
ateliéri. Množstvo ním vyprojektovaných stavieb v Čechách aj na Slovensku sú príkladom kvalitnej 
architektúry prvej tretiny 20. storočia.
61 Organizácia združenia v Poštovej Únii podala sťažnosť ministerstvu verejných prác a žiadajú 
zrušenie prídelového systému. Denník České noviny dostáva denné sťažnosti Košičanov na 
prideľovanie bytov v tejto novostavbe v štátnych domoch na Hrnčiarskej ulici v Košiciach. Najviac 
protestov je proti nespravodlivému prideleniu bytu kapitánovi Vězníkovi, ktorý už má krásny byt 
v Tordássyho ulici. Viac v: O byty v Hrnčírské ulici. In České noviny, 27. 5. 1927. Tiež v: Státní 
novostavba v Hrnčířské ulici v Košicích. In České noviny, 6. 5. 1927.
62 „Návrh na stavbu stát. obytních domů pro rotmistry.“ Architekt Jos. Štěpán. M 1:100. Bratislava, 
listopad 1926. MNÚ schválil 14. apr. 1927. AMK, Tomášikova ul. Bytové domy pre poštových, 
železničných, policajných zamestnancov a rotmajstrov.
63 Košice – sever, Tomášikova 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21.
64 Žiadosť stavebnej správy štátnych obytných domov na stavbu III. poschodového domu na 
Tomášikovej ul. 10 a 12. Žiadateľ: Inž. František Dvořák, staviteľ: arch. František Klímek. Stavba 
bude dokončená v červenci a používaná od 1. srpna 1928. V Košiciach 10. júla 1928. AMK.
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dvojizbové a dva jednoizbové byty s veľkými izbami orientovanými na juh, na ulicu. 
Bytové domy dokončené za jeden rok od začatia výstavby v roku 1927 (posledný pre 
rotmajstrov v auguste 1928), svojím stvárnením prezentovali tradíciou potvrdené formy, 
s náznakmi ducha českého „národného slohu“. Dlhá, hladká plocha uličnej fasády 
s pravidelným rastrom okien, ktoré boli olemované šambránami, je vertikálne členená 
soklom v parteri a výraznými horizontálnymi rímsami na poschodiach. Dizajn jednotlivých 
vstupov do domov, čiastočne korešpondujúci s dekórom radikálneho českého kubizmu 
(ktorý sa vo svojej dynamickej forme na Slovensku nikdy celkom nezakorenil), má svoju 
nespornú estetickú kvalitu (obr. 12, 13). Variantne riešené – kubisticky abstrahované 
vstupné portály, nad ktorými sa mierne lomila stena, obohatili novovytvorenú ulicu, 
napájajúcu sa cez vedľajší dom na ulicu Komenského.

Bytové domy z výnosov losovej pôžičky pre všeobecne prospešné stavebné 
družstvo štátnych a železničných zamestnancov v Košiciach

Moderný trojposchodový, v nároží štvorposchodový, bytový dom na Komenského ulici 
v Košiciach65 je dielom významného českého architekta Josefa Mareka.66 Do architektonického 
života na Slovensku vstúpil na podnet Dušana Jurkoviča už v roku 1919 ako referent vládneho 
komisariátu na ochranu pamiatok s pôsobnosťou pre celé Slovensko. Ako pracovník referátu 
ministerstva verejných prác v Bratislave, kde nastúpil do zamestnania v roku 1925, na 
základe víťazstiev v súťažiach projektuje viaceré obytné domy pre štátnych zamestnancov 
a vojenských gážistov v Bratislave, Košiciach, Šahách aj v Malackách. V tom istom čase 
na ministerstve pracoval aj ďalší český architekt Josef Štěpán, ktorý je autorom projektov 
košických bytových domov na vedľajších, v tom čase ešte nezastavaných parcelách (1926). 
Je preto pravdepodobné, že spolu konzultovali tak osadenie radu sekciových bytových 
domov do novovytvorenej Tomášikovej ulice, ako aj uzavretie nárožia na Komenského ulici, 
a následné vytvorenie tichého vnútorného dvora so zeleňou (obr. 14).

Marek, vedomý si moderných nárokov na bývanie, dvojkrídlovú hmotu bytového 
domu izbami orientuje na južnú (juhovýchodnú), v tom čase práve vytýčenú Tomášikovu 
ulicu a na západnú stranu, na ulicu Komenského. Nadštandard výbavy bytového domu 
zabezpečovali okrem skladových priestorov v suteréne aj moderne vybavené práčovne 
a žehliarne, a v každej sekcii byt domovníka s príslušenstvom. Prevýšená hmota nárožia 
v úrovni šikmej strechy v projekte skrývala miestnosť „Radio Quarz“ – knihovna67 
s východom na dve veľké terasy. Defi nitívna podoba bytového domu sa od projektu 
čiastočne odklonila a nárožie je akcentované ďalším nadstavaným poschodím.

Asymetrickú kompozíciu priečelí charakterizuje raster veľkých okien združených 
v horizontálnych líniách. Aj línia sokla v úrovni ulice, či rímsy nad prízemím alebo pod 
65 Košice – sever, Komenského 41, 43/Tomášikova 1.
66 Architekt Josef Marek (1889 – 1965). Absolvent štúdia architektúry v Prahe, žiak profesora 
Kotěru. Bol významným predstaviteľom slovenskej medzivojnovej architektúry a urbanizmu. 
Svojou tvorbou prispel nielen k rozvoju stavebnej kultúry, ale aj k pokroku v oblasti urbanizmu, 
priestorového plávania a problematike stavby miest. Viac v: PhDr. Katarína Haberlandová: Život 
a dielo architekta Josefa Mareka (1889 – 1966), Dizertačná práca, Bratislava 8/2016.
67 Pravdepodobne nešlo o miestnosť na vysielanie, ale na počúvanie, architekt naprojektoval 
niečo ako mediálnu miestnosť, kde sa budú dať čítať aj knihy, časopisy a tiež počúvať vysielanie 
rádiostaníc. To ako vieme z K. Čapka – bola dosť veľká aparatúra a človek bol k nej pripojený 
káblami (pozri nižšie). Odkazuje to na povojnové časy, v roku 1920 v USA, v roku 1922 – BBC, 
v roku 1923. už Československo – Praha: vysielanie rádia, v roku 1925. pokusy z Hanisky pri 
Košiciach, 1926 v Bratislave, a v roku 1927 v Košiciach. Zdroj: Mgr. Ivana Jáchymová, Radio 
Regina, Košice.
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úrovňou strechy, ktoré prebiehajú cez obe uličné priečelia, zdôrazňujú horizontalitu. 
Ustúpené hmoty nárožia s predzáhradkou na prízemí modelujú hmoty inak plochých 
fasád bez loggií a balkónov. Úsilie autora projektu o očistu architektonického formálneho 
aparátu bytového domu pre železničných zamestnancov je evidentné. Tým, ako sa 
popasoval s košickým zadaním tohto bytového domu, smeruje k moderne. Pravda, nie 
sú to ešte kvality architektovho najznámejšieho a najvýznamnejšieho diela, za ktoré sa 
považuje bratislavský polyfunkčný bytový komplex družstva železničných zamestnancov 
AVION. No projekt na AVION, riešený už v puristickom duchu – úplne bez ozdôb, 
vytvoril až o tri roky neskôr (1929),68 v čase, keď bytový dom pre štátnych a železničných 
zamestnancov v Košiciach dokončovala košická fi rma Ing. Aloisa Nováka (1927 – 1929).

Projekt vedľajšieho bytového domu69 pre štátnych a železničných zamestnancov na 
Komenského ulici realizuje architekt Rudolf Brebta o rok neskôr (1927).70 Doterajší výskum 
nepriniesol poznanie, čo konkrétne spôsobilo isté oslobodenie sa Košických architektov 
a staviteľov od Bratislavy, ale predpokladáme, že architekt Brebta vyhral súťaž. Dve sekcie 
trojposchodového bytového domu s originálnym tvaroslovím moderny, líniami sokla, 
korunnej aj kordónovej rímsy plynulo nadväzujú na vedľajší nárožný dom. Expresívne 
stvárnenie hlavného uličného priečelia s odkazmi na rondokubizmus v redukovanej, menej 
výraznej podobe, architekt s obľubou používal v závere dvadsiatych rokov aj na iných 
košických zákazkach.71 Abstraktný, stále ešte na klasické prvky odkazujúci štýl (zuborez 
a i.) importovaný z Čiech, s výraznými valcovými a kubistickými hranolovými tvarmi, 
je čitateľný aj na bytovom dome pre zamestnancov tabakovej továrne v Košiciach a tiež 
na Masarykovom sociálnom dome.72 Bytový dom, ktorý postavila fi rma Inž. A. Nováka 
v priebehu rokov 1927 – 1928, svojou výtvarnosťou púta aj dnes. Zaujme najmä dynamickým 
riešením vstupného portálu (Komenského 45), dizajnom riešenia balkónov, tiež červenej 
brány s guľovými plastickými prvkami (Komenského 47). Konštrukčný dvojtrakt umožnil 
architektovi riešiť dispozície dvojizbových bytov v kontexte s aktuálnymi európskymi 
trendmi. Do centra dispozície sa dostáva vstupná hala sprístupňujúca dve samostatné 
nepriechodné izby orientované do Komenského ulice, kuchyňu s izbou pre slúžku, 
hospodársku loggiu, kúpeľňu a samostatné WC.

Napriek skutočnosti, že všetky doposiaľ uvedené družstvá získali byty pre svojich členov 
za viac či menej výhodných podmienok a výdatnej podpory štátnej správy, v Košiciach 
medzi obyvateľmi naďalej prevládala nespokojnosť s riešením bytovej krízy. V rezolúcii 
Zväzu nájomníkov v Košiciach z 20. marca 1927, adresovanej Mestskému zastupiteľstvu, 
je vyjadrená ostrá kritika voči vedúcim činiteľom mesta Košice. Zväz nájomníkov na svojej 
valnej hromade zhodnotil činnosť mesta v tomto smere za nedostatočnú a žiadal, aby si mesto 
zobralo príklad z iných miest na Slovensku, ba aj z miest na Podkarpatskej Rusi. Mesto sa má 
68 Túto úlohu získal Marek v užšej súťaži s Klementom Šilingerom v roku 1929. Avion patril vo 
svojej dobe k najlepšie riešeným a vybaveným obytným budovám na Slovensku. Viac v Šlachta 
Štefan: Jozef Marek, Profi l. Projekt 7 – 8/329 – 330/89, s. 66-67.
69 Košice – sever, Komenského 45, 47.
70 Projekt: „Činžovní dom z výnosu losové půjčky pro obecně prospěšné stavební družstvo státních 
a železničních zaměstnanců v Košicích. Zastavění parcel I., II. a Průčelí do Komenského ulice. 
Košice v Březnu 1927, architekt Rudolf Brebta.“ M 1:100. AMK
71 Košice – mesto, Garbiarska 7 – 11. Výkres: Situační plán obytních domů pro úředníky, 
podúředníky a zaměstnance tabákové továrny v Košicích, M 1:1000. Košice, v listopadu 1928. 
MNÚ schvaľuje plán 24. IV. 1929. Peč.: Brebta Rudolf, architekt. Zdroj: AMK, Technické odd.
72 Projekt: „Plán na postavenie „Sociálneho domu“ pre mesto Košice. Predné priečelie, M 1:100. 
Košice v októbri 1928. Architekt Rudolf Brebta. Zdroj: Sociálny domov, ul. Milosrdenstva 29. 
AMK, Technické odd.
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snažiť o to, aby účinnou stavebnou aktivitou, úrokovou garanciou, poskytovaním dlhodobej 
amortizačnej pôžičky pre stavebníkov, tiež využitím štátnej podpory vyplývajúcej zo zákona 
o stavebnom ruchu, sa aktívnejšie zúčastnilo na odstraňovaní bytovej krízy. Mestu bola 
predložená písomná požiadavka, aby za účelom povzbudenia stavebného ruchu v Košiciach 
mesto okamžite zaviedlo všetky potrebné opatrenia.73 

Akoby nepriamou odpoveďou na tieto sťažnosti občanov bol dlhší komplexný článok 
českého inžiniera architekta Václava Janouda, člena mestskej rady a zastupiteľstva mesta 
Košice, publikovaný o 5 rokov neskôr, v roku 1932. Vo svojom texte Janoud opisuje 
situáciu Košíc z hľadiska bývania na začiatku 20. rokov hneď po ukončení 1. svetovej vojny 
a poukazuje na to, že už pred vojnou sa tu silne pociťoval nedostatok kvalitných zdravých 
bytov, ako napokon v takmer všetkých mestách na Slovensku. Naopak, objektívne opisuje 
prvé úspechy ešte v časoch neistoty, ako napríklad investície Ministerstva železníc a neskôr 
viacerých zamestnaneckých družstiev, ktoré úspešne využívali pozitíva zákona o stavebnom 
ruchu.74 Okrem iného tvrdí, že aj keď výhody tohto zákona v poslednom čase nie sú až 
také výhodné, ako v boli predchádzajúcich rokoch, napriek tomu sú značné a umožňujú 
realizáciu novostavieb s úspechom. S uznaním konštatuje, že o zlepšenie pomerov sa 
vo veľkej miere zaslúžila najmä štátna správa, ktorá na svoje vlastné náklady, ale aj 
využívajúc zákon o stavebnom ruchu, ktorým bolo podnikanie v stavebníctve za výhodných 
podmienok umožnené, ho využila najmä na potreby bytové. Resty vidí v riešení bývania 
pre najchudobnejšie vrstvy, keďže malých bytov je najväčší nedostatok.75 Stavby doposiaľ 
mestom prevedené (do roku 1932, napr. dostavba južnej nemocnice, výstavba novej hasičskej 
kasárne, modernej dievčenskej meštianskej školy a i.) si vyžiadali celkový náklad 16 000 000 
korún, a tiež náklady na uličné, kanalizačné a vodovodné úpravy neboli menšie.76

Bytové domy „Poštová rodina v Košiciach“

Začiatkom tridsiatych rokov bývala v bytoch s maximálne dvoma miestnosťami 
ešte drvivá väčšina slabšej sociálnej vrstvy na celom Slovensku. Medzivojnová snaha 
1. ČSR poskytnúť kvalitné bývanie všetkým (napriek hospodárskej kríze pretrvávajúcej 
v Československu v rokoch 1929 – 1933), priniesla nádej aj tým najchudobnejším. V roku 
1930 vyšiel v Bratislave nový zákon č. 45 o stavebnom ruchu, ktorý zaručoval vysoké štátne 
príspevky v oblasti bývania. V zákone boli po prvýkrát zakotvené pojmy, ako malý byt 
a najmenší byt pre nemajetných jednotlivcov. Pri stavbe domu s malými bytmi poskytoval 

73 List – Rezolúcia Zväzu nájomníkov v Košiciach adresovaná Mestskému zastupiteľstvu z 20. 
marca 1927. AMK, šk. 121.
74 Zákon o stavebnom ruchu bol predlžovaný z roka na rok od roku 1921, no jeho výhody sa stále 
zmenšovali. Priame podpory a štátne záruky sa znižovali, takže podľa zákona č. 45 a vládneho 
nariadenia č. 66 z roku 1930 sa štátna správa obmedzila len na poskytovanie záruky za II. hypotéku 
do výšky 40 až 50 % stavebného nákladu, udelenie štátneho príspevku vo výške 2 ½% na zaručenú 
a nezaručenú pôžičku pre najmenšie byty a konečne z poskytovania daňových úľav pozostávajúcich 
z dočasného oslobodenia postavených budov od dane domovej a od všetkých prirážok k tejto dani, 
t. j. prirážok zemských, okresných, obecných a pod. na dobu 25 rokov v prípade domov s malými 
bytmi a na 15 rokov, keď sa jedná o iné stavby. Oslobodenie od platenia dávky z nájomného 
platí obdobne, ale len na dobu 20, prípadne 10 rokov. Zdroj: Václav Janoud, člen mestskej rady 
a zastupiteľstva mesta Košíc: Stavebný ruch v Košiciach, s. 47-57. In Mesto Košice 1932, publikácia 
pre propagovanie cudzineckého ruchu a turistiky. Zostavil Gustav Bianchi, Banská Bystrica, 1932.
75 Pre svojich zamestnancov postavilo mesto Košice v južnej časti mesta v roku 1931 kolóniu 32 
družstevných radových rodinných domov s jednoizbovými, podľa zákona o stavebnom ruchu tzv. 
najmenšími bytmi s potrebným hygienickým príslušenstvom. Tamže.
76 Tamže.
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štát záruku na pôžičku do výšky 40 % stavebných nákladov, a pri najmenších bytoch dal 
štát aj príspevok na poskytnutú pôžičku. O záruky štátu mohli požiadať obce aj družstvá.77 

Medzi najlepšie príklady sociálneho bývania v Bratislave začiatku tridsiatych rokov 
sú považované dve realizácie architektov Friedricha Weinwurma a Ignáca Vécseia. Ide 
o Unitas na Šancovej a Novú dobu na Vajnorskej ulici. O stavbe rozsiahleho komplexu 
mestského sociálneho bývania na Šancovej ulici 21 – 63 (Unitas) sa rozhodlo ešte 
v roku 1930.78 Weinwurm s Vécseiom navrhli sedem pozdĺžnych pavlačových bytových 
domov postavených kolmo na rušnú ulicu, čím eliminovali hlučnosť bytov a zlepšili ich 
oslnenie. Koncepciu modernistickej riadkovej zástavby bytových domov so severojužnou 
orientáciou v Bratislave postavili za dva roky (1931 – 1932).

Informácie z Bratislavy prichádzali do Košíc prekvapujúco rýchlo. Košický architekt 
Emil Gottesmann,79 ktorý v tom čase navrhuje dva bytové domy pre poštových 
zamestnancov na severe Košíc, použil obdobnú, v Košiciach celkom novú riadkovú 
koncepciu zástavby.80 Prvý variant projektu bol hotový vo februári 193181, a na jar bolo už 
vydané aj stavebné povolenie.82 Napriek projektu nesporných kvalít, kde sa na typickom 
podlaží nachádza šesť moderných bytov (2x trojizbový a 4x jednoizbový) prístupných 
dvomi schodiskovými ramenami, už na jeseň toho istého roku je hotový nový projekt.83 
Predpokladáme, že stavebné družstvo, a tým aj architekta k zmene prinútili ekonomické 
výhody, ktoré priniesol nový zákon.84 Pôvodnú elegantnú symetrickú kompozíciu 
sekciového bytového domu s plochou strechou (v tom čase prvou v tejto lokalite), 
v ďalšom projekte architekt úplne podriadil funkčnosti (obr. 15). Štvorposchodový 
bytový dom (prvý z dvoch, ktoré tu boli postavené fi rmou Pittel & Brausewetter 
v Košiciach za 18 mesiacov),85 bol pavlačami otočený k Vojenskej plavárni,86 západným 
smerom do Komenského ulice. Prístup obyvateľov na pavlače z predstúpeného, centrálne 

77 NĚMEČEK, Jan. Výstavba malých a najmenších bytov s podporou podľa zákona o stavebnom 
ruchu. Forum 3. 1933, s. 51.
78 Bytový komplex Unitas na Šancovej ulici, architekti Friedrich Weinwurm, Ignác Vécsei, 1931 – 
1932. In Szalay Peter, Haberlandová Katarína, Andrášiová Katarína, Bartošová Nina,& Ateliér 
Bogár, Králik, Urban. Moderná Bratislava 1918 – 1939. Tridsiate roky: desaťročie zdravého 
sociálneho bývania, s. 156-163. Bratislava : Vydavateľstvo Marenčin, 2013/2014.
79 Architekt Ing. Emil M. Gottesmann (1900 – 1944). Od konca dvadsiatych rokov majiteľ 
projekčnej kancelárie v Košiciach na ul. Slovenskej jednoty (predtým Fügnerova). Autor viacerých 
kvalitných rodinných a bytových domov, tiež modernej hrobky rodiny Krčméry, ktorú postavil 
Angelo di Valentin (1936) na cintoríne Rozália. Podieľal sa aj na návrhoch výstavných pavilónov 
na výstave EXPO 1938 v Košiciach.
80 Košice – sever, Tomášikova 2, 4, 6.
81 „Projekt obytných domů pro stavebné družstvo „Poštová rodina v Košiciach“. Košice v únoru 
1931. Pečiatka: Dipl. Inženýri BRATIA BÁRKÁNY, podnikateľstvo stavieb v Prešove. (Pôvodne 
mala domy stavať Firma Bratia Bárkány Prešov, po zmene plánov bola ich výstavba zadaná fi rme 
Pittel & Brausewetter v Košiciach) AMK.
82 Listina č.j.11360/1931. not.: Predmet: „Poštová rodina, stavebné družstvo spol. s ručením 
obmedzeným, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na novostavbu dvoch IV. Poschodových 
obytných domov na stav. pozemku čís. 2708/3, 2702/10-13 v ulici Tomášikovej v Košiciach. AMK.
83 „Projekt obytných domů pro stavebné družstvo „Poštová rodina v Košiciach“. Košice v září 1931. 
Pečiatka: Pittel & Brausewetter Košice, v zastúpení Kreutz, stavitel. + podpis Arch. Gottesmann. AMK.
84 V dokumentoch (napríklad v liste Ministerstva sociálnej starostlivosti stavebnému družstvu 
„Poštová rodina“ č.j.: 29.927/II/31) fi guruje pod názvom: Stavební družstvo „Poštová rodina“, z.sp. 
s. r. o. v Košicích. Novostavba 2 nájemních domů obytných s nejmenšími byty. Výměr o udělení 
podpory podle § 30, odst. 2, č. 2, zákona č. 45/1930 Sb.z.a.n.
85 Stavba bola začatá 18. V. 1931 a dokončená 30. IX. 1932. Kolaudačný nález zo dňa 21. II. 1933. AMK.
86 Košice – sever, Komenského 39a.
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situovaného schodiska, bol z Tomášikovej ulice. Stropy a moderné ploché strechy 
zhotovené fi rmou Pittel & Brausewetter boli zo železobetónu. Zachovala sa aj kovová tyč 
na atike s iniciálami PR (poštová rodina), typický mestotvorný prvok medzivojnových 
Košíc. Architektom zvolený konštrukčný jednotrakt umožňoval slobodnejšie riešenie 
dispozícií minimálnych bytov. Iba koncové, dvojizbové byty, ktoré uzatvárali pavlače, 
boli dvojtraktové. Byty plochou neboli veľké, ale stále mali kvalitný štandard. Ich 
dispozície v mnohom znamenali posun k modernej prevádzke domácnosti bez izieb pre 
slúžku; bývali za kuchyňou, aj keď v priestrannej, no ešte so šporákom na tuhé palivo. 
V suteréne sa okrem skladových miestností nachádzali dva jednoizbové byty s kuchyňou, 
kúpeľňou a WC. Posledné poschodie (okrem štyroch jednoizbových bytov) poskytovalo 
obyvateľom domu priestrannú, moderne vybavenú práčovňu, sušiareň a žehliareň. 
V areáli medzi domami, sa nachádzala aj predajňa – „Nákupna poštových zaměstnanců,“ 
so skladom tovaru v suteréne, ktorá bola prístupná z dvora. Architekt Václav Bartoš 
vypracoval projekt na zväčšenie a skvalitnenie jej priestorov (1938).87 

Po dokončení druhého bytového domu bolo členom družstva, v ktorom boli 
väčšinou slabšie situovaní poštári,88 odovzdaných 57 nových bytov. Najviac bolo 
jednoizbových – 42, dvojizbových 12 a iba dva boli trojizbové. Ich výstavba stála 
4 milióny a 200 tisíc Korún. Potrebný stavebný úver poskytli Všeobecný penzijný 
ústav a Hypotečná banka v Bratislave.89 Napriek veľmi dobrému prijatiu nových 
sociálnych bytov pre poštárov v Košiciach nebol dopyt po takýchto (jednoizbových 
a dvojizbových) bytoch stále uspokojený. Družstvo „Poštová rodina“ malo v úmysle 
postaviť v dohľadnej dobe nákladom dvoch miliónov ešte tretí blok s 27 malými 
bytmi. Na tento účel sa podarilo získať hypotekárny úver vo výške milión korún od 
Všeobecného penzijného ústavu v Prahe, a ďalší úver vo výške 600 000 Kč sa mal 
vyjednať s poisťovňou v Prahe.90 Konkrétne dôvody, prečo sa tak nestalo, zatiaľ nie 
sú známe, možno ich prinesie ďalší výskum.

Štátny bytový dom pre vojenských gážistov v Košiciach

Architekt Marek v čase, keď sa schvaľoval projekt na bytový dom pre vojakov na 
vtedajšej Kadetskej ulici (1930),91 mal už v Košiciach ukončenú realizáciu bytového 
domu pre štátnych a železničných zamestnancov.92 Obdobnú koncepciu – tentoraz iba 

87 „Plán na přístavbu a nástavbu I. patra v obchodním domě nákupny poštových zaměstnanců 
v Košicích“, Tomášikova 7, M 1:50. Košice, Březen 1938. Pečiatka: Podnikateľstvo stavieb 
architekt Václav Bartoš staviteľ, Košice, Krivá č. 4. AMK.
88 V liste Ministerstva sociálnej starostlivosti stavebnému družstvu „Poštová rodina“ č.j.:29.927/
II/31 sa zdôrazňuje, že podľa ustanovenia § 22, odst. 4 vládneho nariadenia môžu byť byty 
prenajímané iba osobám nemajetným a byty uvedené v § 19, odst. 4. č. 3., toho istého nariadenia 
iba nemajetným rodinám, ktoré majú aspoň 3 nezaopatrené deti. V liste je menovite uvedených 
16 uchádzačov o byty, ktorým nemožno byt v bytovom dome pre poštových zamestnancov na 
Tomášikovej ulici prideliť vzhľadom na ich ročný príjem (nemožno ich zaradiť do kategórie 
nemajetný).
89 Stavebný ruch v Košiciach. In Košické noviny, nezávislý týždenník, Ročník II., číslo 26, sobota 
25. júna 1932.
90 Žiadosť stavebného družstva „Poštová rodina“– spoločnosti s ručením obmedzeným v Košiciach 
o vydanie potvrdenia o tom, že v meste je stále nedostatok 1 – 2-izbových bytov. Z listu mestskému 
notárskemu úradu zo dňa 24. 11. 1932. AMK.
91 „Projekt na stavbu státního obytného domu z losové akce pro vojenské gážisty v Košicích,“ M 
1:100. MNÚ schvaľuje tento plán 30. apríla 1930. AMK, Technické oddelenie.
92 Košice – sever, nárožie Komenského 45, 47/Tomášikova 1.
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dvoch schodiskových sekcií riešených vstupmi z dvoch ulíc, výškovo citlivo napája na 
skoršiu zástavbu (obr. 16, 17). Vedľajšie, štátne bytové domy pre vojakov postavené na 
pozemku ako prvé (1924 – 1925), sú dielom architekta Komárka z Vojenskej projekčnej 
kancelárie v Prahe. Dostavbou prázdneho nárožia (Kadetská – Czambelova ulica) sa 
uzavrela línia južnej časti pozemku kadetskej školy.93 Išlo o časť územia, ktoré v tom 
čase predstavovalo jeden z hlavných rozvojových potenciálov mesta. Po roku 1930 sa 
v bytovej otázke presadil model s malými bytmi, ktorý mal výhodnejšiu štátnu podporu. 
Tak ako bytový dom pre železničných zamestnancov, ktorý bol dokončený roku 1929, aj 
dom pre vojakov bol postavený pomocou výnosov z losovej akcie.

V rámci dispozičného riešenia bytového domu architekt použil konštrukčný 
dvojtrakt, ktorý mu umožnil byty orientovať vždy na dve svetové strany. Izby majú 
okná na ulicu a zázemie (kuchyne, hospodárske loggie a hygienu) do vnútorného dvora. 
V sekcii so vstupom z Kadetskej ulice (Slovenskej jednoty), kde sú byty sprístupnené 
trojramenným schodiskom, sa nachádzal jeden jednoizbový a osem dvojizbových 
bytov. V sekcii s prístupom z Czambelovej ulice bolo navrhnutých šesť jednoizbových 
bytov (spolu 14).

Masarykova kolónia peňažných úradníkov v Košiciach

Josef Polášek (1899 – 1946), žiak Pavla Janáka a raný spolupracovník Bohuslava 
Fuchsa, patrí medzi najvýznamnejších československých avantgardných architektov. Vo 
svojej tvorbe sa vo veľkej miere zameral na riešenie typologických druhov stavieb so 
sociálnym poslaním. Jeho realizácie školských budov a mestských obytných súborov 
pre chudobných patria v danej oblasti medzi špičkové diela nielen českej, ale aj 
európskej medzivojnovej architektúry. Novela zákona z roku 1930 prijatá na podporu 
výstavby domov s lacnými bytmi, ktorá mala zmierniť dopad hospodárskej recesie 
vyostrujúcej rozhranie dvadsiatych a tridsiatych rokov minulého storočia, umožnila 
Poláškovi odštartovať svoju samostatnú tvorivú dráhu v troch veľkých realizáciách: 
funkcionalistické sídlisko v Brne pri Vranovskej (1930 – 1931) a Skácelovej ulici 
(1931 – 1932), a súbežne v Košiciach na Letnej ulici (1930 – 1931), akcia, ktorá ťažila 
z princípov kolektívneho bývania.94

Družstevnú obytnú kolóniu bankových úradníkov v Košiciach95, ktorá je 
najzávažnejšou realizáciou architekta na Slovensku, riešil v spolupráci s košickými 
architektmi Rudolfom Brebtom a Václavom Bartošom. Výstavba moderného bytového 
komplexu postaveného v blízkosti sídliska nájomných bytových domov pre železničných 
zamestnancov,96 trvala necelý rok. Realizovala ho košická fi rma Ing. Aloisa Nováka 
(1. 9. 1930 – 1. 8. 1931). Tri monumentálne bytové komplexy s vnútornými dvormi, 
ktorých priečelia tvoria prevažnú časť Letnej ulice, majú českých autorov. Sú dôstojným 
vstupom do prostredia moderných Košíc, tak ako aj ďalší blok v ich blízkosti, dôstojnícke 
bytové domy na Komenského ulici.97

93 Košice – sever, nárožie Czambelova 1 a Slovenskej jednoty 7.
94 R. Švácha, Josef Polášek, Domov XXVI, 1986, č.1, s. 3-6.
95 Košice – sever, Letná 10, 12, 14, Jesenná 1, 3, Jarná 21, 23, 25.
96 Komplex bytových domov pre železničných zamestnancov v Košiciach „Malá Praha“: Jarná 
11 – 19, Letná 16 – 30, Jesenná 2 – 8, Zimná 1 – 5, B.: Jarná 1 – 9, Letná 32 – 38, Zimná 2 – 8, 
Pajorova 9 – 13.
97 Košice – sever, Komenského 35 – 39, Slovenskej jednoty 1 – 5, Czambelovej 2 – 6 a Chalúpkovej 
ulici 1– 5.
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Sociálne zdravotný dom Čs. Červeného kríža v Košiciach

Vedenie Československého Červeného kríža,98 plánujúc v Košiciach postaviť novú 
budovu sociálne- zdravotného domu, zorganizovalo na tento účel fi nančnú zbierku 
(1926). Zo získaných prostriedkov zakúpilo na Komenského ulici starší rodinný dom 
s veľkou záhradou. Okrem komplexne vybavenej zdravotnej stanice sa tu mal zriadiť 
aj sirotinec pre 50 detí. Plány, ktoré sa poslali na ústredie v Prahe, pôvodne nakreslil 
štábny kapitán Jozef Hadrava (obr. 18).99 Vzhľadom na neutešené zdravotné a sociálne 
pomery v Košiciach a na východnom Slovensku, sa v Prahe napokon rozhodli postaviť 
v Košiciach dve samostatné moderné budovy a projekt stavby zadať českým architektom, 
ktorí pôsobili v Košiciach. Projekt Sociálneho domu v Košiciach, ktorý bol postavený 
v areáli Štátnej nemocnice v južnej časti mesta (1930 – 1932), vytvoril architekt R. 
Brebta (1928). Aj Štátny detský domov, postavený na začiatku 20. storočia v blízkosti 
centra mesta, bol v medzivojnovom období podľa potreby priebežne dostavovaný 
a modernizovaný.100

Prvá verzia projektu, nevýrazná, ešte s tradičnou šikmou strechou, bola vytvorená 
architektom Václavom Bartošom (1929).101 Ďalší, už modernejší variant, je signovaný 
Ing. A. Novákom (1930).102

Posledná verzia projektu budovy s už modernejším vzhľadom, ktorá sa stavala zhruba 
v tom istom čase ako Masarykov sociálny dom v areáli Štátnej nemocnice, bola od 
českého architekta Rudolfa Brebtu. Autor symetrické vstupné priečelie s akcentovaním 
centrálneho vstupu s dizajnom kríža na balkónovom zábradlí aj prevýšenej atike podriadil 
vnútorným priestorom (obr. 19). Dvojice okien zopnuté „svorkami“ (horizontálnymi 
líniami v úrovni parapetu a okenného nadpražia) presvetľovali prijímaciu kanceláriu, 
miestnosť lekára, a ostatné priestory. Modernú budovu Československého Červeného 
kríža103 s originálnym dizajnom napokon (obr. 20) postavila košická fi rma Ing. A. Nováka 
(12. III. – 17. X. 1930).104

K prvým príkladom prechodu moderny k pragmatickému funkcionalizmu v Košiciach 
v rámci nových štátnych (ale aj cirkevných)105 škôl patrí budova niekdajšej štátnej 
dievčenskej meštianskej školy, ktorá sa nachádza na západnom okraji historického centra 
98 Československý Červený kríž bol Medzinárodným výborom Červeného kríža uznaný 
1. 12. 1919. Humánne myšlienky Červeného kríža však zapustili svoje korene na našom 
území oveľa skôr. Na základe dokumentov bol za rok založenia Červeného kríža na území 
dnešnej SR považovaný Medzinárodným výborom Červeného kríža v Ženeve už rok 1868.
Stanovy ČSČK – ako podmienka k prijatiu k ostatným Národným spoločnostiam Medzinárodného 
hnutia ČK/ČP – boli schválené Ministerstvom vnútra ČSR dňa 23. 6. 1919. Ako jediný národný 
pomocný ústav vojenskej zdravotnej služby, pôsobiaci na území Štátu, bola spoločnosť ČSČK 
uznaná dňa 15. 7. 1919. V roku 1919 na žiadosť Československého Červeného kríža pristúpila 
Československá republika k Ženevským dohovorom.
99 Jubilejný almanach mesta Košíc a východného Slovenska 1918 – 1928. Zdravotný dom, s. 71.
100 Viac: Detský domov, Kuzmányho ul. Škatuľa 70. AMK, Kováčska 20. Technické oddelenie.
101 Plán soc. zdravotního domu čs. červ. Kříže v Košicích. V Košicích, v září 1929. Peč.: Architekt 
Václav Bartoš, stavitel. Košice, Krivá ul. 4. AMK
102 Návrh sirotčince pro čs. červený kříž. Košice v srpnu 1930. Ing. Al. Novák, civ.
103 Košice – sever, Komenského 19
104 List MNÚ v Košiciach: oznamujeme zdvorilo, že nám bola zadaná novostavba domu pre ČS.ČK 
v Košiciach, Komenského 17. S Búraním starého objektu sme započali. Peč.: Stavby pozemné 
a inžinierske, Ing. Al. Novák, úradne aut. Civilný inž. stavebný a staviteľ Košice, Komenského 4. 
AMK.
105 Dievčenské reálne gymnázium sestier Dominikánok (1936 – 1938) projekt: architekt Rudolf 
Brebta, staviteľ: Alois Novák.
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mesta.106 Takzvanú jubilejnú školu dokončenú v roku 1928 navrhol významný pražský 
architekt Petr Kropáček.107

Líniu modernej funkcionalistickej architektúry v medzivojnovom Československu sa 
podarilo udržať až do konca tridsiatych rokov 20. storočia. Nasvedčuje tomu aj charakter 
blokovej zástavby odborných živnostenských škôl na Modlitebnej ulici v Košiciach, ktorý 
je dielom architekta Ing. E. Žáčeka z Brna (1932).108 Komplex jednej zo šiestich moderných 
škôl postavených v Košiciach v priebehu dvadsiatych rokov trvania 1. ČSR, bol situovaný 
v juhozápadnej časti historického jadra mesta. Škola mala pripravovať kvalitných 
odborníkov – remeselníkov pre celú časť východného Slovenska, ale aj Podkarpatskej 
Rusi, ktorá bola súčasťou vtedajšieho Československa. Jej vybavenie bolo veľkorysé: 
súčasťou projektu školy okrem priestorných učební a dielní pre každú odbornú profesiu 
bola aj krásna dvojúrovňová spoločenská sála s pódiom a šatňami pre účinkujúcich,109 
ubytovanie a stravovanie pre cezpoľných a tiež moderný byt pre riaditeľa. O precízne 
prevedenie projektu učňovskej školy sa zaslúžil český staviteľ Ing. Ján Hradský.

„Severná ľudová škola a opatrovňa“

Už v máji 1924 denník Slovenský východ vo svojom kritickom článku poukazuje na to, že 
vzhľadom na aktuálny vývoj mesta smerom k predmestiam je najprirodzenejšia expanzia mesta 
severným smerom.110 Plánované (a z veľkej sčasti už realizované) bytové kolónie štátnych 
zamestnancov, železničiarov, poštárov a vojakov situované v tejto časti mesta prinášali akútnu 
potrebu riešenia ľudových škôl. Veľký počet detí najmä v predškolskom a školskom veku bolo 
nútených dochádzať do starej školy na Hviezdoslavovu ulicu, ktorá mala navyše limitované 
kapacity. Žiaľ, kým sa v Košiciach postavili ďalšie dve nové štátne školy, prešlo viac ako 10 
rokov.111 V projekte trojpodlažnej „Severnej ľudovej školy a opatrovne“112 išlo o pragmatickú 
modernu. Vonkajší vzhľad budovy s plochými strechami, založený na monotónnom rytme 
štandardných veľkých školských okien, „rušených“ iba vstupmi, je strohý. Železobetónová 
konštrukcia budov kombinovaná s tehlou, presklené vertikálne pásy v mieste schodiska, 
kovový dizajn zábradlí schodísk a priestranných exteriérových terás, tiež kovové stožiare na 
vlajky dotvárali ráz modernosti (obr. 21). Presvetlenie tried z dvoch strán, ktoré umožňoval 
vhodne zvolený konštrukčný dvojtrakt, bolo v súlade s európskymi trendmi. Škola postavená 
rokoch 1936 – 1937113 českým staviteľom Aloisom Novákom pre deti bankových úradníkov, 

106 Košice – mesto. Nárožie Kuzmányho 6 a Galenovej ulice. Dnes Gymnázium s vyučovacím 
jazykom maďarským a ZŠ Sándora Máraiho, NKP.
107 Výkresová dokumentácia: Státní Měšťanská škola dívčí v Košicích. V praze v únoru 1926, 
projekt: arch. Petr Kropáček. AMK. Tiež: Ing. arch. Petr Kropáček (1889 – 1931). Bližšie pozri: 
Školy v Košiciach. In Slovenský staviteľ, 1932, č. 2, s. 293-296.
108 Teraz Maďarská priemyselná škola na Grešákovej ulici a maďarské divadlo Thália na Mojmírovej 
ulici. Dobová dokumentácia: Návrh na stavbu odborných živnostenských škol v Košicích v bloku 
ulic Juliusové, Motlitebné a Abové. V Brně, květen 1932, projektant: architekt Ing. Ed. Žáček, Brno 
u Botanické záhrady 12. – tel. 39 – 121. AMK.
109 V súčasnosti maďarské divadlo Thália.
110 Expanzia mesta Košíc severným smerom, s. 2. In Slovenský východ, 1. 5. 1924.
111 Brebta, Rudolf: Severná ľudová škola a opatrovňa v Košiciach. In Slovenský staviteľ, 1938, 
roč. 8, č. 7. s. 151.
112 „Severná ľudová škola a opatrovňa“ (1936 – 1937) a „Ľudová škola a opatrovňa“, Košice – juh, 
(1933-35), projekt: architekt Rudolf Brebta, Košice, realizácia staviteľ Alois Novák, Košice.
113 Vec: Žiadosť o užívacie povolenie na novostavbu ľudovej školy na Verbőczyho č. 2 na pozemku 
č. 8188 a 8189, ktorá bola povolená výmerom N.ú. č. 42030/937. Stavba bola začatá 14. III. 1936, 
a dokončená 20. X. 1937. AMK.
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tiež poštových, štátnych, železničných zamestnancov a vojakov, pre ktorých nové „bytové 
kolónie“ boli postavené v severnej časti mesta, je dielom pražského architekta Rudolfa 
Brebtu.114 V žiadosti o stavebné povolenie (1935) je uvedené, že komplex školy tvorí okrem 
vstupných priestorov a chodieb, hygienických zariadení, 21 učebných miestností, telocvičňa, 
materská škola, knižnica, zborovňa, kabinety, a osobitný dom s bytmi pre správu.115 V čiastočne 
podpivničenom suteréne sa nachádzala kotolňa, sklad paliva, a dielňa. Budova s obdobnou 
dispozičnou a tvaroslovnou strohosťou, kde sa nachádzali byty riaditeľa, ošetrovateľky a byt 
domovníka, disponovala v poslednom podlaží práčovňou a sušiarňou.116 Predpokladané 
stavebné náklady na moderný školský areál117 s priestranným dvorom, ktorého severná hranica 
siahala po okraj novovybudovanej cesty,118 činili cca 3 000 000 Kč. Pôžička zo Zemskej banky 
vo výške 2 500 000 Kč, bola oslobodená od poplatkov.119

Nakoľko citlivo boli vojaci v Košiciach vnímaní miestnym civilným obyvateľstvom 
a tiež vrchnosťou, názorne ukazuje list napísaný na zasadnutí mestskej rady, ktorý bol 
vyjadrením protestu proti plánovanému premiestneniu školy pre výchovu dôstojníkov 
pešieho vojska v zálohe. Mesto Košice sa v ňom – v zmysle rozhodnutia mestskej 
rady – obracia priamo na Ministerstvo obrany s prosbou, aby škola podľa možností bola 
ponechaná v Košiciach. V žiadosti boli uvedené argumenty, ako doterajší nemalý fi nančný 
vklad mesta do vojakov a ich ustanovizní, pričom škola a jej študenti (každoročne cca 800 
poslucháčov), ktorí pochádzajú často z lepšie situovaných rodín, sú síce nie veľkou, no 
istou zárukou aspoň čiastočnej návratnosti pre obchodníkov a živnostníkov.120 Vzhľadom 
na prebiehajúcu krízu, bol hospodársky život v Košiciach natoľko oslabený, že pre 
mesto každá nová strata obchodného obratu znamenala veľkú ranu. Preto Obchodná 
a priemyselná komora (OPK) v tejto veci zvolala poradu všetkých záujemcov živnostenských 
korporácií, zástupcov politických strán, ktorí jednohlasne požiadali komoru, aby učinila 
všetky kroky v záujme ponechania zmienenej školy v meste. Ak by táto ich žiadosť bola 
už neaktuálna, občania prosia, aby v budúcnosti pri podobných rozhodnutiach, ktoré sa 
dotýkajú záujmov civilného obyvateľstva mesta, bola im daná príležitosť sa vyjadriť včas 
tak mestskej rade, ako aj OPK. Trvalá prítomnosť vojska v meste predsa vždy znamenala 
pravidelný zárobok pre živnostníkov (pohostinstvá všetkých kategórií od kaviarní, cez 
reštaurácie, krčmy až po nevestince), ale aj stavebné remeslá, obuvníkov a krajčírov. I keď 
vojak bol zvyčajne chudobný a ani dôstojníci vždy nepatrili medzi fi nančne privilegovanú 
vrstvu, bol prínos posádky nesporný a mešťanmi vítaný aj preto, že išlo o stálu kúpnu silu, 
nezávislú od sezóny, hospodárskej konjunktúry, alebo od kolísania kúpnej sily roľníkov 
v bezprostrednom okolí mesta podľa úrody alebo neúrody.121 Preto Správna komisia OPK 

114 „Plán na postavenie ľudovej školy pre mesto Košice“. Peč.: Technické odd. rady mesta Košice, 
architekt Ing. Kopřiva. Peč.: Architekt Brebta Rudolf, projektant, ateliér Košice. AMK.
115 Listina 50959/1935, predmet: Mesto Košice, žiadosť o stavebné povolenie. AMK.
116 Plán na postavenie obytného domu pri ľudovej škole pre mesto Košice. Peč.: Architekt Brebta 
Rudolf, Košice, AMK.
117 Košice – sever, Watsonova 2, 4. (Predtým aj Gerbőczyho, Ferka Urbánka, Solovjevova). Teraz 
Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach.
118 List č. 285 41/V. 1937. Predmet: Úprava cesty okolo ľudovej školy v rozmere cca 500 m2. AMK.
119 List č. 37 930/m. rady/1935. Predmet: odúčtovanie 5 % komunálnej pôžičky vyzdvihnutej zo 
Zemskej banky vo výške 2. 500. 000 Kč. AMK.
120 List č. 28. 456/ rady 1933, G3. Predmet: Premiestnenie školy pre výchovu dôstojníkov pešieho 
vojska v zálohe. AMK, Fond Magistrátu, Zoznam pre archívne písma.
121 Tento hospodársky prínos je potrebné posudzovať cez optiku rozmerov vtedajších miest. Košice 
napríklad v roku 1891 mali 28 884 obyvateľov, popri nich 2 994 vojakov spoločnej armády, 527 
husárov a 64 žandárov. Viac v štúdii Ľubomíra Liptáka: Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku 
v medzivojnovom období. (Náčrt problematiky). In Vojenská história, roč. 3, 1999, č. 3, s. 4.
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svojou žiadosťou adresovanou Ministerstvu národnej obrany plne podporila žiadosť 
občanov, aj predstaviteľov mesta.122 Keďže umiestnenie školy pre výchovu dôstojníkov 
v zálohe bolo v Košiciach iba dočasné, Ministerstvo obrany vo svojej odpovedi žiadosti 
Košičanom nevyhovelo. No ubezpečilo ich, že uvoľnené priestory školy budú využité na 
umiestnenie iných útvarov vojska.123 

Stála vojenská posádka nesporne znamenala aj veľké posilnenie kultúrneho potenciálu 
mesta, po roku 1918 nielen tradičnými spôsobmi, ako boli koncerty plukových hudieb, 
rozšírenie radov konzumentov kultúry v meste a pod., ale aj oveľa aktívnejším zasahovaním 
vojakov do kultúrnej ponuky a atmosféry. Okrem tradičných vojenských hudieb (od roku 
1920 sa posádkové hudby menili na plukovné), pri samostatných práporoch sa vytvárali 
amatérske telesá, ktoré veľmi rýchlo vystupovali aj na verejnosti.124 Vo veľkých mestách, 
ako Bratislava a Košice, však vojaci hrali divadlo a usporadúvali koncerty viac pre vlastnú 
potrebu, „navonok“ vystupovali ako dôležití konzumenti, a tým aj ako dôležití sponzori 
profesionálnej kultúry a zábavy. V Košiciach napríklad veliteľstvo pešieho pluku č. 32 
predplatilo lóžu v divadle, pre dôstojníkov a rotmajstrov vybavilo zľavy, pre vojakov divadlo 
robilo pravidelné osobitné predstavenia. Kultúrne podujatia a zábavy mali významné miesto 
najmä pri prvých kontaktoch posádky s „miestnou spoločnosťou“.125 Samotná prítomnosť 
posádky v meste dokumentovala existenciu nového štátu, realitu, ktorá bola prijímaná 
nezanedbateľnými súčasťami mestského spoločenstva s pochybnosťami i nevôľou. Vedenie 
armády od začiatku chápalo význam budovania mostov k civilnému obyvateľstvu, najmä 
na Slovensku (obzvlášť na východnom Slovensku) a Podkarpatskej Rusi.126

Záver

Pri príležitosti osláv 20. výročia vzniku Československej republiky sa v júli a auguste 
1938 konala v Košiciach veľkolepá „Zemská výstava východu ČSR“.127 Bola prvou 
veľkou všeobecnou výstavou na Slovensku, ktorá mala prezentovať výsledky vývoja 
mladého štátu v rokoch 1918 – 1938, hlavne Slovenska, vo všetkých jeho oblastiach: 
kultúre, zdravotníctve, priemysle, obchode či športe. K usporiadaniu výstavy v Košiciach 
viedli dôvody jubilejné, ale aj decentralizačné: pomáhať všetkým krajom rovnakým 
podielom na zveľaďovaní kultúrneho a hospodárskeho pokroku, dať šancu východnému 
Slovensku na postupné vyrovnanie sa s vyspelejšími západnými krajmi mladého štátu. 
Pre túto mimoriadne významnú príležitosť boli mestom určené mestské pozemky 
užívané vyššou štátnou poľnohospodárskou školou v severozápadnej časti mesta, ako 
aj niektoré objekty školy s priľahlým parkom, štadión ŠK Košice a novostavba tzv. 
severnej ľudovej školy. Celková plánovaná plocha areálu výstavy mala mať 170 000 m2. 
Štyri hlavné pavilóny, ktoré po skončení výstavy mali slúžiť Vysokej škole technickej 
122 List č. 21.700/1933. Dr. S/Ri. Predmet: Premiestnenie školy pre výchovu dôstojníkov pešieho 
vojska v zálohe, - protest. Obchodná a priemyselná komora Košice: Opis podania na Ministerstvo, 
adresovaný Mestskej rade z 3. októbra 1933. Tamže.
123 Ministerstvo obrany, Presidiální odbor, list č. 27. 071 pres. 1. oddělení/33. Tamže.
124 LIPTÁK, Ľ. Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období. (Náčrt 
problematiky). In Vojenská história, roč. 3, 1999, č. 3, s. 10.
125 Tamže, s. 12, 13.
126 Tamže.
127 Viac v: PRIATKOVÁ, Adriana. Výstava východu Č.S.R: - Košice 1938 (16. – 07. – 4. 09. 1938). 
20. rokov trvania ČSR – jubilejné výstavy. In ARCHITEKTÚRA & URBANIZMUS, roč. 2008, č. 
3 – 4, s. 237-248. Aj v: Komora, Pavol. Hospodárske a všeobecné výstavy 1842 – 1940 / Svetové 
výstavy. Výstavy v Uhorsku. Výstavy na Slovensku. Slovenské národné múzeum – Historické 
múzeum, Bratislava 2016.
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(Československý štát, Slovenská krajina, Zem a ľudia, Technika a priemysel), mali nosnú 
konštrukciu a stropy železobetónové, obvodovú konštrukciu murovanú z tehál, výplňové 
murivo bolo z dosák a z drevitej vlny, zvonku omietnuté.128 Typizované pavilóny pre 
nájomné plochy rôznych vystavovateľov (Hlavné mestá krajinských celkov – Praha, 
Brno, Bratislava, Užhorod -, slovenské mestá a mesto Košice, Elektrárenské podniky, 
Plynáreň a vodáreň, Obchod a živnosti) určené pre obchody, živnosť a priemysel, ako aj 
pavilón pre lesné hospodárstvo, boli postavené výlučne z dreva a skla.

V hlavnom pavilóne Československý štát boli prezentované najdôležitejšie výsledky 
dvadsaťročného povojnového vývoja republiky a princípy, na ktorých bola Československá 
republika budovaná. Expozícia názorne (v grafoch a štatistikách) predstavila nielen 
vnútorný rozvoj spoločného štátu, ale aj jeho novú pozíciu v kontexte európskom 
aj svetovom. Zvlášť zdôraznená bola úplná hospodárska sebestačnosť Československa. 
Zdokumentované boli aj 20-ročné výsledky práce našej diplomacie, účasť Československa 
v medzinárodných inštitúciách a spoločnostiach a cesty, ktorými sa uberal zahraničný 
obchod a sieť zastupiteľských úradov (veľvyslanectiev a konzulátov) po celom svete.

Precízne bol predstavený vývoj mesta v novom štátnom usporiadaní, v ktorom 
sa Košice stali v počte obyvateľstva druhým mestom Slovenska a šiestym mestom 
republiky, hospodárskym a duchovným strediskom východného Slovenska, sídlom 
vyšších a dôležitých štátnych úradov a sídlom veľkej župy. Veľký dôraz bol venovaný 
expozícii slovenského národného hrdinu M. R. Štefánika, jeho vojenskej činnosti, ale 
tiež jeho pôsobenia ako hvezdára, diplomata, a ako ministra vojny slobodného štátu.129 
Zvláštna expozícia v tomto ústrednom pavilóne demonštrovala morálnu aj fyzickú 
pripravenosť voči akýmkoľvek útokom zvonka. Technicky zvládnuté zobrazenie obrany 
štátu, ktoré bolo prioritné, bolo vo vnútropolitickom programe štátu na prvom mieste. 
Názorne zachytené prostriedky a spôsoby brannej výchovy s pohotovým porovnaním 
s inými štátmi ubezpečovali, že v ničom za nimi nezaostávame. V jubilejnom roku 
20. výročia trvania Československa prechádzala republika oveľa zložitejším obdobím, 
než pri oslavách 10. výročia. Život v českej a slovenskej spoločnosti sa niesol v znamení 
branných a kultúrnych akcií, ktoré burcovali verejnú mienku, usilovali sa demonštrovať 
odhodlanie občanov brániť vlasť pred fašistickou agresiou. Nebezpečenstvo ohrozenia 
republiky pritvrdila aj čiastočná májová mobilizácia 1938.130 Blížili sa oslavy 20. výročia 
vzniku ČSR131 a v ich rámci aj slávnostné otvorenie Štefánikovej techniky v Košiciach. 

128 Slovenský staviteľ 8/1938. Prof. Ing. arch. Miloslav Kopřiva : Expo Košice 1938, s. 247-251.
129 Rôznosti z výstavy Východu ČSR v Košiciach. In Denník Novosti, 23. júla 1938.
130 KURINCOVÁ, Elena. Múzejná dokumentácia X. Všesokolského sletu a obrany republiky. 
Múzeum, 2006/1.
131 Sokol ako organizácia, ktorej členovia sa podieľali na vytvorení ozbrojených zložiek nového 
štátu už od roku 1918, mal počas celého trvania Československej republiky dôveru štátnej výkonnej 
moci, ale aj armády a širokých más, dával aj v roku 1938 najavo, že je ochotný slobodu a nezávislosť 
republiky brániť. Každý sokolský zlet sprevádzala bohatá výbava propagačnými materiálmi, ako 
sú pohľadnice, plagáty, letáky, diplomy, trofeje, suveníry, známky apod., pri ktorých organizátori 
spolupracovali často s renomovanými umelcami tých čias (napr. J. Ženíšek, M. Aleš, A. Mucha, 
M. Švabinský, A. Kalvoda a pod.). Propagácia X. zletu predstavovala dominantnú zložku tejto 
dobre mienenej idey. Z hľadiska témy Obrany republiky sú pozoruhodné pohľadnice venované 
20. výročiu samostatnosti Československej republiky a pamätná šatka X. zletu. Autorom grafi ckej 
podoby pohľadníc bol Oto Ušák, vtedajší známy maliar a ilustrátor, tvorca reklám a plagátov pre 
vydavateľstvo Orbis. Autor celého ideového zámeru nie je známy. Pohľadnice stvárňujú posolstvo 
základných hodnôt, ktoré v čase vonkajšieho a vnútorného ohrozenia republiky reprezentovala 
ČOS. V súvislosti s účasťou jej členov v domácom a zahraničnom odboji si zobrazením 
Československej armády, legionárov a sokolov v jednom šíku pripomenula pripravenosť na obranu 
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Namiesto plánovaných oslavných dní občania ČSR prežívali dramatické dni, keď sa 
rozhodovalo o ďalšej existencii štátu a o jeho územnej celistvosti.

V nedeľu 4. septembra 1938 sa brány mimoriadne úspešnej Krajinskej výstavy východu 
ČSR v Košiciach defi nitívne zatvorili. Na ofi ciálnej rozlúčke, keď prišlo na výstavisko 
vyše 20 000 návštevníkov, medzi zástupcami košických úradov, mesta, rôznych spolkov 
a korporácií, mali svoje čestné miesto aj predstavitelia armády. Výstava, ktorú navštívilo 
340 000 osôb, svoje poslanie splnila. Úspešne zmapovala rozvoj Československa 
a osobitne Slovenska vo všetkých oblastiach života za 20 rokov trvania spoločného 
štátu Čechov a Slovákov, ktorý po výstavníckej stránke na vysokej úrovni predstavila 
návštevníkom z celej republiky i zahraničia. Na výstavisku vyhrávali celý večer dve 
dychové hudby, vojenská a hasičská, tiež hudba cigánska a slávnostnú atmosféru zavŕšil 
veľkolepý ohňostroj. 132 Organizátori a ani návštevníci netušili, že o dva mesiace budú 
mnohí z nich nútení nedobrovoľne, v priebehu niekoľkých dní, opustiť svoje mesto 
a svoje domovy. Na základe Viedenskej arbitráže boli Košice v novembri 1938 pričlenené 
k Maďarskému kráľovstvu. V marci 1939 bolo Československo formálne rozdelené dve 
krajiny. Vznikol Protektorát Čechy a Morava a Slovenský štát.

Text štúdie vznikol aj vďaka podpore výskumného projektu KEGA: Architekti 
Zbuškovci. 010TUKE- 4/2016

štátu. Československú tradíciu okrem zakladateľov štátnosti T. G. Masaryka, M. R. Štefánika, 
E. Beneša reprezentujú aj geografi cké symboly Praha, Bratislava, Brno, Košice a Tatry. Mapa 
republiky sa objavuje ako základný motív aj na pamätnej šatke X. zletu, ako súčasť propagandy 
v intenciách obhajoby samostatnosti a celistvosti štátu. Mapa republiky a štátne symboly – 
znak, zástava, prípadne trikolóra, sú základným grafi ckým prvkom pri zobrazovaní v súvislosti 
s oslavami 20. jubilea. Potvrdzujú známu pravdu, že v období ohrozenia sa proces identifi kácie so 
štátnymi a národnými symbolmi zintenzívňuje. X. Všesokolský zraz sa uskutočnil v dňoch 2. – 6. 
júla v Prahe na Masarykovom štadióne na Strahove a pôvodne sa pripravoval ako hlavná akcia 
osláv 20. výročia vzniku republiky. Vyvinul sa na manifestáciu vôle brániť ju.
132 Brány Krajinskej výstavy východu ČSR v Košiciach sa zatvorili. In Denník Novosti, 6. 
september 1938.
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Obr. 1,2: Výkresová dokumentácia k prestavbe barakov v bývalom vojenskom barakovom tábore v Barci.
 Zdroj: Archív mesta Košice, f. Magistrát, š.121

Obr. 4: Štátne bytové domy pre vojenských gážistov v Košiciach. Košice - sever, situácia, AMK
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Obr. 3: Komplex býv. kadetskej školy v Košicích, situácia v M 1:1000, AMK

Obr. 5: Štátne bytové domy pre vojenských gážistov v Košiciach, uličné priečelie a pôdorys. Košice - 
sever, Slovenskej jednoty 9, 11 (predtým ul. Kadetská).
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Obr. 6: Štátne bytové domy pre vojenských gážistov v Košiciach, uličné priečelie a pôdorys. Košice - 
sever, Slovenskej jednoty 9, 11 (predtým ul. Kadetská).

Obr. 7: Bytový dom pre rotmajstrov, uličné priečelie. Košice – sever, Slovenskej jednoty 13 (predtým 
ul. Kadetská). AMK
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Obr. 8: Budova „Kadetky“, pohľad na južné priečelie. Historická fotografi a, súkromný archív Ing. Ľ. 
Korotnoky

Obr. 9: Návrh rekonštrukcie areálu Vojenského kúpaliska z roku 1937. AMK, Technické odd.
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Obr. 10: Komplex bytových domov pre dôstojníkov a rotmajstrov, pohľad na nárožie z Komenského ul. 
Košice – sever, Komenského 35 - 39, Slovenskej jednoty 1 - 5, Czabelovej 2 – 6 a Chalúpkovej ulici 1- 5

Obr. 11: Komplex bytových domov pre štátnych zamestnancov, východné priečelie. Košice mesto, 
Štefánikova ul.
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Obr. 12,13: Sekciové bytové domy pre štátnych a železničných zamestnancov, tiež policajtov a vojakov. 
Tomášikova 3 – 21. Situácia a vstupné priečelie. AMK, Technické odd.
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Obr. 14: Bytové domy z výnosov losovej pôžičky pre všeobecne prospešné stavebné družstvo štátnych 
a železničných zamestnancov v Košiciach, pôdorys suterénu a situácia.
Košice – sever, Komenského 41, 43/Tomášikova 1
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Obr. 15: Bytové domy „Poštová rodina v Košiciach“. Košice – sever, Tomášikova 2, 4, 6
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Obr. 16: Štátny bytový dom pre vojenských gážistov v Košiciach, situácia a pohľad. AMK

Obr. 17: Štátny bytový dom pre vojenských gážistov v Košiciach, situácia a pohľad. AMK
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Obr. 18: Sociálne zdravotný dom Čs. Červeného kríža v Košiciach, Košice – sever, Komenského 19

Priestorové zobrazenie (1. variant) od štábn. kapitána Hadravu z Prahy

Obr. 19: Súčasný stav  Foto: A. Priatková



98

VOJENSKÁ HISTÓRIA

Obr. 20: Finálny variant návrhu od arch. R. Brebtu. AMK, Technické odd.

Obr. 21: „Severná ľudová škola a opatrovňa“, Košice – sever, Watsonova 4. Hist. Ateliér 
Györy & Boroš, fond historickej fotografi e, VSM Košice
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Obr. 22: „Zemská výstava východu ČSR“ – EXPO 1938, Košice, priestorové zobrazenie

Obr. 23: Záber z výstavy EXPO 1938, hist. fotografi a, súkromný archív Ing. Ľ. Korotnoky
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A. PRIATKOVÁ: ARCHITEKTUR DER STADT KOŠICE IN DER 
ZWISCHENKRIEGSZEIT IM KONTEXT DER NEUERRICHTETEN 
WOHNHÄUSER FÜR SOLDATEN (1918 – 1938)

Anlässlich der Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag der Entstehung der Tschechoslowakischen 
Republik fand in Juli und August 1938 in Košice eine großangelegte „Landesaustellung des Ostteils 
der ČSR“ statt. Es handelte sich um die erste allgemeine Ausstellung dieser Art in der Slowakei, 
die sich die Präsentation der Ergebnisse der Entwicklung des damals jungen Staates in der Periode 
1818 – 1938, in erster Linie der Slowakei, in allen tragenden Bereichen, d. h. der Kultur, des 
Gesundheitswesens, der Industrie, des Handels und Sports, als Ziel setzte. Zu den Beweggründen, 
die zur Veranstaltung der Ausstellung in Košice geführt haben, zählten nicht nur das Jubiläum, 
sondern auch Dezentralisierungsbemühungen. Demnach sollte allen Landesteilen der Republik 
im gleichen Umfang Hilfe geleistet werden zum Antrieb ihres kulturellen und wirtschaftlichen 
Fortschritts; die östliche Slowakei sollte somit eine Chance bekommen zur Einholung der wesentlich 
mehr entwickelten westlichen Landesteile der ČSR. Für dieses bedeutende Ereignis stellte das 
Magistrat der Stadt Košice ihre Grundstücke im nordwestlichen Stadtteil zur Verfügung, die von der 
staatlichen Landwirtschaftsschule benutzt wurden, als auch weitere Objekte der genannten Schule 
mit der anliegenden Parkanlage, des Weiteren das Stadion des SK (Sportklub) Košice und der 
Neubau der sog. nördlichen Volksschule. Die im Vorbereitungsplan vorgesehene Ausstellungsfl äche 
sollte insgesamt 170 000 m2 betragen. Die vier Hauptpavillons („Der Tschechoslowakische Staat“, 
„Das Land Slowakei“, „Erde und Menschen“, „Technik und Industrie“), die nach Beendigung der 
Ausstellung von der Technischen Hochschule genützt werden sollten, wurden aus Stahlbeton gebaut 
(die Tragkonstruktion und die Geschoßdecken), die Umfassungskonstruktion bestand aus Ziegeln, 
als Fühlmauerwerk wurden Bretthölzer und Holzwolle benutzt, die Außenwände waren verputzt. 
Bei den Mietfl ächen für Aussteller (die Hauptstädte der einzelnen Länder der ČSR: Prag, Brno/
Brünn, Bratislava, Uschhorod, des Weiteren die slowakischen Städte und die Stadt Košice, die 
Kraftwerk-Betriebe, die Gas- und Wasserwerke, die Handelskammern und die Gewerbevereine), die 
für Geschäfte, die Industrie und das Gewerbe bestimmt waren, und das Pavillon für Forstwirtschaft 
waren allesamt aus Holz und Glas gebaut.

Im Hauptpavillon „Der Tschechoslowakische Staat“ wurden die bedeutendsten 
Errungenschaften aus der zwanzigjährigen Entwicklung der Republik und die tragenden Prinzipien 
der Tschechoslowakischen Republik präsentiert. Die Exposition stellte mit Hilfe von Grafi ken 
und Statistiken die innere Entwicklung des gemeinsamen Staates der Tschechen und Slowaken 
dar. Ebenfalls thematisiert wurde die Stellung der ČSR im europäischen und dem weltpolitischen 
Kontext. Auf die wirtschaftliche Selbständigkeit der Tschechoslowakei wurde ein besonderer 
Wert gelegt. Präsentiert wurde die 20-jährige Arbeit der tschechoslowakischen Diplomatie, der 
Werdegang des tschechoslowakischen Außenhandels, die Tätigkeit der diplomatischen Ämter 
(Gesandtschaften, Botschaften und Konsulate) der ČSR in der ganzen Welt und die Mitgliedschaft 
der Tschechoslowakei in internationalen Organisationen. Erleuchtet wurde insbesondere auch 
die Entwicklung der Stadt Košice im neuen staatsrechtlichen Rahmen der Tschechoslowakischen 
Republik; in dieser Zeit wurde die Stadt, gemessen an der Bevölkerungszahl, zur zweitgrößten 
Stadt der Slowakei und zur sechstgrößten Stadt der Republik. Sie wurde zur wirtschaftlichen 
und kulturellen Metropole der östlichen Slowakei und zum Sitz der höheren staatlichen Ämter 
der ČSR. Ein besonderer Akzent galt der Exposition des slowakischen nationalen Helds – Milan 
Rastislav Štefánik, seiner Tätigkeit als Astronom, Diplomat und Kriegsminister des jungen Staates. 
Im Hauptpavillon gab es auch eine Ausstellung, die die moralische und physische Bereitschaft der 
Republik gegen alle möglichen Angriffe von außen hervorgehoben hat. Die technische Darstellung 
der Staatsverteidigung stand im innenpolitischen Programm des Staates an erster Stelle. Das 
Ziel der anschaulich zur Schau gestellten Mittel und Methoden der Wehrerziehung, die mit 
anderen Staaten in Vergleich gesetzt wurden, war es, die Zuschauer davon überzeugen, dass die 
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Tschechoslowakei in keiner Weise nachhängt und nichts zu befürchten hat. Im 20. Jubiläumsjahr 
des Bestehens begegnete die Tschechoslowakei wesentlich schwierigeren Zeiten, als noch 10 
Jahre zuvor. Das Leben der tschechischen und slowakischen Gesellschaft stand zu dieser Zeit im 
Zeichen der Wehr- und Kulturveranstaltungen, die die öffentliche Meinung „wach“ halten sollten 
und die Entschlossenheit der tschechoslowakischen Bürger, ihr Land im Falle einer faschistischen 
Aggression um jeden Preis zu verteidigen, demonstrieren sollten. Die Gefahr einer Bedrohung 
von außen wurde durch die eingeordnete Mobilisierung im Mai 1938 zusätzlich betont. Zu dieser 
Zeit standen die Feierlichkeiten anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Tschechoslowakischen 
Republik und der damit verbundenen feierlichen Eröffnung der Technischen Hochschule M. R. 
Štefániks vor der Tür, jedoch anstatt von Feiertagen und Jubiläumsfeste müssten die Bürger der 
ČSR turbulente und angespannte Tage erleben, in denen schwerwiegende Entscheidungen über 
das Schicksal und die territoriale Integrität der Tschechoslowakischen Republik getroffen wurden.

Am Sonntag, den 4. September 1938, wurde die äußerst erfolgreiche Landesausstellung 
des östlichen Teils der ČSR in Košice endgültig beendet. An der offi ziellen Abschlussfeier, an 
der ungefähr 20 000 Besucher teilgenommen haben, nahmen u. a. die Vertreter der städtischen 
Behörden von Košice, der Stadtverwaltung, verschiedener Vereine und Körperschaften. Es fehlten 
nicht die Vertreter der Armee, die einen Ehrenplatz zugeteilt bekommen haben. Die Ausstellung 
wurde von 340 000 Personen besucht und hat die Erwartungen defi nitiv erfüllt. Die Entwicklung 
der Tschechoslowakei, und insbesondere der Slowakei, während des 20-jährigen Bestehens des 
gemeinsamen Staates der Tschechen und Slowaken wurde in einer eindrucksvollen Weise präsentiert. 
Alle Lebensbereiche wurden dabei berücksichtigt und auf einem hohen Niveau den Besuchern aus 
der Tschechoslowakischen Republik und aus dem Ausland präsentiert. Am Ausstellungsgelände 
wurde von den Armee- und Feuerwehrkapelle jeden Abend Blasmusik gespielt, ebenso präsent 
war die zigeunerische Musik und der feierliche Rahmen wurde am Ende durch ein Feuerwerk 
gekrönt. Die Organisatoren und Besucher der Ausstellung konnte in diesem Moment nicht ahnen, 
dass viele von ihnen kaum zwei Monate später gezwungen sein werden, die Stadt und ihr zuhause 
binnen einiger Tage unfreiwillig zu verlassen. Infolge des sog. Wiener Schiedsspruchs wurde die 
Stadt Košice im November 1938 von der Tschechoslowakei an Ungarn abgetreten. Im März 1939 
wurde die Republik zerschlagen und zwei neue Nachfolgestaaten sind entstanden: das Protektorat 
Böhmen und Mähren und der Slowakische Staat.
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DOKUMENTY A MATERIÁLY

JAK TO BYLO S ČESTNOU VOJENSKOU
STRÁŽÍ JOZEFA TISA?

OLDŘICH PEJS

PEJS, O.: The Real Story of Jozef Tiso’s Guard of Honour. Vojenská história, 4, 21, 
2017, pp 102-124, Bratislava.
The study deals with the topic of the Guard of Honour of President Jozef Tiso. On 
a relatively large space, the author describes the circumstances of the origin of this 
Army unit and provides information on its functioning in 1939 – 1940.
The author states that Jozef Tiso’s Guard of Honour was supposed to fulfi l two tasks, 
in particular the ultimate guard and security service at the seat of the head of the 
state and the task of the honorary unit with special mandate for welcoming important 
personalities. The military Guard of Honour should have symbolised the position of 
Jozef Tiso as the head of the Slovak state and as the commander in chief of the Slovak 
military power. Did the military Guard of Honour fulfi l this mission in the fi rst months 
of its existence? There are no doubts that it did, outwardly, since the public accepted 
it. However, it remains a question whether it symbolised and represented the Slovak 
Army itself. The military Guard of Honour was a selective rather than a professional 
unit, therefore to a certain extent, it copied the common infantry divisions it was 
dependent on, including their maladies. The author states that the uncertainties around 
the origin, inclusion into the military organism, the name and unsuccessful steps in 
fi lling the commander posts do not indicate an exclusive and prestigious position 
inside the military organism.
Military History. Slovakia. World War 2. Jozef Tiso’s Guard of Honour. Y. 1939 – 1940.

Kalendár  slovenského vojska 1943 seznámil svoje čtenáře s počátky vojenské služby 
v paláci slovenského prezidenta republiky ThDr. Jozefa Tisa ve vztahu k čestné vojenské 
stráži hlavy státu následujícími slovy: „Po založení samostatného slovenského štátu 
javila sa potreba zriadenia reprezentačnej vojenskej jednotky, ktorá by vystupovala na 
slávnostiach domáceho rázu a pri návštevách význačných osobností zo zahraničia. V čase 
od apríla do septembra 1939 bola preto vždy na čas potreby pri slávnostných príležitostiach 
stavaná z mužstva bratislavského pešieho pluku reprezentačná jednotka pod menom 
„Čestná stráž hlavy štátu“. Táto jednotka nastúpila iba dva razy. Prvý raz pri odovzdávaní 
letného sídla zámku Topoľčianky Dr. Jozefovi Tisovi, vtedy predsedovi slovenskej vlády vo 
funkcii hlavy štátu a druhý raz pri nástupnej audiencii prvého nemeckého vyslanca, tiež 
v Topoľčiankach.“1 Na první pohled si vojenští propagandisté s logikou textu jednoho 
z velitelů čety čestné stráže hlavu příliš nelámali. Jestliže byla čas od času podle potřeby 
stavěna v období od dubna do září 1939 reprezentační vojenská jednotka pod názvem 
Čestná stráž hlavy štátu, jak je tedy možné, že vystoupila pouze dvakrát a to jednou 
v měsíci červenci 1939 a podruhé v měsíci srpnu 1939? Na druhou stranu, co měli vojenští 

1 ŠKRADA, Ján. Vojenská služba v paláci prezidenta republiky. In Kalendár slovenského vojska 
1943. Bratislava : Ministerstvo národnej obrany, 1943, s. 156.
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propagandisté předložit veřejnosti, když se museli vyrovnat s faktem, že stálou symbolickou 
čestnou vojenskou jednotku Slovensko prostě od počátku své existence nemělo. Slovenští 
autonomisté vycházeli z toho, že budoucnost samostatného Slovenska nelze spojovat 
s československým státem. Kde proto nalézt hranici mezi tradicí odkazující na minulost, 
která je odmítána, a přítomností, která se tradice zříká? Mohlo tak Slovensko najít zdroj 
a inspiraci pro čestnou jednotku hlavy státu v Hradní stráži československého prezidenta? 
Na Slovensku pražská Hradní stráž pro občasné sídlo československého prezidenta v obci 
Topoľčianky jako své odloučené působiště vyčleňovala pouze menší strážní skupiny.2 
Zpravidla šlo o vyslání dočasné stráže v síle jednoho důstojníka a 36 rotmistrů (včetně 
osobní stráže, správce jídelny a motocyklisty) a 4 vojínů jako ordonance.3 Ani návštěva 
pomnichovského prezidenta Emila Háchy na Slovensku v prosinci 1938, označená jako 
soukromá, v tomto směru nic nepřinesla, jen dva příslušníci Hradní stráže asistovali při 
kladení věnce na hrobu Andreje Hlinky.4

Na 1. schůzi slovenského sněmu, která byla zahájena v Bratislavě v úterý 
14. března 1939 jako 3. schůze a 2. zasedání Snemu slovenskej krajiny, vyjmenovalo 
předsednictvo Snemu slovenského štátu slovenskou vládu na čele s předsedou ThDr. 
Jozefem Tisem a jeho zástupcem ministrem prof. JUDr. Vojtechem Tukou.5 Tiso byl 
neofi ciálně označován za „hlavu Slovenského štátu“ nebo za „najvyššieho predstaviteľa 
štátu“. Tiso však nebyl v postavení nejvyššího ústavního činitele, neboť slovenský stát 
žádnou vlastní ústavu neměl, takže vykonával funkci nejvyšší státní autority vlastně 
dočasně.6 Neukotvenost ústavního systému slovenského státu, který zpočátku odvisel od 
politické autority slovenských autonomistů a jimi zastávaných funkcí, zejména však na 
osobní autoritě samotného Jozefa Tisa, neumožnila proto ihned naplnit všechny atributy 
státnosti ve vztahu k hlavnímu představiteli státu, který byl pouze primus inter pares, 
t. j. první ve vládě. Stát, jehož existence nebyla dosud ustálená, se musel vyrovnávat 
s nejistou situací na západě, kde významnou část jím deklarovaného území okupovali 
Němci,7 a s výbušnou situací na východě, kde Maďaři původní zemskou hranici mezi 
Slovenskou krajinou a Karpatskou Ukrajinou neuznávali.8 Nejen z politického, ale 
zejména z vojenského hlediska se vznikající slovenský etablissement na slovenském 
území potýkal s existencí vojenských sil čtyř armád. Jednak vznikajících útvarů slovenské 

2 Stráž na Hradě pražském. Praha : Ministerstvo obrany České republiky; Vojenský historický 
ústav, 2013, s. 38. ISBN 978-80-7278-617-6.
3 Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv Praha (dále jen VÚA - VHA Praha), f. 
Vojenská kancelář presidenta republiky 1919 – 1939, šk. 145, sg. všeob. 3639. Uvnitř zámku 
hlídkovali příslušníci policie v civilu, vnitřní okruh okolo zámku náležel hradní stráži, vnější okruh 
uniformované policii, v širším okolí zámku vše zajišťovalo četnictvo.
4 ČAPLOVIČ, Miloslav. Návštěva prezidenta Dr. Emila Háchu na Slovensku 26. – 31. decembra 
1938. In Vojenská história, 1999, roč. 3, č. 3, s. 95. ISSN 1335-3314.
5 Slovenský snem, Tesnopisecká zpráva o 1. schôdzke slovenského snemu dňa 14. marca 1939. 
In http://www.psp.cz/eknih/1939ssr/stenprot/001schuz/s001001.htm; ROGUĽOVÁ, Jaroslava et. 
al. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIII a : Slováci a druhá svetová vojna. Bratislava 
: Literárne informačné centrum, 2015, s. 43. ISBN 978-80-8119-093-3; MRVA, Ivan – HABAJ, 
Michal et al. Slovenské dejiny od úsvitu po súčasnosť. Bratislava : Perfekt, 2015, s. 369-370. ISBN 
978-80-8046-730-2.
6 ĎURICA, Milan S. Jozef Tiso 1887 – 1947 : Životopisný profi l. Bratislava : LÚČ, 2014, s. 270. 
ISBN 978-80-7114-958-3.
7 HUBENÁK, Ladislav. Nacistické výboje a nemecká ochranná zóna na Slovensku. In Právnické 
štúdie, 1971, roč. 19, s. 170. ISSN 0551-9039.
8 ŠVORC, Peter. Krajinská hranica medzi Slovenskom a Podkarpatskou Rusou v medzivojnovom 
období (1919 – 1939). Prešov : Universum, 2003, s. 373. ISBN 80-89046-16-9.
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armády, které se zbavovaly jinonárodních vojáků v procesu nacionalizace armády,9 dále 
odzbrojovaných jednotek československé armády ustupujících z Karpatské Ukrajiny, 
ale také okupačních jednotek německého Wehrmachtu a s agresí pravidelných jednotek 
maďarského Honvédu. A tak není divu, že do role ochránce samostatnosti a nositele 
státnosti se bez skrupulí oděla polovojenská stranická Hlinkova garda, která si připisovala 
zásluhy o vznik samostatného slovenského státu a jeho vedoucí politické činitele si 
přisvojila, a to včetně Jozefa Tisa ve funkci předsedy vlády. Hlinkova garda byla prostě 
všude. Slavnostní nástupy, pochody, špalíry. Vojtech Tuka Hlinkovu gardu prosazoval 
a zamýšlel s ní nahrazovat vojsko a jiné branné prvky.10 Nemůže proto překvapit, že 
návštěvy a výjezdy slovenských ministrů do obcí, měst a správních center se odehrávaly 
na pozadí slavnostního uvítání místními jednotkami Hlinkovy gardy, stejné ceremoniály 
probíhaly při slavnostním rozloučení s prvními slovenskými diplomaty u vládní budovy, 
resp. u bratislavského sídla Ministerstva zahraničných vecí v Poľnohospodárskom 
múzeu před jejich odchodem na diplomatické posty v zahraničí. Ministr národní obrany 
pplk. gšt. Ferdinand Čatloš si byl supremace Hlinkovy gardy vědom, ale nešel proti ní. 
„Naši chlapci, vycvičeni v HG, len na vojne dostanú punc vojaka, ktorý z nich urobí 
celých mužov a po skrátenej prezenčnej službe zase v gardách budú pestovať a udržovať 
vlastnosti, ktoré v zlých chvíľach premenia národ v jediného obetavého vojaka. Vojsko 
spolu s HG zdisciplinuje celý slovenský národ, ako si to želá hlava štátu, min. predseda 
Dr. Jozef Tiso.“11

Nově budovaná slovenská armáda se musela vyrovnat s organizační roztříštěností 
zbytků útvarů bývalé společné československé armády dislokovaných na slovenském 
území a nedostatkem důstojníků a vycvičeného mužstva slovenské národnosti. Rovněž 
musela vzít do úvahy, že na čele státu stojí římskokatolický kněz, který pozvolna směřuje 
do postavení nejvyššího velitele slovenské branné moci, i když jeho postavení tak dosud 
nebylo defi nováno. Každodenní vojenské otázky proto řešil Čatloš jako ministr národní 
obrany, který se stal současně i krajinským (zemským) vojenským velitelem.12 Ten sám 
měl úzké pracovní vztahy s Tisem, u něhož působil od října 1938 jako zástupce čs. 
hlavního velitele operujících armád u autonomní slovenské vlády. Pokud slovenská vláda 
rozhodovala o vojenských otázkách, při absenci nejvyššího ústavního činitele, činila tak 
ve sboru, předsednictvo vlády zde nehrálo rozhodující roli. Vláda tak plnila funkci hlavy 
státu.13 Typickým příkladem je jmenování Čatloše divizním generálem vládou.14 Také 
první přísaha slovenského vojska zavázala vojáky poslušností celé vládě slovenského 

9 HLAVIENKA, Lubomír. Jaro a léto 1939 jako zdroj tradice a poslání pro slovenské ozbrojené 
síly. In Slezský sborník, 2014, roč. 112, č. 2, s. 238. ISSN 0037-6833.
10 ČATLOŠ, Ferdinand. Marec 1939. In BYSTRICKÝ, Valerián – LETZ, Róbert – PODOLEC, 
Ondrej (eds.). Vznik Slovenského štátu : 14. marec 1939 : Spomienky aktérov historických udalostí, 
1. diel. Bratislava : AEPress, s.r.o., 2007, s. 51. ISBN 978-80-88880-79-0.
11 Ferdinand Čatloš, prvý vojak slovenského štátu. In Slovák, 1939, roč. 21, č. 78, s. 3. ISSN 1336-4464.
12 Vojenský historický archív Bratislava (dále jen VHA Bratislava), f. Zbierka „53“, fasc. 53/39-109/1, 
Krajinské vojenské veliteľstvo, Domáci rozkaz, 1939, č. 17, čl. I, KVV. Bratislava – úprava velenia.
13 HRADSKÁ, Katarína – KAMENEC, Ivan et al. Slovenská republika 1939 – 1945. Bratislava : 
Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2015, s. 109. ISBN 978-80-224-1351-0.
14 K jmenovaní Čatloše generálem se zpětnou účinností od 1. dubna 1939 došlo 12. dubna 1939, 
neboť tento den zasedala slovenská vláda. Zpráva o tomto aktu byla v tisku uveřejněna 14. dubna. 
A týž den po 11. hod. se na Ministerstvu národní obrany shromáždili zástupci útvarů, úřadů a ústavů 
slovenské armády, aby Čatlošovi poblahopřáli k povýšení. Čatloš se představil Tisovi v hodnosti 
divizního generála 18. dubna. Rozhodnutie ministerskej rady – Minister Čatloš generálom. In 
Slovák, 1939, roč. 21, č. 86, s. 1; Armáda zábezpekou suverénnej vôle národa. In Slovák, 1939, roč. 
21, č. 87, s. 2; Generál Čatloš u predsedy vlády. In Slovák, 1939, roč. 21, č. 90, s. 1. ISSN 1336-4464.
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státu a všem vládou ustanoveným velitelům. Tato přísaha zároveň přísahající vojáky 
zbavovala přísahy složené pro československý stát.15 Hlava státu jako nejvyšší vojenský 
velitel tedy není expressis verbis zmiňována a navíc text přísahy nebyl všude díky překotné 
době jednotný, v některých vojenských útvarech se vojáci zavazovali poslušností vládě 
slovenského státu a v něm ustanoveným velitelům, nikoliv jen vládou ustanoveným 
velitelům.16 Čatloš však 28. června 1939 nařídil opakování přísahy, neboť přísaha se 
v březnu u všech útvarů nekonala a jejího složení se nezúčastnili ani všichni příslušníci 
slovenské armády. Čatlošovi také záleželo na tom, aby ke složení přísahy došlo slavnostním 
způsobem hromadně na veřejném prostoru, a to při příležitosti slovenského státního svátku 
5. července. Nyní se přísahající vojáci již zavazovali poslušností svému nejvyššímu veliteli 
a jím a vládou Slovenské republiky (sic!) ustanoveným velitelům.17 Kdo tedy byl již tím 
nejvyšším vojenským velitelem a kdo zase hlavním vojenským velitelem?

Čatloš se svými nejbližšími spolupracovníky připravoval pro slovenskou armádu 
pevnější organizační základ, i když dočasný, neboť dosud probíhala slovensko-německá 
politická jednání o velikosti a síle slovenské armády, její výzbroji a vzhledem k okupaci 
západního Slovenska německými oddíly i její dislokaci. Vláda se jeho návrhy zabývala 
2. května 1939.18 Schválený materiál Branná moc – organizácia jednoznačně určil: 
„najvyšším veliteľom brannej moci je hlava štátu“.19 Zároveň stanovil, že ministr národní 
obrany je toho času současně „hlavným vojenským veliteľom“, což znamenalo, že funkce 
krajinského vojenského velitele zanikla. Téhož dne Tiso udělil amnestii v oboru vojenského 
soudnictví jako rozhodnutí předsedy vlády vykonávajícího pravomoc hlavy státu; amnestii 
kontrasignoval Čatloš.20 Ten také předložil vládě materiál „Zaradenie veliteľov v slovenskej 
armáde“, ve kterém označil jmenovitě ministerského předsedu Jozefa Tisa za nejvyššího 
velitele slovenské armády.21 Více se také osvětlilo jmenování Čatloše generálem, jehož 
bezprostředním podnětem byla návštěva Berlína při příležitosti Hitlerových padesátin 
a při té příležitosti důstojná reprezentace vojenským členem delegace, ale také nutnost 
vyvážit hodnostní postavení Čatloše vůči dalšímu vyššímu slovenskému důstojníkovi, 
jímž byl generál Rudolf Viest, ale i vůči reaktivovaným slovenským důstojníkům, jimž 
byli zejména plukovníci Alexander Čunderlík a Anton Pulanich. „V našom vojsku bude 
mocť minister Čatloš po svojom menovaní prikročiť k povyšovaniu a ustanovovaniu 
15 VÚA - VHA Praha, f. Sbírka dokumentů armády Slovenské republiky 1939 – 1945, šk. 33, inv. 
č. 26/29, Velitelství V. sboru č.j. 13.998 Dův./l.osob.1939, Prísaha mužstva slovenskej národnosti.
16 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 3/Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1944), šk. 6, 
Dôverný rozkaz veliteľstva VI. sboru, 1939, č. 1, čl. C-2.
17 VÚA - VHA Praha, f. Sbírka dokumentů armády Slovenské republiky 1939 – 1945, šk. 15, inv. č. 
18/2, Ministerstvo národnej obrany – Hlavné vojenské veliteľstvo č.j. 103.619/1.osob.1939. Patrně 
ani nepřekvapí, jak armáda předběhla dobu. Slovensko dosud ofi ciálně neslo název Slovenský 
štát. Změnu názvu na Slovenská republika přinesl až ústavní zákon č. 185/1939 Sl. z., který nabyl 
účinnosti 31. července 1939.
18 Do programu vlády měly být zařazeny tyto vojenské body: Organizácia, dislokácia armády 
a pomenovanie hodností; Systemizácia; Zaradenie s povýšením dôstojníkov, rotmajstrov a civilných 
zamestnancov (úradníkov a podúradníkov); Prijímanie do vojska dôstojníkov v zálohe a ich 
materiálna časť; Pridelenec vojenský do Berlína. Za nepřítomného Čatloše zaslal materiály 
předsednictvu vlády škpt. del. Benedikt Dúbravec, který působil v kabinetu ministra a Čatloše 
ve funkci ministra a krajinského vojenského velitele zastupoval. VHA Bratislava, f. Ministerstvo 
národnej obrany – Prezídium, šk. 1, č.j. 50 Dôv./prez.1939.
19 VÚA - VHA Praha, f. Sbírka dokumentů armády Slovenské republiky 1939 – 1945, šk. 6, 
S-MNO, Spisy dôverné 1939-prez., inv. č. 7/2, č.j. 90 Dôv./prez.1939.
20 Amnestia. In Slovák, 1939, roč. 21, č. 103, s. 5. ISSN 1336-4464.
21 VÚA - VHA Praha, f. Sbírka dokumentů armády Slovenské republiky 1939 – 1945, šk. 6, 
S-MNO, Spisy dôverné 1939-prez., inv. č. 7/2, č.j. 150 Dôv./prez.1939.
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i daľších tiež zaslúžilých dôstojníkov a rotmajstrov. Na týchto príde rad za takto nastalých 
okolností v najkratšom čase.“22 Tandem Tiso (faktická hlava státu a nejvyšší vojenský 
velitel) – Čatloš (ministr, hlavní vojenský velitel a generál) tak byl na světě a do 
povědomí veřejnosti se plně vrylo přesvědčení, že Tiso je v pozici nejvyššího slovenského 
představitele nikoliv jen v politickém slova smyslu, ale i ve smyslu státním, jehož je Čatloš 
blízkým spolupracovníkem. Tiso také s kontrasignací Čatloše vydal 15. května 1939 
svůj první armádní rozkaz jako „predseda vlády a najvyšší vojenský veliteľ“.23 Zde 
nutno zmínit, že objektivně vzniklému tandemu chyběla subjektivní stránka. Čatloš byl 
totiž v této době přívržencem Tuky a jeho radikálního křídla slovenské (čti gardistické) 
politiky, spolupracoval s hlavním velitelem Hlinkovy gardy Alexandrem Machem 
a náčelníkem hlavního štábu Hlinkovy gardy Karolem Murgašem. Při první přehlídce 
bratislavské vojenské posádky 12. května na Námestí Slobody, které se účastnil Tiso, se 
odehrálo udělování vyznamenání „Za hrdinstvo“ za hrdinské činy v bojích na východním 
Slovensku a pamětních medailí „Za obranu Slovenska v marci 1939“ za zásluhy o vydobytí 
slovenské samostatnosti a při branných opatřeních na zabezpečení státu. Při večeři na 
počest vyznamenaných Čatloš v kruhu gardistů poznamenal, že „slovenskí vojaci sú si 
vedomí, že samostatnosť Slovenska povstala z práce gardistov. Vojaci, ako príslušníci 
spoločnej česko-slovenskej armády, dívali sa zo začiatku na gardistov zo žiarlivosťou, lebo 
boli v putách starého režimu. Ale teraz chce armáda reprezentovať slovenskú mužnosť 
a zdatnosť. Aby sa toho dosiahlo, musíme našu armádu budovať od základu. Predovšetkým 
musíme inak chápať disciplínu v armáde. A to sa prejavilo už dnes zavedením parádneho 
kroku“ (myšleno podle německého vzoru – pozn. O. P.).24 Vyvrcholením vojenských 
slavností se pak stala vojenská přehlídka slovenské armády v Bratislavě 14. května, kde 
dominoval Tuka (byla neděle, Tiso se tak neúčastnil) a vojáky získával na svou stranu 
slovy: „Dnes dostalo sa mi cti pozdraviť túto armádu menom najvyššieho veliteľa, hlavy 
Slovenského štátu predsedu vlády dr. Jozefa Tisu. Máme všetky podmienky, aby naše 
vojsko stálo na výške doby. Máte svojho najvyššieho veliteľa geniálneho štátníka dr. Tisu, 
máte bohatierskeho vodcu ministra národnej obrany generála Čatloša. Máte nadaných 
dôstojníkov a schopných poddôstojníkov. Národ vás miluje a chce byť na vás pyšný.“25 
Netřeba zdůrazňovat, že tato gardisticko-vojenská symbióza nejvyšších politických kruhů 
kulminovala na podzim za polské kampaně, kdy ve válečné euforii Čatloš adoroval Macha 
a Murgaše povýšením v důstojnických hodnostech26 a Tukovi připravoval opravdový 
dárek, když pro něho nechal šít generálskou uniformu, neboť z něho zamýšlel udělat 
majitele bratislavského Pešieho pluku 4. Čatloš totiž 27. září 1939 ústně přikázal, aby se 
3. října provedlo v Popradu velkolepým způsobem pojmenování Pešieho pluku 4 na Peší 
pluk 4 „Dr. Vojtecha Tuku“. Slavnosti se měli účastnit Tuka jako majitel pluku a jeho 
hosté Čatloš, Mach a další činitelé a měla být spojena s vyznamenáním příslušníků pluku 
a štábu polního velitelství 1. pěší divize „Jánošík“. Přehlídce, při níž by asistovaly ještě 

22 Minister národnej obrany Čatloš – divíznym generálom. In Slovák, 1939, roč. 21, č. 86, s. 2. 
ISSN 1336-4464. Čatloš k povyšování vojenských gážistů přistoupil 17. května 1939, neboť v tento 
den vláda přijala usnesením dočasnou systemizaci služebních míst pro slovenskou brannou moc 
v osobním stavu důstojníků a rotmistrů.
23 Vestník vecný ministerstva národnej obrany, 1939, roč. 1, č. 1, čl. 1, s. 1-2.
24 Máme dobrú armádu. Večera na počesť vyznamenaných. In Slovák, 1939, roč. 21, č. 112, s. 2. 
ISSN 1336-4464.
25 Veľký deň Bratislavy. In Slovák, 1939, roč. 21, č. 113, s. 1. ISSN 1336-4464.
26 Čatloš jmenoval dnem 1. září 1939 za stotníka konceptnej služby v zálohe Alexandra Macha a za 
nadporučíka delostrelectva v zálohe Karola Murgaše. Vestník osobný ministerstva národnej obrany, 
1939, roč. 1, č. 5, s. 8.
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Pěší pluk 6, Dělostřelecký pluk 1 a Dělostřelecký pluk 51, měl velet gen. II. tr. Anton 
Pulanich.27 Tomu přisvědčuje neúčast obou protagonistů Tuky a Čatloše na zasedání vlády 
4. října s odůvodněním „sú mimo Bratislavy“,28 přičemž Tuka se zdržoval na východním 
Slovensku „na zdravotnej zotavenej“.29 Do toho však razantně vstoupil Tiso,30 který se na 
stranickém sjezdu stal 1. října předsedou Hlinkovy slovenskej ľudovej strany a připustil 
do užšího předsednictva strany z radikálů pouze Tuku, nikoliv Macha, šanci nedostal 
ani Čatloš.31 Termín vojenské slavnosti v Popradu se posunul na 5. října za účasti Tisa 
a vysokých německých důstojníků.32 Nakonec se nástup vojska uskutečnil na louce při 
obci Gánovce u Popradu33 a při slavnostním defi lé se Tisovi představily jednotky v tomto 
pořadí: Pěší pluk 4, Pěší pluk 6, Pěší pluk 3, Dělostřelecký pluk 1, Dělostřelecký pluk 4, 
Dělostřelecký pluk 51, Cyklistický prapor, Prapor útočné vozby, nad hlavami přítomných 
se objevilo letectvo.34 Pod dojmem této přehlídky vydal Tiso jako „predseda vlády 
a najvyšší veliteľ slovenskej brannej moci“ s kontrasignací Čatloše 10. října 1939 svůj 
druhý armádní rozkaz.35 Pro Čatloše jistě ponaučení, jak se věci mají. Po Tukovi jakoby se 
na východě Slovenska zem slehla, ale on se zatím 5. října ve stejný čas v Bratislavě účastnil 
v bývalé místnosti krajského soudu, kde byl nad ním vynesen v roce 1929 rozsudek za 
zločin vojenské zrady a za zločin příprav úkladů o republiku, vzpomínkové slavnosti.36

27 VÚA - VHA Praha, f. Sbírka dokumentů armády Slovenské republiky 1939 - 1945, šk. 60, Del. 
pl. 1, inv. č. 34/1, Denný rozkaz Amália, 1939, č. 23, čl. 4, Slávnostná prehliadka – nariadenie.
28 Ministerská rada. In Slovák, 1939, roč. 21, č. 229, s. 3. ISSN 1336-4464.
29 Minister vnútra prof. dr. Tuka na zotavení na vých. Slovensku. In Slovák, 1939, roč. 21, č. 223, 
s. 2. ISSN 1336-4464.
30 V poválečných pamětech si zásluhy na odmítavém stanovisku Tisa připsal Jozef Turanec, který 
během polního tažení proti Polsku Čatloše na Ministerstvu národní obrany a Hlavním vojenském 
velitelství zastupoval. BYSTRICKÝ, Jozef (ed.). Pamäti generála Jozefa Turanca : pramene 
obrany. Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012, s. 161. ISBN 978-
80-89514-19-9.
31 BAKA, Igor. Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1940. Bratislava : 
Vojenský historický ústav, 2010, s. 169-170. ISBN 978-80-969375-9-2. Úvodník deníku Slovák 
také vyšel s důrazným titulkem „Poslušnosť dr. Tisovi!“. Poslušnosť dr. Tisovi! In Slovák, 1939, 
roč. 21, č. 227, s. 1. ISSN 1336-4464.
32 VÚA - VHA Praha, f. Sbírka dokumentů armády Slovenské republiky 1939 - 1945, šk. 60, Del. 
pl. 1, inv. č. 34/1, Denný rozkaz Amália, 1939, č. 24, čl. 2, Voj. slávnost – dodatok.
33 Dr. Tiso dáva česť tým, ktorí všetko dali národu, čo národ od nich očakával. In Slovák, 1939, roč. 
21, č. 230, s. 3. ISSN 1336-4464. Nepovedené vystoupení letectva mělo nepříjemnou dohru pro npor. 
let. Vladimíra Kačku, který velel letecké skupině. „Trestám npor. let. Vlad. Kačku vel. 11. letky I. 
perute, domácim väzením v trvaní 14 dní a odňatím let. prídavkov za mesiac oktober t.r. Trestný čin: 
dňa 6. 10. 1939 (správně mám být 5. 10.–pozn. O. P.) nepresne vykonal rozkaz k defi lé let. jednotiek, 
čím sa stalo, že skupina stíhacích lietadiel pod jeho velením previedla defi lé tak, že poškodila dobrú 
povesť slov. letectva. Ďalej t. istého dňa pri návratu do Piešťan prevádzal nad mestom Ružomberok 
nedovolenú akrobáciu v malej výške, čím ohrozil nielen svoju bezpečnosť, ale i bezpečnosť občanov 
a ich majetku. Priťažujúca okolnosť: tým dával špatný príklad svojím podriadeným.“ Trest Kačkovi 
udělil Čatloš. Nic Kačkovi nepomohla žádost o zmírnění trestu s poukazem, že nebyl ani v rozporu 
s vojenskými předpisy vyslechnut. Ta byla vzata pouze na vědomí „s ohľadom na vážnejšie starosti 
organizačné.“ VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 71, č.j. 209.921/
dôv.let.1939 a šk. 76, č.j. 211.278/dôv.let.1939. Kačka však v Piešťanech 15. října obdržel z rukou 
Čatloše za přítomnosti Tisa Vyznamenanie za hrdinstvo 3. stupňa za účast v polském tažení. 
RAJNINEC, Juraj. Slovenské letectvo 1939/1944. (1). Bratislava : Magnet-press Slovakia, 1997, s. 
48. ISBN 80-968073-2-3.
34 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 - 1940, šk. 111, č.j. 111.001/4.odd.1939.
35 Vestník vecný ministerstva národnej obrany, 1939, roč. 1, č. 5, čl. 55, s. 1-2.
36 Minister Tuka odpustil každému. In Slovák, 1939, roč. 21, č. 230, s. 3. ISSN 1336-4464.
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Vraťme se však zpátky a osvětleme si projevování poct slavnostním způsobem vůči 
Tisovi ze strany armády. Tiso jednal 5. dubna 1939 v Berlíně s německým ministrem 
zahraničí Joachimem Ribbentropem a při této zahraniční cestě ho doprovázeli ministr 
zahraničních věcí Ferdinand Ďurčanský, vyslanec Matúš Černák, šéf tiskové služby 
Pavol Čarnogurský a legační rada Ľudovít Szathmary. Po návratu 6. dubna se v Bratislavě 
před vládní budovou konalo slavnostní přivítání, kdy vojenská hudba zahrála slovenskou 
hymnu37 a Tiso v doprovodu Čatloše vykonal přehlídku čestné roty vojska a čestné 
čety Hlinkovy gardy.38 Zde je první zmínka o čestné setnině vojska k přivítání Tisa 
jako předsedy vlády slovenského státu, tato setnina nemá žádný ofi ciální název ani 
bližší neformální označení. Totéž lze zaznamenat 18. dubna, kdy se konalo před vládní 
budovou slavnostní rozloučení s delegací na čele s Tisem před odchodem do Berlína 
k oslavě 50. narozenin Adolfa Hitlera. Zde Tiso vykonal přehlídku čestné roty vojska, 
Hlinkovy gardy a Hlinkovy mládeže.39 S Tisem vycestovali Tuka, Ďurčanský, Čatloš 
s pobočníkem škpt. pech. Robertem Schneiderem, dále hlavní velitel Hlinkovy gardy 
a šéf Úřadu propagandy Alexander Mach, generální tajemník Hlinkovy slovenské ľudové 
strany a velitel akademické Hlinkovy gardy Jozef Kirschbaum a náčelník hlavního štábu 
Hlinkovy gardy Karol Murgaš. Po oslavách se slovenská delegace v Berlíně rozdělila. 
Tiso spolu s Ďurčanským se vrátil do Bratislavy 21. dubna a před vládní budovou jej opět 
čekalo slavnostní přivítání s čestnou rotou vojska a Hlinkovy gardy.40

Situace, kdy bylo nutné zabezpečit vojenské reprezentativní funkce v posádce 
Bratislava, kde působili nejvyšší političtí představitelé, odehrávala se zde většina 
politických a společenských událostí a bylo zde umístěno vícero vládních budov, si 
vyžadovala radikálnější a trvalejší řešení. Čatlošův rozkaz, aby okamžitě postavil „stálu 
čestnú stotinu“, obdržel velitel bratislavského Pěšího pluku 4 mjr. pech. Ladislav Bodický. 
Ten 24. května 1939 předložil návrh na doplnění organizace branné moci o stálou čestnou 
setninu organizovanou jako samostatná hospodářská setnina v síle roty o čtyřech četách 
s celkovým počtem 119 příslušníků. Základ měl být vybrán z ukázněného mužstva 2. 
ročníku prezenční služby.41 Bodický předpokládal, že první tři čety budou určeny jako 
stálá čestná setnina dodávaná k poctám podle předpisu A-I-1 a k dodávání pohřebních 
průvodů, pokud je zajišťuje pěchota, a čtvrtá četa jako strážní oddíl bude určená ke 
stavění stálé stráže u Ministerstva národnej obrany v síle 1+1+5. Kpt. gšt. Viliam Kanák, 
přednosta 1. (organizačního) oddělení štábu Hlavného vojenského veliteľstva, reagoval 
následující den, „kedže mi nie je známy rozkaz pána ministra, pokiaľ ide o sostavu čestnej 
roty“,42 ale se souhlasem velitele pěchoty Hlavního vojenského velitelství škpt. pech. 
Františka Krakovského vyslovil zejména námitky k nevhodnému (nízkému) počtu mužů 

37 Slovenská vláda se 19. května 1941 usnesla, že národní hymna „Hej Slováci“ je od 14. března 1939 
státní hymnou a má se zpívat a hrát při všech ofi ciálních příležitostech. VHA Bratislava, f. Vyššie 
veliteľstvo 3/Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1944), šk. 10, Rozkaz veliteľstva 2. divíznej 
oblasti, 1941, č. 4, čl. B-14, Hymna „Hej Slováci“ ako ofi ciálna štátna hymna.
38 Dobré výsledky berlínskej cesty. In Slovák, 1939, roč. 21, č. 82, s. 1. ISSN 1336-4464.
39 Slovenská delegácia v Berlíne. In Slovák, 1939, roč. 21, č. 91 (výtisk chybně označen jako č. 
90), s. 1. ISSN 1336-4464.
40 Dar Slovenska Adolfovi Hitlerovi. In Slovák, 1939, roč. 21, č. 93, s. 1. ISSN 1336-4464.
41 VHA Bratislava, f. Krajinské vojenské veliteľstvo, 1939, šk. 11, č.j. 23.564/dôv.1.org.1939.
42 Četnost ústních rozkazů Čatloše nebyla zrovna nízká, což vyvolávalo problémy u těch, kteří 
nebyli jejich adresáty, později proto musel být vydán rozkaz: „Ak minister národnej obrany rozhodne 
o niečom ústne a nevydá o tom písomného rozkazu, orgán, ktorý obdržal toto ústne rozhodnutie, je 
povinný písomné vybavenie veci predložiť ministrovi k nahliadnutiu.“ VÚA - VHA Praha, f. Sbírka 
dokumentů armády Slovenské republiky 1939 - 1945, šk. 10, S-MNO, inv. č. 14/2, Dôverný domáci 
rozkaz, 1940, č. 4, čl. I, Zásadné rozhodnutia ministra – prevedenie.
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strážního oddílu. Bodický okamžitě 26. května předložil novou organizační tabulku stálé 
čestné setniny o celkové síle 129 příslušníků43 a vydal plukovní rozkaz k přípravě jejího 
postavení, když velitel I. praporu měl navrhnout výkonného rotmistra (délesloužícího 
poddůstojníka), trubače, 12 poddůstojníků a 48 mužů a velitel II. praporu účetního setniny 
(délesloužícího), trubače, 12 poddůstojníků a 48 mužů.44 Zároveň požádal o přidělení 
jednoho důstojníka jako velitele roty, nakolik por. pech. Alojz Valent,45 který byl velitelem 
čestné roty, odešel 24. května do výcvikového střediska Dolný Kubín jako velitel 
v poddůstojnické škole. Věc zůstala u nadřízených bez ohlasu, ani Čatloš nevyvinul další 
aktivitu, takže můžeme konstatovat, že čestná setnina vůbec nebyla zamýšlena primárně 
jako stálá čestná stráž pro Tisa. Vše pramenilo z dočasnosti organizace armády v důsledku 
dosud stále neukončených slovensko-německých jednání o výstavbě slovenské armády, 
z kritického nedostatku velitelských kádrů a ze špatného stavu výcviku vojsk.46 Bodický 
však čestné setniny udržoval. Kronika pluku zmiňuje zejména náboženskou slavnost 
Božieho Tela, která byla v červnu 1939 pojata jako celospolečenská událost s významnou 
účastí vojska, když všechna posádková velitelství a posádkové správy měly kontaktovat 
místní faráře a dohodnout s nimi účast (povinnou – pozn. O. P.) vojáků římskokatolického 
vyznání a jeden z útvarů posádky měl poskytnout ke slavnosti čestnou rotu, přičemž 
ostatní mužstvo v seřazených šicích mělo pochodovat na čele průvodu za vedení 
důstojníka a zvuků vojenské hudby, pokud byla v posádce systemizována.47 V Bratislavě 
se úkolu připravit čestnou rotu pod velením por. pech. Karola Schulze zhostil právě Pěší 
pluk 4.48 Schulz měl být i v čele čestné setniny, kterou Pěší pluk 4 vyslal na německou 
vzpomínkovou slavnost u pomníku bojovníků na Kamzíku u Bratislavy pořádanou 
Deutscher Kriegerbund (svazový velitel Franz Pohl) 23. července 1939 při příležitosti 
výročního dne bojů v roce 1866 za účasti šéfa německé vojenské komise genpor. Franze 
Barckhausena.49 Slovenské čestné setnině nakonec velel npor. pech. Alojz Šimo.50

Na tomto místě si proto musíme přiblížit události, které, jak jsme uvedli shora, zmiňovala 
vojenská propaganda pro slovenskou veřejnost ve vztahu k čestné vojenské stráži Jozefa 
Tisa. Nejprve se zaměříme na letní sídlo předsedy vlády. Zámek v Topoľčiankach, jak již 
víme, představoval v dobách Československé republiky letní sídlo prezidenta republiky.51 
Ministr hospodářství Gejza Medrický provedl ve dnech 22. – 23. dubna 1939 prohlídku 
43 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany, Spisy tajné 1939 - 1945, šk. 2, č.j. 24.269 
Taj.1.org.1939.
44 VHA Bratislava, f. Pešie pluky 1-4 (1939 – 1944), šk. 1, Peší pluk 4, Denný rozkaz, 1939, č. 127, 
čl. 13, Príprava postavenia stálej čestnej stotiny.
45 Valent byl s účinností od 17. května 1939 povýšen na nadporučíka pechoty udělením služebního 
místa 7. platové stupnice v služební kategorii důstojníků absolventů vojenské akademie. Vestník 
osobný ministerstva národnej obrany, 1939, roč. 1, č. 1, s. 2.
46 BYSTRICKÝ, Jozef. Aká bola slovenská armáda pred a počas ťaženia proti Poľsku? In 
Podkarpacki wrzesień. Polityczne i wojskowe aspekty wojny obronnej Polskie 1939 r. na 
Podkarpaciu. (Red. A. Olejko – P. Korzeniowski). Rzeszów : Zakład Historii Wojskowości – 
Institut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010, s. 44-46. ISBN 978-83-931207-0-3.
47 VÚA - VHA Praha, f. Sbírka dokumentů armády Slovenské republiky 1939 - 1945, šk. 11, 
S-MNO, inv. č. 15/1, MNO-HVV, Domáci rozkaz, 1939, č. 38, čl. VI, Slávnosť Božieho Tela – 
účasť vojska.
48 LACKO, Martin (ed.). Proti Poľsku : Odraz ťaženia roku 1939 v denníkoch a kronikách 
slovenskej armády. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2007, s. 152. ISBN 978-80-89335-00-8.
49 Nemecká slávnosť na Kamzíku. In Slovák, 1939, roč. 21, č. 168, s. 5. ISSN 1336-4464.
50 VÚA - VHA Praha, f. Sbírka dokumentů armády Slovenské republiky 1939 - 1945, šk. 59, Peší 
pluk 4, inv. č. 33/4, Denný rozkaz, 1939, č. 175, čl. 1.
51 K Topoľčiankam jako sídlu prezidentů srov. VERZÁL, Tibor. Topoľčianky na starých 
pohľadniciach. Bratislava : DAJAMA, 2014, s. 19-25. ISBN 978-80-8136-035-0.
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zámku vzhledem k tomu, že „v tomto roku čaká Slovensko vzácne návštevy vynikajúcich 
hosťov zo zahraničia“.52 O žádném letním sídle Jozefa Tisa se ještě nikde nehovoří, 
ale leccos lze vytušit. Teprve 10. července 1939 Úřad propagandy oznamuje, že Tiso 
za doprovodu hlavního velitele Hlinkovy gardy Macha přijede 16. července na zámek 
v obci Topoľčianky, který bude nyní jeho letním sídlem. Tento den se koná také zdejší 
pouť, které se Tiso zúčastní spolu s poutníky a Hlinkova garda z okolních okresů bude mít 
slavnostní nástup. Úřad propagandy si určil, že také vojenská posádka (míněna zřejmě 
nejbližší posádka Zlaté Moravce, kde byl umístěn prapor od Pěšího pluku 5 – pozn. O. P.) 
postaví čestnou rotu a během pobytu Tisa na zámku budou držet stráž střídavě Hlinkova 
garda a armáda.53 Veřejnost byla druhý den informována, že „Od 16. júla t.r. Topoľčianky 
stávajú sa sídlom hlavy Slovenskej republiky (sic!).54 Tohto dňa príde do topoľčianskeho 
zámku predseda slovenskej vlády dr. Jozef Tiso vo funkcii hlavy Slovenskej republiky (sic!) 
prevziať zámok, v ktorom v letnom čase bude prijímať zástupcov zahraničia.“ Čtenáři se 
také dozvěděli, že „Pred zámkom sa hlási minister národnej obrany generál Čatloš, ktorý 
predstaví p. predsedovi veliteľa jeho čestnej stráže a odovzdá mu čestnú stráž.“55 Vládní 
činitelé neponechali nic náhodě a ještě před vlastním aktem do obce Topoľčianky zamířili 
Čatloš, ministr dopravy a veřejných prací Július Stano a ministr hospodářství Gejza 
Medrický, nechyběl ale ani Mach se štábem, aby na místě projednali program slavnosti 
do všech podrobností.56 V den konání celé akce byli čtenáři informováni o plánovaném 
příchodu, cestě a uvítání Tisa, všude byla vzývána přítomnost Hlinkovy gardy, a zase 
Hlinkovy gardy a opět Hlinkovy gardy, ani slovo o slovenské armádě,57 pouze došlo ke 
zveřejnění dvou fotografi í s titulky „Slavnostný pochod čestnej roty stráže hlavy štátu“ 
a „Nadporučík pech. Alojz Valent, veliteľ čestnej roty stráže hlavy štátu“ bez bližšího 
určení místa pořízení fotografi í.58 V Bratislavě totiž rozhodli, že do obce Topoľčianky 
se vydá čestná rota od bratislavského Pěšího pluku 4. Premávková automobilná kolona 
Bratislava nejprve přistavila 12. července velitelský osobní automobil Praga AV (ev. 
č. 3538) pro osobního pobočníka ministra národní obrany mjr. pech. Antona Bardona 
k jízdě z Bratislavy – Topoľčianky a zpět.59 Bodický jako velitel bratislavského pluku 
rozhodl, že mužstvo zařazené do čestné roty (pro stráž hlavy státu) se vydá do obce 
Topoľčianky 15. července vlakem, za velitele čestné roty určil npor. pech. Alojze Valenta. 
Týž den měla následovat i hudba, kterou vedl dôst. zást. dirigent František Rylich.60 Na 
rozkaz Čatloše však Oddiel pozemnej obrany proti lietadlám Vajnory přistavil k budově 
Ministerstva národní obrany 14. července nákladní automobil Tatra 82 (ev. č. 5573) a 15 
a 16. července velitelský osobní automobil Praga AV (ev. č. 3706) a Delostrelecký pluk 
153 Bratislava 14. července nákladní automobil Škoda 6-ST-6 (ev. č. 9098) k odvozu 

52 Minister Gejza Medrický na topoľčianskom zámku. In Slovák, 1939, roč. 21, č. 95, s. 2. ISSN 
1336-4464.
53 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 - 1940, šk. 19, č.j. 203.218 Dôv./3.
oddel.1939.
54 Slovensko dosud ofi ciálně neslo název Slovenský štát. Změnu názvu na Slovenská republika 
přinesl až ústavní zákon č. 185/1939 Sl.z., který nabyl účinnosti 31. července 1939.
55 Dr. Tiso v nedeľu do Topoľčianok. In Slovák, 1939, roč. 21, č. 156, s. 1. ISSN 1336-4464.
56 Topoľčianky čakajú hlavu Slovenského štátu. In Slovák, 1939, roč. 21, č. 160, s. 1. ISSN 1336-
4464.
57 Slávnostná cesta predsedu vlády do Topoľčianok. In Slovák, 1939, roč. 21, č. 161, s. 1. ISSN 
1336-4464.
58 Čestná rota stráže hlavy štátu. In Slovák, 1939, roč. 21, č. 161, s. 3. ISSN 1336-4464.
59 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 - 1940, šk. 96, č.j. 104.634/aut.1939.
60 VÚA - VHA Praha, f. Sbírka dokumentů armády Slovenské republiky 1939 - 1945, šk. 59, Peší 
pluk 4, inv. č. 33/4, Denný rozkaz, 1939, č. 164, čl. 19, Transport čestnej roty do Topoľčianok.
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čestné roty, resp. stráže (předsedy vlády) do obcí Bánovce nad Bebravou a Topoľčianky. 
Do obce Topoľčianky odjel 16. července se svým osobním pobočníkem mjr. pech. 
Antonem Bardonem i Čatloš.61 Na místo cestoval i velitel Pěšího pluku 4 pplk. pech. 
Ladislav Bodický, který se měl rovněž zúčastnit představení stráže hlavy státu Tisovi.62 
Další rozkaz Čatloš vydal prostřednictvím Bardona, když Premávková automobilná 
kolona Bratislava 15. července přistavila k bratislavskému hotelu Carlton nákladní 
automobil Tatra 27 (ev. č. 8186) k převozu kuchyňského zařízení a části personálu do 
obce Topoľčianky a 16. července velitelský osobní automobil Praga AV (ev. č. 3538) 
k odvozu zbylého personálu a 15. července k budově Radiožurnálu nákladní automobil 
Tatra 27 (ev. č. 8157) za účelem převozu rozhlasového zařízení.63 Do přípravy se zapojil 
i bratislavský Dělostřelecký pluk 1, který do obce Topoľčianky vysílal trubačský sbor 
jako ofi ciální složku „čestnej stráže hlavy štátu“. Jako velitel byl určen por. del. Vladimír 
Bukva, jako praporečník rtk. Ján Petruš a jako zástupce čat. ďsl. Augustin Michálek.64 
K odvozu trubačů přistavil bratislavský Dělostřelecký pluk 153 15. července nákladní 
automobil Praga R I (ev. č. 41847).65 Čestný doprovod Tisa z obce Bánovce nad Bebravou 
do obce Topoľčianky 16. července 1939 měl tvořit i vyznamenaný účastník bojů na 
východním Slovensku. Bardon se v této věci obrátil na mjr. pech. Jozefa Martina Kristina, 
aby se v Bánovcích nad Bebravou u velitele četnické stanice hlásil jeden voják, který 
obdržel vyznamenání „Za hrdinstvo“ v bojích na východním Slovensku, nejlépe z okolí 
Bratislavy. Podle záznamů však vyšlo najevo, že na západním Slovensku se nenalézá 
voják, který by takové vyznamenání získal, a proto Kristin telegrafoval na Vyššie 
veliteľstvo 3 do Prešova, aby vyslalo jednoho vyznamenaného muže do obce Bánovce 
nad Bebravou k doprovodu Tisa do obce Topoľčianky, vytipováni byli rtk. Ján Antolčík 
a čat. ďsl. Michal Hajdúk ze Samostatného práporu V, nebo slob. Ján Kubík z bývalého 
Pešieho pluku 37.66 Samotného 16. července doprovázeli Tisa z obce Bánovce nad Bebravou 
do obce Topoľčianky, kromě mnoha veřejných činitelů a všudypřítomných příslušníků 
Hlinkovy gardy, vojenští fanfaristé a za nimi státní vlajka s čestnou vojenskou stráží. 
Před zámkem v obci Topoľčianky zahrála vojenská hudba státní hymnu a Tisovi se hlásil 
Čatloš, který mu představil stráž hlavy státu, ta vzdala zbraní čest, po hlášení a přehlídce 
čestné setniny následovalo její defi lé.67 Propagandisté nelenili a význam armády přeci 
jen vyzdvihli: „A v Topoľčiankach vojsko konalo historicky významnú a radostnú úlohu. 
Prvý raz v dejinách dodávalo čestnú rotu budúcej hlave štátu na jeho letnom sídle, ktoré 
ako také symbolicky prejímal predseda vlády dr. Jozef Tiso. Rota urobila znamenitý dojem 

61 VÚA - VHA Praha, f. Sbírka dokumentů armády Slovenské republiky 1939 - 1945, šk. 11, 
S-MNO, inv. č. 15/1, MNO-HVV, Domáci rozkaz, 1939, č. 46, čl. III, Služobné cesty; VÚA - VHA 
Praha, f. Sbírka dokumentů armády Slovenské republiky 1939 - 1945, šk. 60, Del. pl. 153, inv. č. 
34/5, Denný rozkaz, 1939, č. 94, čl. 10, Motorové vozidlá – pristavenie. /Autodôst./.
62 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 - 1940, šk. 96, č.j. 104.924/aut.1939; VHA 
Bratislava, f. Pešie pluky 1 - 4 (1939 – 1944), šk. 1, Peší pluk 4, Denný rozkaz, 1939, č. 165, čl. 1, 
Cestovný rozkaz – vydanie.
63 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 - 1940, šk. 20, č.j. 203.380 Dôv./aut.1939.
64 VÚA - VHA Praha, f. Sbírka dokumentů armády Slovenské republiky 1939 - 1945, šk. 60, Del. 
pl. 1, inv. č. 34/1, Denný rozkaz, 1939, č. 50, čl. 10, Čestná stráž – účasť pluku, a č. 55, čl. 19, DR. 
č. 50. Čl. 10 – doplnenie.
65 VÚA - VHA Praha, f. Sbírka dokumentů armády Slovenské republiky 1939 - 1945, šk. 60, Del. 
pl. 153, inv. č. 34/5, Denný rozkaz, 1939, č. 95, čl. 7, Motorové vozidlá – pristavenie./Autodôst./ 
a č. 96, čl. 16, Oprava.
66 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 - 1940, šk. 96, č.j. 104.702/vyzn.1939.
67 Predseda vlády dr. Tiso v Topoľčiankach. In Slovák, 1939, roč. 21, č. 162, s. 1. ISSN 1336-4464.
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svojou prispôsobenou novou rovnošatou, ukáznenosťou a preciznym vystupovaním.“68

Z rozkazu Čatloše měla odcestovat 1. srpna 1939 do obce Topoľčianky rota stráže 
hlavy státu s plukovní zástavou od Pěšího pluku 4 a šest trubačů – fanfáristů od 
Dělostřeleckého pluku 1. Je zřejmé, že se jednalo o nástupní audienci prvního německého 
vyslance na Slovensku Hanse Bernarda, neboť k osobní službě Tisa jako předsedy 
vlády byl Čatlošem na den 3. srpna určen mjr. pech. Robert Schneider z Hlavního 
vojenského velitelství, který si měl na místě bližší informace vyžádat od Dr. Radúze 
Radlinského z Ministerstva zahraničních věcí.69 Z Bratislavy tak cestovala 1. srpna 
odpoledne s plukovní zástavou čestná setnina stráže hlavy státu, které velel npor. pech. 
Alojz Valent, k ní se přidala čestná stráž u plukovní zástavy s praporečníkem, kterou 
dodal I. prapor pluku, které velel por. pech. v zál. Pavel Kalivoda.70 Od Dělostřeleckého 
pluku 1 cestovalo 1. srpna 6 trubačů, těm velel por. del. Vladimír Bukva.71 Nástupní 
audience německého vyslance se v Topoľčiankach konala 3. srpna, ukázalo se, že mjr. 
Schneider jako pobočník Tisa doprovázel vyslance z Bratislavy na místo audience, kde 
se konala přehlídka čestné roty stráže hlavy státu za zvuku fanfár.72 Čestná stráž se tak 
dostávala pomalu ale jistě do podvědomí veřejnosti jako chlouba armády: „také deti 
rastú na Kráľovej holi“.73 

Pěší pluk 4 tak byl nejprve spojen s Topoľčiankami jako letním sídlem Tisa, nikoliv 
bezprostředně organizačně s Tisem jako hlavou státu, což se vlastně odrazilo v ústním 
rozkazu Čatloše, aby Cyklistický prapor z Turčianského Svätého Martina (a nikoliv 
bratislavský Pěší pluk 4) vypravil 24. července 1939 jednu cyklistickou rotu jako čestnou 
rotu pro Tisa na Smrekovici u Ružomberku, kde měl Tiso trávit svou dovolenou. Čestná 
rota se měla po příchodu řídit pokyny Tisa, Ministerstvo národní obrany vyslalo do 
Smrekovice jako svého zástupce stot. pech. Jána Cisárika, který měl čestné rotě vydávat 
rozkazy.74 Do Smrekovice od Cyklistického praporu zamířili por. pech. Bartolomej 

68 Vojenská nedeľa. In Slovák, 1939, roč. 21, č. 162, s. 3. ISSN 1336-4464.
69 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 - 1940, šk. 23, č.j. 204.066 Dôv. 1939.
70 VHA Bratislava, f. Pešie pluky 1 - 4 (1939 – 1944), šk. 1, Peší pluk 4, Denný rozkaz, 1939, č. 
179, čl. 2, Čestná stráž hlavy štátu – odjazd.
71 VÚA - VHA Praha, f. Sbírka dokumentů armády Slovenské republiky 1939 - 1945, šk. 60, Del. 
pl. 1, inv. č. 34/1, Denný rozkaz, 1939, č. 63, čl. 12, Fanfáristi – služobná cesta.
72 Nástupná audiencia nemeckého vyslanca H. Bernarda u predsedy vlády. In Slovák, 1939, roč. 21, 
č. 177, s. 1. ISSN 1336-4464. Popis nástupní audience německého vyslance Bernarda uveřejněný 
v deníku Slovák posloužil pro popis nástupních audiencí cizích vyslanců na zámku v Topoľčiankach 
in PETRUF, Pavol. Zahraničná politika Slovenskej republiky 1939 – 1945 (Náčrt problematiky). 
Bratislava : Historický ústav SAV, 2011, s. 70. ISBN 978-80-89396-15-3.
73 „Ponevieral som sa v odpoludňajších hodinách po rozhorúčenom asfalte hlavného mesta 
Slovenskej republiky. Hoci slnko nemilosrdne pražilo, ulice boly plné. Zrazu počujem rázny, 
odmeraný krok. Zbystrim sluch a – nemýlil som sa. Vojaci. Ale akí vojaci! Nie takí, akých vidime 
denne chodiť ulicami mesta. Čestná rota hlavy štátu. Zastavil som sa. Chcel som si ich dobre 
pozrieť. Vždy sa vo mne ozve čosi hrdého, keď vidim pochodovať vojakov. No, dnes prešla ma akási 
teplá vlna ľútosti, cíťil som skoro slzy v očiach. Veď to išli slovenskí – naši vojaci a to tí najlepší 
z tých dobrých, ktorí si pokladajú za česť slúžiť v slovenskej armáde a konať čestnú funkciu práve 
svojmu najvyššiemu veliteľovi – ministerskému predsedovi a hlave Slovenskej republiky. Dlho som 
stál na jednom mieste a pozeral sa za pochodujúcimi čatami čestnej roty. Už mizla mi červená 
farba ich jazdeckých nohavíc, ale ešte stále zvučal mi v ušiach rázny a sebavedomý krok a pred 
očami míhal sa trojkopec s dvojramenným slovenským krížom, ktorý majú na golieroch svojich 
blúz. Chlapci ako jeden. Ako jedle. Jednakí. Bol som šťastný, že som ich videl a pri daľšej ceste 
stále mi tanul na mysli Bottov verš: ’také deti rastú na Kráľovej holi’.“ Čestná rota hlavy štátu. In 
Slovák, 1939, roč. 21, č. 182, s. 6. ISSN 1336-4464.
74 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 - 1940, šk. 22, č.j. 203.783 Dôv./3.oper.1939.
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Kreheľ, por. pech. Michal Lukáč, por. pech. v zál. Július Máčay, por. pech. v zál. Ladislav 
Šmelík a 98 mužů.75

Po schválení ústavy Slovenské republiky 21. července 1939 se však absence stálé 
jednotky k hlavě státu stala prakticky neudržitelnou. Ústava defi novala jako hlavu státu 
voleného prezidenta (§ 1, odst. 2) a stanovila, že prezidentovi přísluší funkce nejvyššího 
velitele armády (§ 38).76 Další pokus ustavit čestnou stráž hlavy státu tak učinilo Ministerstvo 
národní obrany koncem srpna 1939. Souvislost s ústavou mohla být jen zdánlivá, neboť 
funkce prezidenta republiky nebyla obsazena, ale Tiso do volby prezidenta jako předseda 
vlády ve smyslu ústavy (§ 37, odst. 1) dočasně vykonával funkci hlavy Slovenské 
republiky, vazbu to mělo nepochybně také na právě skončená slovensko-německá jednání 
o podobě, početním stavu a výzbroji slovenské armády. Za základ byl vzat návrh pplk. 
pech. Ladislava Bodického z 26. května 1939. Mělo se jednat o stálou čestnou stráž v síle 
pěší setniny se sídlem v Bratislavě, která bude hospodářsky přičleněná právě k tamnímu 
Pěšímu pluku 4. Ministerstvo národní obrany 26. srpna nařídilo, aby do sestavy této setniny 
dodala všechna tři vyšší velitelství mužstvo odvodního ročníku 1938 pěkného vzrůstu (175 
cm a vyšší), spolehlivé, ukázněné a bezúhonné. Na Vyšší velitelství 1 do Trenčína šel 
požadavek na 2 četaře, 3 desátníky, 5 svobodníků (event. absolventů poddůstojnické školy) 
a 43 mužů, na Vyšší velitelství 2 do Banské Bystrice na 2 četaře, 2 desátníky, 5 svobodníků 
(event. absolventů poddůstojnické školy) a 44 mužů a na Vyšší velitelství 3 do Prešova na 
1 četaře, 3 desátníky, 6 svobodníků (event. absolventů poddůstojnické školy) a 44 mužů. 
Mužstvo se mělo hlásit v Bratislavě 1. září s výstrojí v bezvadném stavu, ale bez výzbroje.77 
Na první pohled je zřejmé, že čestná stráž by byla budována jako samostatná jednotka, 
bratislavský Pěší pluk 4 měl fungovat pouze jako její hospodářská základna, neboť dodané 
mužstvo mělo zůstat v kmenovém počtu vysílajících útvarů a bylo by předáno pouze do 
počtu živených uvedeného pluku, lze tak dovodit, že i bratislavský Pěší pluk 4 by dodal 
část mužstva k naplnění kvóty stanovené Vyššímu velitelství 1 v Trenčíně, nepochybně by 
dodal i velitelský kádr čestné stráže, neboť se o něm v nařízení Ministerstva národní obrany 
vůbec nehovoří. Čatloš však 26. srpna v 16.00 hod. nařídil povolat tři nejmladší ročníky I. 
zálohy na mimořádné cvičení ve zbrani, čímž příprava na polní tažení proti Polsku, které 
bylo označováno jako zabezpečovací opatření vojenské správy na severu státu, došla svého 
naplnění. Nelze se tak divit, že vyšší velitelství upozornila, že nemohou požadavek na 
dodání mužstva pro čestnou setninu pro nepříznivou dislokaci jednotek naplnit, neboť výběr 
mužstva musí být proveden u útvarů, které jsou na hranicích. Teprve od druhé poloviny září 
se přistoupilo k postupné demobilizaci vojska a od počátku října se útvary navracely do 
mírových posádek anebo výzbrojních stanic k dokončení demobilizace.

Na poradě předsednictva vlády 2. října 1939 se rozhodlo, že volba prezidenta Slovenské 
republiky proběhne 26. října a armáda se tak již nemohla vyhnout defi nitivnímu řešení 
čestné služby u budoucího prezidenta. Začalo se fi nišovat, ale způsob provedení nahrává 
domněnce o nikdy nekončící improvizaci. Nový návrh na čestnou stráž zpracoval 
11. října 1939 npor. pech. Alojz Valent z Pěšího pluku 4 pod názvem „Stráž hlavy štátu“ 
o 4 četách v síle 174 mužů včetně gážistů s úkolem konat strážní službu v rezidenci hlavy 
státu a při slavnostních příležitostech vystupovat jako čestná rota. Na Ministerstvu národní 

75 VHA Bratislava, f. Zbierka „55“, fasc. 55-59-2, Kronika Cyklistický prápor; LACKO, Martin 
(ed.). Zrod Slovenského štátu v kronikách slovenskej armády. Bratislava : Ústav pamäti národa, 
2010, s. 116. ISBN 978-80-89335-19-0.
76 Ústavný zákon zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej republiky. Slovenský zákonník, roč. 
1939, čiastka 41, č. 185, účinný od 31. júla 1939.
77 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany 1939 - 1945, Spisy tajné, šk. 2, č.j. 24.269 
Taj.1.org.1939.
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obrany návrh přepracoval mjr. del. Ladislav Šišovský a s podpisem velitele dělostřelectva 
Hlavního vojenského velitelství pplk. del. Jozefa Turance (v zastoupení ministra) byl 
vydán jako rozkaz Ministerstva národní obrany (Hlavního vojenského velitelství) 
17. října 1939. Na podřízené jednotky však šel (nedopatřením?) jen mírně přepracovaný 
návrh Valenta,78 zatímco Čatlošovi byl předložen návrh zásadně přepracovaný.79 Ministr 
se tak dozvěděl, že Ministerstvo národní obrany zřídilo dnem 15. října 1939 „Stráž 
prezidenta republiky“ ve složení velitel, jeho zástupce, pomocné družstvo a 3 čety 
s úkolem konat strážní službu v rezidenci prezidenta republiky. Za velitele byl určen 
Valent, který také zodpovídal za přesné a včasné provedení tohoto rozkazu do 20. října. 
Mužstvo stráže zůstalo prezenčně sloužící, doplňované z útvarů pěchoty, pouze trubače 
měl dodat Jazdecký priezvedný oddiel 1 Bratislava. Stráž byla koncipována jako 
administrativně a hospodářsky samostatná rota podléhající přímo Ministerstvu národní 
obrany. Nutno zmínit, že z podkladových materiálů k tomuto rozkazu vyplývá, že se 
počítalo s některými poddůstojníky dříve sloužícími u Hradní stráže čs. prezidenta. 
O hektičnosti přípravy čestné stráže svědčí, že k rozkazu podřízeným jednotkám byla 
připojena organizační tabulka počítající se 4 (nikoliv 3, jak byl informován Čatloš) četami 
a tomu odpovídajícími počty přidělených mužů. Narychlo se proto zpracoval doplněk 
z 20. října 1939.80 Podle něho Stráž prezidenta republiky koná čestnou a strážní službu 
v rezidenci prezidenta republiky, skládá se z velitele, jeho zástupce, který je současně 
velitelem standarty, pomocného družstva a z 3 čet o celkovém počtu 133 mužů včetně 
gážistů. Před volbou prezidenta republiky se urychleně z rozkazu Čatloše 16. října (ještě 
před vydáním rozkazu o zřízení stráže) určovali a svolávali důstojníci čestné stráže 
hlavy státu na funkce velitelů čet. Valent předložil návrh na tyto důstojníky, kteří měli 
nastoupit 19. října do bratislavských Dunajských kasáren: por. pech. Jozef Machata od 
Pěšího pluku 3, por. pech. Vojtech Mihálik od Pěšího pluku 2, por. pech. Ľudovít Kubo od 
Pěšího pluku 5 a por. pech. Ján Škrada od Pěšího pluku 4. Místo por. Kubo, který službu 
nastoupil 19. října, ale vzápětí byl odeslán zpět ke kmenovému útvaru, byl nakonec 
povolán z Pěšího pluku 5 dva dny před volbou prezidenta por. pech. Ladislav Strmeň, 
nastoupil však den po volbě. Ke stráži se připojil i rtk. hosp. Pavel Pavelčík ze Zbrojnice 
I Bratislava jako účetní.81 Při nástupní audienci italského vyslance Quido Roncalli di 
Montorio v Topoľčiankach 21. října 1939 (ještě před volbou prezidenta republiky) už 
nastoupila čestná setnina jako stráž prezidenta republiky, neboť již byla ofi ciálně zřízena, 
a měla k audienci dodat 4 důstojníky a 90 mužů, k tomu se přidal Dělostřelecký pluk 1 
se šesti trubači – fanfaristy.82 Italského vyslance tentokrát doprovázel z Bratislavy na 
místo audience jako pobočník Tisa mjr. pech. Alojz Králik, tisk přinesl i informaci, že zde 
vystupoval Karol Murgaš jménem Tisovy kabinetní kanceláře, aby vyslanci předal svou 
knihu Nové Taliansko.83

78 VHA Bratislava, f. Posádková veliteľstva 1938 – 1945, šk. 1, PV Zlaté Moravce, Veliteľstvo 1. 
divízie č.j. 17411 Taj./1939.
79 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany 1939 - 1945, Spisy tajné, šk. 2, č.j. 24.645 
Taj./1.odd.1939.
80 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany 1939 - 1945, Spisy tajné, šk. 2, č.j. 24.684 
Taj./1.odd.1939.
81 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 - 1940, šk. 73, č.j. 210.216 Dôv./1.
osob.1939. K přemístění Machaty, Mihálika, Strmeňa, Škrady a Pavelčíka od dosavadních útvarů 
ke Stráži prezidenta republiky došlo dnem 31. října 1939. Osobný vestník ministerstva národnej 
obrany, 1940, roč. 2, č. 1, s. 10.
82 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 - 1940, šk. 74, č.j. 210.423 Dôv./1.odd. 
1939.
83 Taliansko sympaticky sleduje uplatňovanie sa slovenského národa. In Slovák, 1939, roč. 21, 
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Před volbou prezidenta republiky byly připraveny i „Strážne pravidlá SPR“, která 
k zajištění stanoveného účelu výkonu čestné a bezpečnostní služby v rezidenci prezidenta 
republiky stavěla stráž rezidence prezidenta republiky, kterou mohl kontrolovat přednosta 
Vojenské kanceláře prezidenta republiky, dále velitel Stráže prezidenta republiky, dozorčí 
důstojník rezidence, velitel stráže rezidence a jeho zástupce; dozorčí orgány bratislavské 
posádky tak mohly činit pouze na výzvu přednosty Vojenské kanceláře prezidenta 
republiky.84 Čatloš také nechal připravit kočáry z majetku bývalého arcivévody Fridricha 
pro reprezentační účely vlády. Referent jezdectva Hlavního vojenského velitelství stot. 
jazd. Hynek Korvas měl společně s velitelem Jezdeckého přezvědného oddílu I mjr. jazd. 
Jánem Veselým dva kočáry vybrat a zajistit jejich opravu ve Zbrojnici I v Bratislavě. 
Jeden kočár byl určen výhradně pro prezidenta republiky a musel být opatřen státním 
znakem. Druhý kočár byl určen pro Ministerstvo národní obrany a nebyl opatřen státním 
znakem. Dále musel být uveden do bezvadného stavu jeden čtyřzápřahový poprsní nebo 
chomoutový tažný kočárový postroj a opatřen malými snímatelnými státními znaky.85

Široká veřejnost se mohla s novou jednotkou slovenské armády seznámit 26. října při 
volbě prezidenta Slovenské republiky.86 Samotnému aktu předcházela rozsáhlá bezpečnostní 
opatření,87 byl připraven program volby prezidenta88 a zvláštní vojenský program.89 Za 
tím účelem bratislavské útvary stavěly: Pěší pluk 4 opět čestnou setninu (neplést se stráží 
hlavy státu – pozn. aut.), a to k vyhlášení volby prezidenta republiky, Dělostřelecký pluk 1 
baterii k vypálení čestné salvy a Jezdecký přezvědný oddíl 1 čestný doprovod prezidenta. 

č. 244, s. 1. ISSN 1336-4464. Účast Murgaše v nejasné pozici zástupce kabinetní kanceláře 
pravděpodobně měla prozaický důvod. Příčinou mohla být státní ofi cialita těchto audiencí, ke 
kterým nebyla Hlinkova garda připuštěna. Murgaš však v té době vykonával i funkci šéfredaktora 
deníku Slovák. Při polním tažení proti Polsku byl Čatlošem na Javorině vyjmenován za nadporučíka 
delostrelectva v zálohe, což mělo být výrazem jeho mimořádných zásluh o slovenskou vlast. 
Murgaš sám to vnímal jako odčinění křivdy spáchané v předmnichovské čs. republice, kdy sloužil 
v roce 1921 u Dělostřeleckého pluku 10 v Lučenci a v roce 1922 byl, jak sám uváděl, pro své 
autonomistické přesvědčení „násilne odstránený zo školy záložných dôstojníkov delostrelectva 
v Bratislave do roztrieďovacej stanice v Ružomberku a tam vyhlásený za neschopného k vojenskej 
službe.“ Děkovným dopisem Čatlošovi se dal okamžitě k dispozici armádnímu velitelství (sic!) 
jako voják. Čatloš z něho také v polním tažení proti Polsku udělal svého osobního pobočníka. 
Hlavný veliteľ HG a náčelník HG menovaní dôstojníkmi slov. armády. In Gardista, 1939, roč. 1, 
č. 32, s. 2. ISSN 1337-7558; Karol Murgaš dal sa k dispozícii armáde. In Slovák, 1939, roč. 21, č. 
204, s. 3. ISSN 1336-4464.
84 Ke složení stráže, její výstroji a výzbroji srov. PEJS, Oldřich. Ke vzniku čestné jednotky 
prezidenta Slovenské republiky v roce 1939. In Historické rozhľady, 2010, roč. 7, s. 45-46. ISBN 
978-83-7490-369-1.
85 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 - 1940, šk. 52, č.j. 208.149 Dôv./jazd.1939.
86 K aktu prezidentské volby srov. Snem Slovenskej republiky 1939. Tesnopisecká zpráva o 12. 
zasadnutí snemu Slovenskej republiky v Bratislave vo štvrtok 26. októbra 1939. In http://www.psp.
cz/eknih/1939ssr/stenprot/012schuz/s012001.htm/
87 Bezpečnostné opatrenia pri voľbe prvého prezidenta Slovenskej republiky v Bratislave dňa 26. 
októbra 1939. K tomu srov. KÁRPÁTY, Vojtech. Organizačno-bezpečnostné prípravy a opatrenia 
počas voľby prezidenta prvej Slovenskej republiky. In Pamäť národa, 2014, roč. 10, č. 4, s. 3-18. 
ISSN 1336-6297.
88 Program voľby prezidenta Slovenskej republiky v Bratislave dňa 26. októbra 1939. Slovenský 
národný archív Bratislava (dále jen SNA Bratislava), f. Kancelária prezidenta republiky 1939 - 
1945, šk. 1; VHA Bratislava, f. Posádkove veliteľstvo Bratislava 1939 – 1942, šk. 8, Rozkaz, 1939, 
č. 83, čl. 1.
89 Vojenský program pri slávnostnom akte voľby presidenta republiky. SNA Bratislava, f. 
Ministerstvo vnútra 1939 – 1945, šk. 23, Prezídium Ministerstva vnútra č.j. 21122/39, č.j. 21799/39, 
č.j. 21893/39.
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Do prezidentského paláce k přivítání Tisa jako prezidenta republiky pak nastoupila Stráž 
prezidenta republiky, Tiso přijal hlášení velitele a vykonal její přehlídku.90

Stráž prezidenta republiky podléhala Ministerstvu národní obrany. Podle předběžné 
organizace Ministerstva národní obrany a Hlavního vojenského velitelství z 6. listopa-
du 1939 byl v rámci Hlavního vojenského velitelství pověřen dohledem nad stráží 
jeho všeobecný odbor (přednosta pplk. del. Jozef Turanec).91 V novém rozvrhu agendy 
a působnosti jednotlivých složek Ministerstva národní obrany s platností od 22. ledna 1940 
stráž podléhala jako 47. oddělení dohledu Skupiny H „Osobná skupina“ (přednosta stot. 
pech. Michal Lokšík).92

Velká změna nastala 22. listopadu 1939, která navíc svědčila o neustáleném postavení 
a názvu čestné setniny u prezidenta republiky. Z rozkazu Čatloše byl npor. pech. Alojz Valent 
zbaven funkce velitele stráže hlavy státu (sic!) a přidělen zpět k Pěšímu pluku 4, kde měl 
obdržet další rozkazy od jeho velitele. Na jeho místo velitele čestné roty (stráže hlavy státu) 
(sic!) nastoupil 23. listopadu 1939 (do funkce ustanoven o den dříve) stot. pech. Elemír 
Beskid od Pěšího pluku 3, který byl dnem 30. listopadu přemístěn k Ministerstvu národní 
obrany, ale jeho dosavadní funkce u Železničného traťového veliteľstva Bratislava, kam byl 
přidělen 1. září 1939, zůstala v platnosti (sic!).93 Změnu odstartovala kauza dosavadního 
velitele Stráže prezidenta republiky. Na základě zatýkacího rozkazu vojenského prokurátora 
v Bratislavě ze dne 23. listopadu 1939 byla na Valenta uvalena vyšetřovací vazba pro 
podezření ze zločinu podvodu. Valent měl lstivým předstíráním, že proti velkostatkáři 
z Hlohovce Ferdinandovi Fussmanovi je vedeno nějaké trestní pokračování u velitelství 
Rodobrany, jehož zastavení je schopen zprostředkovat, vylákat na dotyčném ze zištných 
důvodů obnos 25 000 Ks.94 Rozsudkem vojenského soudu v Bratislavě ze dne 9. března 1940 
byl npor. pech. Alojz Valent odsouzen pro zločin podvodu (kromě Fussmana bylo zjištěno, 
že vylákal na Duce Hechtové obnos 10 000 Ks z Bratislavy pod záminkou, že je podezřelá 
z vyzvědačství), pokus tohoto zločinu (pokusil se na Adolfu Fuchsovi vylákat obnos 10 000 
Ks pod záminkou, že je podezřelý) a kázeňský přestupek (svévolně a bez dovolení opustil 
ústav pro choroby nervové a duševní v Trnavě, kde byl na pozorování, a vzdálil se do 
Bratislavy) k nepodmíněnému trestu zostřeného žaláře v trvání 16 měsíců s nezpůsobilostí 
postoupit do vyšší hodnosti, se ztrátou práva nosit řádové dekorace, medaile a vyznamenání 
a způsobilosti k úřadu; zároveň mu byla vyslovena ztráta volebního práva v obci.95 Týmž 
dnem byla Valentovi odňata hodnost a byl degradován na vojaka.96 Kancelář prezidenta 
republiky se s pouhým oznámením, že funkci velitele Stráže prezidenta republiky převzal 
Beskid, nehodlala smířit. Oznámila Ministerstvu národní obrany, že ustanovení Beskida 
za velitele stráže bylo vzato do defi nitivního jmenování předběžně na vědomí, ale důrazně 
požádala, aby ustanovování velitelů a přidělování důstojníků ke stráži se v budoucnosti 

90 K tomu srov. PEJS, ref. 84, s. 47-49.
91 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany - Prezídium, 1939, Spisy dôverné, šk. 1, č.j. 
211186/1.org.1939.
92 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany 1940 - 1945, Spisy dôverné, šk. 1, č.j. 150159 
Dôv./II.1940.
93 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 - 1940, šk. 79, č.j. 212.091 Dôv./osob.1939.
94 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 - 1940, šk. 82, č.j. 212.630 Dôv./osob.
oddel.1939.
95 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 1 - Veliteľstvo divíznej oblasti 1 (1939 – 1945), šk. 17, 
Spisy dôverné, 1940, sg. 21 6/1-3; Dôverný vestník ministerstva národnej obrany, 1940, roč. 2, č. 
2, čl. 12, s. 6.
96 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany 1940 - 1945, Spisy dôverné, šk. 68, č.j. 
162.494/H.dôv.1940; Dôverný vestník ministerstva národnej obrany, 1940, roč. 1, č. 7, A. Časť 
osobná, s. 66.
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dělo po předběžném projednání s Kanceláří prezidenta republiky. Rovněž se ohradila, že 
jí bylo opožděně oznámeno uvalení vyšetřovací vazby na Valenta. Reakce Ministerstva 
národní obrany byla ambivalentní. K záležitosti Valenta připomnělo, že v počátku jeho 
vyšetřování ještě vojenské oddělení Kanceláře prezidenta republiky nebylo v permanenci, 
takže zpráva o výměně velitele stráže nemohla být včas oznámená. Neznalého pozorovatele 
by toto konstatování mohlo překvapit, vždyť mjr. pech. Anton Bardon byl dekretem 
předsedy vlády ze dne 9. října 1939 přidělen kabinetní kanceláři budoucího prezidenta 
republiky již dnem 20. října.97 Uvažovalo se, že i administrativní elév Juraj Ohrival, protežé 
Čatloše, který byl dočasně přidělen k 4. oddělení prezídia Ministerstva národní obrany 
jako referent pro vojenský rozhlas, bude rovněž zařazen do vojenského oddělení Kanceláře 
prezidenta republiky, totéž se týkalo por. pech. Františka Korčeka.98 Se souhlasem 
Čatloše byl k vojenskému oddělení Kanceláře prezidenta republiky nakonec přidělen až 
13. listopadu npor. del. Ján Snopko od velitelství dělostřelectva Hlavního vojenského 
velitelství.99 Pobočníkem Čatloše se stal hned po přidělení Bardona kabinetní kanceláři 
Tisa por. pech. Jozef Hrabek, takže by na první pohled nic Bardonovi nebránilo ujmout se 
své nové funkce. Ten však ještě v listopadu 1939 absolvoval s Čatlošem i několikadenní 
služební cesty po Slovensku (Ružomberok, Turčiansky Svätý Martin, Banská Bystrica, 
Svätý Kríž nad Hronom, Levoča). Svou roli při opožděném zahájení fungování vojenského 
oddělení Kanceláře prezidenta republiky mohla hrát i skutečnost, že Tiso začal trvale bydlet 
a úřadovat v prezidentském paláci teprve od 2. ledna 1940. Ministerstvo národní obrany 
dále uvedlo, že přednosta osobní skupiny Ministerstva národní obrany mjr. pech. Michal 
Lokšík měl oznámit ústně mjr. Bardonovi jako přednostovi vojenského oddělení Kanceláře 
prezidenta republiky, že na rozkaz Čatloše nastane výměna velitele stráže. K přidělování 
důstojníků k stráži byla reakce Ministerstva národní obrany příkrá: pokud je Stráž prezidenta 
republiky součástí Pěšího pluku 4 (sic!), může Ministerstvo národní obrany vyměnit 
v případě nutnosti důstojníky stráže. Nakonec však Ministerstvo národní obrany smířlivě 
sdělilo, že v budoucnu bude výměna důstojníků stráže prováděna po dohodě s vojenským 
oddělením Kanceláře prezidenta republiky, což se také v budoucnu stalo.100

Elemír Beskid se chopil své nové funkce s jinou vervou než Alojz Valent. Byl zkušeným 
důstojníkem a byl si vědom toho, co taková služba obnáší, neboť sloužil již v Hradní stráži 
čs. prezidenta v Praze jako jediný slovenský důstojník.101 Přepracovával strážní pravidla, 
navrhl, že připraví služební příručku „Smernice pre SPR“, dále předloží návrh pro úkoly 
v míru a za branné pohotovosti státu a shrne zkušenosti a nedostatky v dosavadní organizaci 
stráže.102 V prvé řadě však 8. ledna 1940 požádal, aby byl zbaven funkce přiděleného 
důstojníka u Železničního traťového velitelství, což považoval za neslučitelné s funkcí 

97 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 70, č.j. 209.874 Dôv./3.
oddel.1939.
98 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 80, č.j. 212.293 Dôv.osob.1939.
99 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 117, č.j. 114.995/osob.1939. 
Na Stráž prezidenta republiky v té době dohlížel Turanec. Dosadil tak do kabinetní kanceláře svého 
člověka, neboť se se Snopkem znal ještě z dob společné československé armády. Oba sloužili 
u velitelství Dělostřeleckého pluku 110, kde se vystřídali ve funkci 1. pobočníka. VHA Bratislava, 
f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 75, Dělostřelecký pluk 110, Rozkaz, 1938, č. 35 
(uloženo pod č.j. 210.801 Dôv. 1939).
100 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 – 1940, šk. 86, č.j. 213.049 Dôv./
osob.1939.
101 VÚA – VHA Praha, f. Vojenská kancelář presidenta republiky 1919 – 1939, šk. 201, sg. všeob. 
2420.
102 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany 1940 – 1945, Spisy dôverné, šk. 35, č.j. 
151129 Dôv./19.odd.1940.
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velitele zvláštní jednotky (Stráže prezidenta republiky), která je materiálně a personálně 
vybavena jako každý jiný vojenský útvar a stálá přítomnost jejího velitele je podmínkou 
dobrého chodu služby, ale i postupného zdokonalování tohoto neznámého a dosud 
nestabilizovaného útvaru, včetně usměrňování nezapracovaného personálu.103 Urychleně 
shrnul první poznatky z chodu bezpečnostní služby v prezidentském paláci a upozornil na 
poddimenzování stavu gážistů. Úkoly Stráže prezidenta republiky označil za vojensko-
policejní a asistenční s množstvím detailních povinností. Spočítal, že důstojník stráže 
za jeden měsíc koná službu 380 hodin (strážní 270 a výcvik 110 hodin) v poměru k 182 
hodinám jiných důstojníků zbraní, což znásobuje umístění ubytovacích prostor stráže mimo 
prezidentský palác104 a případná přítomnost Tisa mimo Bratislavu v Topoľčiankach. Proto 
10. ledna 1940 požádal o doplnění stráže o tři rotníky a jednoho délesloužícího poddůstojníka, 
výslovně si řekl o rtk. Júliusa Gabániho z Pěšího pluku 4, kterého označil za zapracovaného 
odborníka se zkušenostmi z pražské Hradní stráže.105 Ministerstvo národní obrany však 
akceptovalo stanovisko velitele Pěšího pluku 4 mjr. pech. Františka Krakovského, který 
označil Beskidův požadavek za neopodstatněný, bezpředmětný, neodůvodněný, za luxus, 
který si nemůže dovolit za stávajících poměrů žádná jednotka v slovenské armádě. 
Ministerstvo národní obrany tak pro nedostatek personálu v rotmistrovském sboru Beskidovi 
nevyhovělo.106 Beskid se však nevzdával, neboť personální stav stráže nebyl naplněn. 
Když přišel požadavek na stanovení systemizovaných mírových počtů stráže, uplatnil 
opět navýšení počtu gážistů. Návrh vyvolal nesouhlas Ministerstva národní obrany, byl 
považován za přehnaný, a co se týče většího počtu rotníků za zbytečný. Předepsaný počet 
se tak ustálil na veliteli stráže, jeho zástupci (zároveň veliteli standarty) a třech velitelích 
čet, všichni v hodnostech důstojníků, dále na dvou rotnících (účetním a výkonném), čtyřech 
délesloužících poddůstojnících, 127 příslušnících prezenční služby.107

Nedostatek personálu ve vyšším důstojnickém sboru, který se opětovně projevil 
počátkem roku 1940 po odchodu dalších gážistů české národnosti a po provedené dílčí 
reorganizaci armády, zasáhl i vojenské okolí Tisa. Čatloš určil dosavadního přednostu 
vojenského oddělení Kanceláře prezidenta republiky mjr. pech. Antona Bardona za 
velitele Cyklistického praporu v Turč. Sv. Martině, jehož dosavadní velitel mjr. pech. 
Robert Schneider měl převzít funkci velitele I. praporu Pěšího pluku 6 v Dolnom Kubíně. 
Zároveň Beskid se měl stát přednostou „vojenského oddelenia kancelárie prezidenta 

103 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany 1940 – 1945, Spisy dôverné, šk. 35, č.j. 
150546 Dôv./osob.1940.
104 Stráž prezidenta republiky byla dislokována v Bratislavě, Dunajská kasáreň, tyto kasárna také 
25. července 1940 navštívil Tiso, zde se mu hlásili velitel bratislavské posádky, velitel kasáren 
a dozorčí orgány. Tiso si prohlédl i rajon Vysokej vojennej školy, odkud se odebral do kasáren 
v Zimním přístavu, kde konali prezenční službu duchovní římskokatolické a evangelické církve. 
SNA Bratislava, f. Kancelária prezidenta republiky 1939 – 1945, šk. 54, č.j. 9530/voj.1940, 
Prehliadka vojenských objektov prezidentom republiky. Následně bylo k samostatnému umístění 
stráže požádáno o přidělení bývalého bakteriologického pavilonu v bývalé divizní nemocnici 
v Bratislavě.
105 Gabáni zde sloužil jako délesloužící poddůstojník v hodnosti četaře. VÚA - VHA Praha, f. 
Vojenská kancelář presidenta republiky 1919 – 1939, šk. 201, sg. všeob. 2420.
106 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany 1940 - 1945, Spisy dôverné, šk. 35, č.j. 
151686 Dôv./H.1940.
107 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany 1940 – 1945, Spisy dôverné, šk. 35, č.j. 151129 
Dôv./19.1940. Informace M. Ďurici, že čestnou stráž dal Tiso omezit na nejnutnější počet, „lebo si 
na takéto ‚parády‘ príliš nepotrpel“, je zavádějící, neboť Tiso o těchto věcech vůbec nerozhodoval. 
ĎURICA, ref. 6, s. 307.
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republiky“. Změny měly nastat k 15. únoru 1940.108 Plánovaný nástup Bardona k trupě (tj. 
k řadovému vojsku) lze připsat jeho budoucímu povýšení, kdy se předpokládalo odvelet 
si prapor. Znamenalo by to však opustit Bratislavu. Nepřekvapí, pro blízký vztah Čatloše 
a Bardona ještě z dob slovenské autonomie, ale zejména v počátcích budování slovenské 
armády, že Bardon zůstal v Bratislavě a byl určen jako velitel II. praporu Pěšího pluku 4 
s nástupem služby 1. března 1940.109 Jaksi se ale pozapomnělo na Beskida, který při této 
rošádě nebyl nakonec ustanoven přednostou vojenského oddělení Kanceláře prezidenta 
republiky, ale vedl ho v zastoupení z titulu velitele Stráže prezidenta republiky. V této 
funkci jej zase zastupoval por. pech. Jozef Machata. Ministerstvo národní obrany také dnem 
15. února 1940 přemístilo od Pěšího pluku 4 k Ministerstvu národní obrany s určením pro 
vojenské oddělení Kanceláře prezidenta republiky npor. pech. Františka Čomora.110 Čomor 
vlastně nahradil npor. del. Jána Snopka, který se dodatečně stal frekventantem oddělení 
B (intendančního) Vysokej vojennej školy.111 Stabilizaci Stráži prezidenta republiky mělo 
přinést i její posílení rotníky pěchoty, neboť jejich neúplný stav byl na závadu nejen po 
stránce discipliny a autority ve službě a při výcviku, ale i při slavnostní výměně stráží, 
kdy by rotník a délesloužící poddůstojník tvořili nesourodou dvojici (jeden se šavlí, druhý 
s bodákem). Se souhlasem Beskida byl opět přímo vyžádán Július Gabáni z Pěšího pluku 
4, dále přišli Michal Hanzlík (Pěší pluk 4), Štefan Rajčan (Pěší pluk 6) a Juraj Slíž (Pěší 
pluk 9), k jejich přidělení došlo 15. září 1940.112 Machatovi se však nepodařilo, aby od 
stráže odešel čat. ďsl. Rudolf Vavro, který se podle jeho názoru neosvědčil.113

Pozornost musela být také upřena ke kvalitě mužstva. Stráž prezidenta republiky 
měla být složena z prezenčně sloužícího mužstva a doplňovat se ročně z útvarů pěchoty 
před propuštěním II. ročníku do poměru mimo činnou službu. Z rozkazu Čatloše pak 
byl vypracován 20. prosince 1939 postup při repartici nováčků pro vojenskou službu 
na jejich vtělení do jednotlivých vojskových těles podle náboženství a národnosti, kde 
bylo stanoveno, že Stráž prezidenta republiky má mužstvo výhradně římskokatolického 
náboženského vyznání.114 Machata kvalitu přiděleného mužstva pregnantně shrnul při 
výměně mužstva odvodního ročníku 1938 mužstvem odvodního ročníku 1939. Označil 
špatný výběr mužstva pro službu v prezidentském paláci za důsledek nepochopení 
důležitosti služby u prezidenta republiky ze strany vysílajících útvarů. Uvedl několik 
příkladů. Výměna mužstva způsobila, že na výcvik nováčků (myšleno nováčků ke službě 
ve stráži, nikoliv nováčků prezenční služby – pozn. O.P.) zbývaly pouhé dva dny, což 
nepostačovalo ke zvládnutí chodu služby v Tisově rezidenci a došlo na období dvou 
týdnů ke zrušení slavnostního střídání stráží z obav z kritiky veřejnosti, která se při této 
příležitosti shromažďovala před prezidentským palácem. Horší to však bylo s kvalitou 
samotných nováčků, pokud neodpovídali výškou (pod 175 cm), tělesnou zdatností 
(revma, křečové žíly) a všeobecnou vycvičeností (odstrašující příklad nováčka, kterého 
108 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany 1940 – 1945, Spisy dôverné, šk. 31, č.j. 
151824 Dôv./osob.1940.
109 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany 1940 – 1945, Spisy dôverné, šk. 28, č.j. 
152073 Dôv./osob.1940, č.j. 152541 Dôv./osob.1940.
110 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany 1940 – 1945, Spisy dôverné, šk. 68, č.j. 
152.069 Dôv./osob.1940.
111 KOZOLKA, Jaroslav. Vysoká vojenná škola 1940 – 1942. I. časť. In Vojenská história, 2015, 
roč. 19, č. 3, s. 97 (pozn. 67). ISSN 1335-3314.
112 VÚA - VHA Praha, f. Sbírka dokumentů armády Slovenské republiky 1939 – 1945, šk. 10, 
S-MNO, inv. č. 14/2, Dôverný domáci rozkaz, 1940, č. 32, čl. 2.
113 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany 1940 – 1945, Spisy dôverné, šk. 35, č.j. 
162.559 Dôv./H.1940.
114 PEJS, Oldřich. Slovenské vojenské duchovenstvo (1939 – 1945). Praha : b. v., 1994, s. 9.
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útvar vyslal, neboť se za dobu služby nebyl schopen naučit cviky se zbraní). V důsledku 
toho muselo být zpět k útvarům odesláno 19 vojáků úplně neschopných služby u Tisa. 
Machata navrhnul několik opatření k nápravě, z nichž jedno, zcela zásadní, vyznělo 
v podmínkách slovenské armády až hereticky. Doporučil vytvořit základ pro budoucí 
stálý sbor (podtrženo O. P.) prezidentské stráže, a to přijímáním poddůstojníků z povolání 
z mužstva staršího ročníku, kteří se ve službě v prezidentském paláci osvědčili.115

V roce 1940 se připravovala velká přestavba slovenské armády pod dohledem německé 
vojenské mise, která vyústila v novou organizaci armády podle německého vzoru.116 V té 
se hledalo i místo pro prezidentskou stráž, která se netěšila v celém důstojnickém sboru 
takové pozornosti, kterou by si pro svou symboliku nepochybně zasloužila, o čemž svědčí 
i taková základní věc, jakou je přesné označení jednotky. Do očí bije, jak si jednotlivé 
složky vojenské správy s tímto názvem takříkajíc hrály. Podle nové organizace armády 
vydané 15. září 1940 se od 1. října 1940 stala armádní jednotkou zbraní „Vojenská stráž 
prezidenta Republiky“.117 Vojenští propagandisté vrátili změnu názvu ze Stráže prezidenta 
republiky na Vojenskou stráž prezidenta Republiky už do května 1940, ale podle 
dochovaného spisového materiálu vojenského oddělení Kanceláře prezidenta republiky 
a samotné prezidentské stráže se nový název Vojenská stráž prezidenta Republiky začal 
používat až od října 1940. Název „oddiel“ přestal být všeobecným vojenským termínem 
a měl se užívat pouze pro přesné označení dělostřeleckých oddílů a pro jezdecké 
přezvědné oddíly. I navzdory tomu se pro prezidentskou stráž začal od prosince 1940 
používat název „Čestný oddiel prezidenta“, přesto se ve spisech vojenského oddělení 
Kanceláře prezidenta republiky objevil již v říjnu 1940(sic!). Každá reorganizace armády 
s sebou přináší změny v zařazení důstojníků, při nichž někteří z nich uplatní své ambice. 
Nejinak tomu bylo v okolí Tisa. Čatloš předložil 28. září 1940 Kanceláři prezidenta 
republiky návrh na doplnění jejího vojenského oddělení novými důstojníky. Stalo se tak 
v důsledku nervového onemocnění dosavadního přednosty tohoto oddělení, který tuto 
funkci již nemohl vykonávat. Čatloš předpokládal, že vojenské oddělení, resp. vojenská 
kancelář se bude skládat z přednosty, jeho zástupce, který by byl zároveň velitelem čestné 
stráže, přiděleného důstojníka a přiděleného civilisty – právníka. Jako uchazeče Tisovi 
předložil k úvaze podle schopností a dosažených vojenských hodností na místo přednosty 
tyto vyšší důstojníky: pplk. gšt. Emil Novotný, vojenský atašé v Bukurešti, pplk. pech. 
Alojz Králik, absolvent I. ročníku Vysokej vojennej školy, mjr. gšt. Ján Krnáč, náčelník 
štábu Veliteľstva 3. divízie, mjr. gšt. Viliam Kanák, náčelník štábu Veliteľstva 1. divízie, 
mjr. del. Elemír Lendvay, velitel Delostreleckého pluku 2, mjr. del. Ladislav Šišovský, 
absolvent I. ročníku Vysokej vojennej školy; dodatečně byl jako sedmý doplněn pplk. gšt. 
Štefan Tatarko, vojenský atašé v Berlíně. Pro funkci zástupce přednosty Čatloš vybral 
tyto důstojníky: stot. pech. František Čomor, přidělený důstojník vojenského oddelenia 
Kancelárie prezidenta republiky, stot. del. Ernest Pecháček, přidělen u Ministerstva 

115 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany 1940 – 1945, Spisy dôverné, šk. 35, č.j. 
165.163 Dôv./H.1940. K posílení atraktivity služby vláda projednala a schválila 15. listopadu 1940 
zvýšení služebních přídavků mužstva Stráže prezidenta republiky z 20 Ks měsíčně na 30 Ks 
měsíčně a přiznala jim noční přídavek 5 Ks s účinností od 1. listopadu 1940. SNA Bratislava, f. 
Úrad predsedníctva vlády 1938 – 1945, šk. 234.
116 BAKA, Igor. Vznik a výstavba slovenskej armády (marec 1939 – október 1940). In PEKÁR, 
Martin – PAVLOVIČ, Richard (eds.). Slovensko medzi 14. marcom 1939 a salzburskými 
rokovaniami : Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov 6. Prešov : Prešovská 
univerzita v Prešove; Universum, 2007, s. 225. ISBN 978-80-8068-669-7.
117 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany 1940 - 1945, Spisy dôverné, šk. 21, č.j. 
163.600 dôv./19-1940.
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národnej obrany jako pobočník velitele dělostřelectva, stot. pech. Jozef Lehocký, 
Peší pluk 5, dále pro funkci přiděleného důstojníka: npor. pech. Bartolomej Krehel, 
Vojenská akadémia, npor. pech. Ladislav Demjén, Peší pluk 3; původně uvažovaný npor. 
pech. Ján Kabzány, Peší pluk 4, byl vyřazen. Čatloš se rozhodl uvolnit z Ministerstva 
národní obrany pro Tisa jako právníka JUDr. Emila Reháka, hlavního ministerského 
komisaře, přednostu legislativního oddělení prezídia Ministerstva národnej obrany.118 
Následně nad tímto návrhem došlo k osobnímu jednání přednosty Kanceláře prezidenta 
republiky Antona Neumanna s Čatlošem, na jehož základě Kancelář prezidenta 
republiky překvapivě oznámila 11. října 1940, že souhlasí s dočasným obsazením 
funkce přednosty vojenského oddělení mjr. pech. Antonem Bardonem, přičemž funkci 
zástupce přednosty bude vykonávat stot. del. Ernest Pecháček. Již 9. října 1940 však 
bylo na rozkaz Čatloše zrušeno přidělení Čomora ve vojenském oddělení a k odevzdání 
a převzetí agendy vojenského oddělení Bardonem a Pecháčkem od Čomora došlo 
10. října 1940.119 Čomor přešel do oddělení branných organizací Ministerstva národní 
obrany.120 O přidělení dalšího důstojníka se mělo rozhodnout při defi nitivním obsazení 
místa přednosty oddělení, potažmo i dříve, pokud vyvstane tato potřeba. K osobě Dr. 
Reháka bylo poznamenáno, že Kancelář prezidenta republiky má dobře zapracovaného 
legislativního referenta, který bude k dispozici podle potřeby i vojenskému oddělení, 
takže na přidělení právníka – civilisty pro vojenské oddělení nerefl ektuje. Čatloš současně 
povolal dosavadního přednostu vojenského oddělení stot. pech. Elemíra Beskida nazpět 
k Ministerstvu národní obrany.121 V důsledku toho Neumann zastavil Beskidovi ke dni 
31. října výplatu služebního platu z úvěrových prostředků Kanceláře prezidenta republiky 
a z příkazu Tisa po dohodě s Ministerstvem národní obrany pověřil Bardona až na další 
vedením vojenského oddělení a ustanovil za jeho zástupce a velitele Čestného oddílu 
prezidenta (sic!) Pecháčka.122 Defi nitivního ustanovení do funkce přednosty vojenského 
oddělení Kanceláře prezidenta republiky se Bardon dočkal 15. prosince 1940,123 přičemž 
velitelem Stráže prezidenta republiky (správně mělo být Vojenské stráže prezidenta 
Republiky – pozn. O.P.) se ofi ciálně již od 10. října 1940 stal stot. del. Ernest Pecháček.124 
K odvolání Beskida však nutno učinit jednu klíčovou poznámku. Beskid se v budově 
Ministerstva národní obrany pokusil 27. září 1940 o sebevraždu, když se opakovaně 
píchnul kordíkem do krajiny srdeční a přivodil si lehčí zranění. Při výslechu uvedl, že se 
tak stalo pro duševní a tělesné vyčerpání, delší čas na sobě pozoroval melancholii a strach 
před pronásledováním a naznačil rodinné dispozice k nervové chorobě. Lékař stot. zdrav. 
MUDr. Jozef Jamriška však na něm neshledal žádné známky rozrušení a předložil návrh, 

118 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany 1940 – 1945, Spisy dôverné, šk. 8, č.j. 164.137 
Dôv./H.1940. Rehák byl nakonec ze služeb vojenské správy uvolněn a nastoupil 20. prosince 1941 
do služeb Ministerstva zahraničných vecí. VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany, 
Dôverné domáce rozkazy 1939 – 1945, šk. 2, Dôverný domáci rozkaz, 1941, č. 64, čl. III.
119  VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany 1940 – 1945, Spisy dôverné, šk. 8, č.j. 164.828 
Dôv./H.1940.
120 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany 1940 – 1945, Spisy dôverné, šk. 68, č.j. 
164.631/H.dôv.1940.
121 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany 1940 – 1945, Spisy dôverné, šk. 8, č.j. 164.684 
Dôv./H.1940.
122 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany 1940 – 1945, Spisy dôverné, šk. 8, č.j. 165.084 
Dôv./H.1940.
123 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany – Dôverné domáce rozkazy 1939 – 1945, šk. 
2, Dôverný domácí rozkaz, 1940, č. 51, čl. I.
124 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany, Dôverné domáci rozkazy 1939 – 1945, šk. 2, 
Dôverný domáci rozkaz, 1940, č. 43, čl. II.



122

VOJENSKÁ HISTÓRIA

aby Beskid po vyléčení odešel na pozorování do ústavu pro choroby duševní a nervové. 
Po pobytu v nemocnici se proto Beskid odebral na zdravotní dovolenou a léčil se na 
psychiatrické klinice. Sebevražedný pokus však opakoval a ve svém bytě v Bratislavě se 
17. října 1940 podřezal kuchyňským nožem, následkem čehož 22. října ve státní nemocnici 
v Bratislavě zemřel.125 Vojenský pohřeb se konal v Bratislavě 26. října na hřbitově sv. 
Ondreja s účastí pohřbívajícího řeckokatolického kněze mjr. duch. sl. Violanda Andora. 
Vojenský pohřební doprovod a vojenskou hudbu zajišťoval Pěší pluk 1, kočího a kočár 
pro vojenskou duchovní správu dodával Jezdecký přezvědný oddíl 1, ostatní útvary, 
úřady a ústavy bratislavské posádky vysílaly vojenskou deputaci, jako nosič vyznamenání 
zemřelého byl určen stot. pech. František Čomor.126 Fotografi i z pohřbu přinesl časopis 
Slovenské vojsko.127

Čestná vojenská stráž Jozefa Tisa si měla plnit dva hlavní úkoly, a to úplnou strážní 
a bezpečnostní službu v sídle hlavy státu a roli čestné jednotky se zvláštním pověřením 
pro vítání významných osobností. Čestná vojenská stráž tak měla symbolizovat postavení 
Jozefa Tisa jako hlavy slovenského státu a jako vrchního velitele slovenské branné 
moci. Naplnila čestná vojenská stráž v prvních měsících své existence toto poslání? 
Navenek nepochybně ano, veřejnost ji vzala na vědomí, dostala se do pozornosti 
sdělovacích prostředků. K úvaze zůstává, nakolik symbolizovala a reprezentovala 
samotnou slovenskou armádu. Čestná vojenská stráž nebyla profesionální jednotkou, 
ale výběrovou jednotkou, a proto do jisté míry kopírovala i s jejich neduhy běžné pěší 
setniny, na nichž byla závislá. Netvořili ji délesloužící rotmistři a poddůstojníci, ale 
příslušníci mužstva prezenční služby. A jejich výběr byl Achillovou patou její existence, 
neboť ho prováděly pěší pluky, pro něž tato úloha nepochybně nebyla prioritním cílem, 
měly svých starostí dost. Co nás však musí zarazit, že se netěšila pozornosti ani ve 
vyšších velitelských patrech. Už nejasnosti kolem jejího vzniku, zařazení do vojenského 
organismu a pojmenování a nevydařené kroky při obsazování velitelských postů nesvědčí 
o výlučném a prestižním postavení uvnitř vojenského organismu. Slovenská armáda ve 
stavu v jakém se nacházela v počátcích své existence, zřejmě nebyla schopná jí více dát. 
Čatlošův pokus z konce roku 1939 soustřeďovat vojáky podle nábožensko-národnostního 
principu do velké míry ztroskotal, což se projevilo v tom, že mužstvo čestné vojenské 
stráže netvořili pouze příslušníci římskokatolického vyznání, a to i na straně velitelů. 
Elemír Beskid jako velitel byl řeckokatolického vyznání a jeden z velitelů čet Ján Škrada 
evangelicko-augsburského vyznání (tzn. luterán). Ale právě výběr velitelů se ukázal jako 
sázka do loterie. Alojz Valent sloužil v předválečné československé armádě v hodnosti 
poručíka pěchoty. Ve fi nančních záležitostech si počínal lehkomyslně. Půjčoval si 
a dlužil, choval se velkopansky. V březnu 1939 sloužil u Pěšího pluku 39 „Výzvedneho 

125 VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany 1940 – 1945, Spisy dôverné, šk. 114, č.j. 
54.370 Dôv.II/3.1941. Slovenská vojenská správa eviduje den úmrtí 23. října 1940. Úmrtní list 
(z úsporných důvodů český formulář) vystavený 31. října 1940 Vikariátom brannej moci uvádí 
jako den smrti 23. říjen 1940. Smrtný list vystavený 13. listopadu 1942 Štátnym matričným 
úradom Bratislava jednoznačně uvádí jako den smrti 22. říjen 1940, což odpovídá hned po smrti 
zpracovanému oznámení (neodeslanému) pro Vojenské oddelenie Kancelárie prezidenta republiky, 
kde je uvedeno úmrtí 22. októbra 1940 o 22.30 hod. VHA Bratislava, f. Ministerstvo národnej 
obrany 1940 – 1945, Spisy dôverné, šk. 59, č.j. 165.346 Dôv./H.1940, č.j. 165.803 Dôv./H.1940; 
VÚA – VHA Praha, f. Kvalifi kační listiny, Elemír Beskid (Elemér Beszkid).
126 VHA Bratislava, f. Posádkove veliteľstvo Bratislava 1939 – 1942, šk. 8, Rozkaz, 1940, č. 65, čl. 2.
127 Posledné novosti z vojenského života. In Slovenské vojsko, 1940, roč. 1, č. 22, s. 364. Po smrti 
Beskida došlo ještě k hromadnému povyšování důstojníků, mezi nimi i jmenovaného na majora 
pechoty, ale s účinností již od 1. července 1940. Osobný vestník ministerstva národnej obrany, 
1940, roč. 2, č. 6, s. 32.
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generála Grazianiho“ jako velitel II. praporu a odebral se s kombinovanou rotou na 
východní Slovensko k akcím proti maďarskému vpádu na slovenské území.128 Následně 
velel plukovní 5. rotě, ale od května působil jako velitel v poddůstojnické škole v Dolnom 
Kubíně. Dosáhl hodnosti nadporučíka pěchoty. Choval se sebevědomě a domýšlivě, měl 
sklon k bezohlednosti. V tomto směru se velitelsky osvědčil, jeho výběr za velitele čestné 
setniny tak nemusel být náhodný. Jeho dobrodružná povaha jej však přivedla do vězení 
a k degradaci. Co však následovalo, musí každého přesvědčit, jakým dobrodruhem 
Valent skutečně byl. Trest vězení si odpykal, v únoru 1941 překročil hranice a přihlásil 
se v jugoslávském Bělehradě do československé zahraniční armády. K činné službě 
byl prezentován v palestinské Haifě u československé jednotky na Středním východě 
v hodnosti poručíka, tedy v hodnosti, kterou dosáhl v předválečné československé 
armádě. Velel četě v důstojnické záloze a byl povýšen do hodnosti nadporučíka, později 
do hodnosti kapitána. Své působení ve slovenské armádě, a tím pádem u Tisa, zatajil. Se 
souhlasem prezidenta Edvarda Beneše vstoupil v roce 1943 do de Gaullovy francouzské 
armády Bojujících (Svobodných) Francouzů. Ukázalo se, že je podezřelý ze zločinu 
zpronevěry a bylo tak proti němu vedeno vyhledávací řízení, které však muselo být 
československými polními prokurátory přerušeno, neboť byl stíhán i francouzskými 
vojenskými úřady a nalézal se ve vyšetřovací vazbě v syrském Aleppu.129 Valenta 
u čestné setniny Jozefa Tisa vystřídal Elemír Beskid, který také sloužil v předválečné 
československé armádě v hodnosti kapitána pěchoty u Hradní stráže v Praze. V březnu 
1939 převzal velení Pěšího pluku 33 „Doss’ Alto“ v Senici. Při německé okupaci 
západního Slovenska dostával několikanásobná ultimáta od německého Hauptmanna 
Wieschemanna z Panzer-Abwehr-Abteilung 50, který se svou jednotkou Senici obsadil, 
aby vydal zbraně a vojenský materiál z mobilizačních zásob, přičemž okupační německé 
vojsko násilím vniklo do kasáren.130 Beskid po dočasném přemístění do Sabinova velel 
od května 1939 vojákům III. praporu u Pěšího pluku 3. V červenci 1939 využil výzvy 
Ministerstva národní obrany a požádal o přijetí do doplňovací služby, jeho žádost však 
nebyla schválena.131 V srpnu byl zařazen do počátečního vojensko-železničního kurzu 
a po ukončení tohoto kurzu byl dnem 1. září 1939 přidělen k Železničnímu traťovému 
velitelství v Bratislavě. Polního tažení proti Polsku se účastnil jako velitel expozitury 
(regulační komisař) Železničního traťového velitelství v Marceganech.132 Jeho volba 
do čela čestné setniny měla svou logiku, získal velitelské zkušenosti ze služby u hlavy 
společného státu. Kdo mohl tušit, že se bude demonstrativně sebepoškozovat, až si 
přivede zranění, jemuž podlehne? Ernest Pecháček byl z jiného těsta. Aktivně sloužil 
v československé armádě v hodnosti nadporučíka dělostřelectva, ale v roce 1927 byl 
přeložen do zálohy kárným výborem 6. pěší divize pro kázeňský přestupek. V březnu 
1939 nastoupil dobrovolně službu u Dělostřeleckého pluku 110 a vykonával funkci 
velitele náhradního oddílu a zpravodajského důstojníka. V květnu 1939 byl reaktivován 

128 LACKO, ref. 48, s. 147.
129 VÚA - VHA Praha, f. Kvalifi kační listiny, Alois Valent. Podle archivního výzkumu badatele 
Ivana Procházky z Prahy byl Valent po nástupu služby u Svobodných Francouzů zařazen v hodnosti 
lieutenant k motorizovaným a jezdeckým jednotkám na Středním východě. Po podmínečném 
propuštění z francouzské vazby byl za arabských nepokojů v roce 1945 těžce zraněn a léčil se 
v Bejrútu. Po válce z francouzské armády demobilizován a v roce 1947 žil v Paříži. Později vstoupil 
do cizinecké legie, ze které byl údajně penzionován v roce 1960.
130 HUBENÁK, Ladislav. Politika nemeckej ochrannej zóny na Slovensku roku 1939. In Sborník 
archivních prací, 1967, roč. 17, č. 2, dok. č. 18, s. 348-350. ISSN 0036-5246.
131 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo 1939 - 1940, šk. 20, č.j. 203.420 Dôv./dopl.1939.
132 VÚA - VHA Praha, f. Kvalifi kační listy, Elemír Beskid (Elemér Bezskid).
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a ustanoven pobočníkem velitele dělostřelectva pplk. del. Jozefa Turance, což nebyl 
žádný „měkký“ velitel, spíše naopak. Po odchodu Turance v září 1940, přebírajícího 
velení 1. divize v Trenčíně, zastupoval pobočníka inspektora branné moci gen. II. tr. 
Alexandra Čunderlíka.133 Pecháček chtěl zřejmě odstřihnout čestný oddíl prezidenta, 
jemuž začal velet, od pošramocené minulosti původní čestné vojenské stráže. Formální 
postavení Beskida a Machaty jako přednosty vojenského oddělení Kanceláře prezidenta 
republiky, resp. velitele Vojenské stráže prezidenta Republiky nevzal na vědomí, funkce 
s Bardonem přebírali od Čomora, který však zároveň musel vojenské oddělení opustit. 
V kvalifi kačním hodnocení za rok 1940 také nechal uvést u Beskida pouze funkci velitele 
Vojenské stráže prezidenta republiky a u Machaty funkci jeho zástupce, hodnocení 
vypracoval za zemřelého Beskida Machata, který měl k Beskidovi blízký vztah, neboť 
pod ním sloužil v roce 1939 u Pěšího pluku 3.134 Důvod zmíněného Pecháčkova postupu 
však mohl vyplývat i z faktu, že kvalifi kační hodnocení Beskida ve funkci přednosty 
vojenského oddělení neměl kdo, jako funkčně nadřízený, provést, Bardon ani Pecháček 
nebyli ve funkci více než několik dní a navíc Beskid byl po smrti. Pecháček se při 
první příležitosti v roce 1941 zbavil i Machaty ve funkci velitele roty Čestného oddílu 
prezidenta135 a ponechal si pouze jako velitele čet aktivované důstojníky z roku 1939 
(Mihálik, Strmeň, Škrada), z nichž jednoho, Škradu, ustanovil svým zástupcem.136 
a další, Mihálik, se později stal i pobočníkem přednosty vojenského oddělení Kanceláře 
prezidenta republiky Bardona.137

133 VÚA - VHA Praha, f. Kvalifi kační listiny, Arnošt Pecháček.
134 VÚA - VHA Praha, f. Kvalifi kační listiny, Jozef Machata.
135 Pecháček požadoval výměnu Machaty v červnu 1941 a za nového velitele roty Čestného oddílu 
prezidenta si vybral npor. pech. Ladislava Vargu z Pěšího pluku 6, který byl následně prověřován 
po stránce vojenské, národnostní a politické. Varga k Tisovi nenastoupil, neboť prodělával 
superarbitrační řízení a jeho přidělení k Čestnému oddílu prezidenta se stalo bezpředmětným. VHA 
Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany 1940 - 1945, Spisy dôverné, šk. 149, č.j. 59.202 Dôv.
II/3.1941, č.j. 66.717 Dov./3.1941. Machata v červenci 1941 odešel do pole na východní frontu 
k Armádnímu velitelství. V roce 1944 se účastnil Slovenského národního povstání v prostoru Vyšný 
Orlik (sz. Svidník), byl zajat, propuštěn do Bratislavy, Haššíkovo MNO ho přemístilo do Trenčína, 
odkud v dubnu 1945 evakuoval do Brna na Moravě, kde s manželkou a dítětem vyčkal příchodu 
Rudé armády. Po válce sloužil v čs. armádě jako velitel III. praporu 25. pěšího pluku v Kremnici. 
VÚA - VHA Praha, f. Kvalifi kační listiny, Jozef Machata.
136 VÚA – VHA Praha, f. Kvalifi kační listiny, Ján Škrada.
137 VÚA – VHA Praha, f. Kvalifi kační listiny, Vojtech Mihálik.
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NIE SÚ MI ZNÁME DÔVODY,
PREČO NEMÔŽEM SLÚŽIŤ V ČS. ARMÁDE…

Výpovede plk. gšt. Alojza Ballaya podané na vyžiadanie orgánov čs. armády 
z roku 1946 k službe v slovenskej armáde 1939 – 1945. (2. časť)

PETER ŠUMICHRAST

ŠUMICHRAST, P.: I’m not aware of any reasons, why shouldn’t I serve in the CS 
Army…
Statements of General Staff Colonel, Alojz Ballay, required by the CS Army authorities 
from 1946 on the service in the Slovak Army. (Part II). Vojenská história, 4, 21, 2017, 
pp 125-139, Bratislava.
Military service of the Slovak Army members in 1939-1945, in particular their active 
cooperation with the representatives of the German military missions in Slovakia as 
well as the participation in the battles against USSR along with Germany, continues to 
belong to the interesting chapters of the Slovak military history. One of the outstanding 
personalities of the Slovak military history is General Staff Colonel, Alojz Ballay, who 
held important command and staff functions in 1939-1944. He left his personal trail 
particular in the Slovak aviation, the members of which participated successfully in 
several operations on the Soviet-German frontline. In 1942-1943, he held the function 
of the Chief of Command of the Aerial Weapons and following the departure of General 
Staff Colonel Š. Jurech to the Eastern frontline, also the substitute Commander of the 
Aerial Weapons. With effect from 1 January 1944, he was appointed the Commander of 
Aerial Weapons by the President of the Slovak Republic and remained in this position 
until the time shortly before declaration of the Slovak National Uprising, when he was 
appointed the military attaché at the Slovak Embassy in Berlin, as a replacement for 
the II. Class General A. Malár. His accounts of the work in the command and staff 
functions in 1939-1944, as well as the historical events he participated in or witnessed, 
are summed up in his statements from 1946, he submitted on the CS Army request.
Military History. Slovakia. World War 2. Slovak Aviation in the World War 2. Alojz 
Ballay. Witness testimony on the events in the Slovak Army during the World War 2.
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Dokument č. 2

VELITEĽSTVO VII SBORU
5. Oddeleníe Trenčín, dňa 11. septembra 1946.

--------------------------------------------
K čís.: 5541-3/B/Dôv. zprav. 1946.
---------------------------------------------

P r o t o k o l
spísaný s plk. gšt. B a 1 1 a y Alojzom, t. č. mimo služby.

Vec: š e t r e n i e .

G e n e r á 1 i e:
narodil sa : 25. 2. 1905, Pov. Bystrica, vzdelanie : gymn. s mat. a voj. akad.
príslušný : tamtiež, a s vys. škola válečná.
národnosť : slovenská, hovorí : slov. čiastoč. nem., a maď.
náboženstvo : rim.kat. vyznamenánia : uvedené v protokole,
stav a deti: ženatý, 2. deti, trestaný : nebol,
majetok : nemá,

posledné zamestnánie : dôst. z pov.,
posledné bydlisko : Istebník n/Váh., č. 142.

V y p o v e d á:
l./ Bol ste_dňa_28. augusta 1944 zadržaný autom v Trnave a kým?
V Trnave som bol zadržaný dňa 30. augusta 1944 okolo 11.00 hodiny za týchto 

okolností:
Podľa priloženého opisu dekrétu býv. slov. MNO zo dňa 19. augusta 1944 bol 

som ustanovený voj. a let. ataché v Berlíne dňom l. sept. 1944. Dňa 29. augusta 1944 
v dopoludňajších hodinách hlásil som odchod do Berlína býv. min. gen. Čatlošovi1 
v Bratislave. Pri rozlúčke mi gen. Čatloš znova dal rozkaz vynasnažiť sa dostať do vlasti 
obe slov. techn. divízie /jedna v Itálii a druhá v Rumunsku/ a naria dil mi, aby sem sa asi 
za 14 dní vrátil na Slovensko, vzal si dovo lenú a vyčkal jeho ďalší rozkaz.2

1 Gen. I. triedy Ferdinand Čatloš Ferdinad Čatloš, narodený 17. 10. 1895, Liptovský Sv. Peter, okres 
Liptovský Mikuláš. Príslušník čs. légií v Rusku v rokoch 1917-1920, čs. armády v rokoch 1920, 
1921-1939 a slovenskej armády v rokoch 1939-1944. JABLONICKÝ, Jozef. Povstanie bez legiend. 
Bratislava : Obzor, 1990, ISBN 80-215-0077-8; ŠTEFANSKÝ, Václav. Generál Ferdinand Čatloš. 
Biografi cký náčrt. Bratislava : MO SR vo Vojenskej informačnej a tlačovej agentúre, 1998. ISBN 
80-88842-13-1; CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, zv. V. (1939 – 1945). 
Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2008. ISBN 978-80-89169-16-0; BAKA, Igor – CSÉFALVAY, 
František – KRALČÁK, Peter a kol. Ferdinand ČATLOŠ – vojak a politik (1895-1972). Bratislava : 
Pro Militaria Historica, 2011. ISBN 978-80-970768-0-1; ŠTAIGL, Jan a kol. Generáli – slovenská 
vojenská generalita 1918 – 2012. 2. aktualizované a spresnené vyd. Bratislava : Magnet Press 
Slovakia v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2012, s. 26-27. ISBN 978-80-89169-
25-2; CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : 
Vojenský historický ústav, 2013, s. 38-39. ISBN 978-80-89523-20-7.
2 Plk. gšt. A. Ballay vo svojej výpovedi spomína 1., resp. 2. technickú divíziu. Pre úplnosť treba 
dodať, že do skončenia druhej svetovej vojny nebola ani jedna z nich premiestnená na územie 
vtedajšej Slovenskej republiky. ŠTEFANSKÝ, Václav. Slovenskí vojaci v Taliansku 1943 – 
1945. Bratislava : MO SR vo Vydavateľskej a informačnej agentúre, 2000. ISBN 80-8884-32-
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Po odhlásení som toho istého dňa cestoval domov do Trenčína pre svoje zavazadlá 
a dňa 30. augusta 1944 vydal som sa autom z Trenčí na do Bratislavy odkiaľ som mal 
cestovať vlakom do Berlína.

V Trenčíne som bol odo dňa 20. augusta 1944 do 30. augusta 1944 na dovolenej 
a pripravoval som sa na cestu do Berlína. V deň nastúpe nia cesty z Trenčína do Berlína 
som v Trenčíne nič nepozoroval a preto som ako obvykle, odišieľ autom do Bratislavy. 
Cestou do Bra tislavy som nič nepozoroval v posádkach (,) cez ktoré som prechádzal, t. j. N. 
Mesto n/Váhom a Piešťany, len po príchode do Trnavy som po zoroval veľký voj. ruch.3 Na 
ceste južne od Trnavy smerom k Bratisla ve bola na ceste silná voj. stráž, ktorá ma zastavila. 
Pripomínam, že som bol v civilnom obleku. Stráž ma nechcela pustiť ďalej, povedali mi, že 

8; CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, zv. V. (1939 – 1945). Bratislava : 
Magnet Press Slovakia, 2008, s. 127-137, s. 250-257. ISBN 978-80-89169-16-0; SEGEŠ, Vladimír 
(vedúci aut. kolektívu) – DANGL, Vojtech – ČAPLOVIČ, Miloslav – BAKA, Igor – CSÉFALVAY, 
František – BYSTRICKÝ, Jozef – ŠTAIGL, Jan – ŠTEFANSKÝ, Michal – PURDEK, Imrich. 
Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom. Bratislava : Ministerstvo obrany SR 
v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2013, s. 233-235. ISBN 978-80-89523-18-4.
3 V špeciálnej zbierke spomienok uložených vo Vojenskom historickom archíve Bratislava sa 
nachádza aj materiál Karola Fraňu a Štefana Nosku pod názvom „Zapojenie trnavskej posádky do 
SNP“. Jeho obsah tvorí aj kópia tajného spisu – vyhlášky vydanej npor. pech. Karolom Fraňom 
z pozície veliteľa Posádkového veliteľstva Trnava z 30. augusta 1944 s nasledovným obsahom: „ 
Dnešným dňom obmedzujem voľný pohyb obyvateľstva v meste Trnava takto: Prechádzanie cez 
ulice za účeľom nákupov smie civilné obyvateľstvo vykonať od 6 hod. rannej do 20.00 hod. večernej. 
Po tejto hodine budú sa môcť pohybovať len vojenské ozbrojené hliadky a civilné osoby znajúce 
heslo. Osoby, ktoré heslo nebudú vedieť, budú zadržané. Otvorenie obchodov a hostincov a odpredaj 
v nich nariaďujem od 7.00 hod. do 09.00 hod. dopoludnia. O 09.00 hod. misia byť bezpodmienečne 
všetky obchody a hostince uzavreté a odpredaj zastavený. Akékoľvek zhlukovanie civilných osôb 
prísne zakazujem. Ďalej upozorňujem všetkých obyvateľov mesta Trnavy, že telegramy a telefonné 
rozhovory sú vyhradené počínajúc dnešným dňom len pre vojenskú cenzúru. Listová pošta bude 
odoslaná len po patričnej vojenskej cenzúre. V dôsledku tohto obálky nezalepovať. Cestovanie 
železnicou je kontrolované a obmedzujem ho na najnutnejšiu mieru. Dostanú: Miestny rozhlas, 
riaditeľ pošty, veliteľstvo žandárov, III. pracovný prápor, náhr. pom. rota a náhr. 2. rota. Trnava, 30. 
augusta 1944.“ VHA Bratislava, f. spomienok, ŠZ X-396. Vtedajší stot. pech. Andrej Benka Rybár, 
veliteľ posádky Trnava, jeho úlohu v prípravách zapojenia sa Trnavskej posádky do národného boja za 
oslobodenie „zhodnotil“ vo svojich spomienkach pod názvom „Spomienky na prípravy odboja a boja 
trnavskej posádky“ uložených vo Vojenskom historickom archíve Bratislava takto…, Príchodom 
nadporučíka Karola Fraňu, vo funkcii prvého pobočníka veliteľa náhradného praporu, dostáva 
sa trnavskej posádke ďalší spoľahlivý odbojový pracovník. Doniesol od pplk. Goliana presnejšie 
rozkazy a smernice. Pozdejšie vysvitlo, že bol príbuzný pplk. Goliana a mal prevziať velenie 
posádky, k čomu však nedošlo, nakoľko ustanovený veliteľ posádky (rozumej – A. Benka-Rybár) bol 
do odbojovej činnosti zapojený a túto v Trnave organizoval. Veľmi dobrým pracovníkom odbojovej 
činnosti bol získaný nadporučík v zálohe Július Nosko, zastávajúci funkciu druhého pobočníka 
veliteľa náhradného praporu. Za dobrej súčinnosti veliteľ (rozumej – A. Benka-Rybár) a oba 
pobočníci vypracovali presný plán vojenského odboja v Trnave, ktorý po niekoľkých konzultáciách 
bol aj pplk. Golianom schválený a podstatná časť povstania aj podľa neho prevedená.“…, Medzitým 
čo veliteľ posádky organizoval obranu v priestore Žarnovica, samozvanci ako pplk. Dezider Kišš 
Kalina a jeho druhovia mali najväčšiu starosť o uchvátenie funkcií v jednotke (,) o ktorej úspech 
sa [sa] nijak nepričinili.“…,Kapitán Fraňo Karol ako príbuzný pplk. Goliana pripisoval si zásluhy 
veliteľa posádky, ačkoľvek všetkým bolo známe, že zastával stále funkciu prvého pobočníka. 
Pravda jeho zásluha o povstanie bola veľká a bol hneď mimoriadne povýšený na kapitána.“ VHA 
Bratislava, f. spomienok, ŠZ X-268. Podľa doloženého dobového dokumentu - vyhlášky vydanej 
npor. pech. Karolom Fraňom z pozície veliteľa Posádkového veliteľstva Trnava z 30. augusta 1944, 
je pravdepodobnejšie, že K. Fraňo zohral dôležitejšiu úlohu v prípravách zapojenia sa Trnavskej 
posádky do národného boja za oslobodenie, ako mu priznáva A. Benka-Rybár.
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musím mať povolenie od pos. veliteľstva, ak chcem cestovať do / Bratislavy.

./.
- 2 -

Odobral som sa preto do budovy pos. veliteľstva a pred budovou som videl veľký ruch, 
ľudia v uniformách i v civ. obleku boli ozbro jení, vozidlá s konským poťahom i automobily 
shromáždovaly na priľahlom námestí a bolo vidieť aj nedospelé osoby ozbrojené automatmi 
a ruč. granátmi.4 Pred budovou som stretol kpt. pech. Floriána Ď u r a č k u5, požiadal som 
ho aby mi pos. vel. vydalo priepustku na cestu do Bratislavy. Ruch v Trnave som si nevedel 
vysvetliť a preto, že v posledných augustových dňoch boly časté pohotovosti v jednotlivých 
posádkach, domnieval som sa, že v Trnave je pohotovosť. Kpt. Ďuračkaka6 (!) má zaviedol do 

4 K historickým reáliám viažucim sa k zapojeniu Trnavskej posádky do Slovenského národného 
povstania a osudom jej príslušníkov pozri napr.: SOKOLOVIČ, Peter. Karol Fraňo, veliteľ 
trnavskej posádky v čase odchodu do povstania. In Pamäť národa. Nacizmus a komunizmus vo 
svojej epoche. Roč. 7, č. 4, 2011, s. 78-89; DIBALA, Ján – VESTENICKÝ, Emil. Konfrontácia 
s inou realitou. Gen. Jozef Marko spomína na SNP. Bratislava : Mayer media, 2017. ISBN 978-
80-972099-1-9; ŠVANDA, Petr. Na návšteve u povstaleckého veliteľa trnavskej posádky. In 
Bojovník. Dvojtýždenník antifašistov. Roč. 42, č. 19, 2010, s. 8; SOKOLOVIČ, Peter. Odchod 
trnavskej posádky do povstania. In Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov III. 
Zborník príspevkov z tretieho sympózia KH FF UCM Trnava. Trnava : Katedra histórie FF UCM, 
2004, s. 273-300; PINČEKOVÁ, Iveta. Osudy Antona Martišoviča v SNP a v nemeckom zajatí. In 
Historické rozhľady VI. Zost.: Lacko, Martin; Klubert, Tomáš; Varšo, Ivan. Bratislava : Historické 
rozhľady, o. z., 2010, s. 53-74; MIKUŠ, Tibor a kol. Trnavská posádka v SNP v okolí Horných 
Hámrov. Trnava : Trnavský samosprávny kraj, 2016, ISBN 978-80-897-59-25-5; SOKOLOVIČ, 
Peter. Udalosti novodobých trnavských dejín zachytené v Kronike národného povstania v Trnave. 
In Nové historické rozhľady : New Historical Perspectives. Roč. 3, č. 1, 2013, s. 93-127.
5 Správne – stot. pech. Florián Juračka, narodený 23. 3. 1913 v Dojči, okres Senica nad Myjavou. 
V prihláške pre dôstojníkov a rotmajstrov z povolania z 24. 5. 1946 uviedol, že do Trnavy prišiel 
dobrovoľne z Trenčianskych Teplíc, kde od 1. 1. 1944 vykonával funkciu pobočníka šéfa Vojenskej 
správy - MNO SR.
6 Florián Juračka ako absolvent Učiteľského ústavu v Modre nastúpil na vykonanie vojenskej 
služby v čs. brannej moci dňa 1. 10. 1936. Týmto dňom bol zaradený do Školy pre dôstojníkov 
v zálohe 10. divízie v Banskej Bystrici. Dňa 28. 8. 1938 bol preložený do zálohy ako ppor. Od 
15. 9. 1938 do 22. 12. 1938 ako veliteľ čaty pešieho pluku 12 bol na mimoriadnom cvičení v rámci 
mobilizácie. Dňa 21. 3. 1939, krátko po vzniku Slovenského štátu, ppor. pech. v zál. F. Juračku 
povolali do pešieho pluku 33. Dňom 15. 6. 1939 aktivovali ako por. 20. 8. 1939 bol premiestnený 
do cyklistického práporu v Turčianskom Sv. Martine, kde sa stal veliteľom 3. cyklistickej roty. Od 
10. 11.–18. 12. 1939 absolvoval aplikačný kurz pre aktivovaných dôstojníkov v Dolnom Kubíne. 
1. 2. 1940 ho preložili na MNO a 15. 2. 1940 ustanovili za dočasného pobočníka ministra národnej 
obrany. 1. 8. 1940 povýšený na npor. a 15. 6. 1941 premiestnený do pešieho pluku 1, ustanovený za 
veliteľa 1. roty a 20. 8. 1941 za I. plukovného pobočníka. 15. 11. 1941 odišiel do poľa ako veliteľ 
6/21 roty k Rýchlej divízii. Dňa 7. 11. 1942 sa vrátil na Slovensko a stal sa veliteľom práporu 
pešieho pluku 1 v Trnave. 15. 2. 1943 ho povýšili na stotníka pechoty. 1. 1. 1944 bol premiestnený na 
MNO a ustanovený za pobočníka šéfa Vojenskej správy. Počas vypuknutia Slovenského národného 
povstania sa zdržiaval v trnavskej posádke a podieľal sa na jeho vyhlásení a organizovanom odchode 
posádky na povstalecké územie. Počas presunu posádky, spolu s npor. pech. K. Fraňom, sa usiloval 
prehovoriť veliteľa nitrianskej posádky, mjr. pech. Jána Šmigovského, aby sa pridal k Povstaniu, 
ale neúspešne. Po príchode na povstalecké územie bol prvým plukovným pobočníkom pplk. 
pech. D. Kišša-Kalinu. 15. 9. 1944 bol ako kpt. pech. ustanovený za veliteľa práporu „Váh“ v III. 
taktickej skupine „Gerlach“. V 2. polovici septembra 1944 bol prápor začlenený do IV. taktickej 
skupiny „Muráň“, presunul sa do Handlovej a 18. 9. 1944 sa zúčastnil neúspešného povstaleckého 
protiútoku na znovuzískanie Prievidze. V októbri 1944 sa opäť v zostave III. taktickej skupiny 
„Gerlach“ zúčastnil ústupových bojov v smere Lučenec – Zvolen. Od 20.– 28. 10. 1944 sa so svojím 
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bydovy7 (!) veliteľstva a to do kancelárie pos. veliteľa vtedajšieho npor. F r a ň u8.
2./ Boli ste vyzvaný a kým, aby ste sa pridali k povstaleckej trnavskej posádke?

práporom zúčastnil bojov v priestore Podkriváň – Detva – Očová – Vígľaš – Zolná. Po prechode na 
partizánsky spôsob boja pokračoval v aktívnom odpore ako náčelník štábu čs. partizánskej brigády 
v partizánskom zväzku Chruščov. Po jeho spojení so sovietskou Červenou armádou, od 6. 3. 1945, 
bol prezentovaný v 1. čs. armádnom zbore v Poprade a prijatý do čs. brannej moci a včlenený do 
náhradného pluku. Na konci vojny ho premiestnili do Vojenskej oblasti 3 Brno a 24. 7. 1945 do 
Vojenskej oblasti 4 do Bratislavy. V rokoch 1945 – 1948 vykonával funkcie veliteľa práporu, rok 
študoval na Vysokej škole válečnej v Prahe. Po 12-mesačnej dovolenke ho 1. 3. 1948 preložili do 
zálohy ako mjr. pechoty v zálohe. VA-CR MO SR Trnava, f. osobných spisov, kmeňový list Floriána 
Juračku narodeného 23. 3. 1913; CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 
1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 109-110. ISBN 978-80-89523-20-7.
7 Správne – budovy.
8 Karol Fraňo, nar. 27. 4. 1917 Podbrezová, okr. Brezno nad Hronom. Od 1. 3. 1939 nastúpil na 
vykonávanie prezenčnej služby v pešom pluku 12 vo Zvolene. Po vzniku Slovenského štátu absolvoval 
Školu pre dôstojníkov v zálohe v Banskej Bystrici a v roku 1940 ukončil štúdium aj na Vojenskej 
akadémii. Po vyradení ho ako por. pech. z povolania premiestnili do Popradu, kde sa stal I. dôstojník 
horskej kanónovej batérie pešieho pluku 9. Dňa 30. 9. 1940 ho premiestnili do Bratislavy a 1. 10. 1940 
ustanovili za veliteľa čaty a 1. 3. 1941 za zástupcu veliteľa kanónovej batérie pešieho pluku 1. Po vstupe 
Slovenska do vojny proti ZSSR bol dňa 25. 6. 1941 odoslaný do poľa a ustanovený za 2. pobočníka 
veliteľa pešieho pluku 101. V auguste 1941 bol pridelený na veliteľstvo divízie, kde robil materiálneho 
dôstojníka na 4. oddelení. 3. 9. 1941 bol pridelený ako 2. pobočník veliteľa pluku. 1. 1. 1943 ho povýšili 
na npor. pech. 14. 7. 1943 sa vrátil z frontu do pešieho pluku 1 a bol ustanovený za veliteľa náhradnej roty. 
Dňa 1. 10. 1943 bol ustanovený za veliteľa 3. výcvikovej roty pešieho pluku 1 v Trnave. 14. 4. 1944 ho 
ustanovili za mobilizačného dôstojníka pluku, s tajným zámerom pplk. gšt. J. Goliana, ktorý s ním rátal 
ako s povstaleckým veliteľom trnavskej posádky. 24. 8. 1944 prevzal konkrétne inštrukcie na otvorené 
ozbrojené vystúpenie od pplk. J. Goliana a ešte v ten istý deň vydal pokyny na obsadenie kruhovej 
obrany mesta. Takisto realizoval skoršiu Golianovu myšlienku o sústredení vojenského materiálu na 
stredné Slovensko. Nariadil presun zbraní z trnavského zbrojného skladu do Zvolena a v priebehu 
augusta 1944 zabezpečil vyzbrojenie špeciálnej roty, ktorá, ako partizánska jednotka, mala pôsobiť 
na západnom Slovensku. 29. 8. 1944, po prejave ministra národnej obrany, gen. I. tr. F. Čatloša okolo 
21.00 h, dostala trnavská posádka rozkaz od pplk. gšt. J. Goliana na mobilizáciu a postavenie sa na 
odpor prichádzajúcim nemeckým okupantom. Npor. K. Fraňo vydal v Trnave mobilizačnú výzvu a na 
druhý deň, 30. augusta, vydal aj „Vyhlášku“ na obmedzenie pohybu občanov mesta Trnavy. Ofi ciálneho 
veliteľa posádky stot. A. Benka-Rybára nezbavil velenia, preto v povojnovej historiografi i vystupujú 
ako dvaja velitelia trnavskej posádky. Npor. K. Fraňo mal však rozhodujúci podiel na velení trnavskej 
posádky počas jej presunu na povstalecké územie. Za činnosť predurčeného povstaleckého veliteľa 
trnavskej posádky počas príprav SNP a uskutočnenie presunu časti posádky na povstalecké územie, 
1. 9. 1944, bol J. Golianom mimoriadne povýšený na stot. pech. Z trnavskej posádky sa sformoval pluk 
„Dunaj“, v ktorom sa stal zástupcom veliteľa. Od 14. 9. 1944 bol náčelníkom štábu v 25. pešom prápore 
„Hron“. Od 27. 9. 1944 bol 2. pobočníkom veliteľa III. taktickej skupiny „Gerlach“. Po ústupe do hôr, 
3. 11. 1944, sa stal veliteľom partizánskej jednotky „Bogdan“ v lesoch na Poľane, kde sa včlenil do 
partizánskej jednotky pplk. pech. Viliama Lichnera, v ktorej mal funkciu hospodára. 1. 4. 1945 ako kpt. 
pech. nastúpil službu v čs. armáde v Posádkovom veliteľstve v Trnave, kde ho ustanovili za veliteľa 
posádky. Od 7. 7. 1945 ho pridelili do protitankového oddielu v Topoľčanoch, kde sa stal veliteľom. 
Krátko nato, 1. 8. 1945, ho povýšili do hodnosti škpt. pech. a o dva dni ho pridelili ako prednostu pre 
5. oddelenie (OBZ) do Posádkového veliteľstva v Komárne. 5. 9. 1945 ho pridelili k veliteľstvu VII. 
zboru a ustanovili za prednostu 5. oddelenia (OBZ) zboru. 1. 10. 1946 ho povýšili na mjr. pechoty. 
V období od 1. 6.–31. 7. 1947 absolvoval kurz obranného spravodajstva na Hlavnom štábe v Prahe. 
Jeho vojenská kariéra sa skončila 31. 5. 1948, keď bol prepustený do pomeru mimo činnej služby 
a preložený do I. zálohy ako mjr. pech. v zál. V rokoch 1948 – 1957 ako technický úradník pracoval 
v Azbestocementových závodoch v Nitre, potom ako technológ Povereníctva stavebníctva v Bratislave. 
Od r. 1970 bol podnikovým riaditeľom Azbestocementových závodov, n. p. Nitra. CSÉFALVAY, 
František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 
2013, s. 67-68. ISBN 978-80-89523-20-7.
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Po vstupe do kancelárie pos. veliteľa vyzval ma npor. Fraňo, by som prevzal velenie 
trnavskej posádky. Nato som sa ho opýtal, o čo vlastne ide a prečo mám prevziať velenie 
bez rozkazu môjho nadriadeného veliteľa. Npor. Fraňo mi na to sdelil, že dostal rozkaz 
od náčelníka vel. pozemnej armády v B. Bystrici, aby sa Nemcom, ktorí mali podľa 
rozhlasového prejavu gen. Čatloša večer predchádzajúceho dňa vypochodovať na 
Slovensko, postavil na odpor. Nato som mu ja odvetil, že gen. Čatloš, ako minister nár. 
obrany nariadil, že slov. armáda nemá prekážať Nemcom pri vpochodovaní a doporučil 
som mu, aby sa telefonicky opýtal gen. Čatloša v Bratislave, či je uvedený rozkaz z B. 
Bystrice v súlade s jeho naria dením. Pripomínam, že ráno dňa 30. augusta 1944 hovoril 
som z Trenčína telefonicky s MNO s npor. Kubánim a pýtal som sa ho, či mám všetky 
doklady pre cestu pripravené.

Na uvedený moj návrh npor. Fraňovi tento odvetil, že on sa pýtať nikoho nebude, 
preto že on ako pos. veliteľ podlieha priamo veli teľovi pozemného vojska. Npor. 
Fraňo mi sdelil, či mienim ostať v Trnave a prevziať velenie. Ja som mu na to oznámil, 
že takýto závažný úkol nemôžem z vlastného rozhodnutia bez rozkazu prevziať á 
nemôžem si vziať na svedomie event. krviprelievanie a žiadal som ho, aby ma prepustil 
do Bratislavy, preto že mám rozkaz od gen. Čatloša s určitou úlohou odísť do Berlína 
a tento rozkaz bez vedomia tohoto môjho jediného predstaveného nemôžem podľa 
stávajúcich voj. predpisov sám z vlastného rozhodnutia zmeniť.9 Akonáhle by som 
dostal od gen. Čatloša rozkaz ujať sa velenia trnavskej posádky, tak by som tak učinil. 
Nato mi npor. Fraňo sdelil, že nesmiem opustiť Trnavu a musel som mu dať adresu pre 
prípad, že by ma potreboval. Potom som odišieľ z budovy pos. veli teľstva do cukrovaru, 
kde som mal známeho a tam som vyčkával ďalší vzkaz npor. Fraňu. Tomuto môjmu 
rozhovoru bol prítomný kpt. Florián Ďuračka a myslím, že aj kpt. Čordáš10 a ešte jeden 

9 Priamy aktér týchto udalostí sa dňa 4. 11. 1946 vtedajší škpt. pech. Karol Fraňo k predmetnej veci 
vyjadril takto: ,V dobe, keď započalo Slov. nár. povstanie, povstala aj trnavská posádka. Dňa 28. 
augusta 1944 bol zadržaný autom v Trnave pplk. gšt. Balay a keď bol predomňa predvedený presne 
informoval som pplk. Balaya, že trnavská posádka povstáva proti nemeckým okupantom tak, ako 
aj ostatné posádky na Slovensku a vyzval som ho, aby sa pridal k povstaleckej trnavskej posádke. 
vysvetlil som mu, že potrebujeme do povstania skúsených dôstojníkov ako je on, on však moju výzvu 
neposlúchol s odôvodnením, že povstanie robia mladí neskúsení dôstojníci a tvrdil, že Nemci vojnu 
vyhrajú, že všetko sa ešte premení i keď situácia zdá sa byť už krytická. Ďalej odôvodňoval tiež 
tým, že má dobré miesto, ktoré nastupuje ako slov. ataché v Berlíne, kde ešte toho dňa má odletieť 
s lietadlom s Vajnorského letišťa. Keďže pplk. Balay nechcel sa k povstaleckej armáde v Trnave pridať 
a prosil, aby bol prepustený, že sam nám ano (!) činmi, ani rečami nebude škodiť ani v Nemecku ani 
u Slov. býv. veliteľstiev, na čo sa zaviazal ústnym dôstojníckym slovom a podaním ruky, bol z Trnavy 
prepustený. Či v Bratislave potom, že sme ho v Trnave zadržali hlásil, nie je mi známe. Od tej doby som 
sa s menovaným viacej nestretol.“ VÚA – VHA Praha, f. osobných spisov, osobný spis Alojza Ballaya.
10 Správne - stot. pech. Mikuláš Čordáš, narodený 6. 12. 1909, Dvorníky, okres Hlohovec, 
zomrel 24. 12. 1976, Trnava. Na vojenskú prezenčnú službu nastúpil 1. 10. 1930 v pešom pluku 2 
v Litomeřiciach, kde od 10. 10. 1930 do 31. 5. 1931 absolvoval Školu pre dôstojníkov zálohy 3. divízie. 
V roku 1931 zvládol aj jazdecký kurz a od 18. 1. 1932 do 5. 3. 1932 v Prahe aj kurz pomocníkov 
proviantných. Po návrate z vojenskej služby bol dočasne nezamestnaný. V novembri 1933 ho prijali 
do okresnej nemocenskej poisťovne v Trnave, kde pracoval až do mobilizácie v roku 1938 ako revízny 
úradník. 24. 9. 1938 v dôsledku čiastočnej mobilizácie sa prezentoval v činnej službe a zaradený bol 
do pešieho pluku 23 ako proviantný práporu, potom ako veliteľ guľometnej roty. 10. 12. 1938 ho 
prepustili mimo činnú službu. 15. 5. 1939 ho ako por. pech. aktivovali do slovenskej armády a preložili 
do skupiny dôstojníkov pechoty z povolania a ustanovili za veliteľa 12/4 roty v pešom pluku 4 v Trnave, 
ktorý sa onedlho premenoval na peší pluk 1. V rokoch 1939 – 1943 bol veliteľom guľometnej roty 
a telovýchovným dôstojníkom posádky Trnava, od 15. 7. 1943 bol veliteľom náhradnej roty. 1. 8. 1940 
ho povýšili na npor. pechoty a 1. 10. 1940 ustanovili za veliteľa 8/1. roty a 6. 11. 1940 osvetového 
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dôstoj ník, ktorého meno neznám - bol v civilu, ktorý sa zmienil, že je vel. dopl. okresu 
v Brezne n/Hronom.

./.
- 3 -

Asi za 1 hodinu, ako som sa vzdialil z budovy pos. veliteľstva, oznamoval miestny rozhlas 
z rozkazu pos. veliteľstva, že pos. veli teľ po rozhovore /telefonickom/ s MNO v Bratislave 
nariaďuje všetkým jednotkám trnavskej posádky odísť do kasáreň. Asi za hodinu chcel som 
vyhladať npor. Fraňu a opýtať sa ho, či ma ešte potrebuje, bolo mi však sdelené, že npor. 
Fraňo aj s niektorými jednotkami odišieľ smerom na Hlohovec. Nato som sadol do auta 
a odišiel som do Bratislavy, kde na druhý deň som si na MNO vyzdvi hol doklady na cestu 
do Berlína. Chcel som sa opýtať gen. Čatloša, či mám ísť do Berlína, keď Nemci pochodujú 
na územie Slovenska, nemohol som sa však dostať k nemu, pretože bol u Dr. Tisu11 a jeho 
náčelník štábu plk. K r n á č12 bol v ten deň nemocný a v jeho kancelárií bol prítomný npor. 

dôstojníka posádky Trnava. Medzitým od 1. 4. 1941 vykonával aj funkciu zbrojného dôstojníka II/1 
práporu. Od 27. 6. do 19. 8. 1941 ako veliteľ 8/1 roty sa zúčastnil poľného ťaženia slovenskej armády. 
Od 30. 9. 1941 bol veliteľom 4. výcvikovej roty v Bratislave a 1. 10. 1941 ustanovený aj za zbrojného 
dôstojníka výcvikového práporu. 15. 10. 1941 ho ustanovili za posádkového telovýchovného dôstojníka 
v Bratislave. 16. 3. 1942 odišiel do poľa a 28. 3. 1942 ho ustanovili za veliteľa 4. roty (guľometnej) 
pešieho pluku 101 Zaisťovacej divízie, kde zotrval jeden rok. 1. 1. 1943 ho povýšili na stot. pechoty. 
25. 3. 1943 sa vrátil z východného frontu a znovu slúžil v Trnave, kde bol 24. 7. 1943 ustanovený 
za veliteľa náhradnej pomocnej roty. Do ilegálneho protifašistického odboja sa zapojil v roku 1943 
ako dôstojník trnavskej posádky. Spolupracoval s npor. K. Fraňom a Š. Noskom. Pomáhal zásobovať 
partizánov v Malých Karpatoch, od mája 1944 im dodával zbrane. Na začiatku Slovenského národného 
povstania pomáhal v Trnave zabezpečiť prevzatie a kontrolu povstaleckej moci a potom sa podieľal na 
organizovanom ústupe posádky na stredné Slovensko. Po príchode trnavskej posádky na povstalecké 
územie sa zúčastnil bojov pri Hronskom Beňadiku, Žarnovici, Novej Bani a Dolných Hámroch, 
neskôr veliteľ 4. pešieho práporu „Javor“ I. taktickej skupiny „Kriváň“ a veliteľ opevňovacích prác na 
južných prístupoch k Banskej Bystrici v úseku Kremnička a v druhej polovici októbra 1944 v úseku 
II. taktickej skupiny „Fatra“ v priestore Lom nad Rimavicou – Hriňová – Utekáč. Po páde Brezna 
ustúpil na Vepor, kde zo zvyškov práporu spolu s bývalými príslušníkmi 2. čs. paradesantnej brigády 
utvoril partizánsky oddiel, s ktorým operoval v priestore Vepor – Poľana – Bukovina. Začiatkom roku 
1945 po predchádzajúcom nadviazaní kontaktov s rumunskými vojskami sa so svojou jednotkou pri 
Hrončeku prebil k sovietskym vojskám a prihlásil sa do 1. čs. armádneho zboru, kde od 18. 2. 1945 
ako veliteľ 3. samostatného práporu automatčíkov 4. čs. brigády sa zúčastnil oslobodenia Liptovského 
Mikuláša, Žiliny, Vsetína, Bystřice pod Hostýnem a i. Dňa 8. 8. 1945 sa stal veliteľ pešieho pluku 23 
v Trnave. 17. 8. 1945 ho povýšili do hodnosti mjr. pech. s účinnosťou od 1. 8. 1945. Dňa 24. 9. 1945 
bol ustanovený za zástupcu veliteľa pešieho pluku 23. V roku 1946 ako veliteľ jednotky sa zúčastnil 
bojov proti banderovcom na východnom Slovensku. 27. 5. 1946 odišiel k veliteľstvu „Železo“ na 
zabezpečenie pohraničného územia a 18. 6. 1946 sa vrátil k svojmu pluku a znovu prevzal velenie ako 
ustanovený zástupca veliteľa pluku. Po viacerých preveleniach dňom 30. 9. 1948 bol premiestnený 
k pešiemu práporu 23 v posádke Zvolen a 15. 10. 1948 bol ustanovený za jeho veliteľa, neskôr veliteľa 
pešieho práporu 23 v Nýrsku. Po februári 1948 sa stal obeťou intríg a vykonštruovaných obvinení, ktoré 
sa onedlho rozšírili obvinením zo strany niektorých údajných svedkov jeho činnosti na východnom 
fronte. V roku 1951 ho odsúdili na odňatie slobody na 8 rokov, na peňažný trest 20 000 Kčs, konfi škáciu 
polovice majetku, stratu občianskych práv na 8 rokov. Do roku 1953 nespravodlivo väznený, v roku 
1969 Vyšším vojenským súdom oslobodený spod obžaloby a rehabilitovaný. V rokoch 1953 – 1954 
bol robotníkom, potom až do roku 1965 bol dopravným referentom. V rokoch 1965 – 1974 pracoval na 
Generálnom riaditeľstve Cukrovaru Trnava. Od roku 1974 žil na dôchodku. CSÉFALVAY, František 
a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, 
s. 41-42. ISBN 978-80-89523-20-7.
11 Rozumej u prezidenta SR.
12 Plk. gšt. Ján Krnáč, narodený 7. 9. 1900 Uhorské, okr. Lučenec. V období od 15. 3. 1918 do 
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Kubáni13, preto tohoto som sa pýtal, čo sa vlastne deje a či mám podľa pôvodného rozkazu 
cestovať do Berlína. Tento mi sdelil, že podľa jeho zpráv, aké získal priamo z B. Bystrice 
telefonicky, ráno dňa 31. augusta 1944, údajne v B. Bystrici niektoré jednotky odišly do hôr 
a pridaly sa k parti zánom. Ináč vraj sa na Slovensku nič zvláštneho nedeje.

18. 10. 1918 domobranec rakúsko-uhorskej armády. V roku 1920 absolvoval Učiteľský ústav 
s maturitou a bol povolaný splniť si brannú povinnosť. V roku 1921-1923 absolvoval Vojenskú 
akadémiu v Hraniciach s výborným prospechom. V predvojnovej čs. armáde mal pravidelný kariérny 
postup a zastával rôzne veliteľskej funkcie v jazdeckom pluku 5 v Rimavskej Sobote a Košiciach. Od 
30. 9. 1933 do 31. 1. 1934 pôsobil ako spravodajský dôstojník jazdeckého pluku 5 v Košiciach. Potom 
bol v hodnosti kpt. jazd. odoslaný do Vysokej školy válečnej v Prahe, ktorú absolvoval v období od 
2. 10. 1934 do 18. 4. 1938. Po jej ukončení v hodnosti škpt. jazd. bol pridelený k veliteľstvu 8. 
divízie. V decembri 1938 bol krátko pridelený ku skupine plk. gšt. Bubna v Michalovciach, 1. 1. 1939 
menovaný za prednostu 1. a 4. odd. a veliteľstva 12. divízie na Karpatskej Ukrajine. Po ústupe 
jednotiek divízie z Karpatskej Ukrajiny bol prevzatý do slovenskej armády, zaradený k Vyššiemu 
veliteľstvu 3 v Prešove. Bol mu priznaný status dôstojníka gšt. a bol povýšený 20. 5. 1939 na mjr. gšt. 
a 1. 7. 1940 na pplk. gšt. Dňom 31. 1. 1941 bol premiestnený k Veliteľstvu pozemného vojska. Popri 
iných funkciách pôsobil aj ako profesor na Vysokej vojenskej škole. Na začiatku ťaženia proti ZSSR 
bol odoslaný na východný front, kde zastával funkciu náčelníka štábu 2. pešej divízie, od konca 
júla do začiatku novembra 1941 bol náčelníkom štábu Zaisťovacej divízie. Po návrate z frontového 
nasadenia bol menovaný za náčelníka štábu Vojenskej správy, v auguste 1942 do funkcie podnáčelníka 
štábu ministra národnej obrany. V máji 1943 do funkcie II. náčelníka štábu ministra národnej obrany. 
V septembri 1943 bol opätovne odoslaný do poľa na sovietsko-nemecký front, kde sa 21. októbra 
1943 stal nakrátko veliteľom 2. pešej divízie. Po jej reorganizácii na technickú brigádu velil tejto 
jednotke, a to až do konca februára 1944, vrátane jej presunu a dislokácie v severnom Taliansku. 
V januári 1944 bol povýšený na plk. gšt a po návrate z Talianska bol 15. 3. 1944 vymenovaný za 
náčelníka štábu ministra národnej obrany. Aj keď nebol zapojený do príprav Slovenského národného 
povstania, ani do plánov na protinemeckú akciu gen. I. tr. F. Čatloša, po správach o tom, že sa niečo 
deje v Banskej Bystrici sa 31. 8. 1944 rozhodol odísť tam. Pred Nitrou ho však zadržalo bojové 
stretnutie medzi ozbrojenou formáciou domácich Nemcov a partizánov a vrátil sa preto do Bratislavy. 
Tu bol prezidentom SR J. Tisom obvinený zo spojenia s Banskou Bystricou, z úmyslu prejsť na stranu 
povstalcov a dočasne zatknutý a uväznený v prezidentskom paláci a neskôr na MNO. Po uvoľnení 
bolo na neho uvalené domáce väzenie. V októbri 1944 bol preložený do výslužby. Po oslobodení bol 
v októbri 1945 povolaný do čs. armády a ustanovený do funkcie prednostu 4. oddelenia Vojenskej 
oblasti 4. V máji 1946 sa stal veliteľom posádky Bratislava. K 1. 3. 1948 bol povolaný do kurzu 
vyšších veliteľov na Vysokej školy válečnej Praha. 30. 6. 1948 ustanovený za veliteľa tyla Vojenskej 
oblasti 4. V júni 1949 bol ustanovený za dočasného veliteľa pešieho pluku 14 „Hrdinu Sovietskeho 
zväzu partizána kpt. Jána Nálepku“ v Jelšave. V januári 1950 mu bol odobratý status dôstojníka gšt. 
a bol prevedený do kategórie dôstojníka zbraní ako plk. pech. V októbri 1950 bol prepustený do 
pomeru mimo činnú službu a preložený do zálohy v hodnosti plk. pech v zál. CSÉFALVAY, František 
a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, 
s. 138. ISBN 978-80-89523-20-7.
13 S najväčšou pravdepodobnosťou: npor. del. v zál. Valér Vlastimil Kubány (Kubáni), nar. 
23. marca 1913 Myjava, okresným súdom Bratislava úradne vyhlásený za mŕtveho dňom 30. 
septembra 1945. Podľa dokladov priložených k žiadosti o vydanie osvedčenia podľa zákona č. 
255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch 
národného boja za oslobodenie, ktorý podala vdova Alžbeta Kubániová, bol vyššie menovaný 
dôstojník slovenskej armády dňa 5. februára 1945 zaistený pre politickú činnosť a dňa 31. marca 
1945 deportovaný z väznice Krajského súdu v Bratislave do nemeckého koncentračného tábora 
Mauthausen, odkiaľ sa nevrátil. V roku 1948 bolo pozostalej vydané požadované osvedčenie za 
účasť jej manžela v národnom boji za oslobodenie za obdobie od 5. februára 1945 do 5. mája 1945 
ako čs. politickému väzňovi. VA-CR MO SR Trnava, f. osobných spisov, Kmeňový list Valéra 
Vlastimila Kubányho, nar. 23. marca 1913; Archív Oddelenia starostlivosti o vojnových veteránov 
a vojenských dôchodcov SEĽUZ MO SR, spisový materiál k vydaniu osvedčenia č. 63118/1948 na 
meno Valér Kubáni, nar. 23. marca 1913.
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Pretože podľa priloženého rozkazu MNO mal som dňom l. sept.1944 prevziať funkciu 
voj. ataché v Berlíne, cestoval som toho istého dňa t. j. 31. aug. 1944 do Berlína.

3./ Z akých dôvodov ste neuposluchli výzvy škpt. pech. Fraňo Karola, aby ste a pridali 
k povstaleckej trnavskej posádke?

Ako som už v predchádzajúcich zápisniciach vypovedal, boly mi nasledujúce okolnosti 
známe o prípravách na povstanie a o pre chode býv. slov. armády na stranu ČA:

a/ Gen. Málár14 mi na jar 1944 dôverne sdelil, že slov. armáda, až nastane vhodný čas, 
prejde na stranu ČA a bude tvoriť jadro budúcej čsl. armády. Gen. Malár si to predstavoval 
takto:

Až ČA dosiahne sev. okraju Karpat15 a prenikne do priestoru Krakova, obe slov. divízie, 
ktorým on velil na východe, musia stále robiť dojem na Nemcov, že sú spoľahlivé a že 
mužstvo búde proti ČA bojovať; tento dojem musel byť udržovaný z toho dôvodu, aby 
slov. jednotky neboly predčasne odzbrojené, alebo vymenené nem. event. maďarskými 
jednotkami na hrebeňoch Karpat, čím by celý plán prechodu bol predčasne zhatený. 
Z toho dôvo du — spomenul gen. Malár — bolo by dobre, keby bolo možné dohod núť 
sa s ČA, aby táto podnikla na slov. jednotky fi ngovaný útok ktorý by slov. jednotky pri 
nepatrných stratách na oboch stra nách na oko odrazily, čím by u Nemcov vznikol dojem, 
že slov. jednotky sú spoľahlivé. Gen. Malár spomenul tiež, že už na tejto veci pracuje 
a má styk s veliteľom ruských partizánov na vých. Slovensku.16

14 Gen. II. tr. Augustín Malár, narodený 18. 7. 1894, Reitern pri Goseirne, Rakúsko, zomrel marec 
(?) 1945 Flossenbűrg, Nemecko. CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, zv. V. 
(1939 – 1945). Bratislava: Magnet Press Slovakia, 2008. ISBN 978-80-89169-16-0; ŠTAIGL, Jan 
a kol. Generáli – slovenská vojenská generalita 1918 – 2012. 2. aktualizované a spresnené vyd. 
Bratislava : Magnet Press Slovakia v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2012, s. 124-
125. ISBN 978-80-89169-25-2; CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 
1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 155-156. ISBN 978-80-89523-20-7.
15 Správne – Karpát.
16 K plánom ozbrojeného povstania pozri napr.: CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny 
Slovenska, zv. V. (1939 – 1945). Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2008, s. 155-163. ISBN 978-80-
89169-16-0; SEGEŠ, Vladimír (vedúci aut. kolektívu) – DANGL, Vojtech – ČAPLOVIČ, Miloslav – 
BAKA, Igor – CSÉFALVAY, František – BYSTRICKÝ, Jozef – ŠTAIGL, Jan – ŠTEFANSKÝ, 
Michal – PURDEK, Imrich. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom. Bratislava : 
Ministerstvo obrany SR v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2013, s. 254-264. ISBN 978-
80-89523-18-4; PAŽUROVÁ, Helena. Východoslovenská armáda. Horúce leto 1944 na východnom 
Slovensku. Banská Bystrica – Múzeum Slovenského národného povstania, 2012. ISBN 978-80-89514-
05-2. Na základe povojnového svedectva stot. Vojtecha Boššanyiho možno k Ballayovmu tvrdeniu 
„o styku gen. Malára s veliteľom ruských partizánov na východnom Slovensku“ uviesť nasledovné: 
„Podľa povojnového svedectva… sa gen. Malár ešte v ten deň (rozumej 18. 8. 1944 – P. Š.) stretol 
neďaleko Hanušoviec s náčelníkom štábu partizánskej jednotky Čapajev npor. let. Ľudovítom 
Kukorellim. Malár ho presviedčal, aby zastavil akcie a neprovokoval nemeckú stranu k opatreniam, 
ktoré by mohli nepriaznivo zasiahnuť do plánu slovenskej armády. Zároveň ho žiadal, aby nenabádal 
a neagitoval vojakov na prechod k partizánom, lebo tým sa armáda oslabuje.“ Ďalšie svedectvo 
o stykoch gen. A. Malára s predstaviteľmi partizánskeho hnutia na východnom Slovensku podal Jozef 
Bahurinský, ktorý dňa 29. 8. 1944 zorganizoval jeho stretnutie so zástupcami štábu partizánskeho 
zväzku Karasjov – Stepanov. Podľa svedectva J. Bahurinského, ktorý gen. A. Malára sprevádzal na 
predmetnom stretnutí, veliteľ Východoslovenskej armády žiadal, aby partizáni neodstrojovali malé 
slovenské jednotky, aby neprijímali slovenských vojakov do svojich radov, lebo on potrebuje vojakov 
pre pripravovanú povstaleckú akciu. Zároveň žiadal, aby partizáni ustúpili od všetkých svojich akcií, 
lebo je nebezpečenstvo, že Nemci odzbroja slovenské jednotky, a tým sa znemožní začať povstanie 
s dvomi divíziami. Gen. A. Malár nedostal od Stanislava Wronskeho-Kroka záväzný sľub, že partizáni 
zastavia akcie… Avšak obe strany sa navzájom hodnotili ako nádejní spojenci. PAŽUROVÁ, Helena. 
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b/ Obe slov. techn. divízie musia prísť z Rumunska a Itálie najne skôr do konca 
sept.1944 domov a musia byť dislokované na ce lom území Slovenska za účelom povstania 
všetkých posádok na Slovensku. Pripomínam, že práve touto úlohou som bol poverený 
gen. Čatlošom pre moju činnosť v Berlíne.

./.
- 4 -

c/ Pomalým a postupným povolávaním záložníkov behom mesiaca septembra do 
všetkých posádok maly byť na Slovensku utvore né silné jednotky vo všetkých posádkach,

d/ Mjr. Lisický, ktorý odletel do Ruska, podľa mojho presvedčenia z rozkazu gen.
Čatloša a gen. Malára pre inštrukcie sa ešte dňa 30. augusta 1944 nevrátil.17

e/ Na reč gen. Čatloša večer dňa 29. augusta 1944 má presvedčova la o tom, že 
radšej nechá napochodovať niekoľko jednotiek nem. armády na územie Slovenska, 
než sa s nimi pustiť do boja a tým prezradiť všetky prípravy, ktoré neboly dokončené 
a ani mjr. Lisický z Ruska nedoniesol ešte inštrukcie. Mal som dojem, že gen. Čatloš 
s Malárom obdobným spôsobom prevedú prechod Slovenska na stranu ČA, ako to 
previedlo Rumunsko18, vzdor tomu, že tam malo niekoľko nem. sborov a predpokládal 
som, že Nemci na obsadenie Slovenska budú môcť uvolniť len nepatrné a pre 4 slov. 
zmobilizované divízie málo primerané sily. Súc si vedomý týchto skutočností, t. j., ČA 
ešte nebola na úpätí Karpat, ani v priestore Krakova, slov. techn. divízie boly ešte za 
hranicami, domáca mobilizácia ešte neprevedená, inštrukcie z Ruska ešte nedodané 
a rozhlasový prejav gen. Čatloša - mal som po príchode do Trnavy dňa 30.augusta 
1944 ten dojem, že sa jedná len o izolovaná akciu trnavskej posádky, tým viac, že 
ani v Bratislave, ani v Trenčíne v N. Meste n/Váhom a v Piešťanoch sa nič nedialo.19

Z týchto skutočností usudzujúc, nemôhol som podľa svojho čistého vedomia 
a svedomia prevziať velenie v Trnave a nah nať slovenských ľudí s ľahkými zbraňami /
ručnými/ proti nemeckým tankom, tým viac, že mi na to nedal nikto právo ani rozkaz.

4./ Tvrdil ste vtedy v Trnave a komu, že Nemci vojnu vyhrajú?

Východoslovenská armáda. Horúce leto 1944 na východnom Slovensku. Banská Bystrica – Múzeum 
Slovenského národného povstania, 2012, s. 262, s. 270. ISBN 978-80-89514-05-2.
17 K okolnostiam úletu mjr. let. M. Lisického na územie ovládané sovietskou Červenou armádou 
pozri napr.: JABLONICKÝ, Jozef. Povstanie bez legiend. Bratislava : Obzor, 1990, s. 37-54. ISBN 
80-215-0077-8. Stot. gšt. J. Stanek, vtedajší prednosta spravodajského oddelenia MNO SR a priamy 
svedok odletu mjr. let. M. Lisického k okolnostiam štartu z letiska Mokraď uviedol aj toto…,Lietadlo, 
ktoré odletelo do Moskvy so Šmidkem a gen. Ferjenčíkom, trochu sa opozdilo, nakoľko sa čakalo 
na príchod gen. Ferjenčíka. Gen. Ferjenčík vystúpil z auta asi na vzdialenosť 150 m od lietadla. 
V nervovom napätí na dialku sa mi zdálo, že je to Ballay a preto ja a môj šofér /:slob. v zál. Branislav 
Fabok, Dolná Krupá, okres Trnava:/ sme chceli zahájiť paľbu z pištolí na blížiaceho dôstojníka, 
ktorého sme pokládali za Ballaya, z obavy, že celý náš podnik je prezradený.:/“ VÚA – VHA Praha, 
f. osobných spisov, prehlásenie pplk. gšt. J. Staneka z 26. júna 1946, osobný spis Alojza Ballaya.
18 K udalostiam prevratu v Rumunsku pozri napr.: Varšavské povstanie a Slovenské národné 
povstanie – paralely a rozdiely. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Banská Bystrica 
14–15. októbra 2008. Zostavil M. Syrný. Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného 
povstania. 2009, s. 176-201. ISBN 978-80-970238-1-2.
19 Porovnaj napr.: CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, zv. V. (1939 – 1945). Bratislava 
: Magnet Press Slovakia, 2008, s. 153, s. 155-163, s. 178-179. ISBN 978-80-89169-16-0; BYSTRICKÝ, 
Jozef. Slovenská armáda v plánoch československého ministerstva národnej obrany v Londýne v rokoch 
1943-1944. I: PEŠEK, Jan a kol. Kapitolami najnovších slovenských dejín. K 70. narodeninám PhDr. 
Michala Barnovského, DrSc. Bratislava : HÚ SAV, 2006, s. 18-32. ISBN 80-969623-6-1.
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Nikdy som nikomu v Trnave netvrdil, že Nemci vojnu vyhrajú. Nevylučujem, že som 
vtedy v Trnave npor. Fraňovi povedal, že v prípade boja o Trnavu, potečie slovenská krv 
a vzdor tomu tento boj pravdepodobne vyhrajú Nemci.

Priznávam sa, že v roku 1940 a začiatkom r. 1941 pripúšťal som, že Nemci po zdolaní 
Francie, event. porazia aj Angliu, nebol som však sám, ktorí túto možnosť pripustili 
a boli to veľké osobnosti. Od okamžiku však, ako som v júni 1941 videl bojovať ČA, 
videl som jej výstroj a výzbroj, ani na okamžik som nezapochyboval, že Nemci túto 
vojnu proti SSSR musia prehrať. Toto môže dokázať jednak kpt. Ď u r a č k a20, ktorý 
bod pobočníkom gen. Malára v zime 1941/42 a ja som bol náčelníkom štábu býv. RD 
a s ktorým som bol v neustálom styku, ďalej to môžu dokázať plk. gšt. T o t h21, s ktorým 
20 Správne – stot. Florián Juračka.
21 Jozef Tóth, narodený 22. 5. 1910 Onokovce, okr. Užhorod, zomrel 26. 12. 1994 Bratislava. 
9. 4. 1930 bol odvedený do čs. brannej moci. 1. 10. 1930 bol prezentovaný ako nováčik na vykonanie 
prezenčnej služby v jazdeckého pluku 10 a zaradili do 5. eskadróny. 15. 10. 1930 ho premiestnili do 
hraničiarskeho práporu 7 a nasledujúcim dňom zaradili do 4. hraničiarskej roty. 18. 1. 1931 ho povýšili 
na slob. 30. 5. povýšili na des. 15. 6. 1931 bol premiestnený do 1. hraničiarskej roty. 16. 8. 1931 
povýšený na čat. 19. 9. 1931 mu priznali status ašpiranta. 30. 9. 1931 bol premiestnený ako vojenský 
akademik do Vojenskej akadémie v Hraniciach. V období od 6. 10. 1930 do 30. 5. 1931, to znamená 
pred nástupom na Vojenskú akadémiu, absolvoval Školu pre dôstojníkov pechoty v zálohe 7. divízie 
v Olomouci. Vojenskú akadémiu ukončil v r. 1933 s veľmi dobrým prospechom. 16. 7. 1933 bol už ako 
por. pech. zaradený do pešieho pluku 15 ako veliteľ čaty 2. roty. 15. 9. 1936 ho premiestnili do pešieho 
pluku 40, kde pôsobil ako veliteľ čaty v Škole pre dôstojníkov pechoty v zálohe. Na základe žiadosti, 
po úspešnom vykonaní vstupnej lekárskej prehliadky v Psychotechnickej stanici Vojenského leteckého 
učilišťa v Prostějove, bol zaradený do kurzu leteckých pozorovateľov zbraní, ktorý trval od 3. 8. 1936 
do 30. 10. 1936. Kurz absolvoval s dobrým hodnotením. 1. 11. 1936 bol menovaný za let. pozorovateľa 
pechoty. Od 3. 10. 1936 do 31. 7. 1937 bol pridelený k leteckému pluku 2. 1. 11. 1937 bol menovaný 
za poľného leteckého pozorovateľa pechoty. Od 25. 2. 1938 bol trvalo pridelený do pešieho pluku 
18, s určením za dočasného veliteľa 3. strážnej roty. V tejto funkcii zotrval do 31. 8. 1938, keď bol 
ustanovený za veliteľa 10. roty pešieho pluku 18. Túto funkciu zastával až do rozbitia Č-SR v marci 
1939. 22. 3.1939 bol prepustený z vojenskej činnej služby. Po vzniku Slovenského štátu bol zaradený 
do slovenskej armády. Od 27. 3. 1939 do 16. 4. 1939 bol veliteľ práporu pešieho pluku 41. V priestore 
Pavlovce – Závadka zaisťoval hranicu pred prípadnou agresiou maďarskej armády. 5. 5. 1939 bol 
premiestnený do samostatného práporu III a včlenený do technickej roty. 15. 5. 1939 bol ustanovený 
za zástupcu a 1. pobočníka veliteľa práporu. Od 24. 8. do 29. 8. 1939 sa s jednotkou nachádzal na 
severnej Orave. V priestore Lokca – Námestovo jeho prápor vyčkával na rozkaz zapojiť sa do ťaženia 
slovenskej armády proti Poľsku. Od 30. 8. 1939 do 15. 9. 1939 sa nachádzal so samostatným práporom 
III. v rajóne V. Tatry – Ždiar – Levoča. Od 16. 9. 1939 do 9. 10. 1939 veliteľ samostatného práporu 
III. horského pešieho pluku 6. Od 30. 11. 1939 bol premiestnený do horského pluku 6 a určený za 1. 
pobočníka veliteľa pluku. V období od 15. 2. 1940 do 15. 2. 1942 frekventant Vysokej vojennej školy 
v Bratislave. 1. 1. 1940 povýšený na stot. pech. 22. 6. 1941 pridelený k Veliteľstvu vzdušných zbraní 
ako poľný letecký pozorovateľ. 27. 6. 1941 odišiel do poľa so slovenskou armádou, kde zotrval do 
14. 8. 1941. 1. 3. 1942 bol pridelený na 3-mesačnú stáž k nemeckému veliteľstvu na východnom 
fronte. Zo stáže sa vrátil 20. 5. 1942. Už 30. 6. 1942 bol premiestnený na Veliteľstvo divíznej oblasti 
1, s určením za náčelníka štábu. 1. 7. 1942 bol zaradený do výcvikovej skupiny,poľných letúňových 
pozorovateľov štábov“. Od 10. 7. 1942 do 10. 7. 1943 príslušník Zaisťovacej divízie, kde pôsobil 
ako prednosta I.a oddelenia veliteľstva divízie. Počas služby v Zaisťovacej divízii (1. 1. 1943) bol 
zaradený do skupiny dôstojníkov gšt., absolventov Vysokej vojennej školy. 1. 7. 1943 povýšený 
na mjr. gšt. Od 24. 8. 1943 bol pridelený k Veliteľstvu vzdušných zbraní s určením za prednostu 
organizačného a mobilizačného oddelenia. 1. 2. 1944 bol ustanovený za náčelníka štábu Veliteľstva 
vzdušných zbraní. Do tejto funkcie ho ustanovili ešte raz, a to 1. 8. 1944. Mjr. gšt. J. Tóth bol hlavný 
organizátor príprav Slovenského národného povstania v slovenských vzdušných zbraniach. Od 
29. 8. 1944 účastník Slovenského národného povstania ako vojak 1. čs. armády na Slovensku. Od 
8. 9. 1944 veliteľ leteckej skupiny 1. čs. armády na Slovensku. 1. 10. 1944 povýšený na pplk. gšt. 
Vo funkcii veliteľa povstaleckého letectva zotrval až do 28. 10. 1944, keď odišiel do hôr. Od 3. 3. do 
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a s inými slov. dôstojníkmi boli sme v r.1943 pozvaní na akýsi večierok, kde boli aj Nemci 
a keď sa v spoločnosti nem. a slov. dôstojníkov sa chválil jeden nem. pplk, že Nemci túto 
vojnu vyhrajú, som mu pred celou spoločnosťou povedal, že Nemci prehra-li túto vojnu 
v tom okamžiku, akonáhle prepadli SSSR. Neviem pochopiť, prečo mi je vkladané do 
úst, že som v Trnave povedal, že Nemci vojnu vyhrajú, keď už bolo každému nad slnko 
jasnejšie, že Nemci sú už dávno porazení. Pamätám sa, že mnohí slov. dôstojníci, medzi 
nimi i plk. Toth povedali po mojom uvedenom prehlásení, že to bolo odvážné tvrdenie.

./.
- 5 -

5./ Odkedy a dokedy ste boli voj. ataché v Berlíne?

Dňom 20. augusta 1944 bol som pozbavený velenia VVZ a dňa 21. aug. 1944 som 
odovzdal túto funkciu pplk. del. Jozefovi Z a dž o r o vi.22 Toho istého dňa mi bol doručený 

6. 4. 1945 bol posádkovým veliteľom v Košiciach. Od 7. 4. do 25. 6. 1945 bol zástupca veliteľa 4. čs. 
brigády 1. čs. armádneho zboru, účastník oslobodzovacích bojov. Po vojne bol prijatý do čs. armády. 
V období od 11. 6. 1945 do 31. 7. 1945 veliteľom 4. pešej divízie. Od 1. 8. 1945 do 30. 3. 1946 
bol veliteľom Leteckej oblasti 4. Z tejto funkcie odoslaný na štúdium vo Vojenskej akadémii K. J. 
Vorošilova v Moskve, ktorú úspešne ukončil 30. 4. 1947. Dňom 7. 3. 1947, s účinnosťou od 1. 1. 1946, 
povýšený na plk. gšt. Od 1. 5. 1947 do 31. 11. 1947 profesor Vysokej školy válečnej v Prahe. Od 
24. 10. 1947 do 30. 5. 1949 dočasný náčelník štábu Vojenskej oblasti 4. Od 31. 5. 1949 do 31. 5. 1958 
zástupca náčelníka a náčelník K 1, fakulty Vyššieho vojenského učilišťa, resp. Vojenskej technickej 
akadémie v Brne. Po prepustení z čs. armády pracoval v Štatistickom úrade, potom v podniku Slovena. 
Rehabilitovaný bol v r. 1990 v hodnosti plk. gšt. V r. 1995 povýšený do hodnosti genmjr. in memoriam. 
CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský 
historický ústav, 2013, s. 247-248. ISBN 978-80-89523-20-7.
22 Jozef Zadžora, narodený 5. 1. 1905 Prešov, zomrel 5. 5. 1960 Brno (dnes Česká republika). Vychodil 
reálne gymnázium v Prešove a roku 1923 nastúpil na štúdium na Vojenskej akadémii v Hraniciach na 
Morave. Po jej ukončení bol 15. 8. 1925 vymenovaný do hodnosti por. a zaradený do delostreleckého 
oddielu 261 v Betliari. Od októbra 1925 do júla 1926 študoval na aplikačnej škole pri Učilišti pre 
delostrelectvo v Olomouci. Po návrate do Betliara bol zaradený ako 1. dôstojník batérie. Do hodnosti 
npor. ho povýšili 1. 10. 1929. Od novembra 1929 do mája 1930 bol odvelený do ekvitačného kurzu 
dôstojníkov delostrelectva v Košiciach. Vo funkcii 1. dôstojníka následne slúžil v 1. batérii v Betliari, 
od októbra 1930 v 2. batérii vo Vlachove a Rožňave, od augusta 1932 v náhradnej batérii v Košiciach 
a Prešove. Od januára do októbra 1935 bol vyslaný do jazdeckého kurzu pri Vojenskom jazdeckom 
učilišti v Pardubiciach. Povýšený do hodnosti kpt. bol 1. 4. 1935. Po ukončení kurzu sa vrátil do pôvodnej 
funkcie k delostreleckému oddielu 261, ale už v januári 1936 bol určený za pobočníka veliteľa oddielu 
v Prešove. Od mája 1936 pôsobil v Olomouci v Delostreleckom učilišti ako cvičiteľ jazdy v ekvitačnom 
kurze pre rotmajstrov delostrelectva. V októbri 1936 sa stal veliteľom pomocnej batérie olomouckého 
Delostreleckého učilišťa. Od februára do mája 1938 absolvoval strelecký kurz delostrelectva. Hodnosť 
škpt. dosiahol 1. 4. 1938. Počas mníchovskej krízy zostal v učilišti. V decembri 1938 prevzal velenie 
ekvitačnej batérie inštrukčného delostreleckého pluku. V januári 1939 bol premiestnený k delostreleckom 
pluku 111 do Liptovského Sv. Mikuláša, kde vykonával povinnosti veliteľa batérie a od polovice marca 
veliteľa oddielu. K 1. 4. 1939 ho povýšili na mjr. V máji 1939 sa stal veliteľom II. oddielu delostreleckého 
pluku 3 v Prešove, s ktorým sa v septembri toho roka zúčastnil na poľnom ťažení slovenskej armády proti 
Poľsku. V januári 1940 prevzal velenie III. oddielu. V máji 1940 ho premiestnili do Trenčína a ustanovili 
do funkcie veliteľa Delostreleckého protilietadlového pluku. Na pplk. bol povýšený 1. 1. 1942. V tomto 
čase sa zapojil do protifašistického odboja. Ilegálne Vojenské ústredie ho neskôr poverilo prípravou 
povstania v Trenčíne a na Dolnom Považí. Po rozhlasovom prejave gen. I. tr. F. Čatloša a vypuknutí 
Slovenského národného povstania nechal trenčiansku posádku bez velenia a odišiel do Banskej Bystrice, 
kde bol zatknutý. Od 12. septembra 1944 prevzal velenie delostrelectva IV. taktickej skupiny „Muráň“, 
ktorá bránila údolie Hornej Nitry a mestá Nováky, Prievidza a Kremnica. Po ústupe do hôr bojoval 
ako partizán v priestore Kalište – Baláže. V januári 1945 sa pripojil k partizánskemu oddielu „Vpred“, 
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dekrét býv. MNO, ktorého opis pri kladám. Od 21. aug. l944 do 30. aug.1944 bol som 
na dovolenej v Tren číne. Ako z priloženého opisu dekrétu je zrejmé, mal som prevziať 
funkciu voj. ataché v Berlíne dňa l.sept.1944, ktorýžto rozkaz som aj vykonal.

Voj. ataché v Berlíne som bol do 14. okt.1944, kedy som sa v dôsledku národného povstania 
na Slovensku tejto funkcie vzdal a cestoval som na Slovensko, avšak na moravsko-slov.
hraniciách v Lanžhote bol som nemeckou SD zatknutý a držaný vo väzení až do konca vojny.

6./ Kedy ste sa fakticky dozvedeli, že na Slovensku nastalo, alebo už je nár. povstanie?

O tom, že na Slovensku je povstanie, dozvedel som sa v Berlíne asi
8. - 10. septembra 1944 z londýnskeho rozhlasu a taktiež Nemci mi dávali na javo, 

že na Slovensku sa niečo deje a keď som žiadal, aby obe slov. techn. divízie z Itálie 
a Rumunska boly behom mesiaca sept. 1944 presunuté na územie Slovenska, bolo mi 
sdelené, že t. č. nie je aktúálny tento presun, a slúbili mi, že asi za 1 - 2 mesiace, aby som 
svoju žiadosť znovu predniesol a potom snád to bude preveditelné23.

Asi 10. sept. požiadal som o vydanie pasu a víza na, Slovensko, toto mi bolo, doručené 
asi 16.sept.1944. Vízum som žiadal z toho dôvodu, preto že som sa rozhodol, že sa 
pokúsim dostať do priestoru povsta nia až sa dostanem na Slovensko.

Asi 17. sept. l944 som cestoval do Trenčína priamo, abych zistil od svojich známych, akým 
spôsobom by som sa môhol dostať do priestoru povstania. Moja manželka mi sdelila, že teraz 
to už nie je možné odísť do priestoru povstania, pretože by ju, ako aj deti Nemci vraj popravili. 
Nechtiac riskovať život svojej rodiny, rozhodol som sa, že sa pokúsim dostať sa cez Švédsko 
do Ruska, alebo cez Švajčiar sko do Anglie s úmyslom vstúpiť do zahraničného vojska. Odišieľ 
som preto z Trenčína nazpäť do Berlína, vyhľadal som jak švajčiarského tak švédského voj. 
ataché a požiadal som ich, či by mi neumož nili falošným pasom prechod do Ruska, alebo 
Anglie. Obaja mi sdelili,(,) že to nie je možné, pretože v prípade môjho zadržania môhli by 
byť oni kompromitovaní, preto som sa rozhodol znova sa vrátiť na Slovensko, čo som aj učinil 
15.októbra s tým úmyslom, abych sa pred sa len pokúsil dostať do priestoru povstania, alebo 
keď to nebude možné, tak odísť do hôr a viesť partizánsky boj. K uskutočneniu tohto môjho 
úmyslu však nedošlo, pretože som bol na hraniciach zat knutý, ako som uviedol v odpovedi 5.

7./ Vysvetlite rozpor medzi dátumom 20. augusta 1944, kedy, ako udávate v predošlých 
Vaších výpovediach, že ste už bol voj. ataché v Berlíne a 28. augustom 1944, kedy ste bol 
zadržaný v Trnave?

s ktorým na konci marca 1945 prešiel líniu frontu pri Mýte pod Ďumbierom. Na začiatku apríla 1945 
sa prihlásil do služby v 1. čs. armádnom zbore a bol zaradený do 1. delostreleckého pluku 1. čs. pešej 
brigády. Po skončení 2. svetovej vojny prevzal v júni 1945 velenie formujúcej sa 4. horskej delostreleckej 
brigády v Prešove. Po jej zrušení sa v októbri 1945 stal veliteľom novovytvorenej 12. delostreleckej 
brigády v Kežmarku. Na plk. bol povýšený vo februári 1947 so spätnou platnosťou k 1. 10. 1946. Od 
júna 1947 do augusta 1949 študoval na Najvyššej vojenskej akadémii K. J. Vorošilova v Moskve. Po 
jej absolvovaní bol pridelený Vysokému vojenskému učilišťu v Prahe, kde pôsobil ako náčelník stolice 
delostreleckej (t. j. Katedry delostrelectva). V auguste 1951 bol premiestnený do Brna a poverený 
velením Delostreleckej fakulty Vojenskej technickej akadémie. Dňom 1. 6. 1953 ho prezident republiky 
vymenoval do hodnosti brig. gen. (12. 6. 1953 hodnosť premenovaná na genmjr.). Od januára 1959 
bol v kádrovej dispozícii a 30. novembra toho roku odišiel do zálohy. ŠTAIGL, Jan a kol. Generáli – 
slovenská vojenská generalita 1918 – 2012. 2. aktualizované a spresnené vyd. Bratislava : Magnet Press 
Slovakia v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2012, s. 219-220. ISBN 978-80-89169-25-2; 
CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský 
historický ústav, 2013, s. 271. ISBN 978-80-89523-20-7.
23 Rozumej – vykonateľné (realizovateľné).



138

VOJENSKÁ HISTÓRIA

Nikdy som netvrdil, že som bol voj. ataché od 21. augusta 1944.

./.
- 6 -

Svojho času pri vypočúvaní mi bola daná otázka, aké funkcie som vykonával v býv. 
slov. armáde. Na túto otázku som uviedol čas odkedy (,) dokedy som bol v určitej funkcií, 
neuvádzal som však, kedy som bol na dovolenej.

Podľa priloženého opisu dekrétu je zrejmé, že som bol ustanovený voj. ataché v Berlíne dňa 
19. augusta a to dňom nastúpenia v Berlíne – 1. septembra 1944. Dňom 20. augusta 1944 som 
bol zbavený velenia VVZ a súčasne mi bol doručený dekrét, ktorého opis prikladám.24 Rozpor 
v datumoch vznikol tým, že som uviedol zhruba dáta funkcií, ktoré som zastával a neuviedol 
som, že medzi 20. aug. 1944 a 30. augustom 1944 som bol na dovolenej, ačkoľvek dekrét 
mi bol už doručený. Pripomínam, že datum 28. augusta 1944, ktoré je uvedené v otázke je 
mýlne, pretože celá vec v Trnave sa prihodila dňa 30. augusta 1944 v poľudnajších hodinách.

8./ Sú Vaše výpovede správne zapísané a máte ešte niečo k podotknutiu?

Výpovede sú správne spísané. Vedomý som si toho, že keď som bol v Trnave vyzvaný 
npor. Fraňom, abych prevzal velenie v Trnave, že som sa dopustil určitej chyby, avšak, 
ako v discipine (!) vychovaný vojak s voj. minulosťou 20 rokov nevedel som sa rozhodnúť 
na vlastnú päsť v tejto dôležitej veci a bez vedomia svojho predstaveného gen. Čatloša 
zmeniť mi daný rozkaz. Tým viac som sa nemôhol k tomuto odhodlať, že som nemal ani 
poňatia o tom, že okrem údolia Váhu po Trenčín celé Slovensko povstalo proti Nemcom 
a okrem toho vediac, že gen. Čatloš spolu s gen. Malárom pripravovali prechod slov. 
armády na stranu ČA a boli v styku s predstaviteľmi ČA prostredníctvom mjr. Lisického, 
ktorý 3., alebo 4.augusta 1944 odletel do Ruska. Mal som dojem, že sa jedná len o nejaký 
husárský kúsok mladých dôstojníkov o čom ma utvrdilo aj to, že gen. Malár mal dňa 30. 
augusta 1944 večer rozhlasový prejav v ktorom tvrdil, že všetko je predčasné, prená-
hlené a je nutné vyčkať, aby sme potom ťahali všetci za jeden v povraz. Tým, že gen. 
Malár mi sdelil, že je v styku s veliteľom ruských partizánov na vých. Slovensku a vedel 
som, že mjr. Lisický pred odletom do Ruska bol u gen. Malára, bol som presvedčený, že 
gen. Malár je smerodajnou osobou. Jak už som v predchádzajúcich svojich výpovediach 
sdelil, keď som sa pýtal gen. Malára po odlete mjr. Lisického, čo je s Lisickým a čo a ako 
bude, tento mi sde-lil s „Nestaraj sa o to, všetko sa včas dozvieš“.

Ako každý človek, tak aj ja mám svoje chyby, ktoré nepopieram, avšak v mnohých 
veciach sa mi deje krivda. Keď som bol v Brati slave, asi pred 3 mesiacmi hľadať si civ. 
zamestnanie, pretože mi bolo už otupné ponevierať sa medzi ľudmi bez zamestnánia 
doma, dozvedel som sa, že sú o mne rozširované zlomyseľné zprávy, ktoré sa rozširujú 

24 Dňa 19. augusta 1944 bol vydaný rozkaz Veliteľstva vzdušných zbraní č. 51, ktorého obsah článku 
221 „Veliteľ vzdušných zbraní – rozlúčenie“ uvádza na pravú mieru Ballayovo tvrdenie o „zbavení 
velenia VVZ“. V citovanom článku sa uvádza nasledovné: Nariadením MNO čís. 75.038 Dôv.kab.1944 
zo dňa 17. augusta som dňom 20. aug. 1944 uvoľnený od funkcie veliteľa vzdušných zbraní. Počas mojej 
viac ako dvojročnej činnosti u VVZ vo funkcii náčelníka štábu, zastupujúceho veliteľa a neskôr veliteľa 
vzdušných zbraní, našiel som pre svoju prácu a činnosť veľké porozumenie a podporu u všetkých 
príslušníkov vzdušných zbraní, najmä u veliteľov útvarov a u celého štábu VVZ. Za túto podporu 
vyslovujem všetkým pri svojom odchode moju srdečnú vďaku. Súčasne prajem všetkým veliteľom, 
dôstojníkom, rotmajstrom, civ. zamestnancom, poddôstojníkom a mužstvu mnoho úspechov v ďalšom 
budovaní slovenskej vzdušnej zbrane.“ VHA, f. MNO SR 1939-1945, f. o. Veliteľstvo vzdušných 
zbraní, rozkaz Veliteľstva vzdušných zbraní č. 51 z 19. augusta 1944, čl. 221, inv. č. 5, šk. č. 1.
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bez toho, že by sa išlo na koreň veci. Napr.: počul som, že sem bol členom slov.-nemeckej 
spoločnosti v Trenčíne, že moja manželka je Nemka a bola členkou Deutsche Partei, že 
môj 10 ročný syn navštevoval nemeckú ľud. školu v Trenčíne a pod. Všetky tieto reči sú 
zlomyseľnou luhaninou25, ktoré majú za účel, aby mojej rodine a mne škodily. Všetko 
sa dá dokázať veľmi ľahko že nie je pravdou a som ochotný komukoľvek, kto mi jednu 
z uvede ných klebiet dokáže odovzdávať po celý moj život moj mesačný zárobok.

./.
- 7 -

Mám dojem a som presvedčený, že som sa doterajšími mojimi čiňmi, ako býv. akt. 
dôstojník, žiadným činom neprehrešil proti mojej národnej a vojenskej cti, lebo podľa 
svojho vedomia a svedomia, som čestne konal svoje povinnosti a nikdy nikomu som 
vedome a so zlomyselnosti, alebo z pomsty neuškodil.26

Pripomínam, že za prvej ČSR bol som pravdepodobne mojimi predstavenými 
považovaný za spoľahlivého dôstojníka27, pretože som bol u del. pluku 10 v Lučenci28 
veliteľom ostrahovej baterie, bol som veliteľom baterie, ktorá mala delá /kanóny/ (,) ktoré 
maly byť novozavedené a neskôr aj boly zavedené do výzdroja (!) čs. armády, skúšky 
vykonávané s týmito kanónmi boly prísne tajné a tieto som prevádzal pred veľkou 
komisiou MNO v Prahe ja. Protokol bol ukončený, prečítaný a podpísaný.

25 Rozumej – klamstvom.
26 Jeho osobný dojem nezdieľal pplk. gšt. Ján Stanek, ktorý na vyžiadanie čs. vojenských 
spravodajských orgánov vydal prehlásenie datované 26. júnom 1946. Vo svojom prehlásení 
k zmýšľaniu a osobným postojom plk. gšt. A. Ballaya uv iedol aj toto…,Plk. Ballay bol známy 
germanofi l a horlivým zástupcom tisovsko-fašistického režimu. Mal veľké sympatie i k Maďarom.“ 
VÚA – VHA Praha, f. osobných spisov, prehlásenie pplk. gšt. J. Staneka z 26. júna 1946, osobný 
spis Alojza Ballaya.
27 V kvalifi kačnej listine vtedajšieho kpt. del. A. Ballaya, 1. dôstojníka 4. batérie II. oddielu 
delostreleckého pluku 4 nachádzame jeho nasledovné hodnotenie:,Velmi iniciatívní, spolehlivý, 
energický, svědomitý a pilný. Uvědomuje si odpovědnost a nevyhybá se ji.“…,Velmi nadaný, 
duševně pružný, má rychlý postřeh a logicky uvažuje.“…,Velmi dobrý a energický subalterní 
důstojník jak takticky tak administrativne. Jak velitel baterie má velmi dobre znalosti jak taktické, 
tak technické a administrativní.“…, Ve všech funkcí až do velitele baterie velmi dobře upotřebitelný. 
Zná slovem a písmem dostatočně německy a maďarsky. VÚA – VHA Praha, f. osobných spisov, 
osobný spis Alojza Ballaya.
28 Delostrelecký pluk 10 vznikol 1. januára 1923 premenovaním Ľahkého delostreleckého pluku 
10. Veliteľom Ballayovho pluku bol plk. del. Karel Anděl. FÍDLER, Jiří – SLUKA, Václav. 
Encyklopedie Brannej moci. Republiky Československé 1920 – 1938. Praha : Libri, 2006, s. 121-
122. ISBN 80-7277-256-2.
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OSOBITNÉ A ŠPECIFICKÉ SYMBOLY
VOJENSKEJ SYMBOLIKY OZBROJENÝCH SÍL 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

IMRICH PURDEK

PURDEK, I.: Special and Specifi c Military Symbols of the Armed Forces of the Slovak 
Republic. Vojenská história, 4, 21, 2017, pp 140-161, Bratislava.
The material study analyses the processes connected with exploring and creation of 
the military symbolism of a wider signifi cance, in particular including the honorary 
and historical titles with their specifi c meaning and irreplaceable role in the education 
of the Army members, developing national and military traditions. Furthermore, the 
author analyses, characterises and describes the military symbolism connected with 
identifi cation of the military ranks during individual development periods of the 
Army of the SR (The Armed Forces SR) as well as the military symbols – the badges 
identifying the types of troops and services. Last but not least, the study also solves 
the issue of military symbolism or the identifi cation of symbols worn on the hats and 
the badges identifying the group of military university graduates. The appendix to the 
study contains picture material which graphically supplements the text of the study.
Military symbolism. Slovakia. Contemporary period. Special and Specifi c Symbols of 
the Armed Forces of the Slovak Republic.

Úvod

V časopise Vojenská história č. 4/2016 sme publikovali štúdiu pod názvom Vojenská 
symbolika Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie po roku 2002. V rámci nej 
sme posúdili a analyzovali procesy poznávania, tvorby, vývoja a posudzovania vojenskej 
symboliky rezortu ministerstva obrany z pohľadu heraldiky, faleristiky a vexilológie po 
roku 2002. Súčasne sme sa venovali riešeniu vojenskej symboliky v užšom význame, 
ktorá zahŕňala vojenské symboly, medzi ktoré zaraďujeme vojenskú, bojovú zástavu, 
znak a odznak (odznaky vojenských špecialistov) a vojenské vyznamenania. Na základe 
uvedeného sa ukázalo, že v ďalšom období bude nevyhnutné riešiť obdobným spôsobom 
aj vojenskú symboliku, ktorú zaraďujeme medzi symboly širšieho významu. Budeme 
analyzovať procesy spojené s poznávaním nového prostredia, s tvorbou a vývojom, ako 
aj s posudzovaním uvedenej vojenskej symboliky. Medzi symboly širšieho významu, 
okrem vojenskej rovnošaty, ktorá má svoj osobitný význam pre vojenskú symboliku, 
zaraďujeme čestné názvy a historické názvy, ako špecifi cké symboly, ako aj označovanie 
vojenských hodností. Medzi ďalšie špecifi cké, doplňujúce symboly, ktoré sa používajú na 
označovanie profesijného zaradenia a zamerania príslušníkov armády, môžeme zaradiť 
rozlišovacie znaky druhov vojsk a služieb, ale aj niektoré ďalšie odznaky (odznaky 
na čiapku, absolventské odznaky a pod.). Ukázalo sa a prax to potvrdila, že každý zo 
symbolov širšieho významu, v tomto prípade čestný názov a historický názov, ale i ďalšie 
symboly na označenie vojenských hodností, na označovanie druhov vojsk a služieb, ako 
aj doplňujúce symboly majú svoj špecifi cký význam a prešli dlhodobým vývojom.
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Čestný názov a historický názov ako špecifi cké vojenské symboly

Pamätné dejinné udalosti majúce historický, národnobuditeľský a vojenský význam sa 
stali pre SR a jej ozbrojené sily dôležitými medzníkmi v novodobej histórii slovenského 
národa. Ich historická spätosť symbolizuje našu občiansku odvahu, národnú vyspelosť i našu 
hrdosť. Pamätné dejinné udalosti sú trvalou súčasťou nášho vedomia a nevyčerpateľným 
zdrojom národných a vojenských tradícií pre príslušníkov Ozbrojených síl SR.1

Pre príslušníkov Ozbrojených síl SR sú významné všeobecné pokrokové historické 
udalosti, či obdobia vo vývoji nášho národa, ako aj historické osobnosti, základným 
zdrojom ich výchovy k vlastenectvu a hrdosti na svoju vlasť a ozbrojené sily.

Medzi špecifi cké symboly vojenských zväzkov a vojenských útvarov Ozbrojených síl 
SR patria aj čestné názvy a historické názvy. Podľa smernice Ministerstva obrany SR č. 
50/2017 2 môže mať každý zväzok a útvar zapožičaný čestný a historický názov. Tieto 
v súlade s § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách zapožičiava 
prezident Slovenskej republiky, ktorému návrh predkladá minister obrany SR.3

Čestný názov je ocenením vojenského zväzku a vojenského útvaru za dosahovanie 
trvalo výborných a dobrých výsledkov pri plnení úloh. Čestný názov vyjadruje spätosť 
zväzku a útvaru k tradícii významných udalostí, období alebo osobností v dejinách 
Slovenska. Návrh na zapožičanie čestného názvu spravidla obsahuje zdôvodnenie 
a odborné stanovisko Vojenského historického ústavu Bratislava.4

Historický názov vyjadruje historickú spätosť vojenského zväzku alebo vojenského 
útvaru so zväzkami alebo útvarmi, ku ktorým sa hlási pri rozvíjaní ich novodobých 
tradícií. K historickému názvu sa viaže názov obce (posádky) alebo historická príslušnosť 
k regiónu, kde zväzok alebo útvar po 1. januári 1993 vznikol. Návrh spravidla obsahuje 
zdôvodnenie, stanovisko príslušného orgánu miestnej samosprávy, ak návrh obsahuje 
názov obce alebo regiónu, kde zväzok alebo útvar vznikol a odborné stanovisko Vojenského 
historického ústavu Bratislava.5

Návrh na zapožičanie čestného názvu predkladá nadriadený veliteľa, a návrh na 
zapožičanie historického názvu predkladá veliteľ služobným postupom generálnemu 
tajomníkovi služobného úradu Ministerstva obrany SR. Po posúdení Radou pre 
vojenskú symboliku návrh na zapožičanie čestného názvu a historického názvu 
predkladá ministrovi obrany SR.

Čestný názov a historický názov sa môžu zapožičiavať naraz alebo postupne, a to 
v ľubovoľnom poradí. Čiže každý vojenský zväzok a vojenský útvar môže mať len jeden 

1 V medzivojnovom období sa tradície vojenských útvarov rozvíjali aj prostredníctvom čestných 
a historických názvov. Vojenské útvary dostávali väčšinou pomenovanie podľa významných 
dejinných osobnostiach, napríklad: pluk Jiřího z Poděbrad, Prokopa Velikého, generála Štefánika, 
Jana Žižku z Trocnova, T.G. Masaryka, maršála Foche, plukovníka Švece, pluk „Doss Alto“, strelca 
Čapka, pluk „Výzvědný gen. Grazianiho, hraničiarsky prapor „Sibírskych úderníkov“, „Českej 
družiny“, batéria Kulikovského atď. Po roku 1949 boli útvarom udeľované nové názvy, ktoré 
mali ideologický základ, napríklad: pluk Slovenského národného povstania, pluk československo-
sovietskeho priateľstva, pluk Víťazného februára, zväzok československých červenoarmejcov atď. 
Po novembri 1989 boli tieto názvy, podobne ako zástavy, zrušené.
2 Vestník Ministerstva obrany Slovenskej republiky, roč. 2017, z 20. júla 2017, čiastka 57, č. 1 
Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 50/2017 o vojenskej symbolike, s. 2-15.
3 Zákon NR SR č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
4 Vestník Ministerstva obrany Slovenskej republiky, roč. 2017, z 20. júla 2017, čiastka 57, č. 1 
Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 50/2017 o vojenskej symbolike, s. 7.
5 Vestník Ministerstva obrany Slovenskej republiky, roč. 2017, z 20. júla 2017, čiastka 57, č. 1 
Smernica Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 50/2017 o vojenskej symbolike, s. 7.
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čestný a jeden historický názov. Na základe uvedeného nie je možné, aby čestné a historické 
názvy rovnakého alebo podobného znenia boli zapožičané viacerým zväzkom a útvarom.

Prax ukázala, že dochádza v rámci reorganizácie Ozbrojených síl SR k rôznym zmenám 
vojenských názvov, respektíve k zmenám otvorených vojenských názvov vojenských 
zväzkov a vojenských útvarov. Na základe uvedeného pri zmene názvu a číslovania 
vojenského zväzku alebo vojenského útvaru môže nadriadený veliteľ navrhnúť zapožiča-
nie pôvodného alebo nového čestného názvu. Taktiež veliteľ vojenského zväzku alebo 
vojenského útvaru môže požiadať o zapožičanie pôvodného alebo nového historického 
názvu. Návrh na zapožičanie čestného názvu predkladá nadriadený veliteľ veliteľa 
vojenského zväzku alebo vojenského útvaru služobným postupom generálnemu tajom-
níkovi služobného úradu Ministerstva obrany SR, ktorý ho po posúdení Radou pre 
vojenskú symboliku predkladá ministrovi obrany SR.

Výchova príslušníkov Ozbrojených síl SR sa uskutočňuje najmä prostredníctvom 
rozvíjania národných a vojenských tradícií, a to formou využívania zapožičaných 
čestných názvov a historických názvov. Čiže velitelia vojenských zväzkov a útvarov pri 
výbere vychádzajú z poznania dejín, našich historických, vojenskohistorických udalostí 
a významných vojenských osobností, keďže na základe vedeckého skúmania patria medzi 
najvýznamnejšie míľniky našej histórie a môžeme sa o ne právom opierať pri defi novaní 
zdrojov národných a vojenských tradícií ozbrojených síl SR.

Medzi najvýznamnejšie míľniky našich dejín, medzi významné historické a vojensko-
historické udalosti, ako i osobnosti, patria najmä6:

– vznik Samovej ríše ako prvého štátneho útvaru našich predkov zapísaného 
v historických análoch;

– obdobie Pribinovho kniežatstva a Veľkej Moravy, ktoré symbolizuje hlavne prijatie 
kresťanstva a zakotvenie cyrilo-metodského duchovného odkazu na našom území. Veľká 
Morava si dokázala v množstve bojových stretov ubrániť samostatnosť aj napriek trvalým 
pokusom východofranských panovníkov o jej vojenské pokorenie;

– osobnosti, ktoré sa významným spôsobom podieľali na obrane kresťanskej civilizácie 
proti tatárskemu vpádu a proti osmanskému nebezpečenstvu, a ktoré prejavili nesúhlas 
s dovtedajším postavením národov v rakúsko-uhorskej monarchii a pričinili sa o vytvorenie 
Československej republiky (slovenskí dôstojníci a vojaci, ktorí bojovali za národnú 
slobodu v československých legionárskych radoch na frontoch prvej svetovej vojny).

Osobitne treba vyzdvihnúť mimoriadnu osobnosť generála Milana Rastislava Štefánika; 
tento vedec, diplomat, skvelý organizátor a vojak je neodmysliteľne spätý s históriou 
a vojenskými tradíciami Slovenska;

– národnoemancipačné hnutie Slovákov za politické, kultúrne a náboženské práva, 
najmä na získanie národnej a štátnej svojbytnosti. Boli to predovšetkým boje za národné 
oslobodenie a osobnosti s nimi spojené v rokoch 1848 a 1849;

– vojenské osobnosti – slovenskí dôstojníci a vojaci, ktorí nasadzovali život na 
bojiskách druhej svetovej vojny, v česko-slovenských jednotkách v zahraničí, jednotkách 
štátov víťazných veľmocí, v 1. česko-slovenskej armáde na Slovensku, v partizánskych 
jednotkách, ako aj v zahraničnom protifašistickom hnutí odporu.

Prehľad zapožičaných historických názvov a čestných názvov od roku 1993 do roku 
2016:

6 Smernice Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 42/2011 o národných a vojenských 
tradíciách Ozbrojených síl Slovenskej republiky, s. 3.
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Historický názov
– 5. pluk špeciálneho určenia Žilina – ŽILINSKÝ PLUK (Rozkaz ministra obrany, 

ďalej len „RMO“ č. 53/1994),
– 5. raketový pluk Martin – TURČIANSKY RAKETOMETNÝ PLUK (RMO 

Č. 28/1998),
– Letisko Trenčín – TRENČIANSKE LETISKO (RMO č. 60/1998),
– 23. tanková brigáda Kežmarok – KEŽMARSKÁ TANKOVÁ BRIGÁDA (RMO 

č. 60/1998),
– 37. protilietadlová raketová brigáda Pezinok – PEZINSKÁ PROTILIETADLOVÁ 

RAKETOVÁ BRIGÁDA (RMO č. 41/1997)
– 5. spojovacia brigáda Ružomberok – RUŽOMBERSKÁ SPOJOVACIA BRIGÁDA 

(RMO č. 51/1999),
– 22. mechanizovaný prápor Michalovce – MICHALOVSKÝ MECHANIZOVANÝ 

PRÁPOR (Rozkaz prezidenta SR ďalej len „RPSR“ č. 5 z 27. októbra 2006),
– Raketometný oddiel Rožňava – JASLOVSKÝ RATETOMETNÝ ODDIEL (RPSR 

č. 2 z 3. máj 2007),
– Prápor logistickej podpory Prešov – ŠARIŠSKÝ PRÁPOR LOGISTICKEJ 

PODPORY (RPSR č. 4 z 3. mája 2007),
– 11. mechanizovaný prápor Martin – MECHANIZOVANÝ PRÁPOR – PRÁPOR 

OKAMŽITEJ REAKCIE (RPSR Č. 3/2007 Z 3. mája 2007); KAPITÁNA JÁNA 
FRANCISCIHO (RPSR č. 3/2007 z 3. mája 2007),

– Vojenský útvar 1101 – 21. zmiešaný mechanizovaný prápor Trebišov – TREBIŠOVSKÝ 
ZMIEŠANÝ MECHANIZOVANÝ PRÁPOR (RPSR č. 3 zo 16. apríla 2010),

– Protilietadlová raketová brigáda Nitra – NITRIANSKA PROTILIETADLOVÁ 
RAKETOVÁ BRIGÁDA (RPSR č. 1/2011 zo 7. februára 2011),

– Vojenský útvar 1109 – samohybný delostrelecký oddiel Michalovce – DUKLIANSKY 
SAMOHYBNÝ DELOSTRELECKÝ ODDIEL (RPSR č. 2/2011 zo 7. februára 2011),

– Vojenský útvar 7945 – Prápor radiačnej, chemickej a biologickej ochrany 
Rožňava – GEMERSKO-MALOHONTSKÝ PRÁPOR RADIAČNEJ, CHEMICKEJ 
A BIOLOGICKEJ OCHRANY (RPSR č. 3/2013 z 31. mája 2013),

– vojenský zväzok – 2. mechanizovaná brigáda Prešov – PREŠOVSKÁ 
MECHANIZOVANÁ BRIGÁDA (RPSR č. 8/2014 z 28. apríla 2014).

Čestný názov
– VÚ 8832 Nové Mesto nad Váhom – NOVOMESTSKÉ RÁDIORELEOVÉ 

STREDISKO PODJAVORINSKÝCH PARTIZÁNOV (RMO č. 53/1994),
– 5. pluk špeciálneho určenia Žilina – ŽILINSKÝ PLUK JOZEFA GABČÍKA (RMO 

č. 53/1994),
– 37. protilietadlová raketová brigáda Pezinok – PROTILIETADLOVÁ RAKETOVÁ 

BRIGÁDA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA (RMO č. 41/1997),
– 5. raketový pluk Martin – RAKETOMETNÝ PLUK MATICE SLOVENSKEJ,
– Školiace a výcvikové stredisko pozemného vojska Martin – ŠKOLIACE 

A VÝCVIKOVÉ STREDISKO POZEMNÉHO VOJSKA SLOVENSKÝCH 
DOBROVOĽNÍKOV Z ROKU 1848 (RMO č. 28/1998),

– Nemocnica Ministerstva obrany Bratislava – NEMOCNICA MINISTERSTVA 
OBRANY GENERÁLA JÁNA PAŠKANA (RMO č. 28/1998),

– Letisko Trenčín – LETISKO GENERÁLA ŠTEFANA JURECHA (RMO č. 60/1998),
– 1. prieskumný prápor 1. az – PRIESKUMNÝ PRÁPOR GENERÁLA JÁNA 

REPASKÉHO (RMO č. 7/2002),
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– 2. základňa ženijnej techniky a materiálu Banská Bystrica – ŽENIJNÁ ZÁKLADŇA 
GENERÁLA JÁNA GOLIANA (RMO č. 51/1999),

– Vojenský útvar 4558 Lešť (VVP) – ÚTVAR GENERÁLA ALEXANDRA KORDU 
(RMO č. 31/2000 z 22. augusta 2000),

– 2. mechanizovaná brigáda Prešov – MECHANIZOVANÁ BRIGÁDA GENERÁLA 
RUDOLFA VIESTA (RPSR č. 12/2007 z 3. septembra 2007),

– Prápor okamžitej reakcie – PRÁPOR OKAMŽITEJ REAKCIE KAPITÁNA JÁNA 
FRANCISCIHO (RMO č. 5/2001),

– 5. spojovacie prevádzkové stredisko Nové Mesto nad Váhom – PREVÁDZKOVÉ 
STREDISKO PODJAVORINSKÝCH PARTIZÁNOV (RMO č. 36/2000 z 13. septembra 
2000),

– 2. prieskumný prápor Bardejov – PRIESKUMNÝ PRÁPOR MICHALA STRENKA,
– 1. letecká základňa Sliač, zapožičaný čestný názov LETECKÁ ZÁKLADŇA 

GENERÁLMAJORA OTTA SMIKA (RPSR č. 2/2002 z 20. 8. 2002), po reorganizácii 
a zmene názvu na Vojenský útvar 4997 – Taktické krídlo Sliač (RPSR č. 1/2017 z 10. januára 
2017), bol mu zapožičaný čestný názov TAKTICKÉ KRÍDLO GENERÁLMAJORA 
OTTA SMIKA,

– Letecká základňa Prešov, zapožičaný čestný názov LETECKÁ ZÁKLADŇA 
GENERÁLPLUKOVNÍKA JÁNA AMBRUŠA (RPSR 8/2003 zo 16. 9. 2003), po 
reorganizácii a zmene názvu na Vojenský útvar 6335 – Vrtuľníkové krídlo Prešov bol mu 
RPSR č. 2/2017 z 10. januára 2017 zapožičaný čestný názov VRTUĽNÍKOVÉ KRÍDLO 
GENERÁLPLUKOVNÍKA JÁNA AMBRUŠA,

– 1. mechanizovaný prápor Martin – MECHANIZOVANÝ PRÁPOR KAPITÁNA 
JÁNA FRANCISCIHO (RPSR č. 3/2007 z 3. mája 2007),

– Vojenský útvar – Multifunkčná zásobovacia základňa Západ Nemšová, čestný 
názov MULTIFUNKČNÁ ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA ZÁPAD BRIGÁDNEHO 
GENERÁLA JOZEFA M. KRISTÍNA (RPSR č. 5 zo 17. júla 2007), po reorganizácii 
a zmene názvu na Vojenský útvar 9994 – Zásobovacia základňa I. Nemšová, bol jej RPSR 
č. 3/2017 z 10. januára 2017 zapožičaný čestný názov ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA 
BRIGÁDNEHO GENERÁLA JOZEFA MARTINA KRISTÍNA,

– Vojenský útvar 1303 – Odborná výcviková škola Martin – ODBORNÁ VÝCVIKOVÁ 
ŠKOLA SLOVENSKÝCH DOBROVOĽNÍKOV Z ROKU 1848 (RPSR č. 7 zo 17. júla 
2007),

– Vojenský útvar 1077 – Poddôstojnícka akadémia Martin – PODDÔSTOJNÍCKA 
AKADÉMIA LADISLAVA GÁBRIŠA-ŠKULTÉTYHO (RPSR č. 8 zo 17. júla 2007).

– 22. mechanizovaný prápor Michalovce – MECHANIZOVANÝ PRÁPOR 
GENERÁLA MIKULÁŠA MARKUSA (RPSR č. 13 z 3. septembra 2007),

– Dopravné letecké krídlo Kuchyňa – DOPRAVNÉ LETECKÉ KRÍDLO GENERÁLA 
MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA (RPSR č. 2 z 25. júna 2008),

– Vojenský útvar 1117 – Stredisko riadenia a prevádzky komunikačných a informačných 
systémov Trenčín – STREDISKO RIADENIA A PREVÁDZKY KOMUNIKAČNÝCH 
A INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV GENERÁLMAJORA JOZEFA MARKA (RPSR 3 z 25. 
júna 2008),

– Vojenský útvar 2735 – Topografi cký ústav Banská Bystrica – TOPOGRAFICKÝ ÚSTAV 
PLUKOVNÍKA JÁNA LIPSKÉHO (RPSR č. 8 z 5. novembra 2008),

– Vojenský útvar 5728 – Zásobovacia základňa zásobovacej triedy 5 Martin, čestný názov 
ZÁSOBOVACIA ZÁKLADŇA GENERÁLMAJORA VILIAMA ŽINGORA (RPSR č. 2 zo 16. 
apríla 2010), po reorganizácii a zmene názvu na Vojenský útvar 5728 – Zásobovacia základňa 
II. Martin, RPSR č. 4/2017 z 10. januára 2017 bol priznaný čestný názov ZÁSOBOVACIA 
ZÁKLADŇA GENERÁLMAJORA VILIAMA ŽINGORA,
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– Vojenský útvar 1101 – 21. zmiešaný mechanizovaný prápor Trebišov – ZMIEŠANÝ 
MECHANIZOVANÝ PRÁPOR BRIGÁDNEHO GENERÁLA JÁNA NÁLEPKU (RPSR č. 3 zo 
16. apríla 2010),

– Vojenský útvar 1109 – Samohybný delostrelecký oddiel Michalovce – SAMOHYBNÝ 
DELOSTRELECKÝ ODDIEL GENERÁLMAJORA ALEXANDRA KORDU (RPSR č. 
2/2013 z 31. mája 2013),

– Protilietadlová raketová brigáda Nitra – PROTILIETADLOVÁ RAKETOVÁ 
BRIGÁDA OBRANCOV TOBRÚKU (RPSR č. 1/2011 zo 7. februára 2011),

– vojenský zväzok – Brigáda bojového zabezpečenia Trenčín – BRIGÁDA 
BOJOVÉHO ZABEZPEČENIA KRAGUJEVSKÝCH HRDINOV (RPSR č. 2/2016 
z 29. apríla 2016).

Označovanie vojenských hodností a druhov vojsk a služieb
Od vzniku Armády Slovenskej republiky a Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 

od 1. januára 1993 po súčasnosť, prešlo označovanie vojenských hodností niekoľkými 
vývojovými etapami, ktoré boli charakteristické pre dané obdobie. Vojenské hodnosti 
a ich označovanie je možné prezentovať v nasledujúcich obdobiach:

1. od 1. januára 1993 do 30. júna 1997,
2. od 1. júla 1997 do 31. decembra 2002,
3. od 1. januára 2003 do 31. decembra 2005,
4. od 1. januára 2006 do 31. decembra 2015,
5. od 1. januára 2016.
 
Po vzniku armády boli prevzaté vojenské hodnosti používané v Československej ľudovej 

armáde od roku 1961 a následne používané v Československej armáde v rokoch 1990 – 1992. 
Pri hodnostnom označení v skupine dôstojníkov a práporčíkov boli z náplecníkov odstránené 
skrížené palcáty a dňa 1. mája 1995 boli nahradené zlatistými, striebristými a morenými 
skríženými mečmi, predstavujúcimi symbol veliteľského označenia.7 Toto označenie 
pozostávalo zo skrížených mečov z obdobia Veľkej Moravy. V skupine dôstojníkov bol 
odznak v zlatistom vyhotovení, v skupine práporčíkov v striebristom vyhotovení a na poľnej 
rovnošate bol morený. Odznak mal rozmery 36 x 15 mm (pozri v prílohe obr. č. 1).

V hodnostnej v skupine generálov boli hodnosti armádny generál, generálplukovník, 
generálporučík a generálmajor prevzaté z Československej armády a pretrvali v takomto 
zložení až do konca roka 2002 (pozri v prílohe obr. č. 2). V období rokov 1997 – 2002 boli 
vo všetkých hodnostných skupinách z náplecníkov odstránené veliteľské označenia skrížených 
mečov. Tieto boli nahradené odznakmi druhov vojsk a služieb, v skupine dôstojníkov zlatisté 
a v skupine práporčíkov striebristé. Z náplecníkov generálov boli odstránené zlatisté veliteľské 
označenie skrížené meče a nahradené zlatistým veliteľským označením dvomi ratolesťami 
s trikolórou.8 Išlo o dve zlatisté skrížené šesťlistové lipové vetvičky, ktoré boli v mieste 
skríženia prekryté vo farbe smaltu štátnou trikolórou (bielo-modro-červená).

V roku 2002 dochádza k zásadnej zmene v rámci Armády SR, pretože prijatím zákona 
č. 321/2002 sa ustanovujú Ozbrojené sily SR. Táto prijatá právna norma upravovala 
postavenie základných zložiek ozbrojených síl, ich úlohy a ich použitie, riadenie, velenie 
a kontrolu ozbrojených síl, mobilizáciu ozbrojených síl a prípravu ozbrojených síl.9 

7 Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky, číslo 26, z 26. marca 1995.
8 Poznámka: od 1. júla 1997 bolo na náplecníkoch generálov zrušené veliteľské označenie s lipovou 
ratolesťou a nahradené ratolesťou pre generálov s trikolórou.
9 Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
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S postupným zavádzaním profesionálnej služby v Ozbrojených silách SR od 1. januára 
2003 boli v niektorých hodnostných skupinách zrušené niektoré hodnosti. Zároveň boli 
novozavedené hodnosti a súčasne vytvorené ich nové označenie. Hodnostné označenie 
pozri v prílohe; obr. č. 3. V skupine generálov bola zrušená hodnosť armádny generál 
a zriadená hodnosť generál so štyrmi hviezdami, ako najvyššia hodnosť v ozbrojených 
silách SR.10 Súčasne bola hodnosť generálplukovník nahradená hodnosťou generálporučík 
s tromi generálskymi hviezdami a bola zavedená nová hodnosť brigádny generál s jednou 
generálskou hviezdou. Potom hodnosť generálmajor, ako druhá hodnosť v poradí, mala 
v skupine generálov dve generálske hviezdy. V hodnostnom označení generálov bol na lipovej 
ratolesti namiesto trikolóry umiestnený vo farbe smaltu štátny znak Slovenskej republiky.11 

V hodnostnej skupine dôstojníkov bola zrušená hodnosť podporučík, čím následne 
došlo v skupine nižších dôstojníkov aj k zníženiu počtu hviezdičiek. Poručík mal jednu, 
nadporučík dve a kapitán tri hviezdy a v celej skupine dôstojníkov bola zmenená forma 
ich umiestnenia na náplecníkoch, a to do línie.12 

Zo skupiny poddôstojníkov a mužstva boli vytvorené dve skupiny, a to skupina 
poddôstojníkov a mužstvo, patriaca medzi profesionálnych vojakov, a skupina vojakov 
povinnej služby a náhradnej služby, ktorí vytvorili skupinu poddôstojníkov a mužstva. 
V skupine patriacej medzi profesionálnych vojakov mali na náplecníkoch jeden strieborný 
pásik začínajúci od vojaka 2. stupňa až po rotmajstra, a hodnosť nadrotmajster a štábny 
nadrotmajster mali dva striebristé pásiky. Tento stav pretrval až do 31. decembra 2005.13 

Od 1. januára 2006 sa Ozbrojené sily SR stali plne profesionálnymi, čím bola zrušená 
v skupine poddôstojníci a mužstvo skupina 2 - Povinná služba a mimoriadna služba. 
Súčasne bola z tejto skupiny vybraná hodnosť vojak 1. stupňa a presunutá do skupiny 
mužstva, čím touto hodnosťou začínala uvedená skupina14 (pozri v prílohe obr. č. 4).

Hodnostná skupina práporčíkov pretrvala do 31. decembra 2015, pretože bola zrušená 
zákonom č. 281/2015 o štátnej službe profesionálnych vojakov15 (pozri v prílohe obr. č. 5).

Rozlišovacie odznaky druhov vojsk a služieb
Mimoriadne významnú úlohu v označovaní príslušníkov Armády SR (Ozbrojených síl 

SR) mali rozlišovacie odznaky druhov vojsk a služieb.16 Išlo o odborné pomenovanie podľa 
10 Zákona č. 512/002 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s. 5190. Poznámka: 
k zrušeniu hodnosti armádneho generála došlo z dôvodu, že od 1. 7. 2002 boli zriadené zákonom č. 
321/2002 Z. z. Ozbrojené sily SR, armáda ako ofi ciálny termín už neexistoval.
11 Tamže.
12 Vestník Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ročník 2002, z 20. decembra 2002, čiastka 47, 
č. 1 Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky č. 54/2002 o zriadení vojenských hodností, s. 6.
13 Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov, s. 3540.
14 Vestník Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ročník 2005, z 3. októbra 2005, čiastka 
46, č. 1 Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky z 3. októbra 2005 č. SELP/K-17/5-91, 
ktorým sa ustanovuje poskytovanie proviantných náležitostí, výstrojných náležitostí a prepravných 
náležitostí, používanie a nosenie vojenskej rovnošaty, výstrojných súčiastok a špecifi ckých znakov 
vojenskej rovnošaty a nosenie vojenských medailí a vojenských odznakov.
15 Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.
16 Druhy vojsk: armáda (ozbrojené sily) sa spravidla člení na hlavné druhy vojsk, ako aj ostatné 
druhy vojsk. Medzi hlavné druhy sa spravidla zaraďujú pozemné sily (vojsko, resp. pešie), 
letectvo a protivzdušná obrana, resp. vzdušné sily; medzi ostatné druhy vojsk patria raketové 
vojsko a delostrelectvo, ženijné vojsko, spojovacie vojsko, chemické vojsko a ďalšie. Služby: ide 
o časti armády (ozbrojených síl), ktoré svojou činnosťou zabezpečujú, resp. poskytujú jednotlivým 
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vojenských predpisov používaných v Armáde SR. Tieto sa umiestňovali do 30. júna 1997 
na ľavom a pravom golieri blúzy (zrkadlovito) vojenskej rovnošaty a od 1. júla 1997 boli 
umiestnené na náplecníku k vojenskej hodnosti, čím sa označovala príslušnosť k druhu 
vojska a služby. Všetky odznaky boli vyhotovené v zlatistej, striebristej a v bronzovej patine. 
Výnimka bola v označení pre Vojenskú políciu, ktoré bolo len v zlatistej a striebristej farbe.

Medzi odznaky druhov vojsk patrili:
– pešie vojsko,
– vševojskové,
– letectvo,
– tankové vojsko,
– raketové vojsko a delostrelectvo,
– protivzdušná obrana,
– vojsko radiačne, chemickej a biologickej ochrany,
– ženijné vojsko,
– spojovacie vojsko,
– výsadkové a prieskumné vojsko.
Medzi odznaky na označovanie služby patrili:
– zdravotnícka a veterinárska služba,
– vojenská justícia (do roku 2010),
– logistika,
– stavebno-ubytovacia služba,
– vojenská hudba,
– vojenská polícia,
– vojenská spravodajská služba (do roku 2012),
– duchovná služba – rímskokatolíckej cirkvi,
– duchovná služba – ekumenická,
– označenie pre dôstojníkov Vojenskej kancelárie prezidenta SR.
Rozlišovacie odznaky druhov vojsk a služieb mali a majú svoj význam, a to nielen 

v tom, že vizuálne označujú príslušníkov patriacich k jednotlivých druhom vojsk 
a službám, ale majú aj výchovný význam. Prostredníctvom týchto symbolov sa vytvára 
vzťah k svojmu vojsku, zbrani alebo službe. Pri samotnom popise jednotlivých odznakov 
sa vychádza z ich špecifi ckej charakteristiky jednotlivých prvkov, znamení či symbolov. 
Niektoré odznaky druhov vojsk a služieb boli prevzaté z obdobia rokov 1961 – 1992 
alebo boli novozavedené od 1. júla 1997.

Odznaky druhov vojsk a služieb, ktoré boli prevzaté z obdobia rokov 1961 – 1992:

Tankové vojsko
Odznak tvoril detailne cizelovaný tank T-34 a jeho tvar bol prevzatý z obdobia 

Československej armády rokov 1961 – 1992. Rozmery odznaku: 25 x 12 mm.

Letectvo
Odznak tvorila typická dvojlistová vrtuľa s detailne prepracovanými krídlami, ktoré 

znázorňovali stúpanie nahor. Odznak bol prevzatý z obdobia Československej armády 
rokov 1961 – 1992. Rozmery: 26 x 16 mm.

hlavným druhom vojsk, ako i ostatným druhom vojsk pre plnenie úloh všestrannú službu, či už 
sa jedná o zdravotnícku, logistickú (komplexné riadenie a organizácia technického a tylového 
zabezpečenia), duchovnú, ako i ostanú.
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Raketové vojsko a delostrelectvo
Odznak tvorili dve skrížené štylizované stredoveké delové hlavne. Odznak bol 

prevzatý z obdobia Československej armády rokov 1961 – 1992. Rozmery: 25 x 27 mm.

Ženijné vojsko
Odznak tvorilo ozubené koleso, na ktorom bola položená kotva. Odznak bol prevzatý 

z obdobia Československej armády rokov 1961 – 1992. Rozmery: 15 x 20 mm.

Výsadkové vojsko
Odznak mal tvar roztvoreného padáka s parašutistom. Uprostred padáka, spoza jeho 

bokov, vzostupne letia dve lietadlá. Odznak bol prevzatý z obdobia Československej 
armády rokov 1961 – 1992 s tým, že zo stredu šnúr padáka bola odstránená päťramenná 
hviezda. Rozmery: šírka: 26 mm, výška: 16 mm.

Spojovacie vojsko
Odznak tvorili štylizované rozprestreté včelie krídla s kruhom, predstavujúcim rádiovú 

anténu, z ktorého vychádza nahor a nadol po jednej šípke a so štyrmi bleskami. Odznak 
bol prevzatý z obdobia Československej armády rokov 1961 – 1992 s tým, že po zavedení 
do Armády Slovenskej republiky bola zo stredu odstránená päťramenná hviezda. Jeho 
rozmery sú 24 x 21 mm.

Stavebná a ubytovacia služba
Odznak tvorila dolná polovica ozubeného kolesa, ktoré prekrývalo pravouhlý trojuholník 

s roztvoreným kružidlom. Nad preponou trojuholníka bol bočne zobrazený buldozér, ktorého 
zdvihnuté rýpadlo začínalo od držadla kružidla a pokračovalo až po začiatok odvesny 
trojuholníka. Zreteľne tiež vidieť časť štruktúry pásu buldozéra. Odznak bol prevzatý 
z obdobia Československej armády rokov 1961 – 1992. Jeho rozmery sú 23 x 22 mm.

Justícia
Odznak mal tvar anglického empírového štítu s okovaným lemom, ktorý je položený 

na dva skrížené sklonené meče zo XIV. storočia. V leme štítu bolo umiestnených 10 
hlavičiek nitov. Odznak bol prevzatý z obdobia Československej armády rokov 1961 – 
1992. Jeho rozmery sú 18 x 18 mm. Bol zrušený v roku 2010.

Vojenská hudba
Odznak bol tvorený štylizovanou antickou lýrou, ktorú v hornej časti prekrýval 

položený meč. Struny lýry znázorňovali tri guľovito ukončené paličky. Tvar odznaku 
bol prevzatý z obdobia Československej armády rokov 1961 – 1992. Jeho rozmery sú 
23 x 25 mm.

Zdravotnícka a veterinárna služba
Odznak tvoril kalich, okolo ktorého bol obtočený had s jemne prepracovanými 

šupinami. Vrch kalicha prekrývala časť tela hada. Tvar odznaku bol prevzatý z obdobia 
Československej armády rokov 1961 – 1992. Jeho rozmery sú 13 x 19 mm.

Železničné vojsko a vojenská doprava
Ústredným motívom odznaku bol profi l koľajového kolesa, ktorého sa dotýkali 

detailne prepracované krídla. Skrížené kladivo a francúzsky kľúč boli prekryté kolesom, 
krídlami a kotvou. Odznak má rozmery 25 x 19 mm.
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Služba pohonných hmôt a mazadiel
Odznak pozostával zo skríženého kladiva a francúzskeho kľúča. Odznak sa používal 

do 30. júna 1997, a mal rozmery 22 x 20 mm.

Topografi cká služba
Odznak tvorila zemeguľa, ktorú prekrývali rovnomerný trojuholník a súčtové kružidlo. 

Používal sa do 30. júna 1997, a mal rozmery 20 x 20 mm.

Odznaky druhov vojsk a služieb, ktoré boli zavedené od 1. júla 1997:

Mechanizované vojsko
Odznak mal tvar reliéfu bojového vozidla pechoty. Bol zavedený so vznikom 

mechanizovaných jednotiek v roku 1997. Rozmery odznaku: 24 x 12 mm.

Protivzdušná obrana
Odznak tvorila radarová anténa z výškového radarového prehľadávača, na ktorej 

bola položená dvojstupňová raketa. Označenie bolo zavedené od 1. júla 1997. Rozmery: 
21 x 24 mm.

Vojsko radiačnej, chemickej a biologickej ochrany
Odznak tvorilo benzénové jadro (šesťuholník), v ktorom po dvoch skrížených 

elipsovitých dráhach obiehal elektrón. Označenie bolo zavedené od 1. júla 1997. 
Rozmery: 24 x 24,5 mm.

Logistika
Odznak mal tvar mandľového štítu s vyčnievajúcou obrysovou linkou, na ktorom bolo 

položené veľké štylizované písmeno L. Bolo to novozavedené označenie od 1. júla 1997, 
ktoré má rozmery 11 x 24 mm.

Domobrana
Odznak tvorili dve skrížené pechotné pušky, ktoré boli prekryté okrúhlym štítom. 

Označenie bolo zavedené 1. júla 1997, a má rozmery 21 x 26 mm.

Vševojskové označenie
Odznak pozostával z kruhového lipového venca pozostávajúceho z dvoch radov listov 

vedľa seba. Tretí rad lipových listov prekrýval listy položené vedľa seba. Na veniec bol 
položený meč z rímskeho obdobia, ktorého časť rukoväte a hrotu prečnieval. Označenie 
bolo zavedené 1. júla 1997 a má rozmery 21 x 25 mm.

Vojenská polícia
Odznak bol tvorený ranogotickým štítom s paragrafom položeným na skrížených 

blatnických mečoch. Na hlavice rukovätí mečov bol pripevnený kovový oblúk s oblým 
zakončením a majuskulným nápisom VOJENSKÁ POLÍCIA. Označenie bolo zavedené 
od 1. júla 1997. Jeho rozmery sú 28 x 24 mm.

Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Odznak tvorili tri meče, dva umiestnené vedľa seba a prekryté tretím mečom, 

posunutým vyššie. V strede čepelí mečov bola položená štandarda prezidenta Slovenskej 
republiky. Odznak bol novozavedený s rozmermi 15 x 8 mm.
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Vojenská spravodajská služba
Odznak bol tvorený štátnym znakom Slovenskej republiky, ktorý bol ovenčený dvomi 

lipovými ratolesťami. Pod štátnym znakom bol meč skrížený so zvitkom. Odznak bol 
zavedený 15. júna 2005 a v roku 2014 bol zrušený.

Duchovná služba
Duchovnú službu symbolizoval latinský kríž vyrastajúci z dvoch skrížených 

sedemlistových lipových vetvičiek. Označenie bolo novozavedené od 1. júla 1997, 
s rozmermi 14 x 23 mm.

Duchovná služba – rímskokatolíckej cirkvi
Odznak tvoril grécky kríž, v strede so zúženými ramenami, ktorý bol položený na 

kruhovom prstenci. Označenie je novozavedené, s rozmermi 20 x 20 mm.

Duchovná služba – ekumenická
Odznak bol tvorený latinským krížom, pričom zo spodnej ľavej a pravej časti 

drieku vyrastala roztvorená kniha predstavujúca bibliu. Označenie bolo novozavedené, 
s rozmermi 20 x 18 mm.

Protilietadlové delostrelectvo a rádiotechnické vojsko
Odznak predstavoval trup lietadla s krídlami a hlaveň protilietadlového kanóna, 

umiestnená nad úzkym oblúkom spájajúcim chvostovú časť a ľavé krídlo. Odznak sa 
používal do 30. júna 1997, a mal rozmery 24 x 21 mm.

Topografi cká služba
Odznak tvorila zemeguľa, ktorú prekrývali rovnomerný trojuholník a súčtové kružidlo. 

Používal sa do 30. júna 1997, a mal rozmery 20 x 20 mm. Odznaky druhov vojsk a služieb 
sú v prílohe - obr. č. 6.

Odznaky na čiapku
Odznaky sú malé kovové, viditeľne nositeľné symboly, zriadené pre zreteľné označenie 

príslušnosti k istému celku, verejnú prezentáciu dosiahnutého vzdelania, postavenia 
a podobne. 17 Identický pojem s úplne iným obsahom používa aj faleristika, a to na 
označovanie jedného z troch základných typov dekorácií (čiže vyznamenaní, ktoré nie 
sú radmi) v závislosti od ich fyzickej podoby (kríže, medaily, odznaky). V tomto procese 
prezentácie ide o ďalšiu vojenskú symboliku v podobe množstva rôznych znakov, symbolov, 
znamení, fi gúr, ako i o iné drobné, ale dôležité prvky. Tieto podľa určitých predpísaných 
pravidiel alebo len voľne poskladaných znakov, symbolov, znamení, prvkov či fi gúr 
vytvárajú ďalšie druhy vojenskej symboliky, ktoré vlastne dotvárali alebo vytvárali ďalšie 
symboly. Boli to symboly na označovanie vojenských hodností, označenia druhov zbraní, 
vojsk a služieb, a celý rad ďalších doplňujúcich odznakov.18 V rámci komplexnejšieho 
pohľadu nám ide aj o zverejnenie odznakov, ktoré boli zriadené a zavedené od vzniku 
Armády SR od 1. januára 1993 a následne Ozbrojených síl SR po roku 2002.

17 PURDEK, Imrich. Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, 
faleristiky a vexilológie (1914 – 1945). Bratislava : Vojenský historický ústav, 2015, s. 8. ISBN 
978-80-89523-31-3.
18 Vojenská symbolika Slovenskej republiky 1993 – 2009. Bratislava : Ministerstvo obrany 
Slovenskej republiky, 2009, s. 20-33. ISBN 978-80-89261-31-4.
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Odznaky sú členené do rôznych skupín. Skupinu odznakov tvoria služobné odznaky 
absolventov škôl (vyššieho akademického kurzu), kurzov na získanie vyššej odbornej 
špecializácie, triednosti (triedni špecialisti pozemného vojska, letectva a protivzdušnej 
obrany), členské či stavovské, ako i odznaky označovania, resp. prezentáciu ďalších 
kurzov. Svoje miesto v tejto skupine majú aj odznaky na označovanie príslušnosti 
pracovníka Vojenskej kancelárie prezidenta SR, pre označenie zdravotníckeho personálu 
s vysokoškolským vzdelaním, ako aj pre stredný zdravotnícky personál. Sú to aj ďalšie 
odznaky, ktoré mali a majú vplyv na zvyšovanie aktivity príslušníkov Armády SR 
(Ozbrojených síl SR). Ide najmä o odznak Najlepší poddôstojník Ozbrojených síl SR, 
najlepší vojak jednotlivých síl Ozbrojených síl SR, ako i odznaky stupňa vycvičenosti. 
Vo Vojenskej histórii č. 4/2016 sme i okrem týchto publikovali odznaky na získanie 
vyššej odbornej špecializácie, triednosti, tzv. odznaky triednych špecialistov pozemného 
vojska, letectva a PVO, či ďalšie odznaky stavovské, označujúce absolvovanie rôznych 
kurzov a pod. Pre doplnenie tejto veľkej skupiny odznakov, ktoré patria do skupiny 
malých kovových, viditeľne nositeľných symbolov, zriadených pre zreteľné označenie 
príslušnosti k istému celku, verejnú prezentáciu dosiahnutého vzdelania, postavenia 
a podobne, sme sa rozhodli publikovať aj ďalšie odznaky.19

Po vzniku Slovenskej republiky a vzniku jej armády boli zavedené nové odznaky 
na čiapku pre jej príslušníkov, ktoré obsahovali štátny znak symbolizujúci ozbrojenú 
zložku – armádu, ako atribút suverenity a nezávislosti.

So vznikom Armády SR boli zavedené nové odznaky na čiapku pre všetkých jej 
príslušníkov. Od 1. januára 1993 bol zavedený zlatistý odznak na čiapku k všetkým 
druhom vojenských rovnošiat (okrem poľnej rovnošaty používanej na poľné účely) 
pre generálov a dôstojníkov (dôstojníčky) v činnej službe, poslucháčov a poslucháčky 
vojenských škôl a absolventov VKVŠ, poslucháčov a absolventov ŠDZ. Taktiež aj na 
čiapky pre dirigentov posádkových hudieb, veliteľa Čestnej stráže a veliteľov čiat Čestnej 
stráže20 (pozri v prílohe obr. č. 7).

Súčasne od 1. januára 1993 bol zavedený striebristý odznak na čiapky ku všetkým 
druhom vojenských rovnošiat (okrem poľnej rovnošaty používanej pre poľné účely) 
pre práporčíkov (práporčíčky) v činnej službe, poslucháčov a poslucháčky ročných 
práporčíckych vojenských škôl a žiakov vojenských stredných odborných škôl 
vykonávajúcich náhradnú službu. Taktiež na čiapky pre mužstvo a poddôstojníkov 
Čestnej stráže a hudobníkov posádkových hudieb21 (pozri v prílohe obr. č. 8).

Odznak na čiapku pre dôstojníkov a práporčíkov bol vytvorený z farebného smaltového 
štátneho znaku SR, položeného na podložku z ihličnatých vetvičiek. Hlavné symboly 
zo štátneho znaku dvojkríž a trojvršie mali zlatistú bordúru. Odznak pre dôstojníkov 
bol zlatistý a odznak pre práporčíkov bol striebristý. Odznak mal rozmery 38 x 36 mm. 
Odznak na čiapku s lipovou ratolesťou pre generálov SR (1993 – 1997) bol zlatistý so 

19 Podľa našich skúseností, najmä z tvorby vojenských symbolov (odznakov), ako aj získaných 
poznatkov z práce poradného organu ministra obrany SR pre oblasť vojenskej symboliky, je na 
škodu veci, že niektoré odznaky, napríklad odznaky na označenie druhov vojsk a služieb, rukávové 
odznaky, absolventské odznaky, ale i celý rad ďalších doplňujúcich odznakov a pod., žiaľ, neboli 
posudzované odborným poradným orgánom. Sú dostupné záznamy Rady pre vojenskú symboliku 
(do roku 1998 komisie), ktoré boli odborne posúdené. Od roku 2002, tak ako bolo konštatované 
v publikovanej štúdii vo VH č. 4/2016, sa podstatne skvalitnila vojenská symbolika, existuje systém 
jej posudzovania a tvorby v rámci celého rezortu ministerstva obrany.
20 Rozkaz veliteľa Armády Slovenskej republiky, č. 2/1993, zo dňa 4. januára 1993. Zmeny 
v používaní štátnych symbolov na rovnošatách vojakov Armády Slovenskej republiky, s. 1.
21 Tamže.
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štátnym znakom a bol plytko ovenčený dvomi lipovými ratolesťami. Na vetvičke boli tri 
lístky s jedným listeňom a tromi plodmi22 (pozri v prílohe obr. č. 9).

Odznak na čiapku pre mužstvo a poddôstojníkov v činnej službe, okrem poslucháčov 
a poslucháčok vojenských škôl, absolventov VKVŠ, absolventov a poslucháčov ŠDZ, 
poslucháčov a poslucháčok ročných práporčíckych škôl a žiakov vojenských stredných 
odborných škôl vykonávajúcich náhradnú službu ku všetkým druhom vojenskej rovnošaty 
bol zavedený morený odznak. Taktiež bol zavedený aj na čiapku k poľnej rovnošate 
používanej na poľné účely pre ostatné kategórie vojakov (vojačiek) v činnej službe. 23 

Odznak na čiapku – morený, tvoril ho štátny znak Slovenskej republiky, vyrobený 
z mosadzného patinového plechu. Tento druh odznaku používali aj dôstojníci a práporčíci 
na poľnej rovnošate. Odznak mal rozmery 31 x 25 mm. Používal sa do 30. júna 1997 
(pozri v prílohe obr. č. 10).24 

Hore uvedené odznaky na čiapku pre všetky skupiny príslušníkov armády predstavovali 
jednoduché symboly, ktoré pozostávali v podstate zo štátneho znaku a používali sa 
do konca júna 1997. Od 1. júla 1997 v súlade s dlhodobou koncepciou vystrojovania 
príslušníkov Armády SR (Ozbrojených síl SR) bol okrem iného zavedený aj nový odznak 
na čiapku v rovnakej forme pre všetky jej skupiny. Vo všeobecnosti odznak bol tvorený 
dvojradovým vencom z lipových lístkov, medzi ktoré v hornej časti boli položené tri 
meče (symbol troch Svätoplukových prútov z obdobia Veľkej Moravy). Vence časťou 
lístkov v hornej časti prekrývali dva meče položené vedľa seba, prekryté tretím mečom, 
o niečo posunutým nahor, ktorého sa horné lístky venca dotýkali ľavej a pravej časti 
čepele. Meče mali kanelovanú rukoväť a hladkú záštitu. Na treťom meči od záštity až 
po vrchné vnútorné lipové lístky bol položený smaltovaný farebný štátny znak SR bez 
obrysovej linky. Ramená kríža boli na koncoch rovné. Odznak mal rozmery 58 x 43 mm 
a na lodičke sa používal odznak o niečo menších rozmerov, a to 43 x 32 mm.

Odznak na čiapku pre generálov bol v zlatistom vyhotovení so striebristými mečmi. 
Odznak na čiapku pre dôstojníkov mal lesklú bronzovú patinu. Odznak pre skupinu 
práporčíkov (do zrušenia 1. januára 2016, odznak pre skupinu poddôstojníkov od 
1. 1. 2003 bol striebristý. Odznak na čiapku pre skupinu poddôstojníkov (len do 31. 
decembra 2002) a mužstvo povinnej služby a profesionálnych vojakov mužstva mal 
rozmery 43 x 32 mm a bol celý vrátane štátneho znaku vyhotovený v tmavej bronzovej 
patine (pozri v prílohe obr. č. 11).

Odznaky pre absolventov vysokých vojenských škôl

Odznaky absolventa vysokej školy patria do skupiny odznakov pre označovanie 
a prezentácie dosiahnutia vysokoškolského vojenského vzdelania príslušníkmi 
ozbrojených síl, poprípade absolventa vyššieho akademického kurzu.

Minister obrany SR rozkazom č. 26/1995 zaviedol od 1. mája 1995 odznak 
absolventa vysokej školy so štátnym znakom SR.25 Odznak absolventov inžinierskeho 

22 PURDEK, I. – ZELIZŇÁK, P. a kol. Vojenská symbolika Slovenskej republiky. Bratislava : 
Magnet Press Slovakia, 2006, s. 156. ISBN80-89169-09-0.
23 Rozkaz veliteľa Armády Slovenskej republiky, č. 2/1993, zo dňa 4. januára 1993. Zmeny 
v používaní štátnych symbolov na rovnošatách vojakov Armády Slovenskej republiky, s. 2.
24 PURDEK, I. – ZELIZŇÁK, P. a kol. Vojenská symbolika Slovenskej republiky. Bratislava : 
Magnet Press Slovakia, 2006, s. 156. ISBN80-89169-09-0.
25 Rozkaz ministra obrany Slovenskej republiky, roč. 1995, č. 26/1995. Zavedenie nových 
rovnošatových doplnkov a odznakov, písm. b) odznak pre absolventov vysokých škôl so štátnym 
znakom Slovenskej republiky, s. 1.
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a magisterského štúdia Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši tvoril sklonený 
meč z rímskych čias s hladkou rukoväťou. Hlavica rukoväte je polokruhlá. Na meč sú 
položené tri lipové lístky s rozkreslenou štruktúrou, z nich sú dva položené vedľa seba na 
záštite meča. Začiatok tretieho lístka je položený na stred čepele. Na lístkoch je položený 
vo farbe smaltu štátny znak Slovenskej republiky so zlatou bordúrou. Odznak bol zo 
striebornej patiny a používal so do konca roka 1996.

Zavedením nového odznaku absolventa vysokej školy so štátnym znakom Slovenskej 
republiky nebolo dotknuté právo na nosenie pôvodne udelených odznakov vydaných pri 
ukončení štúdia.26 

V roku 1997 bol zriadený nový odznak absolventa vysokej vojenskej školy, respektíve 
poopravený pôvodný odznak, a to tak, že meč je vztýčený, pretože jedine takýto symbol 
predstavuje vojenskú aktívnu činnosť, schopnosť viesť víťazný boj. Pretože tým, že 
došlo ku vztýčeniu meča v odznaku, treba tento nanovo popísať. Odznak tvorí meč 
z rímskeho obdobia s kanelovanou rukoväťou a kruhovou hlavicou (pri odbornom 
popise – blazonovaní – z hľadiska pravidiel heraldiky sa meč neopisuje resp. nehlási ako 
vztýčený, pretože ide štandardnú pozíciu).27 Záštita meča je hladká. Čepeľ má symetrický 
tupý hrot a v reze je kosoštvorcový. Na čepeľ meča sú položené vedľa seba tri lipové 
lístky s rozkreslenou štruktúrou. Z toho dva spojené sa svojimi okrajmi dotýkajú začiatku 
záštity meča. Tretí je svojím začiatkom položený na stred čepele. Lístky vytvárajú lôžko, 
na ktoré je položený vo farbe smaltu štátny znak Slovenskej republiky so striebornou 
bordúrou.

Pre označovane absolventov vyšších akademických kurzov generálneho štábu vznikla 
požiadavka zriadenia odznakov na ich identifi káciu, na ich označovanie. Z uvedeného 
dôvodu minister obrany SR v roku 1997 zriadil odznak, ktorý bol tvarovo identický 
s odznakom absolventa vysokej vojenskej školy. Odznak môžu nosiť profesionálni 
vojaci po ukončení akademického kurzu generálneho štábu (tzv. „čakateľ na generála) 
a generáli. Pred dosiahnutím generálskej hodnosti sa pri hodnosti uvádza „gšt.” (napr. 
plukovník gšt.). Odznak sa líšil len tým, že lipové lístky boli zlatistej farby (pozri 
v prílohe obr. č. 12).

Záver

Štúdia ukázala na celý rad problémov spojených s vojenskou symbolikou širšieho 
významu, medzi ktorú okrem vojenskej rovnošaty, ako osobitnej vojenskej symboliky, 
zaraďujeme čestné a historické názvy, ktoré pokladáme za špecifi cké formy vojenskej 
symboliky. Tieto špecifi cké formy symboliky majú svoje nezastupiteľné miesto vo 
využívaní významných historických, vojenskohistorických udalostí, ako aj významných 
vojenských osobností v procese výchovy. Výchova príslušníkov vojenských útvarov 
a vojenských zväzkov, sa okrem iného zameriavala na formovanie ich historického 
povedomia s rozvíjaním národných a vojenských tradícií ozbrojených síl. Taktiež aj preto, 
lebo tieto názvy boli zapožičiavané prezidentom Slovenskej republiky a zverejňované 
v jeho rozkazoch za dosahovanie výborných výsledkov v bojovej príprave, ako aj 
v ostatných špecifi ckých formách prípravy. Problematiku vojenskej symboliky širšieho 
významu, okrem špecifi ckých symbolov, vhodne dopĺňala vojenská symbolika viažuca 

26 Išlo o odznaky absolventov vysokých vojenských škôl (vojenských akadémií) z obdobia pred 
rokom 1992.
27 VRTEĽ, Ladislav. Heraldická terminológia. Bratislava : Slovenská genealogicko-heraldická 
spoločnosť, 2009, s. 58-59. ISBN 978-80-970196-0-0.
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sa k označovaniu vojenských hodností, ich farebnému rozlíšeniu, ako aj rozlišovacie 
odznaky druhov vojsk a služieb, ale aj absolventské odznaky vysokej vojenskej školy. 
Štúdia ukázala, že za obdobie viac ako dvadsať rokov označovanie vojenských hodností 
prešlo piatimi vývojovými etapami. Po vzniku armády išlo len o určitú výmenu symbolov, 
respektíve zámenu formy veliteľského označenia na náplecníkoch, ktoré pozostávalo zo 
skrížených mečov z obdobia Veľkej Moravy. Následne išlo o podstatnú zmenu umiestnenia 
hviezd v línii v skupine dôstojníkov, ako aj umiestnenia označovania druhov vojsk a služieb 
na náplecníkoch vo všetkých hodnostných skupinách. Na miesto odznakov druhov vojsk 
alebo služieb bol na ľavý a pravý golier umiestnený odznak ASR a pozdejšie odznak OSSR. 
V skupine generálov bola na náplecníku doplnená generálska zlatá ratolesť s trikolórou 
a neskoršie nahradená farebným štátnym znakom. Súčasne bola zriadená najnižšia 
hodnosť – brigádny generál s jednou generálskou hviezdou. Nasledujúce hodnosti mali 
tento počet hviezd: generálmajor s dvoma hviezdami, generálporučík s tromi a generál 
so štyrmi generálskymi hviezdami. Po roku 2003 a následne s plnou profesionalizáciou 
ozbrojených síl po januári 2006 boli zrušené hodnosti pre skupinu vojakov základnej 
a náhradnej služby a s prijatím novej právnej úpravy štátnej služby profesionálnych 
vojakov v roku 2015 bola zrušená hodnostná skupina práporčíkov. Aj keď podstatná časť 
rozlišovacích odznakov druhov vojsk a služieb boli prevzaté z Československej armády, 
došlo k niektorým zmenám, či už k zániku niektorých odznakov pre zrušenie druhu 
vojska, resp. premenovaniu a vytvoreniu nového označenia (odznaku). Tak napríklad 
bolo nanovo zriadené a zavedené označenie (odznaky) pre vševojskové a pešie vojsko, 
protivzdušnú obranu, domobranu i ďalšie. Pre službu bolo novo zavedené označenie 
(odznak) pre duchovnú službu, duchovnú službu rímskokatolíckej cirkvi, duchovnú 
službu – ekumenickú, ale aj pre vojenskú spravodajskú službu, vojenskú políciu a pre 
vojenskú kanceláriu prezidenta SR.

Svoje miesto v tejto časti štúdie zaoberajúcej sa problematikou symboliky v širšom význame 
patrí aj absolventským odznakom vysokej školy, ako aj odznakom na čiapku pre príslušníkov 
armády. Absolventské odznaky, ktoré boli zriadené po vzniku Slovenskej republiky a jej 
armády boli zriadené ministrom obrany SR a mali svoj vojenský a národný obsah.

Mimoriadne významné miesto medzi symbolmi vojenskej symboliky v tejto časti jej 
širšieho významu mali odznaky na čiapku pre príslušníkov armády SR (Ozbrojených síl 
SR). Išlo o nevyhnutný krok vytvorenia symbolu – odznaku na čiapku po vzniku Slovenskej 
republiky 1. januára 1993. Následne, tak ako sa tvorila a rozvíjala nová slovenská vojenská 
symbolika, postupne sa zapracovávali do jednotlivých symbolov nové prvky (niektoré 
boli len vylepšované), vychádzajúce z národných a vojenských historických tradícií. Aj 
keď základom odznaku na čiapku zostal farebný štátny znak, tento bol doplnený, resp. 
položený na trojicu mečov, ktoré vychádzajú zo Svätoplukových prútov.

V štúdii sme sa snažili analyzovať procesy poznávania, tvorby, vývoja a posudzovania 
vojenskej symboliky, ktorá podľa nášho delenia patrí do jej širšieho významu. Zaradili 
sme aj čestné a historické názvy, ako špecifi cké formy vojenskej symboliky, pretože majú 
svoju nezastupiteľnú úlohu v procese výchovy. V štúdii sa nám podarilo prezentovať 
nevyhnutnosť vzniku a vývoja aj takých odznakov, ako sú odznaky na označovanie 
vojenských hodností, ich farebného rozlíšenia, rozlišovacie odznaky druhov vojsk 
a služieb, absolventské odznaky vysokej vojenskej školy a odznaky na čiapku.
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Označenie vojenských hodností príslušníkov
Armády Slovenskej republiky

(1993 - 1997)

Vojaci z povolania

Vojaci základnej služby a náhradnej služby

armádny generál generálplukovník generálporučík generálmajor

plukovník podplukovník major

kapitán nadporučík poručík podporučík

nadpráporčík práporčík podpráporčík

nadrotmajster rotmajster rotný

čatár desiatnik slobodník

vojak

Generáli

Dôstojníci

Práporčíci

Poddôstojníci

Mužstvo

Príloha:
Obr. č. 1
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Označenie vojenských hodností príslušníkov
Armády Slovenskej republiky
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Označenie vojenských hodností príslušníkov
Ozbrojenych síl Slovenskej republiky

od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2005
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Označenie vojenských hodností príslušníkov
Ozbrojenych síl Slovenskej republiky

od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2015
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Označenie vojenských hodností príslušníkov
Ozbrojenych síl Slovenskej republiky

od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2015

1. Profesionálna služba

generál generálporučík generálmajor brigádny generál

štábny nadrotmajster nadrotmajster rotmajster rotný

desiatnik slobodník vojak 2. stupňa vojak 1. stupňa

čatár

plukovník podplukovník major

kapitán nadporučík poručík

Generáli

Dôstojníci

Poddôstojníci

Mužstvo

Obr. č. 5



160

VOJENSKÁ HISTÓRIA

Odznaky druhov vojsk a služieb
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Odznaky na čiapku do 30. júna 1997
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VOJENSKÉ MÚZEJNÍCTVO

AUTO & TECHNIK MUSEUM
SINSHEIM (NEMECKO)

MARTIN KONEČNÝ

KONEČNÝ, M.: Military Machinery in Auto & Technik Museum Sinsheim. Vojenská 
história, 4, 21, 2017, pp 162-179, Bratislava.
In the published text, the author introduces the town of Sinsheim, located in the German 
state of Baden-Würtemberg, which has a population of more than 34,000 and its 
dominants include the private museum specialised in cars, airplanes, motorcycles and 
military machinery. The Auto & Technik Museum Sinsheim is an immense complex 
where you can fi nd more than 300 historical vehicles, 200 racing cars, Formula 1 
mono-posts, supersonic transport aircrafts Concorde and Tupolev Tu-144 as well as 
an extensive set of military machinery. The Museum also owns a beautiful collection 
of the Mercedes-Benz, Bugatti, Lamborghini, Ferrari and Rolls-Royce. For the fans 
of military machinery, the greatest attractions are the tanks and armed vehicles of 
German, American, British and Soviet origin. The most numerous group of exhibits in 
the museum comprises the army of the Nazi Germany. In the photos to the article, you 
will fi nd the selection of the most interesting exhibits of the museum.
Military Museology. Germany. Military Machinery in Auto & Technik Museum 
Sinsheim

Mesto Sinsheim nachádzajúce sa v spolkovom nemeckom štáte Bádensko-Württem-
bersko má vyše 34 000 obyvateľov a jeho dominantou je súkromné múzeum, špecializované 
na automobily, lietadlá, motorky a vojenskú techniku. Auto & Technik Museum Sinsheim 
je obrovským komplexom, v ktorom je vystavených vyše 300 historických vozidiel, 200 
pretekárskych automobilov, monoposty Formuly 1, nadzvukové dopravné lietadlá Concorde 
a Tupolev Tu-144, ale aj vojenská technika.1 Vlastníkom múzea sa podarilo vybudovať jednu 
z najväčších zbierok luxusných historických automobilov na svete. Nájdeme tu vzácne 
vozidlá renomovaných značiek Mercedes-Benz, Maybach, Bugatti, Lamborghini, Ferrari 
i Rolls-Royce. Sinsheim sa pyšní najväčšou muzeálnou európskou kolekciou luxusných 
amerických automobilov Cadillac vyrábaných v 50. a 60. rokoch. Medzi veteránmi 
objavíme aj celkovo najdrahší americký automobil – superluxusný Duesenberg model 
J. Nevšednou je určite zbierka historických stavebných mechanizmov, poľnohospodárskych 
strojov či mechanických hudobných nástrojov. Približne jednu pätinu rozlohy múzea 
zaberá vojenská technika. V tomto príspevku sa pozrieme na najzaujímavejšie exponáty 
vojenského charakteru, ktoré môžeme vidieť v múzeu Sinsheim.

Po absolvovaní prehliadky „amerického sna“ plného Cadillacov a Chevroletov sa 
presunieme do druhej výstavnej miestnosti, v ktorej už začína vojenská expozícia. Hneď 
pri vstupe nás ohromí rozsiahla dioráma Afrikakorps, ktorá predstavuje nemecké ozbrojené 
sily v Afrike v rokoch 1941 – 1943 a ich britského protivníka. Veľká časť tejto miestnosti 
je vysypaná pieskom a plná paliem, fi gurín vojakov v nemeckých, britských i amerických 

1 Pre viac informácií o múzeu pozri www.technik-museum.de.
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uniformách i ťažkej vojenskej techniky. Dioráma je veľmi pôsobivá a vďaka vyvýšenému 
schodisku si ju môžete prehliadnuť aj zhora, čo určite ocenia všetci záujemcovia o kvalitné 
a detailné fotografi e. Negatívom diorámy sú nedostatočné popisy vystavených exponátov, 
pri niektorých texty úplne absentujú, a tak sa návštevníkovi nedostane presná informácia 
o zbierkových predmetoch a ich pôvode. V dioráme Afrikakorps jednoznačne prevažujú 
exponáty nemeckého pôvodu, britské sú v menšej miere. Celkovo môžem skonštatovať, 
že múzeum vystavuje len veľmi málo originálnych zbraní britskej proveniencie z druhej 
svetovej vojny. Obrnenú vojenskú techniku reprezentuje len pásový transportér Universal 
Carrier (známejší pod označením Bren Carrier).

Na piesočnom bojisku sa vyníma nemecký ťažký stíhač tankov Jagdpanther, ktorý 
sem však historicky nepatrí. Dioráma ofi ciálne predstavuje techniku používanú v rokoch 
1941 – 1943 a Jagdpanther sa do výzbroje nemeckej armády dostal až v polovici roka 
1944 a v Afrike sa nikdy neobjavil.2 Všeobecne je Jagdpanther považovaný za jeden 
z najúspešnejších stíhačov tankov druhej svetovej vojny. Jeho vynikajúci protitankový 
kanón Pak 43 kalibru 88 mm si poradil so všetkými spojeneckými i sovietskymi tankmi. Bol 
však nasadený do boja príliš neskoro na to, aby mohol zvrátiť situáciu na fronte, a navyše 
Nemci dokázali vyrobiť len niečo vyše 400 kusov tohto stroja. Jagdpanther v Sinsheime má 
výrazne poškodenú masku kanóna, keďže po vojne slúžil istý čas ako cvičný terč.

Vedľa Jagdpanthera je vystavená jedna z najúspešnejších a najobávanejších nemeckých 
zbraní – samohybné delo Sturmgeschütz III Ausf. G (skrátene StuG III). Toto obrnené 
vozidlo vzniklo na podvozku stredného tanku Panzerkampfwagen III, no na rozdiel od 
neho dostalo od verzie Ausf. F delo kalibru 75 mm s dlhou hlavňou.3 Výroba variantu 
StuG III Ausf. G sa začala v decembri 1942 a stala sa zďaleka najpočetnejšou. Nemci 
pokračovali v jej výrobe doslova až do posledných dní vojny. Celková produkcia 
samohybného dela StuG III všetkých verzií presiahla 9 200 kusov. To činí zo StuGu III 
vôbec najpočetnejší typ nemeckej obrnenej techniky druhej svetovej vojny.

V africkej dioráme nájdeme aj jediný typ tanku, ktorý Nemci vyrábali nepretržite počas 
celého obdobia vojny v rokoch 1939 – 1945. Bol to stredný tank Panzerkampfwagen IV 
(ďalej v texte skrátene Panzer IV), označovaný aj za „ťažného koňa“ Wehrmachtu. Panzer 
IV držal primát aj v celkovej produkcii spomedzi nemeckých tankov – bolo vyrobených 
vyše 8 500 ks v desiatich rôznych verzií.4 Všetky varianty tanku Panzer IV mali delo kalibru 
75 mm, líšili sa však dĺžkou hlavne. Drvivá väčšina tankov Panzer IV používala delo 
s dlhou hlavňou, rovnako aj verzia Ausf. H, ktorá je vystavená v Sinsheime. Tento tank sa 
zúčastnil tažkých bojov, predný pancier má prevŕtaný projektilmi z protitankovej pušky 
a podvozok dostal zásah z amerického dela kalibru 76,2 mm, ktorý mu odtrhol niekoľko 
pojazdových kolies. Dva tanky typu Panzer IV sa dnes nachádzajú aj na Slovensku. Jeden 
je vystavený v Múzeu SNP v Banskej Bystrici a druhý patrí Vojenskému historickému 
múzeu a inštalovaný je pri vstupe do Údolia smrti v smere od Svidníka.

Múzeu v Sinsheime sa podarilo do svojej zbierky získať niekoľko ľahkých i stredných 
nemeckých polopásových delostreleckých ťahačov a dva z nich sú súčasťou diorámy 
Afrikakorps. Ľahký delostrelecký ťahač SdKfz 10 slúžil na ťahanie nákladu s hmotnosťou 

2 CHANT, Ch. Tanky. Praha : Naše vojsko, 2014, s. 107-108. ISBN 978-80-206-1468-1.
3 Dostupné na internete: http://www.panzernet.net/panzernet/stranky/stihace/stug3.php [cit. 
31. 8. 2017]; ANDERSON, T. Sturmartillerie. Úderná pěst pěchoty. Praha : Grada, 2017. ISBN 
978-80-271-0302-7.
4 Dostupné na internete: http://www.panzernet.net/panzernet/stranky/tanky/pz4.php [cit. 
31. 8. 2017]. K používaniu tankov Panzer IV v československej armáde po skončení druhej 
svetovej vojny pozri zaujímavý článok: TURZA, P. Tanky nemeckého pôvodu vo výzbroji Čs. 
armády 1945 – 1959. In Vojenská história, 2, 1998, č. 2, s. 98-102. ISSN 1335-3314.
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do jednej tony.5 Najčastejšie sa používal na ťahanie diel Pak 36 a Flak 30, ale po 
zväčšení ťažného zariadenia si poradil aj s ťažšími delami. Nemci na korbu ťahača začali 
montovať aj protilietadlový kanón Flak 30 kalibru 20 mm, čím vytvorili z obyčajného 
ťahača samohybnú protilietadlovú zbraň známu pod označením SdKfz 10/4. Práve táto 
verzia s kanónom Flak 30 a fi gurínou vojaka sa nachádza aj v priestoroch diorámy. V inej 
časti bojiska môžeme vidieť stredný delostrelecký ťahač SdKfz 7, ktorý sa používal na 
ťahanie nákladu až do hmotnosti 8 ton.6 Bežne ťahal protitankové delá Pak 40, rôzne 
verzie protilietadlových diel Flak kalibru 88 mm, ale aj ťažké húfnice kalibru 150 mm. 
Posádku tvorili vodič a veliteľ vozidla, na korbe mohol ťahač prepravovať až 12 mužov.

Súčasťou diorámy sú aj štandardné delá, ktoré patrili k najrozšírenejším v nemeckej 
armáde – protitankové kanóny Pak 36 kalibru 37 mm a Pak 40 kalibru 75 mm. Vedľa nich je 
inštalované ťažké pechotné delo sIG 33 kalibru 150 mm. Vojenské automobily reprezentuje 
známy Kübelwagen a nechýba ani ľahký polopásový ťahač SdKfz 2 (Kettenkrad).

Keď opustíme diorámu afrického bojiska a porozhliadneme sa po ďalšej miestnosti, 
okamžite nám udrie do očí nemecký stredný tank Panzerkampfwagen V Panther (ďalej 
v texte Panther). Ten je vojenskými historikmi právom označovaný za jeden z najlepších 
tankov druhej svetovej vojny, ktorý sa vyznačoval kvalitnou pasívnou ochranou a skvelým 
75-mm kanónom KwK 42 schopným vyradiť väčšinu nepriateľských obrnencov aj na 
veľké vzdialenosti.7 Panther vystavený v Sinsheime sa zúčastnil ťažkých bojov v tzv. 
Čerkasskej kapse v zime 1943/44 na území dnešnej Ukrajiny. Bol zničený vlastnou 
posádkou, zrejme kvôli mechanickej poruche alebo len z dôvodu, že mu došlo palivo. 
Vyše päťdesiat rokov odpočíval na dne bažiny, až kým ho pracovníci múzea vylovili 
a previezli do Sinsheimu. Bahno ho dokonale zakonzervovalo a tank má dodnes svoj 
pôvodný zimný maskovací náter, vrstvu antimagnetickej pasty zimmerit a taktické číslo 
243 na veži. Ľavá strana tanku je zničená výbuchom, vďaka ktorému sa môžeme pozrieť 
do útrob Panthera, efektne nasvieteného červeným svetlom. V roku 2013 získalo múzeum 
za záchranu a vystavenie tohto Panthera prestížnu cenu nadácie Jacquesa Littlefi elda, 
ktorá pravidelne oceňuje múzeá za starostlivosť o historickú obrnenú techniku. Múzeum 
vlastní ešte jeden tank Panther, ktorý je pre návštevníkov minimálne rovnako zaujímavý. 
Ak zaplatíte 2 eurá, môžete vďaka špeciálnemu mechanizmu prepojenému s tankom 
ovládať joystickom jeho vežu a imitovať streľbu z kanóna i guľometu.

Spomedzi nemeckých tankov je potrebné spomenúť aj stredný tank Panzerkampfwagen 
III Ausf. N (ďalej v texte Panzer III). Múzeum vystavuje krásne zreštaurovaný kus 
s krátkohlavňovým delom kalibru 75 mm. Bol to posledný vývojový variant tanku Panzer 
III, ktorý sa vyrábal v rokoch 1942 – 1943.8 V auguste 1943 sa výroba tanku Panzer III 
zastavila úplne v prospech samohybného dela StuG III, vyrábaného na tom istom podvozku. 
Zaujímavosťou je, že päť tankov typu Panzer III Ausf. N poskytli Nemci aj pre potreby 
slovenskej armády.9 Na Slovensko dorazili v marci 1943 a používali sa v Turčianskom Sv. 
Martine na výcvik posádok. Bojového nasadenia sa štyri z nich dočkali až počas Slovenského 
národného povstania. Žiaľ, dnes sa na našom území nenachádza už ani jeden tank Panzer III.

5 Dostupné na internete: http://www.panzernet.net/panzernet/stranky/polopasy/10.php [cit. 31. 8. 2017].
6 Dostupné na internete: http://www.panzernet.net/panzernet/stranky/polopasy/7.php [cit. 
31. 8. 2017].
7 GREEN, M. – GREEN, G. Panther. Německá snaha o dosažení převahy na bojišti. Praha : Grada, 
2015. ISBN 978-80-247-5450-5.
8 Dostupné na internete: http://www.panzernet.net/panzernet/stranky/tanky/pz3.php [cit. 
31. 8. 2017].
9 KLUBERT, T. Slovenské stredné tanky PzKpfw. III. Ausf. N. In Vojenská história, 5, 2001, č. 3, 
s. 105-114. ISSN 1335-3314.
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Múzeum v Sinsheime predstavuje aj ťažkú samohybnú húfnicu kalibru 150 mm, 
postavenú na modifi kovanom podvozku tanku Panzer IV, známu pod označením Hummel. 
Stroj Hummel bol po prvýkrát nasadený do boja v lete roku 1943 pri Kursku a v nemeckej 
armáde slúžil až do úplného konca vojny.10 Hummel sa ukázal byť mimoriadne účinný aj 
proti opevneniam nepriateľskej pechoty, aj proti ľahkým a stredným tankom protivníka. 
Nevýhodou bola nízka zásoba munície, Hummel mohol štandardne niesť len 18 nábojov. 
Dnes sa na svete nachádza už len 5 vozidiel Hummel a pojazdný je iba exemplár vystavený 
v tankovom múzeu v nemeckom Münsteri.11

Už som spomínal legendárne samohybné delo StuG III a v Sinsheime nájdeme aj jeho 
príbuzného, samohybnú húfnicu označovanú ako Sturmhaubitze 42 (StuH 42). V oboch 
prípadoch išlo o veľmi vydarené konštrukcie, ktoré sa uplatnili v ničení nepriateľských 
pechotných postavení, ľahkých bunkrov i obrnenej techniky. StuH 42 mal ako hlavnú 
zbraň ľahkú húfnicu kalibru 105 mm namontovanú na podvozku stredného tanku 
Panzer III.12 Stroj má inštalované aj výmetnice dymovníc a podľa toho vieme, že vyšiel 
z továrne fi rmy Alkett na začiatku sériovej výroby.

V súvislosti so vzdušnou prevahou Spojencov v druhej polovici vojny boli Nemci 
nútení vyvíjať čoraz viac protilietadlových zbraní na mobilných podvozkoch. Vzniklo 
niekoľko typov protilietadlových tankov, medzi nimi aj tvarom veľmi zaujímavý stroj 
označovaný ako Flakpanzer IV Möbelwagen. Ako už názov napovedá, postavený bol na 
modifi kovanom podvozku stredného tanku Panzer IV a ako hlavnú zbraň niesol kanón 
Flak 43 kalibru 37 mm.13 Hoci Nemci v rokoch 1944 – 1945 vyrobili 240 Möbelwagenov, 
dnes existujú na svete už len dva kompletné stroje. Okrem Sinsheimu ho môžete vidieť 
ešte vo francúzskom Saumure.

V krytých priestoroch sú nainštalované aj vojenské i civilné lietadlá, opäť prevažujú 
stroje nemeckej proveniencie. Tu by som ale chcel poukázať na negatíva, ktoré sa 
v múzeu objavili na niekoľkých miestach. Prvým je skutočnosť, že lietadlá sú inštalované 
vo vzduchu nad pozemnou technikou a sú v takej výške a tak blízko pri sebe, že človek 
má niekedy problém rozlíšiť, o aký stroj ide. Popisy nie sú dostatočné a niektoré sú tak 
vysoko, že na ne jednoducho nedovidíte. Za vážnejší problém však považujem zavádzanie 
návštevníkov pri popisoch k mnohým exponátom. Najciteľnejšie sa to prejavilo pri 
nemeckých lietadlách z druhej svetovej vojny, preto to spomeniem práve na tomto mieste. 
Popisy vôbec neuvádzajú, či ide o originálny predmet alebo novodobú repliku. Tieto 
skutočnosti som zistil až počas overovania si faktov o exponátoch múzea. V Sinsheime 
nenájdete ani zmienku, že vystavená stíhačka Focke-Wulf Fw 190 je replika. Vedľa nej je 
zavesené vojenské transportné lietadlo Junkers Ju 52, na ktorom s obľubou lietal aj Adolf 
Hitler so svojím štábom. Popis hovorí, že lietadlo má na sebe maskovací náter, aký sa 
používal počas bojov v Stalingradskom kotli v zime 1942/43. Vystavený kus však nie je 
nemecký originál, ale licenčne vyrábaný španielsky stroj známy pod označením CASA 
352. Španieli rozbehli jeho produkciu až po skončení druhej svetovej vojny. To isté 

10 Dostupné na internete: http://www.panzernet.net/panzernet/stranky/samohybky/hummel.php 
[cit. 31. 8. 2017].
11 Najlepším webovým portálom, ktorý sumarizuje a pravidelne aktualizuje zoznam existujúcich 
obrnených vozidiel nielen nemeckej proveniencie je „Surviving panzers“. Pozri http://the.shadock.
free.fr/Surviving_Panzers.html. Zo zoznamov uverejnených na tejto stránke som čerpal informácie 
pri uvádzaní zachovaných kusov jednotlivých typov vojenskej techniky vo svojom príspevku.
12 Dostupné na internete: http://www.panzernet.net/panzernet/stranky/samohybky/stuh42.php [cit. 
31. 8. 2017]; ANDERSON, Sturmartillerie. Úderná pěst pěchoty, ref. 3.
13 Dostupné na internete: http://www.panzernet.net/panzernet/stranky/fl aky/mobelwagen.php [cit. 
31. 8. 2017].
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v prípade bombardéra Heinkel He 111. Múzeum nevlastní originálny nemecký stroj, ale 
licenčne vyrábané španielske lietadlo CASA C-2.111B. Ani neviem, ako mám hodnotiť 
bojové lietadlo Junkers Ju 88 prezentované v Sinsheime. Obrovský stroj dominuje 
výstavnej miestnosti a niekoľko textov popisuje jeho vývoj, konštrukčné špecifi ká 
a výzbroj. V skutočnosti je originálnou časťou len chvost a zadná časť trupu, ktoré boli 
vylovené z jazera vo Švédsku a zreštaurované. Zvyšná časť lietadla je novodobá replika, 
šikovne prepojená s nájdenými originálnymi dielmi.

Za vzácny exponát spomedzi nemeckých lietadiel považujem časť vraku zostreleného 
strmhlavého bombardéra Junkers Ju 87 Stuka. Stroj vystavený v múzeu Sinsheim bol 
v roku 1989 vylovený z vôd Stredozemného mora. Nachádzal sa v hĺbke 90 metrov 
neďaleko francúzskeho letoviska St. Tropez už od roku 1943. V tomto období druhej 
svetovej vojny bola Stuka zastaraným typom, ale v službe sa udržala až do úplného konca 
vojny. Dovedna bolo vyrobených približne 6 500 ks tohto stroja, no dnes sa na svete 
nachádzajú v kompletnom stave už len dva. Jeden je v múzeu v americkom Chicagu 
a druhý v múzeu RAF v Londýne, pričom ani jeden z nich už nie je schopný letu. Na 
území Nemecka sú v súčasnosti dva nezreštaurované vraky Stuky, okrem Sinsheimu si ju 
môžete pozrieť i v Technickom múzeu v Berlíne.

V druhej výstavnej hale, medzi historickými automobilmi, nájdeme aj zbierku nemeckých 
limuzín používaných najvyššími politickými predstaviteľmi nacistického Nemecka. Sú tu 
prezentované opancierované Mercedesy patriace kancelárovi Adolfovi Hitlerovi, ríšskemu 
vodcovi SS Heinrichovi Himmlerovi a ríšskemu protektorovi Konstantinovi von Neurathovi. 
Múzeum vlastní aj veľmi vzácny Mercedes-Benz G4, ktorý bol pôvodne navrhnutý ako 
terénny automobil pre generálov Wehrmachtu, ale veľmi rýchlo si ho obľúbili nacistické 
špičky. Vyrábal sa v rokoch 1934 – 1939 a dovedna vzniklo len 57 kusov. Toto luxusné 
šesťkolesové vozidlo často používal Adolf Hitler a niekoľko ich venoval ako dar svojim 
spojencom. Okrem iných ho obdržal aj Benito Mussolini, aj španielsky diktátor Francisco 
Franco. Po Francovej smrti sa automobil dostal do rúk španielskej kráľovskej rodiny, ktorá ho 
má vo vlastníctve dodnes. Tretí známy Mercedes-Benz G4 sa dnes nachádza v Hollywoode, 
kde si zahral v niekoľkých vojnových fi lmoch a seriáloch. Automobil vystavený v Sinsheime 
používal priamo Adolf Hitler počas svojich triumfálnych ciest po obsadenom Rakúsku 
a Československu v rokoch 1938 – 1939.

Na voľnom priestranstve za výstavnými halami sa nachádza zbierka tankov, diel 
a obrnenej vojenskej techniky prevažne americkej, sovietskej a v menšej miere nemeckej 
proveniencie. Veľmi kvalitne je zastúpená najmä obrnená technika Spojených štátov 
amerických. Nájdeme tu až tri stredné tanky M4 Sherman, jeden na voľnom priestranstve 
a dva v krytých priestoroch. Dva tanky majú krátke delo kalibru 75 mm, jeden je vybavený 
výkonnejším 76,2 mm delom. Ľahké tanky reprezentuje typ M5 Stuart (popis v múzeu 
chybne uvádza že ide o typ M3) s delom kalibru 37 mm, ktorý bol dodávaný Veľkej 
Británii aj Sovietskemu zväzu.14 Používal sa najmä ako prieskumný tank, a to na všetkých 
frontoch. O poznanie kvalitnejším typom ľahkého tanku bol americký M24 Chaffee, 
ktorý je vystavený v nekrytých priestoroch. Na európske bojisko dorazil až koncom 
roka 1944, takže k porážke Nemcov prispel len v minimálnej miere, svoje kvality ale 
preukázal v iných konfl iktoch studenej vojny. Rozsiahleho bojového nasadenia sa dočkal 
v Kórei začiatkom 50. rokov, francúzska armáda ho dokonca nasadila v rovnakom období 
aj počas vojny v Indočíne.15 Bol veľmi rýchly a ako hlavnú zbraň mal delo kalibru 75 mm. 
Negatívom bolo slabšie pancierovanie, ktoré dosahovalo maximálne 38 mm.

14 CHANT, Tanky, ref. 2, s. 68.
15 Tamže, s. 68-69.
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Sinsheim vlastní aj slávny americký tank, ktorý sa ako jediný mohol vo vyrovnanom 
súboji postaviť nemeckým strojom Tiger a Panther. Je to ťažký tank M26 Pershing, ktorý 
sa podobne ako Chaffee objavil na bojisku až na sklonku druhej svetovej vojny. Mal 
vynikajúce pancierovanie a delo kalibru 90 mm si dokázalo poradiť aj s kvalitnou pasívnou 
ochranou nemeckých obrnencov. Pershingy sa najviac predviedli v Kórei, kde mali navrch 
nad sovietskymi strednými tankmi T-34/85.16 Medzi americkou technikou z obdobia druhej 
svetovej vojny nechýba ani polopásový transportér M3 a terénne automobily Dodge a Jeep 
Willys. Tanky obdobia studenej vojny reprezentujú M47 Patton a M48 Patton.

Sovietska vojenská technika je v Sinsheime zastúpená v menšej miere ako americká 
a už vôbec sa nedá porovnávať s nemeckou. Múzeum vlastní dva stredné tanky T-34/85, 
jeden predstavuje v prvej výstavnej hale a druhý na otvorenom priestranstve. Zaujímavé je, 
že oba tanky sú sprevádzané pomerne masívnou reklamou pre návštevníkov so sloganom 
„legendárny sovietsky tank“. Pre človeka z bývalého východného bloku je to trochu 
úsmevné, keďže napríklad u nás máme tanky T-34/85 v podstate takmer v každej obci 
v okolí Duklianskeho a Dargovského priesmyku ako pamätníky. T-34 je však bezpochyby 
tankovou legendou a znamenal pre Sovietsky zväz to, čo tank Sherman pre západných 
Spojencov. Oba tanky v Sinsheime sú zreštaurované a vo veľmi dobrom stave. Samohybné 
delostrelectvo je reprezentované najlepším sovietskym strojom tohto typu v druhej 
svetovej vojne, ktorým bol SU-100. Jeho hlavnou zbraňou bol kanón kalibru 100 mm, 
ktorý si bez problémov poradil aj s panciermi nemeckých tankov Panther a Tiger.17 Stroj 
SU-100 bol veľmi účinnou zbraňou, ktorú Sovieti vyrábali vo veľkých počtoch a dodávali 
aj svojim spojencom. Na front sa SU-100 dostal až v poslednom roku vojny, no bojové 
nasadenie zaznamenal aj v mnohých konfl iktoch studenej vojny. Aj tieto samohybné delá 
sa dnes nachádzajú na Slovensku ako pamätníky bojov druhej svetovej vojny, napríklad 
v Dargovskom priesmyku alebo vo Vojenskom historickom múzeu Svidník.

Návštevu Auto & Technik Museum v Sinsheime odporúčam nielen nadšencom 
vojenskej techniky a vojenskej histórie, ale na svoje si tu prídu aj motoristi, zberatelia 
historických vozidiel a všetci, ktorých zaujímajú lietadlá. Nikde inde na svete totiž 
neuvidíte obe nadzvukové dopravné lietadlá Concorde a Tupolev Tu-144 na jednom 
mieste, iba v Sinsheime. Môžete do nich dokonca vojsť, pozrieť si stiesnený palubný 
priestor i pilotnú kabínu, a to je zážitok na celý život. Celý komplex tvorí nielen samotné 
múzeum, ale aj obchody, reštaurácie, ihriská pre deti a obrovská kinosála. Je to ideálne 
miesto na výlet za poznaním pre rodiny s deťmi, kde môžete pobudnúť celý deň a budete 
mať čo robiť, aby ste si poctivo prešli všetky exponáty. Ako bývalému pracovníkovi 
múzea mi však prekážal chaos v popisoch k zbierkam a zámerné zavádzanie návštevníkov 
v niektorých prípadoch, čo považujem za hlboko neprofesionálne. Základný lístok do 
múzea stojí 16 eur. Na naše pomery je to skutočne veľa a aj v samotnom Nemecku nájdeme 
lacnejšie múzeá. Za ten zážitok to však rozhodne stojí, pretože uvidíte na jednom mieste 
pamiatky technického charakteru, ktoré písali dejiny motorizmu i letectva.

16 ZALOGA, S. T-34/85 vs M26 Pershing. Korea 1950. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-247-
4320-2.
17 Dostupné na internete: http://www.panzernet.net/tankist/stranky/samohybky/su100.php [cit. 
31. 8. 2017].
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Nadzvukové dopravné lietadlá Concorde (vľavo) a Tupolev Tu-144 sú najväčším lákadlom múzea 
v Sinsheime.

Afrikakorps: Pohľad na diorámu Afrikakorps 1941 – 1943
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Ťažký stíhač tankov Jagdpanther mal ako hlavnú zbraň protitankový kanón Pak 43 kalibru 88 mm.

Samohybné delo StuG III Ausf. G
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Panzer IV bol jediným tankom, ktorý Nemci vyrábali počas celého obdobia druhej svetovej vojny.

Ľahký delostrelecký ťahač SdKfz 10 vyzbrojený protilietadlovým kanónom Flak 30 kalibru 20 mm
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Tento tank Panther bol nasadený do ťažkých bojov v tzv. Čerkasskej kapse na Ukrajine v zime 1943/44.

Stredný tank Panzer V Panther
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Autor článku pred stredným tankom Panzer III. Päť týchto tankov mala od roku 1943 vo výzbroji aj 
slovenská armáda.

Ľahká samohybná húfnica StuH 42
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Protilietadlový tank Möbelwagen mal ako hlavnú zbraň kanón Flak 43 kalibru 37 mm.

Nemecké dopravné lietadlo Junkers Ju 52 vyrábané licenčne po vojne v Španielsku ako CASA 352
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Nemecký bombardér Junkers Ju 88. Originál je iba chvost a zadná časť trupu, zvyšok je novodobá 
replika.

Tento nemecký strmhlavý bombardér Junkers Ju 87 Stuka bol v roku 1989 vylovený z vôd 
Stredozemného mora.
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Terénny Mercedes-Benz G4 používal aj Adolf Hitler pri svojich návštevách obsadeného Rakúska 
a Československa.

Americký stredný tank M4 Sherman s delom kalibru 76,2 mm
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Americký ľahký tank M5 Stuart s delom kalibru 37 mm

Americký ľahký tank M24 Chaffee bol jedným z najlepších vo svojej kategórii. Používal sa aj na 
bojiskách studenej vojny, napríklad v Kórei a Indočíne.
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Americký ťažký tank M26 Pershing s delom kalibru 90 mm bol vyrovnaným súperom nemeckých 
tankov Tiger a Panther.

Legendárny sovietsky tank T-34/85
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RECENZIE

SLÁVA ŠĽACHETNÝM IV. OSUDY KAPITÁNOV SLOVENSKÝCH DOBRO-
VOĽNÍKOV 1848/49 A VOJENSKÝCH DUCHOVNÝCH. Liptovský Mikuláš : Spolok 
Martina Rázusa, 2016, 257 s.

Je trochu zarážajúce, že na titulnej strane monografi e trinástich autorov z Historického 
ústavu SAV, Ústavu slovenskej literatúry SAV, Vojenského historického ústavu, Ústredia 
Ekumenickej pastoračnej služby Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej 
republiky a ďalších inštitúcií chýba uvedenie mien spiritus movens alebo zostavovateľov. 
Čitateľ sa môže domnievať, že to budú pravdepodobne Daniela Kodajová a Ján Juráš, ktorí 
sú uvedení na konci úvodu. Odborným garantom je Historický ústav SAV a práca je zároveň 
aj štvrtým pokračovaním cyklu Sláva šľachetným, ktorú organizuje Spolok Martina Rázusa. 
Prezentované témy sa v podstate pohybujú v oblasti vojenských a cirkevných dejín, ktoré 
sú prepojené s dejinami národného hnutia v habsburskej ríši, Československej republiky, 
vojnovej Slovenskej republiky a súčasných dejín duchovnej služby v Ozbrojených silách 
Slovenskej republiky. Práca je rozdelená do dvoch tematických celkov. Prvá z nich je 
venovaná osudom aktérov slovenského dobrovoľníckeho vojska v revolučných rokoch 
1848 až 1849. Štúdia V. Segeša a V. Dangla je v podstate prehľadom vojenskej situácie 
v Uhorsku v tomto období. Nachádzame tu opis jednotlivých vojenských operácií najmä 
v prvej fáze bojov. Nezaškodilo by v tejto časti trochu presnejšie vymedzenie hraničnej 
čiary medzi jednotlivými znepriatelenými stranami: pravidelné vojsko, národné (uhorské) 
gardy, cisárske vojsko, slovenskí dobrovoľníci, slovenskí povstalci, maďarskí dobrovoľníci 
a podobne. Otázky slovenských dobrovoľníkov ich vojenskej organizácie sú pomerne dobre 
spracované a známe. Kvôli objektivite treba sa pozrieť trochu aj na druhú stranu, vojenskú 
organizáciu uhorských gardistov, honvédov, aby sme mali objektívny obraz udalostí v tomto 
čase, miesta a významu slovenských dobrovoľníkov. Či chceme alebo nechceme, napriek 
niektorým pokusom o zblíženie, nevraživosť medzi jednotlivými konfesiami na rozličných 
úrovniach života spoločnosti (aj národnej báze) bola ešte priepastná. Aj to v konečnom 
dôsledku malo vplyv a úspechy a neúspechy dobrovoľníckeho zboru.

V knihe sú zaujímavé medailóny jednotlivých predstaviteľov veliteľského zboru 
slovenských dobrovoľníkov: Janka Kráľa, Jána Francisciho, Ctibora Zocha, Jána Lehotského, 
Jána Kučeru, Jána Baltazára Jesenského-Gašparé, Michala Miloslava Bakulínyiho a Juraja 
Langsfelda. Pozornosť si zasluhuje aj príspevok Petra Macha o martýriu a hrdinstve Juraja 
Langsfelda v kolektívnej pamäti. Tento tematický okruh o slovenských dobrovoľníckych 
dôstojníkoch dopĺňa štúdia Juliany Beňovej o dobrovoľníkoch a javiskách slovenských 
profesionálnych divadiel.

Hlavný prínos predloženej monografi e vidíme v doteraz neznámych, neprebádaných 
a nových pohľadoch na pastoračnú činnosť v armáde od polovice 19. storočia až do 
súčasnosti. Na tomto mieste treba kvitovať veľmi podnetnú a prehľadnú štúdiu Daniely 
Kodajovej o genéze inštitúcie vojenského kazateľa - kuráta a pohnutých osudoch 
niektorých vojenských kňazov. Počiatky duchovnej služby siahajú až do staroveku. 
Postupným vývojom dochádza v rámci armády aj k vydávaniu inštrukcií pre duchovné 
osoby, ktoré sprevádzali bojujúce jednotky. Vznikom stálej armády dochádza aj 
postupnej inštitucionalizácii tejto zložky ozbrojených síl v 18. ‒ 19. storočí. Armádne 
duchovenstvo spĺňalo rozličné funkcie a úlohy. Organizačná štruktúra duchovnej služby 
v rakúsko-uhorskej armáde bola dotvorená roku 1890. Kandidáti na kňazské povolanie 
a vysvätení kňazi rozličných konfesií nemuseli absolvovať povinnú vojenskú službu. 
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Boli evidovaní v tzv. zoznamoch duchovných a v prípade vojenského konfl iktu museli 
nastúpiť do armády ako poľní kuráti alebo duchovní slúžiaci vo vojenských nemocniciach. 
Zaujímavá je aj časť o vojenských duchovných pochádzajúcich z územia Slovenska 
a ich aktivitách v rakúsko-uhorskej armáde do prvej svetovej vojny. Mnohí z nich sa 
vypracovali k najvyšším funkciám. Spomenúť možno Kolomana Belopotockého, ktorý 
roku 1890 dosiahol najvyššiu hodnosť armádneho duchovného – apoštolského poľného 
vikára. Jeho nástupcom sa stal Imrich Bielik z Ilavy, ktorý bol v tejto funkcii aj počas 
celej prvej svetovej vojny. Pre vojakov vydal aj modlitebnú knižku a bol autorom dejín 
vojenskej pastorácie a apoštolského poľného vikariátu, ktorá vyšla nemecky v roku 1901.

V štúdii D. Kodajovej sa nachádza aj zaujímavá podkapitola Kňazi za revolúciu alebo 
za cisára?, v ktorej naznačila niekoľko zaujímavých podnetov pre ďalší vojenskohistorický 
výskum. Revolučné udalosti katapultovali otázku postavenia kňazov v tomto konfl ikte do 
popredia. V národnom hnutí patrili kňazi medzi najaktívnejších predstaviteľov. Mnohí z nich 
ostali v pasivite, niektorí utiekli a mnohí vstúpili do dobrovoľníckeho vojska. Model armádnych 
poľných kurátov do určitej miery kopírovalo aj dobrovoľnícke vojsko (hoci za kuráta bol 
menovaný len Ján Drahotín Makovický, ale v ruskom vojsku). V jednotkách dobrovoľníkov 
sa počas povstania konali bohoslužby, svätenie zástav, pochovávania padlých a podobne. 
Konalo sa to s posvätením kňazov v poľných podmienkach alebo v rámci farských kostolov 
na obsadenom území. Samotní vodcovia povstania slovenských dobrovoľníkov mali prevažne 
teologické vzdelanie, ale niektorí už boli vysvätení za kňazov. Títo asi nešli do povstania 
vykonávať špeciálne nejakú pastoračnú činnosť, ale v podstate bojovať so zbraňou v rukách 
proti nepriateľovi. V tejto súvislosti sa vynára aj problematika: kňaz s mečom. Nemyslíme tu 
v rovine propagandistickej alebo agitačnej. V podstate tento problém v dejinách nie je ničím 
novým. Existoval už pred rokom 1848 aj po tomto roku. Sú známe prípady, kňazov bojujúcich 
so zbraňou v ruke z titulu svojich funkcií. Nitriansky biskup bol a županom Nitrianskej stolice 
a v prípade insurekcie musel nastúpiť do boja so svojimi vojenskými oddielmi, ako to bolo 
v prípade bitky pri Moháči roku 1526. Je to zaujímavá téma, ktorá by si možno v blízkej 
budúcnosti zaslúžila primeraný záujem z radov historikov a teológov.

V druhom tematickom bloku kolektívnej monografi e sa nachádzajú príspevky 
o vojenských kňazoch pochádzajúcich z územia Slovenska v rakúsko-uhorskej armáde, 
literárnej činnosti poľných kurátov počas prvej svetovej vojny, k vytváraniu duchovnej 
správy v armáde medzivojnovej Československej republiky a vzniku vojenských odborov 
rímskokatolíckej, evanjelickej a česko-slovenskej cirkvi. Zaujímavé sú aj príspevky o osudoch 
vojenských duchovných v období trvania československej armády v medzivojnovom 
období, rokoch druhej svetovej vojny, činnosti kňazov v povstaleckých oddieloch. Dosť 
neznámou stránkou vojenských a cirkevných dejín je pôsobenie vojenských kurátov počas 
Slovenského národného povstania a ich pôsobenia v odboji. Osobitne treba vyzdvihnúť 
aj prezentáciu životných osudov viacerých vojenských duchovných, ktorých mená neboli 
známe v kruhoch odbornej a laickej verejnosti: Anton Rafael Habala, Karol Mensinger, 
Jozef Podhradský, vyššie uvedení apoštolskí poľní vikári Koloman Belopotocký a Imrich 
Bielik, Ondrej Miloslav Bella, Martin Gúta, Rudolf Zháněl, Pavel Šebesta, Miloš Beblavý, 
Michal Buzalka, Jozef Kenedich, Aladár Hornyánszky, Aladár a Oskár Bancíkovci, Peter 
Boor, Adam Bolvanský, Baltazár Ružiak, Ignác Grebáč-Orlov, Vladimír Roy, Daniel Kováč, 
Violand Pavol Andor, Anton Sviežený, Ľudovít Michal Veselý a Dezider Kišš (Kalina).

Kolektívnu monografi u, editormi ktorej sú J. Juráš a D. Kodajová, možno hodnotiť 
veľmi pozitívne. V prvom rade sa v nej rieši problematika, ktorá v slovenskej vojenskej 
historiografi i nebola spracovaná a prezentovaná v takomto širokom chronologickom 
úseku. Nachádzame tu nové pohľady na úlohu vojenských duchovných a osudy ich aktérov, 
ktoré sú spracované veľmi precízne na základe pramenného materiálu. Právom ju možno 
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považovať za jedno zo základných diel slovenskej vojenskej histórie. S mnohými tézami 
možno diskutovať, ale aj to patrí k pozitívam tejto práce. Záverom nemožno povedať 
jednu kritickú poznámka. Z neznámych dôvodov obsahovú kvalitu knihy znižuje trochu 
jej neadekvátna technická úroveň.

Viliam Čičaj

ŠMÍDA, František. VZPOMÍNKY Z VOJNY 1914 – 1919. Upravil Miroslav Kobza. 
Olomouc : Václav Lukeš – Poznání, 2014, 190 s., fotografi e a skice v texte. ISBN 
978-80-87419-41-0.

Kniha je memoárovým príbehom mladého muža, Františka Šmídu, ktorý absolvoval 
boje na frontoch prvej svetovej vojny v Haliči a v Taliansku až dokonca vojny v rakúsko-
uhorskej uniforme a po návrate do Československa sa zúčastnil aj na bojoch na Slovensku. 
Keďže Šmída bol študentom reálneho gymnázia v Olomouci a mal nesporne aj literárny 
talent, jeho vojnové spomienky sa čítajú dobre, sú pútavé a prinášajú okrem opisu faktov 
aj mnohé zaujímavosti, úvahy, informácie a  príklady o pomeroch vo vojsku a aj v zázemí 
počas rokov prvej svetovej vojny. V jeho pamätiach sú veľmi výstižné opisy prírodných 
krás, života, zvykov a pováh obyvateľov krajín, ktoré spoznal počas svetového požiaru. 
Svoje spomienky na vojnový konfl ikt napísal až po dvadsiatich rokoch a sám pripomína, 
že kvôli tomu časovému odstupu možno nie je všade presný a že keby bol svoje 
spomienky začal písať skôr, bola by jeho pamäť čerstvejšia a pohotovejšia. Je aj skromný, 
lebo ako uvádza, tuší, že jeho spomienky nie sú dokonalé, ale verí že budú mať aj tak 
dokumentárnu hodnotu. Písal ich hlavne pre svoje deti, aby mali autentické rozprávanie 
zo svetovej vojny a lepšie pochopili, čo to znamenalo vtedy pre ich otca i pre národ.

Keďže Šmída bol nadšeným sokolom, 28. jún 1914 ho zastihol na známom sokolskom 
zlete v Brne, ktorý opisujú viacerí pamätníci a účastníci ako veľkú slávnosť, ktorú 
prerušili prvé správy o sarajevskom atentáte a zlet jeho organizátori na pokyn úradov 
a polície pochopiteľne predčasne ukončili. Tiež pripomína vtedy všeobecne rozšírený 
názor, že vojna sa skončí po štrnástich dňoch, najneskôr o mesiac, čo sa ukázalo byť 
krutým omylom (s. 9-10).

Šmída (ročník 1897) narukoval na záver sexty ako jednoročný dobrovoľník 
16. augusta 1915 do Záhrebu a hneď ho zaradili do školy pre dôstojnícke kádre 
v Oguline. Bolo to pragmatické rozhodnutie, ktoré ako poznamenáva jeho syn Vlastimil, 
nebolo dané jeho rakúskym vlastenectvom, ale racionálnym krokom, pretože ako budúci 
dôstojník sa mohol tešiť na výhody plynúce z tohto postavenia. Ostatne, keďže už dovŕšil 
osemnásty rok svojho veku, bolo jasné, že ho čoskoro aj tak už odvedú. Po absolvovaní 
školy ako dôstojník prešiel frontom na východe v Haliči, kde bol aj zranený a potom 
na juhu v Dolomitoch. Jeho bojové skúsenosti uzavrela účasť v bojoch na Slovensku. 
Podľa spomienok jeho syna snažil sa dostať do zajatia, ale nenaskytla sa mu na to vhodná 
príležitosť. Preto Šmída tajne závidel svojmu staršiemu bratovi a aj strýkovi, pre ktorých 
vojna trvala o dva roky dlhšie, ale vrátili sa do Československa ako oslavovaní legionári 
(s. 186). Po odchode do civilu sa pokúsil ešte študovať v Prahe, ale štúdium musel kvôli 
existenčným problémom prerušiť. Stal sa daňovým úradníkom v rôznych mestách, neskôr 
fi nančným referentom na Mestskom národnom výbore v Olomouci a do dôchodku odišiel 
v roku 1957. Do konca života trpel zdravotnými ťažkosťami spojenými s jeho frontovým 
zranením (priestrel brucha) a zomrel v roku 1967.

Škola pre záložných dôstojníkov pechoty v Oguline mala frekventantov zo všetkých plukov 
v Chorvátsku a Dalmácii a bola rozdelená na dve oddelenia – samostatné roty. Začiatočníci 
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išli do Schullkompagnie a po základnom výcviku ich preradili do Fortbildungkompagnie. 
Napriek tomu, že Šmída bol sokol, a teda aj český a slovansky cítiaci vlastenec, informuje 
pomerne objektívne aj o Rakúsku: „Nemôžem povedať, že by Rakúsko v tejto škole svojich 
budúcich záložných dôstojníkov k svojmu remeslu zle vychovávalo. Začiatok bol tvrdý 
a ťažko sa znášal tomu, kto bol zvyknutý na pohodlie; človek sa musel zmieriť s úplnou 
degradáciou svojej osoby. Inštruktori pre elementárny výcvik a „gvergrify“ boli väčšinou 
drsní a málo inteligentní. Ich povinnosťou bolo naháňať nás od rána do večera… Ako výcvik 
pokračoval, mali sme väčšinou čo robiť už len s dôstojníkmi… Maďar Kiss, ktorý nás neskôr 
učil šermu šabľou a bodákom… bol to pekný človek, energického a pritom veľmi jemného 
správania, aké býva u šľachtickej výchovy… nadporučík Kozel, údajne Nemec, bol človek 
mierny, veľmi obľúbený, s veľkou dávkou inteligencie…“. (s. 21) Nemci mali prirodzene 
privilegované postavenie. Nemčina bola úradným jazykom a oni boli nemeckým bohom 
predurčení na to, aby vládli a velili. Pre nich bolo samozrejmé, že na vojne boli na prvých 
miestach a mysleli si, že majú patent na rozum… Naučil sa predpisovo napchať slamník 
a ak nestačilo ho vydrhnúť, tak ho natrel kriedou, aby bol podľa foršriftu biely a tvrdý 
ako mramorový náhrobok. Zložiť tak, aby všetko bolo čisté a na svojom predpísanom 
mieste. A ak sa to niekto nenaučil, nabudúce si dal pozor. Raz ani Šmída nemal baganče 
„v pozore“ pod pričňou. Nasledoval o jednej v noci budíček a pri desaťstupňovom mraze 
robil dvadsať minút „salutýrýbungy“… Aj tak však v tom bolo niečo, čo nebolo také 
smiešne a zbytočné, čo sa neskôr prehnane starému Rakúsku vyčítalo, píše autor po rokoch: 
„Mladému človeku bol taký dril užitočný a koniec koncov aj taký poriadok je celkom fajn“. 
(s. 25). V memoároch je veľa zaujímavých údajov o pomeroch v škole. Strava nebola 
vybraná, ale stačila. Budíček býval skoro ráno a zamestnanie až do zotmenia. Zaujímavú 
skúsenosť ich naučil veliteľ, kapitán Dragomanović, ktorý ich raz hnal po pás v snehu celé 
dopoludnie a potom im povedal: „Hnal som vás tým hlbokým snehom, aby ste na vlastnej 
koži skúsili, ako ťažko sa postupuje v snehu. Je nevyhnutné, aby nastávajúci dôstojník vedel, 
čo môže od vojaka v plnej zbroji žiadať a čo nie.“ (s. 27) Dragomanović býval niekedy 
drsný a v poveloch aj nadávkach aj hrubý, ale svoje remeslo ovládal a vykonával dokonale 
a správne. Pri každej príležitosti dal skúsiť budúcemu dôstojníkov, čo raz bude vyžadovať 
od vojakov a čo od nich môže skutočne chcieť. Prostého vojaka mal rád, zdôrazňoval jeho 
práva a jedinečnú výkonnosť v boji. Na druhej strane chcel mať bystrého a rozhodného 
dôstojníka, chcel od každého mužné vystupovanie, rýchle rozhodovanie a vyjadrovanie 
v krátkych a zrozumiteľných rozkazoch.

V škole učili aj dôstojníci, ktorí sa zúčastnili na neúspešných výpravách poľného 
zbrojmajstra Oskara Potiorka, ktorý mal aj „ maslo na hlave “ za nedostatočné bezpečnostné 
opatrenia počas návštevy následníka trónu Františka Ferdinanda d’ Este v Sarajeve a tento 
svoj prehrešok sa usiloval zahladiť vojenskými úspechmi proti Srbsku, ale vojnové šťastie 
mu ani tam neprialo, a tak bol napokon odsunutý do ústrania a nahradený arcivojvodom 
Eugenom Habsburským. Napríklad o nadporučíkovi Škorpíkovi zaznamenal Šmída 
toto: „Vedel pútavo rozprávať o zmätenom ústupe našich a o húževnatom odpore 
a rafi novanom manévrovaní Srbov. Vylíčil živými farbami koniec najlepších rakúskych 
dokonale vybavených a vyzbrojených plukov, ktorých zvyšky mali pri ústupe na bosých 
nohách už len omotanú kožu z teliat (vojenské batohy)“, (s. 22). Veľmi zaujímavé sú 
Šmídove charakteristiky názorov a správania rakúsko-uhorských vojakov a dôstojníkov 
podľa národností. Zatiaľ čo Česi väčšinou inklinovali k nepriateľovi, podobne ako Srbi 
zo Slavónie, vojaci z Dalmácie, Slovinci, Rusíni a Taliani. Avšak na strane Rakúska boli 
Chorváti a väčšinou aj Poliaci, avšak aj medzi Chorvátmi sa už vyskytovali jednotlivci, 
ktorých si už postupne získavala myšlienka zjednotenia južných Slovanov.

Šmída má zaujímavé postrehy ako z frontu v Haliči, tak aj na talianskom fronte 
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v Dolomitoch a aj z bojov na Slovensku, pričom sa jeho zážitky často veľmi líšia od 
zaužívaných a známych vzorcov. V Haliči, kam odišiel prvýkrát v apríli 1916, prešiel 
od Tlumaczov smerom na Horodenku až k Niezwiscom na Dnestri, potom Buczacz 
a Trybuchowce. Jeho jednotka sa ani nestačila uložiť a vylepšiť zákopy a kryty až došiel 
rozkaz na ústup v dôsledku začínajúcej Brusilovovej ofenzívy. Napriek urýchlenému ústupu 
Šmída si stihol všímať situáciu na frontovej línii a podáva dosť podrobné opisy (s. 44-51). 
Práve vtedy v dedine Baryszi ho čakali aj prvé bojové skúsenosti na rozviedke, na ktorú sa 
dobrovoľne prihlásil, lebo „túžil zažiť niečo nového“. Jeho skupine sa podarilo zajať troch 
Rusov, takže boli pomerne úspešní, ale ostatní im utiekli. V nasledujúcich dňoch v zálohe 
ho však postihlo nečakané zranenie keď ho, zrejme nedostatočne krytého, ruský ostreľovač 
trafi l do brucha. Tak sa dostal po obťažnom transporte vlakom do lazaretu až v Užhorode. 
Zranenie mu možno zachránilo život, lebo keď sa vyliečený vrátil na front, jeho druhovia, 
ktorí prežili, mu rozprávali, že počas prudkej delostreleckej paľby, ktorá trvala tri hodiny, 
bola práve na jeho úseku taká spúšť, že niektorých vojakov zasypávalo také množstvo hliny, 
že sa ani sami nedokázali spod nej vyhrabať. Sanita odnášala ranených a zahrabaní boli 
odkázaní len na vlastné sily (s. 53). Neskôr Šmídu premiestnili do lazaretu pri Budapešti, 
kde zaznamenal nezáujem zdravotníčok, ktorým boli Česi ľahostajní. Keď sa však trošku 
naučil po maďarsky, mal už aj lepšiu skúsenosť a spomína jednu „peknú“ ošetrovateľku, 
ktorá mu chodila masírovať jeho už zacelenú ranu. Rekonvalescenciu strávil opäť v Osijeku, 
ktorý už poznal z predchádzajúceho pobytu. Dostal krátku dovolenku a cez Budapešť, kde 
„sa dalo kúpiť skoro všetko, čo vojak potreboval, od koláčov a klobás až po ’ženské mäso’“ 
sa dostal domov. Z dovolenky si veľa nepamätal a zakrátko, koncom septembra 1916, už 
bol zase v Podkarpatskej Rusi. Najprv ho čakala škola v dedine Ivanji pri Mukačeve, kde 
bol technický kurz. Naučil sa ako stavať opevnenia, budovať zákopy a ďalšie znalosti, 
ktoré zužitkoval počas svojho pôsobenia vo vojsku v ďalších rokoch. V knihe je na ukážku 
aj niekoľko jeho skíc, ako majú vyzerať zákopy (s. 59, s. 62), alebo ako vyzeral rakúsky 
časovaný granát tzv. Kukurusgranate (s. 68). Práve pri výcviku hádzania granátov bol 
Šmída svedkom nešťastia, keď sa zahnutá rukoväť odisteného granátu tohto typu zakvačila 
za remeň, ktorý pridržiaval ťažký revolver slovinského nadporučíka Severa. Granát sa mu 
nepodarilo vyslobodiť, jeho výbuch síce nešťastný dôstojník prežil, ale zomrel v ukrutných 
bolestiach na svoje mnohopočetné ťažké zranenia (s. 66-71).

Druhýkrát bol Šmída na fronte v Haliči v marci 1917 v oblasti obce Posiecz, kde 
zažil aj ohlas ruskej demokratickej revolúcie v ruských zákopoch: „…fronta byla klidná. 
Tedy alespoň na naší straně. V ruských zákopech to však vřelo. Jednoho březnového dne 
jsme pozorovali v liniích nepřítele podivný ruch a neklid. Ozývali se jednotlivé výkřiky 
i synchronizované ’hurá’. S úzkostí jsme očekávali frontální útok…1Až teprve o několik 
týdnů jsme se dozvěděli o revolučních událostech v Rusku a uvědomili si, že nepřítel vítal 
v zákopech první ozvěny nově nabyté svobody.“ (s. 89). Rusi už v útokoch nepokračovali 
a bol to vlastne koniec ich slávnej armády, poznamenáva Šmída. O pár dní naši zistili, že 
proti nim už žiadny nepriateľ nie je.

Šmída koncom apríla 1917 opustil Halič a dva mesiace strávil v barakovej nemocnici 
Nový Svět v Olomouci.2 K útvaru v Osijeku sa vrátil začiatkom júna 1917 a súčasne 
ho povýšili na práporčíka (dnes to zodpovedá podporučíkovi, resp. po zrušení tejto 
hodnosti poručíkovi). Znamenalo to preňho veľa aj v postavení a aj v príjmoch. Tu 
si Šmída dovoľuje aj kritiku pomerov v československej medzivojnovej armáde, keď 

1 Rusi obvykle útočili po delostreleckej príprave s mohutným pokrikom Urá.
2 Epidemiologická záložná nemocnica mala kapacitu 2 500 lôžok a baraková záložná nemocnica 
ďalších 2 100 lôžok.
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poznamenáva, že „Na nervech těchto záložních důstojníků stála stabilita fronty. Při 
strašné bubnové palbě, která byla pro obránce doslova pohromou, často zůstávali bez 
spojení a museli organizovat demoralizované vojáky a udržte svůj úsek za každou cenu… 
Úloha záložních důstojníků je všem aktivním účastníkům naprosto známá.3 Škoda jen, že 
to dnes vedení nové československé armády lehkovážně přezírá. Výhody, odpovědnost 
a zásluhy přiznává jen aktivním důstojníkům a tvoří z nich privilegovanou kastu s nárokem 
na vyšší životní standard. Zapomíná, že v každé další válce budou mít obranu státu na 
svých bedrech opět záložní důstojníci, Podceňování jejich poctivé práce vede ke zbytečné 
nenávisti k inteligenci v armádě a nechuti k vlastenecké povinnosti každého muže.“ (s. 
95). S tým každý, kto má hoci aj len skromné skúsenosti a znalosti o ozbrojených silách, 
môže len súhlasiť, hoci na druhej strane je pochopiteľná aj určitá averzia až dešpekt 
vojakov z povolania voči záložníkom, tým „včera ešte len profesorom“.

Šmída má zaujímavé postrehy aj z talianskeho frontu, kde sa opakovane presvedčil 
o malej statočnosti talianskych vojakov a naopak o veľkej odvahe ich dôstojníkov. Bol na 
bojiskách medzi Brentou a Piavou, v Dolomitoch a má viacero detailných opisov „pekla 
vojny v horách“ – Monte Grappa, Monte Asalone, bol aj v mieste brutálnej popravy pätnástich 
československých legionárov v Conegliane, čo tam dodnes pripomína ulica Via Martiri 
Cecchoslovacchi. O účasť na jednej z posledných rakúsko-uhorských ofenzív ho pripravila 
dovolenka. Po zrútení frontu prekonal namáhavý ústup s jednotkou cez horské hrebene 
Dolomít a stopäťdesiat kilometrov vedúcu trasu horskými údoliami a priesmykmi, ktorá viedla 
aj cez najvyšší horský masív Marmoladu. Domov prišiel až po vzniku Československa a už 
10. novembra sa hlásil na posádkovom veliteľstve v Olomouci. Jeho poslednými vojnovými 
skúsenosťami boli boje s maďarskými boľševikmi v oblasti Medzeva, Štósu, Smolníka 
a Moldavy nad Bodvou. Podľa jeho svedectva sa mnohým dobrovoľníkom nechcelo bojovať 
a podobne to bolo aj s niektorými príslušníkmi niektorých útvarov vysokomýtskeho pešieho 
pluku č. 98. Naopak, statočne si počínali príslušníci 30. pešieho pluku z toho istého mesta 
a talianski legionári z 35. streleckého pluku vedení kapitánom Čermákom (s. 163-166). 
Svoje vojnové spomienky končí ešte krátkym opisom pôsobenia v Sliezsku, kde sa jeho 
vojenská éra trvajúca štyri a pol roka skončila a k 1. januáru odišiel do civilu. Na prvú 
republiku spomínal v dobrom, ale neskrýval sklamanie zo správania niektorých svojich 
krajanov v bojoch na Slovensku. Pamätníci väčšinou spomínali len hrdinstvá z bojov 
v roku 1919, ale Šmída našiel odvahu poukázať aj na zbabelcov a vypočítavcov, prípadne 
tých, ktorí sa vysmievali náboženským symbolom a citom slovenského ľudu, čo často 
kalilo pomer obyvateľstva a československých vojsk (s. 162). Na druhej strane venoval 
vďačnú spomienku aj tým statočným Čechom, ktorí v bojoch na Slovensku v rokoch 1918 – 
1919 obetovali „pre bratský národ“ aj svoje životy. Autor písal svoje frontové spomienky 
s odstupom dvoch desaťročí, preto občas už nie je jeho pamäť celkom spoľahlivá či už pri 
časových údajoch, alebo názvoch lokalít. Aj keď sa v niektorých materiáloch uvádza 23. 
máj 1915 ako dátum vstupu Talianska do vojny, stalo sa tak v skutočnosti až 24. mája 1915, 
takmer desať mesiacov po jej vypuknutí, a nie 23. mája, ako uvádza Šmída (s. 16). Toho dňa 
vypovedalo Taliansko – po ostrých politických zápasoch intervencionistov s neutralistami – 
vojnu len Rakúsko-Uhorsku, ale bojové operácie na talianskom fronte sa začali až 24. mája. 
Z tohto pohľadu sú teda oba dátumy správne. S Nemeckom začalo Taliansko nepriateľstvo 
až v decembri 1915 s falošnou nádejou, že tak ho udrží mimo bojov s Talianskom. Krásna 
Hôrka bola však natoľko známa lokalita, že tu na strane 181 v podobe Jasná Horka ide 
zrejme o preklep alebo chybné prečítanie rukopisu editorom.

Ferdinand Vrábel

3 Tu je zrejmý rozpor skutočnosti s románovou licenciou Jaroslava Haška v prípade poručíka Duba.
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ANOTÁCIE, GLOSY

MOJŽIŠ, Milan (ed.). ČESKOSLO-
VENSKÉ LEGIE 1914 – 1920. Katalog 
k výstavám Československé obce legioná ř-
ské. Praha : Epocha, 2017, 456 s., fotografi e 
a mapy v texte. ISBN 978-80-7557-052-9.

Ako sa dalo čakať, pri príležitosti stého 
výročia vypuknutia prvej svetovej vojny, 
vytvorenia československých légií a vzniku 
Československej republiky sa zintenzívnilo 
vydávanie publikácií na uvedenú tému, pri-
pravili sa viaceré výstavy, prednášky a iné 
podujatia. Československá obec le gionárska 
v Prahe (ČsOL) za podpory vlády Českej re-
publiky a v spolupráci s Ministerstvom obrany 
ČR, ako aj mno hými ďalšími inštitúciami, 
spolkami a sa mosprávami pripravila na roky 
2014 – 2020 projekt Legie 100. Jeho cieľom 
je pripomenúť si rozhodujúce zásluhy 
československých legionárov na vzniku sa-
mostatného československého štátu pri stom 
výročí týchto významných výročí

V rámci uvedeného projektu pripra vila 
ČsOL trinásť (!) putovných panelo vých 
výstav v českom jazyku a šesť cudzoja-
zyčných verzií pre prezentáciu v zahraničí 
a ďalej dve stále expozície. Tieto výstavy 
sa v rokoch 2014 – 2016 predstavili na 
221 miestach v Českej re publike aj na Slo-
vensku, pričom ich videlo okolo 278 000 
návštevníkov.

Táto publikácie opatrená veľkým množ-
stvom fotografi í, máp a ilustrácií predstavuje 
súborne tieto výstavy. Na ich základe 
mali a ešte budú mať návštevníci dobrú 
možnosť oboznámiť sa s dejinami čs. légií 
a s mnohostrannou i mnohotvárnou ich 
činnosťou. Výstavy názorne približujú ši-
rokej verejnosti a najmä mládeži veľké 
úsilie a aj obete, ktoré legionári priniesli 
v boji za vznik spoločného demokratického 
štátu Čechov a Slovákov ako aj v boji za 
územnú celistvosť a obranu hraníc Česko-
slovenska v roku 1919.

Katalóg informuje o tom, že výstavy 
te maticky približujú vypuknutie vojny, 

Čechov v rakúsko-uhorskej armáde (s. 14-
17), politickú situáciu v Čechách (s. 18-19) 
udalosti na frontoch v jednotlivých rokoch 
(s. 20-43) a potom jednotlivé teritoriálne 
zložky légií.

V rámci Ruskej légie (s. 44-129), je tu 
prehľad o vzniku a pôsobení Českej družiny, 
Čs. streleckého pluku a Čs. brigády (bitka 
pri Zborove 2. júla 1917), Čs. armádnom 
zbore v Rusku (niekoľkodňová bitka pri 
Bachmači v marci 1918) atď. cez anabázu 
do Vladivostoku až po návrat domov. 
Na viacerých fotografi ách je zachytená 
aj návšteva generála a československého 
ministra vojny Milana Rastislava Štefánika 
na Sibíri. Je dôležité, že na základe dohody 
medzi vládami Českej republiky a Ruskej 
federácie z roku 1999 sa postupne realizuje 
obnova, resp. postavenie nových 46 vojno-
vých pomníkov legionárov v Rusku, naprí-
klad vo Vladivostoku, Krasnojarsku, Bu-
zuluku, Jekaterinburgu, Nižnom Tagile, 
Kungure, Penze, Simbirsku atď.

Na stranách 130-191 sú materiály 
o Francúzskej légii, potom o krajanoch 
a dobrovoľníkoch v Srbsku, Dobrudži a na 
Solúnskom fronte (192 – 233). Na stranách 
234-293 sú informácie a materiály o Talianskej 
légii, pričom sú na viacerých stranách aj 
fotografi e s Milanom Rastislavom Štefánikom. 
Nezabudlo sa ani na Čechov a Slovákov 
v armádach Dohody, politické vedenie odboja 
a Česko-Slovenskú národnú radu v Paríži, 
kde je ako prvý uvedený aj s príslušnými 
informáciami T. G. Masaryk, za ním M. R. 
Štefánik a až za ním E. Beneš. Osobitné kapitoly 
(na výstavách panely) sú venované domácemu 
odboju – Maffi i, situácii v zázemí, vojenským 
vzburám, prevratu na domácej pôde a vzniku 
Československej republiky. Vyzdvihnutá je aj 
účasť legionárov v bojoch na Těšínsku a na 
Slovensku v roku 1919. Katalóg uzatvárajú 
informácie o Parížskej mierovej konferencii.

Pre publikáciu je označenie „kata lóg“ 
určite až príliš skromné, lebo ide o kvalitne 
vybavenú knihu aj mnohými farebnými 
fotografi ami a mapami na krie dovom pa-
pieri, ktorá dokumentuje vysokú úroveň 
autorského tímu, pripravujúceho uvedenú 



185

VOJENSKÁ HISTÓRIA

publikáciu. Je to zároveň prehľadná publi-
kácia o čs. odboji a légiách v rokoch 
1914 – 1920 a táto kniha bude dlho slúžiť 
ako pomôcka pri štúdiu dejín našich 
národov v uvedenom období a zároveň 
aj ako doklad dôstojnej spomienky na 
hrdinstvá a obete našich predkov pri stom 
výročí prvej svetovej vojny a vzniku 
Československa.

Ferdinand Vrábel

VANĚK, Vladimír. MOJE VÁLEČNÁ 
ODY SSEA. VZPOMÍNKY LEGIONÁŘE 
VLADIMÍRA VAŇKA. Druhé doplnené 
a prepracované vydanie. Praha : Česko-
slovenská obec legionářská, 2017. Edice 
paměti Československé obce legionářské, 
svazek 7. Na vydanie pripravili Michal 
Rak, Tomáš Rusek a ďalší. Fotografi e 
v texte, prílohy. ISBN 978-80-87919-32-3.

Kniha pamätí starodružiníka Vladimíra 
Vaňka (1895 – 1965) je pozoruhodná 
z viacerých pohľadov. Vaněk sa narodil 
v dedine Dobrá pri Limanowej v Haliči, čo 
mu umožnilo poznať tamojšie obyvateľ-
stvo, prírodu a aj jazyk. Tieto svoje po-
znatky neskôr výdatne zúročil ako roz-
viedčík v Českej družine. Neskôr sa rodi-
na presťahovala do Prahy, kde Vaněk 
získal kvalitné vzdelanie na obchodnej 
akadémii a ako výtvarne nadaný žiak 
absolvoval aj štúdium grafi ckých techník 
u profesora Františka Koblihu. Zvlášť si 
obľúbil drevoryt, čo mu neskôr pomohlo 
jednak dostať sa na výstavu v Kyjeve 
a aj v niektorých obdobiach, keď bol bez 
príjmu, zarobiť si na prežitie. Už v Prahe 
prispieval do rôznych časopisov, písal 
verše, fejtóny, poviedky, kreslil a maľoval. 
Vtedy si obľúbil aj indickú fi lozofi u a stal 
sa aj veľkým ctiteľom Rabíndranátha Thá-
kura. To všetko naznačovalo jeho veľký 
talent a v istom zmysle predurčilo aj jeho 
skvelé pôsobenie ako v rokoch prvej 
svetovej vojny, tak aj ako československého 
diplomata v medzivojnovom období a aj 
neskôr. V literatúre a umení bol činný až do 

konca života a zanechal po sebe významné 
diela v literatúre aj vo výtvarnom umení.

Vaňkov cyklus drevorytov Nálady ve 
dřevě mu umožnil účasť na výstave v Kyjeve 
ešte pred prvou svetovou voj nou. Odtiaľ chcel 
pokračovať, hoci so skromnými prostriedkami 
až do Indie k svojmu obľúbenému Thákurovi. 
Tieto plány mu však prekazilo vypuknutie 
prvej svetovej vojny. Vaněk, ako vlastenecky 
cítiaci Čech – hoci sa dobre uchytil aj 
v redakcii Čechoslovana – cítil potrebu 
zapojiť sa do bojov za slobodu nielen perom, 
ale aj puškou. Odišiel z bezpečného Kyjeva 
do Českej družiny a už v novembri 1914 
prijal riskantnú úlohu preniknúť do Čiech 
a informovať tam vedúcich predstaviteľov 
domáceho odboja o zahraničnej akcii Čechov 
a Slovákov v Rusku. Spolu s ním odišli 
vtedy do Rakúsko-Uhorska ďalší štyria 
príslušníci Českej družiny, ale len Vaňkovi 
sa podarilo po rôznych peripetiách úlohu 
splniť a napokon sa vrátiť aj do Ruska. 
Po prechode frontu mal najskôr nešťastie, 
zadržali ho a uväznili v Bardejove. Na 
slobodu mu pomohol zmätok v meste, 
keď sa rozšírili správy o blížiacom sa rus-
kom vojsku. Dostal sa až do Prahy, kde 
informoval Karola Kramářa, Aloisa Rašína 
a ďalších českých predstaviteľov o situácii 
v Rusku a o Českej družine. Potom, na jeseň 
1915, sa vypravil na cestu nazad do Ruska. 
Prežil ako rakúsko-uhorský vojak – prihlásil 
sa do armády a odviedli ho k 99. pešiemu 
pluku do Znojma.

Zaradili ho do dôstojníckej školy a potom 
ho začlenili do pochodového práporu 
so smerom do ruského Poľska. Keďže 
Rusi vtedy ustupovali, nedarilo sa mu ich 
dostihnúť a prejsť front. Mal viacero dra-
matických momentov, kým sa mu napokon 
od rakúsko-uhorskej jednotky podarilo 
oddeliť a zrýchleným presunom priblížiť sa 
k frontu. Medzitým ho však objavili nemeckí 
huláni, a tak sa Vaněk, vydávajúci sa stále 
za Rakúšana, ktorý zablúdil a hľadá svoju 
jednotku, zúčastnil aj nemeckej ofenzívy 
v radoch magdeburského 55. pešieho pluku. 
Príležitosť k nebezpečnému prechodu frontu 
sa mu naskytla, až keď „jeho“ nemecká 



186

VOJENSKÁ HISTÓRIA

jednotka vystriedala v prvej línii Bavorov. 
Príchod k Rusom nebol jednoduchý, 
samozrejme mu spočiatku nedôverovali 
a považovali za špióna. Až po veľkých 
ťažkostiach sa v polovici septembra 1915 – 
takmer po roku – dostal zase k Českej 
družine.

Z toho obdobia sú veľmi cenné jeho pos-
trehy a skúsenosti zo spolupráce s Aloisom 
Tučkom, Zdeňkom Reimanom a ďalšími 
osobnosťami. Zúčastnil sa v roku 1916 aj 
na kyjevskom zjazde československých 
organizácií v Rusku. Potom bol spolu 
s Reimanom z Ruska vyslaný na Západ, 
aby tam jednak informoval T. G. Masaryka 
o pomeroch v Rusku a zároveň, aby tam 
organizoval spravodajskú sieť. Vaněk pre-
šiel Londýn (stretnutia s Masarykom), 
Paríž (stretnutia s Benešom, Osuským 
a Štefánikom). Vaněk potom pôsobil 
aj v Ríme, zisťoval počty a menoslovy 
českých a slovenských zajatcov na Sar-
dínii a v ďalších zajateckých táboroch 
v Taliansku. Vaněk vo svojich pamätiach 
vysoko hodnotí činnosť M. R. Štefánika 
v Taliansku a pripomína aj úžasnú seba-
obetavú povahu tohto Slováka, ktorý 
odmietal zostať napriek vážnej chorobe 
na lôžku, dať sa operovať a liečiť, lebo 
cítil, že v tejto rozhodujúcej dobe nie je 
na to čas. A Štefánik napriek nemoci, 
ktorá ohrozovala jeho život, pracoval, len 
po veľkom úsilí Osuského si ľahol na pár 
dní do postele, ale dlho v nej nevydržal. 
O niekoľko dní už z nej vyskočil a s Vaň-
kom pracoval na pláne organizácie spra-
vodajskej služby.

Vaněk potom pôsobil aj vo Francúzsku 
a vo Švajčiarsku, kde organizoval výzvednú 
službu v prospech československého 
odboja. Po vzniku Československej repu-
bliky sa Vaněk uplatnil ako diplomat – 
mal rozsiahle znalosti, bol jazykovo 
vybavený a v neposlednom rade mal aj 
príjemný inteligentný vzhľad, čo je všetko 
veľmi dôležitý predpoklad pre úspešné 
diplomatické pôsobenie. Vaněk však bol 
okrem toho aj odvážny československý 
vlastenec. Už po okupácii Čiech a Moravy 

unikol so svojou manželkou, čakajúcou dieťa 
autom švédskeho veľvyslanectva z Prahy 
a dostal sa až do Štokholmu, kde potom 
udržiaval spojenie s československým 
odbojom. Nemcom to neuniklo a hoci bolo 
Švédsko neutrálne, veľkým tlakom dosiahli, 
že Vaňka v neverejnom procese spolu s jeho 
tromi spolupracovníkmi odsúdili na štyri 
roky nútených prác. To švédske väzenie 
však bolo naozaj „fešácke“ a Vaněk v ňom 
pracoval len na svojom románe z obdobia 
tridsaťročnej vojny a švédske väzenské 
orgány mu dokonca zabezpečovali aj 
potrebné pramene a literatúru pre jeho 
rozsiahly román Země krvácí – země kvete. 
Kniha vyšla najprv vo švédskom jazyku 
pod pseudonymom Waldemar van Ek 
a do češtiny bol preložený až po druhej 
svetovej vojne. Ako uvádza Josef Tomeš, 
autor Vaňkovho životopisu, „román mal 
symbolizovať striedanie temných a svetlých 
epoch v českých dejinách a z neho plynúcu 
vieru v lepšiu budúcnosť českej krajiny 
a ich obyvateľov“.

Vaněk sa po vojne vrátil do Českoslo-
venska, kde ešte spolupracoval s Janom 
Masarykom. Po jeho tragickej smrti svo ju 
vlasť ako bytostný demokrat po februári 
1948 opustil, a žil potom až do svojej smrti 
v Ríme, kde sa venoval svojim záľubám – 
literatúre a výtvarnému umeniu.

Ferdinand Vrábel

VRZGULOVÁ, Mon ika. NEVYROZ-
PRÁVANÉ SUSEDSKÉ HISTÓRIE. Holo-
kaust na Slovensku z dvoch perspektív. 
Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV, 2016, 
140 s. ISBN 978-80-224-1542-2.

V edícii Etnologické štúdie vyšla minulý 
rok publikácia M. Vrzgulovej založená na 
výskume holokaustu na Slovensku metódou 
Oral history.

V úvode publikácie autorka stručne 
uviedla otázku prístupu spoločnosti 
k problematike holokaustu v minulosti aj 
súčasnosti. Výskum viac-menej tabuizo-
vanej témy do roku 1989 zaznamenal po 
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novembrovej zmene režimu nezvyčajnú 
konjunktúru. Nárast a kvalitatívny posun 
vo vedeckom poznaní dokladá celý rad 
nových monografi í, vedeckých štúdií, ko-
mentovaných tematických zbierok archív-
nych dokumentov (8-zväzková edícia 
archívnych dokumentov Holokaust na 
Slovensku), veľký počet biografi ckých 
a au tobiografi ckých kníh z oblasti literatúry 
faktu, ale aj beletrie. V centre pozornosti 
výskumu bola dynamika vnútornej a zahra-
ničnej politiky rokov 1939 – 1945, vplyv 
protižidovskej politiky na život a osudy 
židovskej komunity. Skúmal sa osud ži-
dov na Slovensku v kontexte politických 
a legislatívnych zmien od vyhlásenia auto-
nómie Slovenskej krajiny (6. október 1938) 
až do oslobodenia Slovenska. Aktuál-
ne trendy v historiografi i zaznamenali 
zmenu doterajšej orientácie bádateľov. Ich 
pozornosť sa postupne presúva na procesy 
a javy odohrávajúce sa na mikroúrovni 
spoločnosti, na skúmanie konkrétnej regio-
nálnej a lokálnej podoby procesov, ktoré 
sú im známe z dokumentov celoštátneho 
významu. Tiež autorka sleduje aj pôsobenie 
ľudáckej propagandy na nežidovských 
oby vateľov Slovenska, na nálady a postoje 
slovenskej majority k protižidovskej 
politike vojnového slovenského štátu. 
Problematika zaujala širší okruh vedných 
disciplín, a to etnológie, sociológie, 
psychológie, literárnej vedy a aj fi lozofi e. 
Výskumné problémy riešia z perspektívy 
a s odbornou výbavou vlastných vedeckých 
disciplín.

V r. 1995 – 1997 sa na Slovensku rea-
lizoval projekt zastrešený medzinárod-
ným, ktorého garantom bola Yale Uni-
versity v Spojených štátoch amerických. 
Výskumný tím založený na inter disci-
plinárnej platforme – etnológovia, psycho- 
l ógovia, historici, ale aj novinári a občianski 
aktivisti – sa snažil metódou oral history 
zachytiť osobnú skúsenosť svedkov holo-
kaustu na Slovensku so špecifi ckou, 
slovenskou podobou genocídy holokaustu. 
Jeho gestorom a lokálnym riešiteľom na 
Slovensku sa stala mimovládna organizácia, 

Nadácia Milana Šimečku. Výsledkom 
projektu bolo nakrútenie 148 rozhovorov 
so svedkami holokaustu narodených v roz-
medzí rokov 1904 až 1944, ktorí spomínali 
na to, akým spôsobom prežívali obdobie 
holokaustu na Slovensku, resp. aj za jeho 
vtedajšími hranicami: na území vtedajšieho 
Maďarska či v koncentračných táboroch 
na dnešnom území Poľska, Rakúska 
a Nemecka.

Autorka publikácie individuálne reali-
zovala druhý projekt oral history, a to 
Ukrývané dieťa Slovensko. Výpovede ľu-
dí, ktorí ako deti zažili prenasledovanie 
a ukrývanie na území Slovenska, ale 
aj s tými, ktorí mali skúsenosti s kon-
centračnými tábormi, nahrala na digi-
tálny diktafón, pričom mali viac podo-
bu životopisných rozprávaní než štruk-
túrovaného či voľného rozhovoru.

Tretí oral history projekt, od r. 1997 
koordinovaný a fi nancovaný Pamätným mú-
zeom holokaustu vo Washingtone – Zločiny 
proti ľudskosti – sa realizuje na území 
väčšiny európskych štátov a podieľa sa 
na ňom aj autorka knihy. Rozhovory boli 
nakrútené iba s očitými svedkami udalostí. 
Projekt je zaujímavý tým, že je zameraný na 
zdokumentovanie osudov lokálnych židov 
z pohľadu majo ritných (nežidovských) 
obyvateľov. Prie bežné výsledky tohto 
projektu boli zatiaľ sprístupnené v niekoľkých 
štúdiách, a na krútené rozhovory možno 
sledovať na inter netovej stránke United 
States Holocaust Memorial Museum.

Spomienky respondentov oral history vý-
skumov sú súčasťou ich skupinovej pamäti.

Autorka v publikácii uvádza všetky aktivi-
ty súvisiace s kreovaním politiky spomínania 
na holokaust, a za prelomový považuje 
v Slovenskej republike rok 2000, keď bol 
medzi ofi ciálne štátne sviatky a pamätné dni 
zaradený Deň obetí holokaustu a rasového 
násilia, určený na 9. septembra. Táto aktivi-
ta bola súčasťou snáh o etablovanie SR 
v medzinárodných demokratických in-
štitúciách a ich štruktúrach, pričom prioritou 
bolo členstvo SR v Európskej únii.

Ďalšia časť publikácie sa detailnejšie 
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zaoberá holokaustom na Slovensku v spo-
mienkach pamätníkov v dvoch perspektívach. 
Sledovala, akým spôsobom sú v spomienkach 
konštruované medzi židovskou komunitou 
a nežidovskou majoritou na lokálnej úrovni 
spoločnosti pred holoakustom, počas neho 
a po ňom. Zaujímalo ju vytváranie „osobných 
holokaustov“ jednotlivých narátorov – v ich 
spomienkach na každodenný život v mestách 
a dedinách Slovenska. Tie obsahujú obrazy 
všedného života pred holokaustom, počas 
zavádzania protižidovskej legislatívy (prvé 
kroky genocídy židov) do ich životov. 
Refl ektujú ich skúsenosti z pracovných tá-
borov na Slovensku, z koncentračných tá-
borov mimo územia, prinášajú spomienky 
na život s cudzou identitou, s falošnými 
dokladmi, na úteku, v úkrytoch. Tiež sledo-
vala opisy situácií spojených s koncom vojny 
a návratom domov po jej skončení. Zaujímali 
ju špecifi ká svedectiev žien, detí, profesijných 
skupín a ďalšie otázky. V mnohých spomie-
nkach sú kľúčovou témou deportácie.

Analyzované výpovede predstavujú len 
časť celého spektra židovsko-nežidovských 
vzťahov. Jeho absentujúcu časť by mali 
tvoriť spomienky aktérov: bývalých gar-
distov, členov pohotovostných oddielov 
HG, arizátorov, ľudí súhlasiacich s režimom 
a využívajúcich jeho protižidovskú politiku 
vo svoj prospech – lokálnych agresorov 
a páchateľov, ale aj spomienky záchrancov 
židov a ich rodín. To, že nežidia a židia 
na Slovensku žili a žijú sčasti aj dnes 
v akýchsi paralelných svetoch, potvrdzuje 
aj verejný diskurz o vojnovom slovenskom 
štáte v súčasnej spoločnosti.

Pripomínanie holokaustu na Slovensku, 
aj jednotlivých krokov, ktoré k nemu viedli 
a tvorili ho, nie je príjemnou spomienkou. 
A slovenskú spoločnosť ešte len čaká 
verejná kritická diskusia o holokauste 
na jej území a dôsledkoch, ktoré sú v nej 
dodnes prítomné.

Mária Stanová
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KRONIKA

5. ROČNÍK LEGIOMARŠU

V sobotu 29. júla 2017 sa na Těšínsku uskutočnil jubilejný 5. ročník Legiomaršu, ktorý 
začala organizovať Jednota Československé obce legionářské (ČsOL) Frýdek-Místek na 
počesť padlých hrdinov tzv. sedemdennej vojny v januári 1919 a ako pripomienku na 
armádneho generála Josefa Šnejdárka (1875 – 1945). Na tento ročník prišlo odhadom 
okolo 500 účastníkov rôznych vekových kategórií na trasách 10, 25 a 50 km, peši aj na 
bicykloch. Na tomto ročníku Legiomaršu sa zúčastnil aj československý veterán, viac ako 
90-ročný čat. v. v. Mikuláš Ganišin, ktorý bol príslušníkom Čs. armádneho zboru, bojoval 
na Dukle a na ďalších miestach a so zborom prišiel v máji 1945 až do Prahy.

Slávnostný pietny akt prebehol pri pomníku J. Šnejdárka a Mohyle českej štátnosti 
na vrchole hory Polední, 672 m. n. m. K prítomným sa prihovoril predseda Jednoty 
ČsOL Frýdek-Místek brat plukovník v. v. Petr Majer, potom zhromaždenie pozdravili 
PhDr. Pavel Carbol, PhD zo Společnosti Edvarda Beneša a PhDr. Ferdinand Vrábel za 
Nadáciu Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Tohtoročný Legiomarš sa konal aj ako 
pripomienka 100. výročia víťaznej bitky Čs. streleckej brigády pri Zborove 2. 7. 1917 
a zároveň aj spomienka na vlastencov a kultúrnych pracovníkov Jana Amosa Komenského 
(425. výročie narodenia) a Juraja Tranovského (takisto 425. výročie narodenia). Obaja 
sa narodili v roku 1592, pôsobili vo viacerých krajinách a mali väzby ako k Čechám 
a Morave, tak aj ku Slovensku. V rámci podujatia boli do Mohyly českej štátnosti uložené 
aj prste zeminy z bojísk v Dobrudži a pri Zborove.

Slávnosť po kladení vencov uzavreli štátne hymny. V rámci Legiomaršu sa vyhodnotil 
aj vedomostný kvíz pre žiakov základných škôl o J. A. Komenskom a J. Tranovskom, 
čo pomohlo u mládeže rozšíriť a upevniť vedomosti o týchto dvoch našich vynikajúcich 
dejateľoch. Účastníci, ktorí priniesli kameň na Mohylu českej štátnosti, ktorá pekne rastie 
do mohutnosti, dostali na pamiatku aj jubilejný Šnejdárkov groš.

V cieli Legiomaršu na Chate Kolibiska dostali účastníci pekné diplomy, ktoré im 
budú pripomínať toto už významné podujatie s centrom v Bystřici nad Olší. Na príjemnú 
atmosféru zahrala trampské a české vlastenecké pesničky country kapela Labajovci. 
Podujatie sa uskutočnilo v priaznivom počasí a väčšina účastníkov, ktorí sa na Legiomarš 
každým rokom vracajú, sa už teší aj na budúci ročník. Ale ešte medzitým bude v januári 
2018 aj zimný Legiomarš. Šiesty ročník letného Legiomaršu v júli 2018 bude zameraný 
na pripomienku 100. výročia vzniku Československej republiky.

Ferdinand Vrábel
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SÜDWIND 2017

Aj tento rok sa obcou Pohronský Ruskov a jej okolím rozliehali zvuky delostreleckých 
sálv, explózií bômb a granátov, ako aj streľby z pechotných zbraní. Do tejto vojnovej 
vravy sa miešalo škrípanie pásov obrnenej techniky a hučanie leteckých motorov. Dňa 
13. augusta 2017 sa pod záštitou Vojenského historického ústavu Bratislava (ďalej 
len VHÚ) uskutočnila kultúrno-spoločenská akcia zorganizovaná Military Historical 
Museum v Pohronskom Ruskove za spolupráce s klubmi vojenskej histórie. VHÚ 
predstavil v prezentačnom stane zbierkové predmety pochádzajúce zo zbierok Vojenského 
historického múzea v Piešťanoch. Na výstave múzejní pracovníci prezentovali svetoznáme 
ručné palné zbrane z obdobia 20. storočia československej i zahraničnej proveniencie. Zo 
zbierok VHÚ na bojisku dominovalo samohybné delo SD-100 a tank T-34/85. Okrem 
dôrazu na historickú rekonštrukciu bojov operácie „Južný vietor“ dynamické ukážky 
reprezentovali minulé storočie v znázornení bojových stretov a výcviku vojsk na našom 
území. Veľké spestrenie akcie pripravila letecká skupina RetroSkyTeam z aeroklubu 
Košice. Popri ukážkach mali návštevníci možnosť prejsť voľne prístupnou expozíciou 
miestneho múzea. Kvalitnú prípravu a organizáciu podujatia potvrdila bohatá účasť 
občianskych združení zaoberajúcich sa vojenskými dejinami a nefalšovaný záujem 
návštevníkov zo širokých kruhov verejnosti. www.vhu.sk
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LIBERECKÝ SEMINÁR 2017 

V dňoch 16. – 18. augusta 2017 sa uskutočnil v Liberci už 27. ročník seminára pre 
učiteľov dejepisu a občianskej výchovy, historikov a archivárov z Českej republiky 
a Slovenskej republiky. Nosnou témou tohtoročného podujatia bol Človek a moc – politický 
vývoj a dopad na nálady a chovanie obyvateľstva, v rámci dvojročného cyklu Protektorát 
Čechy a Morava, Slovenská republika, Ríšska župa Sudety v rokoch 1938/39 – 1945.
Seminár zorganizovala Katedra histórie Prírodovedno-humanitnej a pedagogickej 
fakulty Technickej univerzity v Liberci (TUL), Vzdelávacia nadácia Jana Husa a Ústav 
pre štúdium totalitných režimov v Prahe, v spolupráci s Ústavom pre súdobé dejiny 
Akadémie vied ČR, Vojenským historickým ústavom v Bratislave a Severočeským 
múzeom v Liberci. V priebehu trojdňového programu vystúpilo s príspevkami 17 
historikov z vedeckých inštitúcií a univerzitných pracovísk v Českej republike, 
Slovenskej republike a v Spolkovej republike Nemecko. Otvorenia seminára sa 
zúčastnil veľvyslanec SR v Českej republike Peter Weiss, prorektor TUL Ondřej Novák, 
dekan Prírodovedno-humanitnej a pedagogickej fakulty TUL Jan Picek, viceprimátor 
štatutárneho mesta Liberec Ivan Langr a ďalší pozvaní hostia. Riaditeľ VHÚ plk. Miloslav 
Čaplovič vystúpil v úvodnom bloku s príhovorom a samostatný vedecký pracovník 
VHÚ Igor Baka v dopoludňajšom bloku s príspevkom Slovenskí vojaci na východnom 
fronte v konfrontácii s rasovo-vyhladzovacím charakterom vojny v rokoch 1941 – 1944. 
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V rámci sprievodného programu 27. ročníka seminára účastníci absolvovali exkurziu do 
lokalít pietnej úcty, nacistického Koncentračného tábora Gross-Rosen a zúčastnili sa na 
komentovanej prehliadke pamätihodností Liberca.

www.vhu.sk

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 1917 – 
REVOLUCE VE VÁLCE, SPOLEČNOST V REVOLUCI

V dňoch 19. – 20. septembra 1917 sa v priestoroch Poslaneckej snemovne Parlamentu 
Českej republiky uskutočnila ďalšia z cyklu konferencií venovaných 1. svetovej vojne 
Léta do pole okovaná s podtitulom 1917 – Revoluce ve válce, společnost v revoluci, ktorej 
organizátorom bol Vojenský historický ústav v Prahe spolu s Poslaneckou snemovňou 
Parlamentu Českej republiky a Ministerstvom obrany Českej republiky. Počas dvoch 
rokovacích dní konferencie odznelo v rámci 11-stich panelov 43 príspevkov odborníkov 
z Českej republiky, Austrálie, Izraela, Francúzska, Maďarska, Poľska, Ruskej federácie, 
Slovenskej republiky, Slovinska, Spolkovej republiky Nemecko, Spolkovej republiky 
Rakúsko a USA. Konferenciu svojím úvodným slovom otvoril riaditeľ Vojenského 
historického ústavu v Prahe plk. Mgr. Aleš Knížek. Na jeho slová príhovormi nadviazali 
riaditeľka Odborného útvaru predsedu Snemovne Monika Hermannová a námestníčka 
ministra obrany Alena Netolická.

Vojnový rok 1917, na ktorý sa konferencia zameriavala, sa niesol v znamení viacerých 
zmien a významných udalostí. V tomto roku sa ofi ciálne do vojny na strane štátov 
Dohody zapojili dovtedy neutrálne Spojené štáty americké. V Rusku vypukla revolúcia, 
na konci ktorej sa k moci dostali boľševici, čo viedlo k podpisu brest-litovského mieru 
v marci 1918. Počas poslednej tzv. Kerenského ofenzívy, ktoré viedlo v roku 1917 sa 
v bitke pri Zborove vyznamenala Československá strelecká brigáda. Na talianskom 
fronte sa odohrala bitka pri Kobaride, počas ktorej sa podarilo rakúsko-uhorským 
jednotkám posunúť front smerom na talianske územie. Týmto témam sa preto venovala 
väčšina prednesených príspevkov. Vstupu USA do vojny sa venoval napríklad Manuel 
Franz M.A.(Zentrum für Europäische Geschichts- und Kulturwissenschaften, Universität 
Heidelberg) či prof. PhDr.Václav Horčička, PhD. (Filozofi cká fakulta, Univerzita 
Karlova, Praha), prednášajúci zo Slovinska – napríklad Mag. Tadej Koren (Fundacija 
Poti miru v Posočju, Kobarid) a Mag. Jernej Komac (Filozofska fakulteta, Univerza 
v Ljubljani) - priblížili účastníkom konferencie viaceré pohľady na bitku pri Kobaride. 
Počas konferencie zazneli aj príspevky o légiách - nielen československých (Tomáš 
Kykal, Vojenský historický ústav Praha), ale i poľských (prof. dr hab. Zbigniew Wawer, 
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Janusz Wesołowski, Ph.D. (Muzeum 
Wojska Polskiego, Warszawa).

Ako zástupcovia Vojenského historického ústavu v Bratislave sa konferencie 
aktívne zúčastnili riaditeľ ústavu plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., ktorý moderoval 
a komentoval príspevky 3. rokovacieho panelu a vedecká pracovníčka Odboru vojensko-
historických výskumov Mgr. Jana Zaťková, PhD., ktorá predniesla príspevok Ženy ako 
pomocná pracovná sila rakúsko-uhorskej armády v poli. Súčasťou konferencie boli dve 
výstavy, venované roku 1917, jeho zlomovým udalostiam a československým légiám. 
Na záver sa dá konštatovať, že cyklus konferencií Léta do pole okovaná je mimoriadne 
úspešný a má odozvu nielen v Českej republike, ale i v zahraničí.

Jana Zaťková



193

VOJENSKÁ HISTÓRIA

LEGIOVLAK OPÄŤ NA SLOVENSKU

V mesiacoch august – september 2017 navštívil Slovensko opäť Legiovlak, pojazdné 
múzeum pripomínajúce spoločný boj Čechov a Slovákov v rokoch 1914 – 1918/1920 
a vznik Československej republiky. Legiovlak navštívil postupne železničné stanice 
Žilina, Dolný Kubín, Poprad, Medzilaborce, Humenné, Košice, Zvolen, Nitra a Bratislava.

Slovenské turné Legiovlaku v roku 2017 otvorilo slávnostné podujatie na 1. nástupišti 
železničnej stanice v Žiline za prítomnosti ministra obrany SR generála Petra Gajdoša, 
generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky Martina Erdössyho, predsedu 
Československej obce legionárskej plukovníka MUDr. Pavla Budinského, správcu 
a člena Správnej rady Nadácie Milana Rastislava Štefánika Ing. Pavla Šestáka a ďalších 
hostí. Minister Gajdoš vyzdvihol význam podujatia pre pripomenutie hrdinov aj obetí 
prvej svetovej vojny a spoločného boja našich predkov za slobodu a vznik spoločného 
štátu – Československej republiky. „Budúci rok je z pohľadu našej histórie výnimočný. 
Pripomenieme si 100. výročie vzniku Československej republiky, ako aj ukončenia 
1. svetovej vojny. S týmito významnými historickými výročiami sa viaže aj činnosť 
česko-slovenských légií. Verím, že toto je spôsob, ako sa o nich môžu Slováci dozvedieť 
viac,“ uviedol šéf rezortu obrany. Zdôraznil, že bude rád, ak ho počas leta navštívi čo najviac 
rodín s deťmi a v septembri sa k nim pridajú aj školy. Podľa predsedu Československej 
obce legionárskej Pavla Budinského je Legiovlak akýmsi spojivom medzi minulosťou, 
prítomnosťou a budúcnosťou. „A chce byť nositeľom Masarykových aj Štefánikových 
myšlienok o demokracii a slobode jedného národa, vtedy československého, dnes 
bratských českých a slovenských národov,“ povedal Budinský. „Československé légie 
vznikli v roku 1914 a v podstate až do roku 1920 jazdili po Rusku. Poslední legionári sa 
vrátili v roku 1921. Preto je potrebné všetkým pripomínať, že tá cesta nebola iba o prvej 
svetovej vojne, ale aj o ceste neskôr. Bola to cesta Čechov a Slovákov za samostatný štát 
a my sme radi, že ako mladí legionári môžeme tento odkaz pripomínať,“ doplnil tajomník 
projektu Legie 100 Jiří Charfreitag.

Legiovlak je projektom Československej obce legionárskej a okrem snahy oceniť 
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zásluhy legionárov chce verejnosti priblížiť aj osobnosti, ktoré sa aktívne podieľali na 
vzniku prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov. Vlaková súprava predstavuje vernú 
repliku vlaku, ktorou sa naprieč Ruskom po Transsibírskej magistrále prepravovali 
československí legionári. Pozostáva z trinástich vozňov – z vozňa poľnej pošty, teplušky, 
plukovnej predajne, ubytovacieho, fi lmového, dielenského, krajčírskeho, zdravotníckeho, 
štábneho, veliteľského, obrneného a dvoch plošinových vozňov. Slovenská strana sa 
zásluhou Klubu historickej techniky vo Zvolene, Nadácie Milana Rastislava Štefánika 
v Bratislave a Ministerstva obrany Slovenskej republiky na Legiovlaku podieľa vlastným 
vozňom – opravárskym kováčskym vagónom, letákmi a publikáciami približujúcimi 
účasť Slovákov a podiel Milana Rastislava Štefánika na vzniku a organizovaní 
československých légií v Rusku, Francúzsku a Taliansku.

Na zastávke v Dolnom Kubíne prezentáciu Legiovlaku sprevádzalo aj niekoľko 
sprievodných akcií – prehliadka výstavy o prvej svetovej vojne v Oravskom múzeu – 
Florinovom dome a pietne akty v Dolnom Kubíne na mieste, kde stál rodný dom autora 
slovenskej hymny, štúrovca Janka Matúšku a legionára Dušana Kardoša, ktorý padol na 
Ukrajine v novembri 1916, ako aj pietne akty pri hroboch ruských legionárov Gaburu 
a Regulíka v obci Dolná Lehota pri Oravskom Podzámku. Potomok Regulíka vďaka 
databáze legionárov v Legiovlaku zistil, že Regulík bol členom posádky obrneného vlaku 
Orlík. V rámci Ruskej légie pôsobil tento vlak, ktorý legionári ukoristili od boľševikov 
na Sibíri. Bol vyzbrojený jedenástimi guľometmi a jedným delom. Jeho posádku 
tvorilo 56 guľometčíkov oddielu Colt, 10 guľometčíkov oddielu Maxim. Veliteľom 
guľometčíkov bol práporčík Šrámek a posádku ďalej tvorila čata pechoty, čata technickej 
roty, čata zákopníkov 4. streleckého pluku. Posádka vlaku odplávala 22. mája 1920 
z Vladivostoku ako 27. transport na lodi Sherman do Terstu, odkiaľ pokračovala po 
železnici do Československa, kam pricestovala 9. júla 1920. O úspešné akcie v Dolnom 
Kubíne a okolí sa pri tejto príležitosti v spolupráci s funkcionármi miestnych samospráv 
a posádkou Legiovlaku pričinil predovšetkým pán Jozef Krupa, ktorému patrí za jeho 
úsilie srdečná vďaka.

Dňa 28. septembra 2017 v Bratislave zakončil Legiovlak svoju úspešnú púť po 
Slovensku. Počas deviatich zastávok toto pojazdné múzeum navštívilo približne 47 500 
návštevníkov (najviac - 20 000 v Košiciach), medzi nimi aj mnohé školy a potomkovia 
legionárov zo Slovenska. Na prevádzku Legiovlaku sa organizovala aj fi nančná zbierka, 
ktorá vyniesla približne 4 000 eur a úspech mala aj plukovná predajňa, kde sa predávali 
publikácie (okrem iného aj druhé vydanie Sibírskych zápiskov Mikuláša Gaceka), 
pohľadnice a rôzne upomienkové predmety.

Záverom možno konštatovať, že vďaka spolupráci všetkých zainteresovaných – 
Ministerstva obrany SR, Riaditeľstva slovenských železníc, Nadácie Milana Rastislava 
Štefánika, Klubu historickej techniky vo Zvolene, samospráv, škôl atď. bolo turné 
Legiovlaku veľkým úspechom a prispelo k pripomenutiu rokov prvej svetovej vojny, 
podielu československých legionárov a významu Milana Rastislava Štefánika pre vznik 
Československej republiky v roku 1918.

Ferdinand Vrábel
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PO STOPÁCH MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA 
A ČESKOSLOVENSKÝCH DOBROVOĽNÍKOV 
V TALIANSKU

V dňoch 22. septembra – 2. októbra 2017 sa uskutočnila púť Československej obce 
legionárskej do Talianska s cieľom navštíviť zajatecké tábory Padula, Santa Maria 
Capua Vetere a Sulmona, kde boli sústredení počas prvej svetovej vojny rakúsko-uhorskí 
zajatci, medzi nimi aj desaťtisíce Čechov a Slovákov. Taktiež bol pri tejto príležitosti 
odhalený pomník v Solbiate Olona a pamätná tabuľa v Sulmone. V Santa Maria Capua 
Vetere pri Neapole bola starostovi obce odovzdaná pamätná tabuľa, ktorá by mala byť 
odhalená v roku 2018. Na niektorých týchto akciách sa zúčastnili aj česká veľvyslankyňa 
v Taliansku Hana Hubáčková, slovenský veľvyslanec v Ríme, JUDr. Ján Šoth a zástupca 
Nadácie Milana Rastislava Štefánika v Bratislave, PhDr. Ferdinand Vrábel. Treba oceniť 
výdatnú pomoc asistenta českej ambasádorky Jozefa Špánika, ktorý výpravu sprevádzal 
a aj pomoc asistentky slovenského veľvyslanca pani Ľubice Šalvatovej Baiocchi.

V miestach bojov, pri pomníkoch a hroboch Čechov a Slovákov sa uskutočnili viaceré 
pietne akty napríklad v Roverete, Arku, na kóte 703 – Doss Alto, Foligne, Perugii atď. 
Pietne akty sa konali aj na poľskom cintoríne z druhej svetovej vojny v Monte Cassine 
a na britskom vojnovom cintoríne tiež z toho obdobia v Assisi.

V Ríme sa v  spolupráci oboch veľvyslanectiev uskutočnilo aj uvedenie knihy ruského 
a francúzskeho legionára, starodružiníka Vladimíra Vaňka Moje válečná odyssea. Na 
slávnosti sa zúčastnila aj jeho dcéra Míra B. Vaněk Shejbal (*1939) zo Švédska. Vaněk 
(1895 – 1965), ktorý žil po februári 1948 v Taliansku, je pochovaný na cintoríne v Ríme 
a pri jeho hrobe sa pri tejto príležitosti uskutočnil tiež pietny akt.

V talianskej metropole, neďaleko miesta prísahy Talianskych légií 24. mája 1918, 
položila výprava v blízkosti Múzea talianskych ozbrojených síl a pomníka kráľa Viktora 
Emanuela II., zjednotiteľa Talianska, pri mieste, ktoré je známe aj pod názvom Oltár 
vlasti, kyticu k tabuli pripomínajúcej túto významnú udalosť, keď z rúk talianskeho 
premiéra Vittoria Emanuela Orlanda prevzal bojovú zástavu M. R. Štefánik.

Účastník tejto slávnosti, spomínaný ruský a francúzsky legionár Vladimír Vaněk 
slávnosť vo svojej knihe opísal slovami: „A onen slavný den svěcení československého 
praporu, na jaře 1918, před pomníkem Viktora Emanuela, vystoupil [Štefánik – pozn. F. 
V.] pevným krokem na estrádu. A ta jeho řeč! Ani jedno oko nezůstalo suchým. Náměstí 
zachvělo se provoláním slávy a oči vojáků leskly se tak zvláštním leskem. Orlando sám 
zaslzel a otíral si obličej kapesníkem paní Brázdové.“

(Pozn. Amelie Posse Brázdová bola Švédka, ktorá sa vydala za českého maliara 
a výtvarníka Oskara Brázdu. Žili v Taliansku a po vstupe krajiny do vojny boli obaja 
internovaní na Sardínii. Po uvoľnení z internácie sa zapojili do čs. odboja v Taliansku.)

Ferdinand Vrábel
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73. VÝROČIE KARPATSKO-DUKLIANSKEJ OPERÁCIE

V piatok dňa 6. októbra 2017 sa na pietnych miestach na Dukle a vo Svidníku pri príležitosti 
73. výročia Karpatsko-duklianskej operácie uskutočnili spomienkové stretnutia štátno-
reprezentačného charakteru, ktoré pripomenuli hrdinstvo československých a sovietskych 
vojakov v bojoch za oslobodenie Slovenska zaplatili najvyššiu daň.

Ako aj po minulé roky, tak aj tentokrát sa začali spomienkové akty aj za účasti 
troch najvyšších ústavných činiteľov SR – prezidenta Andreja Kisku, premiéra vlády 
Róberta Fica a predsedu Národnej rady Andreja Danka, spoločne s delegáciou českého 
parlamentu na čele s predsedom poslaneckej snemovne Janom Hamáčkom, ministra 
obrany SR Petra Gajdoša, náčelníka gen. štábu OS SR generála Milana Maxima, 
námestníčky ministra obrany ČR A. Netolickej a viacerých hostí z domova i zo 
zahraničia, vrátane plk. Mgr. Aleša Knížeka, riaditeľa pražského Vojenského historického 
ústavu, najskôr na Pamätníku československého armádneho zboru v ZSSR na Dukle. 
Na tomto mieste všetci traja najvyšší ústavní činitelia spolu s ministrom obrany SR vo 
svojich príhovoroch zdôraznili, že ako národ nikdy nesmieme dopustiť, aby sa zabudlo 
na hrdinov Karpatsko-duklianskej operácie, pretože súčasná sloboda nášho národa sa 
nerodila ľahko a priniesla so sebou veľké množstvo obetí, a mier tak nebol, a ani nie je 
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úplnou samozrejmosťou. Preto sme povinní pripomínať tieto udalosti hlavne mladým 
ľuďom, ktorí tento fakt vnímajú skôr povrchne a častokrát si ho ani vôbec neuvedomujú. 
Následne po slávnostných príhovoroch minister obrany SR vyznamenal Pamätnou 
medailou ministra obrany SR II. stupňa dvoch preživších bojovníkov, ktorí sa aktívne 
zúčastnili bojov za oslobodenie Slovenska – Jána Jurčišina z obce Vagrinec v okrese 
Svidník a Jána Štefánika z Giraltoviec.

Pietne akty kladenia vencov, ako spomienka na hrdinov Karpatsko-duklianskej 
operácie, sa potom už tradične uskutočnili aj pri soche armádneho generála Ludvíka 
Svobodu a pri Pamätníku sovietskej armády vo Svidníku. Oslavy výročia boli taktiež 
spojené aj so slávnostnou prehliadkou najskôr Vyhliadkovej veže na Dukle a potom aj 
Centrálnej expozície Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea vo Svidníku.

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

autor nemusí uvádzať mená všetkých pôvodcov citovaného diela (druhého, 
tretieho) alebo ak má citované dielo viacerých ako troch pôvodcov uvádzame: 
ŠPIRKO, Dušan et al.

v prípade viacerých miest vydania, alebo názvov vydavateľstiev píšeme 
bodkočiarku alebo čiarku: Praha : Naše vojsko; Bratislava : Magnet Press, 1999,

údaje v 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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