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ŠTÚDIE

ÚČASŤ IVANA MARKOVIČA 
NA ČESKOSLOVENSKOM ZAHRANIČNOM ODBOJI 
V RUSKU 1914 – 1918

DOMINIKA BORBÉLYOVÁ

BORBÉLYOVÁ, D.: Participation of Ivan Markovič in the Czechoslovak Foreign 
Resistance in Russia 1914-1918. Vojenská história, 1, 22, 2018, pp 7-21, Bratislava.
The study deals with the personality of Ivan Markovič and his activity during the World 
War 1, he spent as an active participant of the Czechoslovak resistance in Russia. The 
article maps Markovič’s journey from the prison camp to the resistance organisational 
structures. At the same time, it studies the main issues infl uencing the participation 
of Slovaks in the resistance. Firstly, there was an opinion split among the Slovak 
representatives on the future political orientation of the Slovak statehood. Secondly, 
there were organisational issues during the recruitment of Slovaks into the Czechoslovak 
legions and last but not least, the complexity of relationships of the Slovak resistance 
representatives to their Czech colleagues. The study strives to determine, what role did 
Markovič take in the means of solving these issues, until his departure for Paris in 1918.
Military history. Austria-Hungary. 1914 – 1918. Ivan Markovič; Czechoslovak 
resistance movement; Czechoslovak legions; Russia; Czecho-Slovak relations.

Osobnosť Ivana Markoviča (1888 – 1944) je odbornej i širokej verejnosti doposiaľ 
neveľmi známa a možno aj kvôli zvučným menám, po boku ktorých pracoval (Bohdan 
Pavlů, Edvard Beneš, Ivan Dérer), nebola jeho pôsobeniu venovaná dostatočná výskumná 
pozornosť. Okrem toho, že bol jedným zo zakladateľov a redaktorov časopisu Prúdy, aktívne 
sa zúčastnil československého zahraničného odboja a stal sa popredným predstaviteľom 
československej sociálnej demokracie. Pre predvojnovú hlasisticko-prúdistickú generáciu 
bolo príznačné propagovanie myšlienky česko-slovenskej vzájomnosti a Markovič 
v tomto duchu pokračoval podporovaním masarykovského československého programu 
v odbojovom hnutí v Rusku. Práve tomuto obdobiu Markovičovej činnosti sa bude venovať 
nasledujúci text, v ktorom sa budem snažiť priblížiť Markovičovu cestu zo zajateckého 
tábora až do vedúcich organizačných štruktúr prvého čs. odboja. Neobídem pritom ani 
hlavné problémy, ktoré sprevádzali účasť Slovákov na odbojovom hnutí. Pokúsim sa určiť 
príčiny vzniku týchto problémov a rolu, ktorú zohrával Markovič v snahách o ich vyriešenie.

Účasť Slovákov na československom odboji v Rusku

Po vypuknutí prvej svetovej vojny sa českí a slovenskí krajania v Rusku, nemajúci ruské 
občianstvo1, ocitli v pozícii príslušníka nepriateľského štátu. Pre lepšiu predstavu uvádzam, 

1 Krajania, ktorí boli držiteľmi ruského občianstva, sa po vyhlásení mobilizácie museli hlásiť 
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že počet Slovákov žijúcich pred vojnou v Rusku sa odhaduje na 600 – 2 0002, zatiaľ čo počet 
českých krajanov býva uvádzaný v desiatkach tisícoch.3 Tento výrazný početný nepomer 
sa prejavil aj v tom, že kým Česi v Rusku už zabehnuto fungovali vo svojich krajanských 
spolkoch, Slováci žiaden vlastný ofi ciálny spolok nemali.4 Táto skutočnosť poznačila aj 
priebeh československého odboja a sťažovala účasť Slovákov na odbojovom hnutí.5

Práve krajanské spolky totiž boli najvhodnejším ofi ciálnym reprezentantom, 
prostred níctvom ktorého krajania mohli preukazovať svoj postoj k novovzniknutej 
vojnovej situácii. V snahe predísť perzekúciám zo strany ruskej vlády vyjadrovali 
jednotlivé krajanské spolky svoju lojalitu voči cárovi a odmietavý postoj k rakúsko-
uhorskej monarchii. Je pritom zaujímavé, že v týchto prvých krajanských ohlasoch 
sa už objavili požiadavky politického spojenia Čechov a Slovákov (odhliadnuc od 
toho, v akom štátnom útvare), v čase, keď československý zahraničný odboj ešte nebol 
rozvinutý, a keď mnohé neskoršie vedúce osobnosti čs. odboja v Rusku sa nachádzali 
niekde na fronte alebo v zajatí.

Ako prví sa zmobilizovali petrohradskí krajania. Práve Český petrohradský spolok 
(v roku 1916 premenovaný na Československý spolok) sa s vypuknutím vojny stal 
akýmsi neofi ciálnym konzulátom pre Čechov a Slovákov. V Petrohrade sa objavila aj 
početná komunita Slovákov, ktorá dovtedy nebola so spolkom v kontakte.6 Petrohradskí 
krajania predložili ruským ministrom vnútra a zahraničných vecí svoju predstavu 
o vytvorení samostatného štátu Čechov a Slovákov. Krajania v Moskve tiež nazaháľali 
a na audiencii priamo u cára hovorili o československom národe, ktorý túži vstúpiť do 
rodiny slovanských národov.7 Hlas v prospech slobodných Čiech a Slovenska sa ozval aj 
z Varšavy (kde bolo zoskupených najviac Slovákov), v článku uverejnenom v časopise 
Echo Slowianskie.8 Z týchto roztrúsených iniciatív sa zrodila potreba utvorenia ústrednej 
organizácie, ktorá by umožnila lepšiu koordináciu činnosti krajanských spolkov. Základy 
pre takúto organizáciu boli položené na zjazde predstaviteľov najväčších krajanských 
spolkov v prvej polovici septembra 1914 v Petrohrade.9 Výsledkom rokovaní bola druhá 
návšteva u cára, na ktorej mu bolo odovzdané vypracované memorandum s požiadavkou 
vytvorenia česko-slovenského kráľovstva pod korunou Romanovcov. Tu sa po prvýkrát 

na príslušných miestach a boli zaraďovaní do rádových ruských jednotiek. Mnohí sa potom nechali 
preveliť do československého vojska. In VÁCHA, Dalibor. Bratrstvo. Všední a dramatické dny 
československých legií v Rusku 1914-1918. Praha : Epocha, 2015, s. 18-19. ISBN 978-80-7425-243-3.
2 Ján Kvasnička uvádza číslo 600 Slovákov, žijúcich pred vojnou v Rusku. In KVASNIČKA, 
Ján. Československé légie v Rusku 1917-1920. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1963, s. 15. 
Rozmedzie 600 – 2 000 uvádza tiež Marián Hronský. In HRONSKÝ, Marián. Slovensko pri zrode 
Československa. Bratislava : Pravda, 1987, s. 77. ISBN 075-033-88.
3 V prípade českých krajanov žijúcich pred vojnou v Rusku Kvasnička uvádza počet 50 000 
v oblasti Volyne, celkovo uvádza odhadovaný počet Čechov na 100 000. In KVASNIČKA, ref. 2, s. 
9. Hronský uvádza počet 80 000 Čechov. In HRONSKÝ, ref. 2, s. 77.
4 HRONSKÝ, ref. 2, s. 77.
5 Z posledných prác, ktoré spracovávajú túto problematiku uvádzam napr.: BANDŽUCH, 
Tomáš. Slovenské vize. Velká válka, krajané a představy o budoucím státu (1914-1918). Praha : 
Akropolis, 2014. ISBN 978-80-7470-059-0. Alebo tiež: VRÁBEL, Ferdinand. Podiel Slovákov 
na politickom usmernení česko-slovenskej zahraničnej akcie v Rusku (1914-1916). In Vojenská 
história, 2016, roč. 20, č. 2, s. 45-58. ISSN 1338-7154.
6 MAGID, Sergej. K prehistórii vzniku československých légií na Rusi. In VEBER, Václav (ed.). 
Československé legie v Rusku. Praha : Národní knihovna ČR, 2003, s. 49-57. ISBN 8070504129.
7 FIC, Victor Miroslav. Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914-1918. 
I. díl. Praha : Academia, 2006, s. 29-30. ISBN 80-200-1405-5.
8 MARKOVIČ, Ivan. Slováci v zahraničnej revolúcii. Praha : Památník odboje, 1923, s. 8.
9 FIC, ref. 7, s. 31.
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objavil aj slovenský predstaviteľ – Jozef Országh – ako delegát varšavského spolku 
Československej besedy, ktorý sa zúčastnil audiencie u cára.10

Na ustanovujúcom zjazde československých spolkov 7. – 11. marca 1915 v Moskve 
sa spolky formálne zjednotili pod taktovkou Zväzu československých spolkov na Rusi 
(ďalej len Zväz). Za jeho sídlo bol určený Petrohrad, zatiaľ čo jeho vojenská komisia 
sa kvôli blízkosti k frontu premiestnila do Kyjeva. V čase prebiehajúceho zjazdu sa 
Ivan Markovič nachádzal ešte v niektorom z ruských zajateckých táborov. Do rakúsko-
uhorského vojska bol mobilizovaný už v prvých dňoch vojny11, avšak 27. augusta 1914 
neďaleko Lublina (dnešné Poľsko) prešiel s 19. peším plukom do ruského zajatia.12 
Trojica autorov Karel Pichlík, Bohumír Klípa a Jitka Zabloudilová dokonca Markoviča 
označujú ako prvého slovenského prebehlíka.13

Prebehnutie z rakúsko-uhorskej armády do ruského zajatia bolo pomerne častým 
javom a je vhodné venovať mu krátku zmienku. Len do konca roka 1914 bolo na 
východnom fronte zajatých štvrť milióna rakúsko-uhorských vojakov, z toho približne 
30 000 Čechov (počet Slovákov nie je známy).14 Rozhodujúcim faktorom pritom bola 
miera lojality a motivácie vojaka. Z hľadiska lojality k rakúsko-uhorskej monarchii išlo 
v prípade prebehnutia o porušenie prísahy. Vojaci si túto zradu ospravedlňovali rôzne, 
napr. aj tým, že za hranicami monarchie už prísaha neplatí.15 Motívov na prebehnutie 
mali vojaci taktiež viacero, no mnohí sa nechali dobrovoľne zajať jednoducho preto, 
aby sa vyhli ďalším bojom. Iné to bolo v prípade ideologicky motivovaných prebehnutí, 
chápaných ako revolučný akt proti Rakúsko-Uhorsku, ktoré boli vlastné predovšetkým 
intelektuálom v radoch vojska.16 Presnú mapu ďalších Markovičových krokov nie je 
možné jednoznačne určiť. Na konci novembra 1914 poslal svojim príbuzným pohľadnicu 
s vianočným prianím z Akmolinska (dnes Astana – hlavné mesto Kazachstanu).17 V máji 
1915 sa príbuzným ozval už z Petropavlovska (taktiež v Kazachstane, neďaleko Omska).18 
Indíciou je tiež list Bohdana Pavlů (pod písaný ako Paľo – pseudonym používaný ešte 
v časopise Prúdy) zo dňa 4. mája 1915, v ktorom Markovičovi z Petrohradu píše, že 
ho dlho nemohol zastihnúť, pretože mal neoverené správy o jeho pobyte v Omsku, 
v Semipalatinsku, aj v Akmolinsku. Pavlů sa v Petrohrade dozvedel o československom 
zahraničnom programe: „Ako snáď vieš, sú tuná vážne rozhovory o budúcom politickom 
zriadení Čiech a Slovenska. Česko-slovenský štát, Slovensko politicky a jazykovo 

10 MARKOVIČ, ref. 8, s. 9. K tomu pozri aj: TAKÁČ, Ladislav. K činnosti J. Országha a B. 
Pavlů v krajanskom hnutí v Rusku (1914-1917). In Vojenská história, 1999, roč. 3, č. 2, s. 77-88. 
ISSN 1335-3314.
11 Do radov rakúsko-uhorskej armády boli hneď po vypuknutí vojny povolaní muži ročníkov 
1890 –1892, ktorí práve v lete 1914 vykonávali základnú vojenskú službu, ďalej nováčikovia 
z ročníka 1893, záložníci a náhradní záložníci ročníkov 1882 – 1889, kam spadal aj Markovič. 
Pozri HRONSKÝ, ref. 2, s. 67.
12 Ústrižok článku s názvom „Bratr dr. Ivan Markovič – padesátníkem“ z časopisu Československý 
legionář, 3. 6. 1938. In ŠA Bytča, f. Ivan Markovič, neinventarizované.
13 PICHLÍK, Karel – KLÍPA, Bohumír – ZABLOUDILOVÁ, Jitka. Českoslovenští legionáři 
(1914-1920). Praha : Mladá fronta, 1996, s. 31. ISBN 80-204-0580-1.
14 Tamže, s. 14.
15 HOLEC, Roman. Rok 1918 – Slováci medzi lojalitou k Uhorsku a k novej republike. In 
Česko-slovenská historická ročenka. Brno : Academicus, 2009, s. 17-22. ISBN 978-80-192-09-2.
16 VÁCHA, ref. 1, s. 60-61.
17 List Ivana Markoviča Márii Holuby z Akmolinsku 26. 11. 1914. In Slovenská národná 
knižnica – Literárny archív v Martine (ďalej SNK – LA), sign. 58 CH 21.
18 List Ivana Markoviča Márii Markovičovej z Petropavlovska 21. 5. 1915. In SNK – LA Martin, 
sign. 138 S 14.
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samosprávne. Táto kombinácia má pomerne najviac nádeje na úspech. Sú za ňu menovite 
varšavskí a petrohradskí Slováci.“ No zároveň už v tejto dobe Markoviča upozorňoval 
na názorovú nejednotnosť časti odboja a rusofi lské tendencie niektorých Slovákov: 
„V Moskve dalo sa sviesť niekoľko Slovákov – Paulíni, Králiček, Duchaj, Hunčík – 
a žiadajú si pripojenia k Rusku.“19 Mal na mysli činnosť slovensko-ruského Spolku 
pamäti Štúra, ktorému sa ešte budem venovať nižšie. V liste z 20. júna už Markovičovi 
s istotou píše do zajateckého tábora v Petropavlovsku o tom, ako sa snaží ho odtiaľ čo 
najskôr dostať, aby mohli v Petrohrade spolupracovať.20 To sa podarilo až v decembri 
1915, keď sa Markovič stal spolupracovníkom Zväzu21 a doplnil tak neveľký počet 
slovenských účastníkov odboja. Nasledujúce roky pre neho znamenali náročnú prácu na 
podporu presadenia československej idey nielen navonok ako opodstatnenej štátotvornej 
koncepcie, ale aj smerom dovnútra v rámci vlastných slovenských radov. Ako sa 
totiž ukázalo, etablovanie sa Slovákov v československom odboji bolo komplikované 
niekoľkými organizačnými, ale aj ideologickými problémami.

Činnosť Slovensko-ruského spolku pamäti Štúra

Najzásadnejším problémom slovenskej časti odbojového hnutia bol jej vnútorný 
ideový rozpor v nazeraní na politickú orientáciu budúcej slovenskej štátnosti. Ako 
naznačuje aj vyššie citovaný list Bohdana Pavlů, medzi Slovákmi sa prejavovali rusofi lské 
tendencie, ktoré svoju organizačnú formu nadobudli v podobe Slovensko-ruského spolku 
pamäti Štúra (ďalej len Spolok Štúra)22. Treba však poznamenať, že išlo skôr o rusko-
slovenský spolok, keďže za predsedu i podpredsedu boli na valnom zhromaždení 20. 
augusta 1915 zvolení Rusi. Okrem toho Spolok pozostával z 9 ruských a 9 slovenských 
členov.23 Národnostné zloženie členov Spolku Štúra predznamenávalo aj jeho programovú 
orientáciu na Rusko, ku ktorému sa, podľa ich predstáv, malo Slovensko pričleniť. Ivan 
Markovič už v januári 1916 upozorňoval Jána Jančeka, spoluorganizátora légií v Rusku 
a neskoršieho československého politika, na problémy, ktoré z pôsobenia tohto spolku 
vyplývajú pre jednotný československý program: „Bude už vskutku na čase vystúpiť proti 
tejto spoločnosti ostro a bezohľadne. (…) Ovšem akonáhle začneme boj, bude treba ho 
viesť energicky, vytrvale a do posledných konzekvencií.“24 Práve Markovič s Jančekom 
boli hlavnými iniciátormi vyriešenia sporov so Spolkom Štúra. „Nasršený Janko Sršeň 
(pseudonym Jána Jančeka – poznámka D. B.) srší hnevom, dr. Markovič štúra: rozprášiť 
Štúra. To sú tam všetko gubernisti. Tí chcú zo Slovenska guberniu“, spomínal Janko 
Jesenský, účastník odboja v Rusku, vo svojich vojnových pamätiach.25

Situáciu zhoršoval fakt, že Spolok Štúra si spočiatku získal aj podporu americkej 
Slovenskej ligy – predstaviteľa početnej komunity amerických Slovákov, ktorí chceli 
aktívne ovplyvniť budúcu štátnu formu svojej vlasti. V liste zo začiatku roka 1916, 
podpísanom Albertom Mamateyom (predseda Ligy) a Ivanom Daxnerom (tajomník 

19 Vojenský ústredný archív – Vojenský historický archív v Prahe (ďalej VÚA-VHA Praha), f. 
OČSNR v Rusku, Slovenský odbor, škatuľa (ďalej šk.) č. 77.
20 Tamže, šk. č. 77.
21 MARKOVIČ, ref. 8, s. 61.
22 Viac o pôsobení Spolku Štúra pozri napr.: POLLÁK, Pavel. Slovensko-ruský spolok pamäti Ľ. 
Štúra. In Slovanský přehled, 1968, roč. 54, č. 5, s. 392-394; BANDŽUCH, ref. 5, s. 107-123.
23 MARKOVIČ, ref. 8, s. 46-47.
24 VÚA-VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, Slovenský odbor, šk. č. 77.
25 JESENSKÝ, Janko. Cestou k slobode. Úryvky z denníka 1914-1918. Martin : Matica slovenská, 
1933, s. 121.
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Ligy), ktorý bol adresovaný Zväzu, vyjadrovali zástupcovia amerických Slovákov svoj 
nesúhlas s ustanovením Zväzu za reprezentanta Čechov a Slovákov v Rusku. Liga za 
ozajstného zástupcu slovenských záujmov v Rusku považovala práve Spolok Štúra, ktorý 
sa, mimochodom, do tejto pozície pasoval sám v liste poslanom Lige do Ameriky. Spolok 
v ňom formálne vyjadroval svoj súhlas s československým programom na základe 
clevelandskej dohody a takýmto klamným gestom lojality voči Lige si získal jej dôveru. 
Tá sa potom Spolku Štúra zastávala, s odvolaním sa na serióznych a vážených Slovákov – 
členov spolku.26 Takýmto spôsobom došlo k podstatnému omylu, keď si Liga v liste 
od Spolku Štúra pod podpisom akéhosi študenta Dušana Makovického predstavovala 
známeho doktora Dušana Makovického, osobného lekára ruského spisovateľa Leva Tol-
stého.27 Na tento ofi ciálny omyl upozorňoval aj Markovič: „My máme voči Amerike hriech, 
že sme ich temer vôbec neinformovali, a tak mali Štúrovci (členovia Spolku Štúra – pozn. 
D. B.) možnosť informovať ich ako chceli, z čoho potom vyšlo na pr., že z mladého D. 
Makovického, študenta, ktorý prišiel sem krátko pred vojnou, sa stal v prejave americkej 
Ligy známy lekár Tolstého, Dušan Petrovič Makovický.“28

O odlišnom nazeraní Zväzu a Spolku Štúra na otázku budúcej slovenskej štátnosti názorne 
svedčí korešpondencia medzi Markovičom a práve spomínaným študentom Dušanom 
Makovickým, sekretárom Spolku, z januára 1916. Makovický vyjadril Markovičovi svoje 
stanovisko k českej otázke, ktorá už podľa neho nebola otázkou, ale problémom, ktorý 
vznikol kvôli prekrúteným politickým myšlienkam „istých pánov Čechov“. A v ďalšom 
liste písal o svojich predstavách budúceho politického smerovania Slovenska vo „federácii 
všetkých autonómnych slovanských dŕžav“, v ktorej by Rusko malo vedúce postavenie.29

V apríli 1916 sa konal druhý zjazd Zväzu v Kyjeve, s už väčším zastúpením Slovákov30 
(zo 61 delegátov ich bolo 9). Zjazd sa niesol najmä v duchu napätia medzi petrohradskými 
a kyjevskými predstaviteľmi. Vzhľadom na početnú i ideovú prevahu kyjevskej skupiny 
sa novým sídlom výkonnej moci Zväzu stal Kyjev. Kompromisným riešením došlo aj 
k čiastočným zmenám stanov Zväzu.31 To však nič nemenilo na vzťahoch so Spolkom 
Štúra. V snahe diplomaticky urovnať rozdielne postoje slovenských predstaviteľov, sa na 
porade 3. augusta 1916 zhodli zástupcovia štyroch krajanských spolkov (Československá 
beseda, Československý komitét, Československý spolok a Spolok pamäti Štúra) zvo-
lať široké stretnutie Slovákov žijúcich v Rusku – akýsi slovenský zjazd. Na tomto 
zjazde sa mal „ustáliť ďalší program a určiť zásady, ktoré majú byť smerodajnými pre 
predstaviteľov ruských Slovákov v našej ďalšej spoluúčasti na česko-slovenskej politickej 
akcii“.32 Do výboru, ktorý mal zjazd pripraviť, boli zvolení: Ján Janček ako predseda, Ivan 
Markovič ako tajomník, Ivan Daxner, Juraj Hraško a Gustáv Paulíny. Tento prípravný 
výbor mal ešte pred zjazdom zistiť v jednotlivých slovenských kolóniách, či by súhlasili 

26 VÚA-VHA Praha, f. Svaz čs. spolků na Rusi, šk. č. 9.
27 Na Slovensku doposiaľ nevyšla kvalitná publikácia, ktorá by spracovávala život a pôsobenie 
lekára Dušana Makovického. Slabým biografi ckým počinom je dielo: WINKLER, Tomáš. Tragické 
hľadanie života. Dušan Makovický. Martin : Osveta, 1991. ISBN 80-217-0245-1. Autor sa nevyhol 
prevzatiu tohto menného omylu a uvádza, že v spomínanom liste Slovenskej lige v Amerike je 
podpísaný lekár Dušan Makovický. Pritom krátko predtým autor uvádza informáciu, že v tom čase 
sedel Makovický vo väzení v ruskom meste Tula za protestovanie proti vojne.
28 VÚA-VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, Slovenský odbor, šk. č. 77.
29 Tamže, šk. č. 77.
30 Ivan Markovič je v zozname delegátov aj v protokoloch schôdzí uvádzaný pod pseudonymom 
Ján Marek, ako delegát Česko-slovenského výpomocného spolku v Petrohrade. Týmto 
pseudonymom sa podpisoval aj pod svoje články v časopise Čechoslovák.
31 FIC, ref. 7, s. 42.
32 VÚA-VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, Slovenský odbor, šk. č. 77.
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s týmto zámerom, či by sa zjazdu zúčastnili a v akom počte. Zjazd sa mal konať koncom 
septembra alebo začiatkom októbra 1916.33

K zorganizovaniu tejto akcie však napokon nedošlo, predovšetkým kvôli odmietavému 
stanovisku Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa obával, že by takéto samostatné 
slovenské úsilie navonok demonštrovalo programovú nejednotnosť odboja. V liste 
z 29. septembra 1916 Štefánik písal: „Počúvam, že zamýšľate svolať slovenský sjazd 
a organizovať sa ako zvláštne teleso trebárs i podriadené československej organizácii. 
(…) Kladiem si otázku: Čo sa má sjazdom docieliť? (…)…táto manifestácia ak bude 
čisto-slovenská a nebude prevedená v obozretnej a taktovej forme, môže zdôrazňovať 
zbytočne ekzistenciu Slovákov ako oddielneho telesa. V tom páde je nebezpečie ešte 
väčšie, že bude daná príležitosť ľuďom, ktorí sú neprajníci nášho politického sjednotenia, 
ofi ciálne formulovať protesty, a že bude daná zbraň do rúk nenašincom, ktorí si prajú 
riešenie československého problému v smysle nám protivnom.“34

Aj pod vplyvom Štefánikovho vyjadrenia sa Slováci snažili neprepierať svoje 
vnútorné spory verejne. Ďalším pokusom o nápravu vzťahov bolo založenie tzv. 
Slovenského združenia začiatkom roka 1916, ktorého súčasťou bol tiež Spolok Štúra.35 
Pročeskoslovensky orientovaní Slováci dúfali, že na platforme tohto združenia sa im 
podarí ideovo zjednotiť. Keďže sa ale Spolok Štúra naďalej držal svojho pôvodného 
programu, založeného na predstave Ruska ako záchrancu Slovenska, bol vylúčený zo 
Slovenského združenia, a to potom vplynulo do varšavského spolku Československej 
besedy. Nepomohla ani žiadosť o likvidáciu Spolku Štúra s vyhrážkou, že inak bude 
v novinách uverejnený obežník o protichodnej politike „štúrovcov“, ktorý by bol poslaný 
aj americkej Slovenskej lige. To Spolok Štúra evidentne nevnímal ako ohrozenie, práve 
naopak, dokonca spochybnil pôsobenie predstaviteľa Ligy v Rusku Gustáva Košíka 
a presviedčal Ligu, aby neposkytla peniaze na vydávanie slovenského časopisu.36

Smiešnym gestom potom bolo odoslanie listu práve Gustávovi Košíkovi s vyjadrením 
ľútosti, že sa nezúčastnil valného zhromaždenia Spolku Štúra 2. februára 1917. Táto 
valná porada „štúrovcov“ bola vyvrcholením rozkolu, keď už aj Markovič o celej situácii 
otvorene písal v Čechoslovákovi: „Našlo sa niekoľko slovenských jednotlivcov, nemajúcich 
potrebných predpokladov a potrebnej dobrej vôle pre organizovanú politickú prácu, ktorí 
nepochopili alebo nechceli pochopiť hlas dejín, a prikrývajúc sa nám všetkým drahým 
menom Ľudevíta Štúra, chceli narušiť jednotný česko-slovenský ráz našej politiky.“37 
Markovič zároveň žiadal Spolok Štúra o zrušenie svojho členstva, ktoré bolo prijaté na 
spomínanej valnej porade. O členstvo v Spolku Štúra sa uchádzal v januári a pravdepodobne 
to mal byť z jeho strany ďalší pokusný ústretový krok v prospech urovnania vzťahov. Vo 
svojej žiadosti písal, že aj keď si bol vedomý názorovej odlišnosti, dúfal, že napokon sa ako 
Slováci dokážu zjednotiť v spoločnej práci. Po valnej porade, na ktorej boli zosmiešnené 
opozičné návrhy a námietky na fungovanie Spolku Štúra, sa presvedčil, že spoločná cesta 
tu nie je možná. „Úprimne ľutujem, že dajúc sa sviesť milným predpokladom a bláhovým 
nádejam prihlásil som sa za člena takéhoto spolku a tým som pripustil, aby moje meno – 
čo i len niekoľko dní – bolo v sozname spolkových členov.“38 Markoviča nasledovali aj 

33 Tamže, šk. č. 77.
34 Cit. podľa MARKOVIČ, ref. 8, s. 64.
35 O Slovenskom združení referoval Ján Janček na porade Slovákov v rámci tretieho zjazdu 
Zväzu v Kyjeve v apríli 1917. In VÚA-VHA Praha, f. Svaz čs. spolků na Rusi, šk. č. 7.
36 Tamže, šk. č. 7.
37 MAREK, Ján (pseud.). Naše nádeje (Novoročné kapitoly) II. In Čechoslovák, 2. 2. 1917, roč. 
3, č. 82, s. 3-4.
38 VÚA-VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, Slovenský odbor, šk. č. 77.
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ďalší Slováci (medzi inými Ján Janček, Ján Országh, Miloš Ruppeldt, Gustáv Paulíny), 
ktorí rovnako žiadali o vymazanie z menoslovu členov Spolku.39

Situácia sa defi nitívne skomplikovala príchodom Jozefa Düricha, ktorý ako predstaviteľ 
parížskej Československej národnej rady (ďalej len ČSNR) pricestoval v máji 1916 
do Ruska, no postupne sa pod vplyvom cárskej vlády od masarykovského programu 
dištancoval. Vyriešenie spornej situácie v Rusku za zatvorenými dverami žiadal aj Edvard 
Beneš. Bol si vedomý toho, že ČSNR v záujme zachovania jej jednotného stanoviska 
nemôže proti Dürichovi ofi ciálne vystúpiť a musí dodržať lojálnosť, ktorou ho poverila. 
Preto v liste z konca roka 1916 apeloval na predstaviteľov československých spolkov 
(ktorí neboli voči Dürichovi ničím viazaní), aby spoločným postupom čelili jeho konaniu 
a prevzali v Rusku vedúcu pozíciu.40 Dürich tak svojimi aktivitami prišiel nielen o podporu 
predstaviteľov ČSNR, ale aj väčšiny predstaviteľov Zväzu v Rusku, teda okrem Spolku 
Štúra, ktorému boli Dürichove cárofi lské snahy blízke. Keď ruská vláda v januári 1917 
schválila vytvorenie samostatnej Národnej rady s Dürichom na čele, Spolok Štúra sa k nej 
prihlásil. Toto ich partnerstvo však nemalo dlhé trvanie, pretože po ruskej februárovej 
revolúcii, bez podpory cárskej vlády, Dürichova rada zanikla a s ňou aj Spolok Štúra.

Ideový rozkol vo vlastných radoch dlhodobo narúšal možnosť efektívneho etablovania 
sa Slovákov v odbojovom hnutí. Za jeho hlavnú príčinu pokladám to, že členovia 
Spolku Štúra boli zväčša slovenskí krajania už dlhšie žijúci v Rusku a prirodzene sa na 
Rusko obracali aj vo svojich predstavách o budúcej slovenskej štátnosti. Ich názorovým 
oponentom boli Slováci, ktorí sa do Ruska dostali až po vypuknutí vojny a Rusko vnímali 
len ako dočasné miesto pobytu svojej emigrácie, pokým sa nezavŕši československý 
program. Možno konštatovať, že všetky diplomatické pokusy Slovákov o urovnanie 
ich vnútorných vzťahov boli neúspešné a tento problém za nich nečakane vyriešila až 
februárová revolúcia 1917 v Rusku.

Slováci budú len „futrom pre českého ľva“: Problematický vzťah Čechov a Slovákov

V máji 1917 pricestoval do Ruska Masaryk. Za jeho prítomnosti sa v Kyjeve zišiel tretí 
zjazd Zväzu, tentokrát aj so zástupcami vojska a zajatcov (Slovákov bolo na zjazde 24). Na 
zjazde bola ustanovená Odbočka ČSNR v Rusku (ďalej len Odbočka), ktorá mala ofi ciálne 
reprezentovať československý politický program v Rusku. Skladala sa z predsedníctva 
a zo štyroch pracovných komisií – organizačne-fi nančná, vojenská, zajatecká a propagačná 
komisia. Do predsedníctva Odbočky bol zvolený Markovič vo funkcii sekretára, ostatní 
Slováci boli zastúpení v jej komisiách (dokopy bolo v Odbočke z 30 členov 7 Slovákov). 
Zažehnanie sporov so Spolkom Štúra a vznik novej inštitúcie však nevyriešili iné problémy, 
ktoré medzi Slovákmi nastali vo vzťahu k ich českým partnerom.

Pre ilustráciu najskôr uvádzam výňatok zo spomienok slovenského učiteľa Mikuláša 
Gaceka, účastníka odboja, ktorý sa ako zajatec ocitol v Kurgane a po februárovej revolúcii 
sa prihlásil do československých légií.41 Ako jeden z vyslaných zástupcov vojska sa 
zúčastnil ofi ciálnej návštevy Masaryka v Boryspile (Borispol – dnešná Ukrajina – mesto 
neďaleko Kyjeva). Vo svojom prejave Masaryk hovoril o stave odbojového hnutia 
a armádnych záležitostiach, no podľa Gacekových slov sa zmieňoval len o Čechoch. 
„A pri každom prechode na novú myšlienku sa nám duša trasie slastným očakávaním: no, 
tieto…nasledujúce slová už budú určené nám…Slovákom… Ale tu sa znenazdajky obloha 

39 Tamže, šk. č. 77.
40 VÚA-VHA Praha, f. ČSNR v Paríži, šk. č. 23.
41 GACEK, Mikuláš. Sibírske zápisky (1915-1920). Martin : Matica slovenská, 1936, s. 93.
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zatiahla veľkou, tmavo-sivou chmárou, zakryla slnko a Masaryk končí.“ Spolu s ďalším 
Slovákom neskrývali svoje sklamanie, no ako píše Gacek, rozhodli sa nepoddávať citom 
a ostatným slovenským vojakom z ich pluku o tom nepovedať.42

O svojej skúsenosti s nazeraním na slovenskú otázku ako záležitosť čisto českú 
napísal už aj spomínaný Janko Jesenský, redaktor Slovenských hlasov (časopis v Rusku 
vydávaný v slovenčine) a člen Odbočky. Pri stretnutí s akýmsi Čechom v roku 1916, ktorý 
mu povedal, že Slováci sú Česi, mu Jesenský odvetil, že aj Česi sú potom Slováci. Túto 
situáciu Jesenský okomentoval prorockými slovami: „Vyslovili sme vlastne základnú 
myšlienku československej teórie. Z nášho rozhovoru vysvitlo, že ona bude spojivom a bude 
rozdelovateľom, bude semenom jednoty a jadrom sváru.“43 Na inom mieste zase písal 
o priebehu slovenskej predporady k plenárnej schôdzi Odbočky v auguste 1917: „Česi sú 
to, - hovoril ktorýsi rečník, - ktorí so Slovákmi nechcú mať nič spoločného. Hovoria vždy 
len o českom vojsku, českom boji, českej politike, českej samostatnosti, českom štáte, českej 
kultúre, českej histórii, ako čo by sme my Slováci nejestvovali. -Vyslovujem svoju obavu, - 
hovoril druhý rečník, - že Slováci majú byť len akýmsi „futrom“ pre českého ľva, a uvidíte, 
že sa dostaneme len do jeho žalúdka. (…) Usniesli sme sa, že vyšleme k predsedovi Národnej 
rady, prof. Masarykovi, deputáciu, aby čím častejšie užíval výrazu „československý“.“44

Na základe uvedených alebo podobných memoárových výpovedí45 samozrejme 
nemožno vyvodzovať jasné závery o tom, že Slováci boli zo strany Čechov neuznávaní 
ako relevantná súčasť odboja, ktorý sa usiloval o vznik spoločného československého 
štátu. Avšak ako ukážem na viacerých príkladoch, akýsi pocit krivdy a nedocenenia 
bol pre slovenskú časť odboja príznačný. Vieme, že Masaryk vnímal slovenskú otáz-
ku prirodzene ako súčasť otázky českej. Taktiež pre väčšinu Čechov bol pojem „česko-
slovenský národ“ synonymom pre „český“, zatiaľ čo pre mnohých Slovákov bol 
takýto prístup neprijateľný.46 V tejto súvislosti sa často hovorí o tom, že išlo o zámer 
vytvoriť z Čechov a Slovákov politický národ, aj keď historik Robert Kvaček považuje 
tieto debaty za preceňované. Pripúšťa, že v nich ide o snahu revidovať český dôraz na 
„etnické čechoslováctvo“.47 Každopádne, nedôslednosť zahraničnej akcie a nejednotnosť 
v používaní výrazov „český“ a „československý“ sa prejavili aj v ofi ciálnych dokumen-
toch48 a okrem zmätku spôsobovali problémy v exilovej spolupráci Čechov a Slovákov, 

42 Tamže, s. 105-106.
43 JESENSKÝ, ref. 26, s. 106.
44 Tamže, s. 166-167.
45 O memoároch, denníkoch a osobných výpovediach ako historických prameňoch pozri: 
ZABLOUDILOVÁ, Jitka. Vzpomínky českých válečných zajatců z 1. světové války. In SEKYRKO-
VÁ, Milada (ed.). Paměti a vzpomínky jako historický pramen. Praha : Národní technické muzeum, 
2006, s. 207-220. ISBN 80-7037-152-8; alebo tiež: DUDEKOVÁ, Gabriela. Zajatci v prvej svetovej 
vojne – význam a miesto memoárov pri výskume. In SEKYRKOVÁ, ref. 46, s. 221-241.
46 DUCHÁČEK, Milan. Československý národ jako ideál a touha. In HRDINA, Martin – 
PIORECKÁ, Kateřina (eds.). Historické fi kce a mystifi kace v české kultuře 19. století. Praha : 
Academia, 2014, s. 185-197, cit. s. 186. ISBN 978-80-200-2344-5.
47 KVAČEK, Robert. Česká společnost a slovenský autonomismus. In K poctě profesora 
Miroslava Hrocha. Praha : Karolinum, 1998, s. 97-106, cit. s 99. ISBN 80-7184-702-X. Tento 
Kvačekov postoj v podstate potvrdil vo svojej štúdii Jaroslav Kučera, ktorý na základe analýzy 
pojmov „národ“ a „národnosť“ v československom právnom systéme medzivojnového obdobia 
skonštatoval, že vytvorenie československého národa v politickom zmysle nemohlo byť za daných 
okolností uskutočniteľným spoločenským procesom. Pozri KUČERA, Jaroslav. Politický či 
přirozený národ? In Český časopis historický, 2001, roč. 99, č. 3, s. 548-568. ISSN 0862-6111.
48 GALANDAUER, Jan. Masarykova politická emigrace a čechoslovakismus. In K poctě 
profesora Miroslava Hrocha, ref. 48, s. 89-95.
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a to nielen v Rusku. Americkí Slováci na základe niektorých ofi ciálnych vyhlásení vyčítali 
svojim českým kolegom, že Slováci sú nespravodlivo braní ako súčasť českého národa, 
a že sa nedostatočne prihliada na ich individuálnu národnú identitu.49

Jasnú predstavu o československom národe pritom nemali ani Česi. Nikdy hlbšie 
neuvažovali o tom, akým spôsobom sa má vytvoriť jednotný československý národ 
a išlo im prioritne o jednotu štátu.50 To mohlo byť spôsobené aj tým, že u Čechov dlho 
prevládali romantizujúce predstavy o slovenskom ľude žijúcom pod Tatrami, ktorý je 
utlačovaný Maďarmi a potrebuje podať pomocnú (českú) ruku. Tento obraz sa nepodarilo 
zmeniť ani aktivitami hlasisticko-prúdistickej generácie či Českoslovanskej jednoty alebo 
vedeckými refl exiami slovenskej kultúry Jaroslav Vlčeka či Josefa Ladislava Píča. Ako 
dokladá Milan Ducháček, romantizujúce diela českých slovakofi lov, publicistická obec, 
ale aj Masarykovo myslenie prispievali k tomu, že „představa běžného Čecha o Slovácích 
se nadále ukájela patriarchální idylou kořenící v kollárovském romantismu (…).“51 

Vráťme sa však k spomínanej sťažnosti Slovákov na nedostatočné používanie pojmu 
„československý“. S touto slovenskou ponosou bol Masaryk skutočne konfrontovaný na 
plenárnej schôdzi Odbočky v Moskve 14. augusta 1917. Ján Országh ako člen organizačno-
fi nančnej komisie Odbočky referoval: „Včera byla porada Slováků, kde bylo navrženo 
vyslat k prof. Masarykovi deputaci se žádostí, aby pokud možno nejvíce užíval názvu 
československý. (…) Je to obecné přání všech Slováků zde v Moskve i v Rusku.“ Vlado 
Hurban z propagačnej komisie sa tiež zapojil do diskusie: „Je vůbec nutno, aby byla 
dodržována terminologie „československý“, má to důležitost citovou a nemalý význam 
agitační.“ Masaryk na to odpovedal, že sa bude snažiť používať termín čo najviac, 
a pripomínal, že jeho program je a vždy bol vedený v zmysle československom.52

Nejednotný spôsob vyjadrovania sa však netýkal len Masaryka, ale ako som už uviedla, 
premietol sa aj do ofi ciálnych dokumentov vydávaných odbojovými orgánmi. Na potrebu 
zjednotenia používania pojmov upozorňoval aj Markovič ako sekretár Odbočky v správe 
z 13. decembra 1917: „Bolo by na čase, keby prezidiálna komisia vyniesla principielné 
usnesenie ohľadom spôsobu písania slova „československý“. Orgány a časopisy OČSNR 
píšu nekonzekventne raz „československý“, raz „česko-slovenský“ a niekedy i „Česko-
Slovenský“. Na základe svojho principiálneho usnesenia by potom prezidium OČSNR 
požiadala všetky orgány Odbočky, menovite i časopisy, aby sa pri písaní tohoto slova 
držaly konzekventne jedného spôsobu.“53 Taktiež Vlado Daxner v správe o činnosti 
vojenskej a náborovej komisie z 2. decembra 1917 naliehal: „Prosím, aby bylo správně 
užíváno názvu našeho vojska. V blanketech pro soupis se mluví o českém vojsku, předseda 
vojenské komise říká českoslovácké vojsko.“54

Zdá sa, že otázka jasného odlišovania významu pojmov „český“ a „československý“ 
bola pre mnohých Slovákov kľúčovou. Slováci boli označovaní za rovnocenného partnera 
Čechov v boji za československú štátnu samostatnosť. Preto ak sa na verejnosti, ako 
aj v prípade Masaryka, hovorilo len o českom hnutí, mali Slováci pocit krivdy. Boli si 
vedomí svojej početnej, a tým aj ideovej nevýhody a je vcelku pochopiteľné, že otázka 
ich rovného postavenia bola pre nich dôležitá. Aj z tohto dôvodu boli výčitky slovenských 

49 HADLER, Franz. Utváření česko-slovenské spolupráce v exilu během první světové války. 
In MOMMSEN, Hans – KOVÁČ, Dušan – MALÍŘ, Jiří (eds.). První světová válka a vztahy mezi 
Čechy, Slováky a Němci. Brno : Matice moravská, 2000, s. 63-72. ISBN 80-902304-8-2.
50 KVAČEK, ref. 48, s. 99.
51 DUCHÁČEK, ref. 47, s. 196.
52 VÚA-VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, Prezídium, šk. č. 22.
53 Tamže, šk. č. 7.
54 Tamže, šk. č. 22.
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predstaviteľov voči svojim českým kolegom často precitlivené. Na druhej strane, z vyššie 
citovaných rozhovorov možno badať tiež tendenciu českých predstaviteľov nepripisovať 
tomuto problému vážnosť a vnímať ho ako malicherný. Na prvý pohľad možno malicherné 
„slovíčkárenie“ však predznamenávalo iný problém, spojený s náborom Slovákov do 
československého vojska.

Problémy s náborom Slovákov do légií

Vznik československých vojenských jednotiek v rámci ruskej armády bol povolený 
od začiatku vojny, ale v obmedzenej miere. Česká družina, ktorá sa stala základom 
československých légií, bola založená v polovici augusta 1914. Spočiatku nasadzovaná 
ako výzvedná jednotka sa postupne rozrástla na pluk a v roku 1916 na prvú československú 
streleckú brigádu. „Teraz kamaráti donášajú nové chýry, novinky, že tvorí sa československé 
vojsko na pobitie Maďarov a Nemcov. (…) Tu by bola príležitosť, ako nikdy: striasť 
maďarské jarmo a dokázať sebe i svetu, že i Slováci hodní sú svobody,“ hovorí Janko 
Vrábeľ, fi ktívna postava z knihy Jozefa Gregora-Tajovského o légiách v Rusku, po tom, 
ako sa mu podarilo dostať do ruského zajatia.55 Práve v zajateckých táboroch bol po páde 
cárskeho režimu a po vyhratej bitke pri Zborove v polovici roka 1917, kde sa aktívne 
vyznamenali aj československé jednotky, povolený nový, širší nábor.

K presviedčaniu na vstup do československých vojsk však neočakávane pribudla aj 
agitácia boľševikov, ktorá nabádala zajatcov k účasti na ich revolučnom hnutí. Takých, 
ktorí sa pridali k boľševickému hnutiu, bola menšina, pretože zajatci buď boli apatickí voči 
politickej propagande (akejkoľvek), alebo si uvedomovali, že angažovanie sa v ruských 
vnútropolitických záležitostiach predĺži termín ich odchodu do vlasti.56 Ibaže ani nábor do 
československých vojsk nebol taký úspešný, ako si možno odbojoví politickí reprezentanti 
predstavovali. Popri niekoľkých zajatcoch so sformovaným politickým presvedčením, 
ktorí vo vstupe do československých légií videli formu politickej angažovanosti, stála 
značná väčšina zajatcov s nevyvinutým politickým vedomím, u ktorých prevládal vplyv 
tradičného agrárneho prostredia uzavretých komunít, z ktorého pochádzali, a politické 
či nacionalistické presviedčanie u nich vyvolávalo skôr pocit nedôvery. Treba dodať, že 
tejto charakteristike zodpovedala prevažná väčšina slovenských zajatcov, ktorí o vstup do 
légií nejavili veľký záujem.57

V tejto súvislosti sa opäť vrátim k priebehu plenárnej schôdze Odbočky v Moskve 
14. augusta 1917, na ktorej po terminologickej výčitke ohľadom používania pojmu 
„československý“ nasledovala diskusia práve o problémoch s náborom Slovákov do 
československého vojska. Jiří Klecanda vo funkcii sekretára Odbočky videl hlavný problém 
v odbornej spôsobilosti náborových emisárov: „Emisaři často nemají potuchy o Slovensku. 
Je nutno vydati pro ně nějakou informační čítanku o slovenských věcech.“58 Nato sa však 
ohradili členovia vojenskej komisie, Česi Josef Ježek a František Čehovský, že pri nábore 
sú emisári o slovenských veciach informovaní a pokiaľ možno sa medzi zajatcov-Slovákov 

55 GREGOR-TAJOVSKÝ, Jozef. Rozprávky o československých legiach v Rusku. Bratislava : 
Comenius, 1920, s. 17.
56 BENKO, Juraj. Medzi nacionalizmom a socializmom: vojnoví zajatci a politická propaganda 
v Rusku v období svetovej a občianskej vojny. In IVANTYŠINOVÁ, Tatiana – KODAJOVÁ, 
Daniela a kol. Východná dilema strednej Európy. Bratislava : SDK SVE, 2010, s. 165-181, cit. s. 
172. ISBN 978-80-970-376-1-1.
57 Tamže, s. 173.
58 VÚA-VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, Prezídium, šk. č. 22.
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vysielajú slovenskí emisári, no tých je veľký nedostatok.59 Vlado Daxner zase poukazoval 
na nedôveru, ktorú slovenskí zajatci pociťovali voči Čechom: „Je tu skutečně silný 
separatismus. Naopak mezi Čechy, zejména mezi intelligenty, je zvyk mluviti s opovržením 
o Slovácích. Ti bolševici a austrofi lští agitátori by jiste neměli tolik úspěchu mezi Slováky, 
kdyby se Češi chovali k Slovákům jinak.“ Iný názor na to mal Pavlů, ktorý takéto argumenty 
pokladal za preceňované: „Neshody v otázce československé jsou v podstatě malichernosti. 
Občas se zapomene napsat „československý“. Ale stejně často Slováci nesprávně říkají 
slovenský místo československý.(…) O zneuznávání a podceňování Slováků nelze mluvit.“60

Citovaná diskusia zo schôdze ukazuje, že českí a slovenskí predstavitelia nemali na 
taktiku náboru slovenských zajatcov jednotný pohľad. Napriek tomu Odbočka pri nábore 
zajatcov začala viac dbať na slovenskú otázku. Do zajateckých táborov bol zasielaný 
leták, ktorý mal Slovákov informovať o spoločnom československom úsilí, a ktorý na 
vyžiadanie ponúkal možnosť zasielania informačných brožúr a slovenských novín do 
táborov, aby sa tým zväčšil počet vstupujúcich dobrovoľníkov.61 Okrem toho sa Odbočka 
snažila medzi slovenských zajatcov vysielať viac emisárov-Slovákov. Slovenskí emisári 
dokonca dostali aj zvláštne pokyny, ako majú odpovedať na najčastejšie kladené otázky 
a námietky slovenských zajatcov. Medzi také patrili napr.: „čo bude s mojou rodinou, 
ak sa mi niečo stane?“, „čo ak vojnu vyhrajú Nemci a Maďari?“, alebo častým bolo tiež 
odvolávanie sa na chorobu, prísahu a pod. Emisári si podľa pokynov mali značiť, kde 
a koľko slovenských zajatcov našli, v akých podmienkach žijú a či by sa zvýšila šanca ich 
vstupu do légií, ak by bol do tábora vyslaný ešte ďalší emisár-Slovák. 62

Skutočnosťou zostávalo, že o československom odbojovom hnutí sa aj napriek činnosti 
Odbočky stále veľa nevedelo. Legionár Andrej Šikura ešte z apríla 1918 spomína, ako na 
stanici v Mariinsk hovoril s niekoľkými Slovákmi, zajatými v roku 1914, ktorí celú dobu 
pracovali v sibírskych dedinách na gazdovstvách, a o československom programe nemali 
potuchy.63 Na jeseň v roku 1918 bol dokonca v Irkutsku zriadený tzv. výchovný tábor pre 
Slovákov, v ktorom mali byť zajatci pod vplyvom agitácie a presviedčania existenčnými 
výhodami tlačení k vstupu do československého vojska. 64 Pre zajatcov-Slovákov zriadil 
sa výchovný tábor v Irkutsku, spomína aj Janko Jesenský. Uvádza, ako pre slovenských 
zajatcov začali písať učebnice o zemepise Slovenska, slovenskom pravopise alebo tiež 
brožúru o histórii revolúcie s názvom „Vojna a mier“.65 Cieľom hnutia bol podľa brožúry 
„slobodný slovenský národ“, ktorý je na základe tradícií a zväzkov vedený k politickej 
jednote s národom českým. „Samostatné Slovensko a samostatné české zeme spojujú sa 
v jeden štátny celok.“ Brožúra vyzývala Slovákov zúčastniť sa tohto hnutia za oslobodenie 
slovenského národa spod maďarského jarma a nabádala každého uvedomelého Slováka, 
aby „dobrým slovom, príkladom v dušiach neuvedomelých ešte slovenských zajatcov 
zapálil oheň lásky k národu“.66 Napriek týmto snahám, historik Juraj Benko správne 

59 Tamže, šk. č. 22.
60 Tamže, šk. č. 22.
61 VÚA-VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, Slovenský odbor, šk. č. 76.
62 Tamže, šk. č. 77.
63 URBANOVÁ, Blažena – VRÁBEL, Ferdinand. Spomienky ruského legionára Andreja Šikuru 
z Mošoviec. In Vojenská história, 2010, roč. 14, č. 2, s. 137-173, cit. s. 152. ISSN 1338-7154.
64 BENKO, Juraj. Vojnová socializácia mužov v armáde, v zajatí a v légiách (1914-1921). In Forum 
Historiae, Dostupné na internete [online]: http://www.forumhistoriae.sk/documents/10180/39170/
benko.pdf, cit. 25. 7. 2017.
65 JESENSKÝ, ref. 26, s. 224.
66 Brožúra Vojna a mier, zostavená Jozefom Gregorom Tajovským. In VÚA-VHA Praha, f. 
OČSNR v Rusku, Slovenský odbor, šk. č. 77.
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poznamenáva, že slovenskí legionári sa s československým legionárskym spoločenstvom 
hodnotovo zžili až ex post.67

Jadrom problému s náborom slovenských dobrovoľníkov do československého vojska 
bola skutočnosť, že Slovákov bolo v Rusku podstatne menej než Čechov. Napriek tomu, 
že Odbočka sa snažila vyvíjať v táboroch širokú informačnú kampaň a povolávať do 
radov náborových emisárov čo najviac Slovákov, problém kvantitatívneho nedostatku 
slovenských predstaviteľov vyriešiť nemohla. Okrem toho sa k početnej nevýhode 
pridával aj fakt politickej nevyspelosti slovenských zajatcov.

Z Ruska do Paríža

Od legionárov sa ale vrátim späť k Markovičovi. Bol si vedomý problémov s náborom 
Slovákov, preto úradnícka práca vzdialená od náborovej činnosti ho nijak obzvlášť netešila. 
Pripomeniem, že po poslednom zjazde Zväzu v máji 1917, na ktorom bola vytvorená 
Odbočka, získal funkciu sekretára a tým sa ako jediný Slovák ocitol v predsedníctve 
ofi ciálneho odbojového orgánu v Rusku. No už pár dní po prijatí tohto postu poslal 
prezidiálnej komisii Odbočky svoju žiadosť o rezignáciu z funkcie sekretára: „Na toto 
miesto v našej spoločnosti je hodne ľudí povolanejších, zkúsenejších a schopnejších, 
kdežto agitácia tlačou i slovom medzi slovenskými zajatcami vyžaduje mnoho práce 
a počet pracovníkov na tomto poli je veľmi obmedzený. Moje miesto je medzi týmito 
pracovníkmi a len medzi nimi.“68 Dalo by sa polemizovať, či toto boli skutočné a jediné 
príčiny podania jeho žiadosti o vzdanie sa funkcie. Odpoveď prezidiálnej komisie na 
Markovičovu žiadosť som v archíve nenašla. Avšak je zrejmé, že jeho rezignácia prijatá 
nebola, pretože Markovič pôsobil vo funkcii sekretára celý nasledujúci rok. V decembri 
1917 bol ustanovený tiež za správcu expozitúry Odbočky v Moskve a zároveň referenta 
pre fi nančné záležitosti Odbočky.69 Nechcená práca v predsedníctve však napokon 
Markovičovi otvorila cestu do centra československej odbojovej politiky – do Paríža.

Ešte v prvej polovici roka 1918 Markovič ako zástupca Odbočky absolvoval rokovania 
v Omsku a Moskve o odchode československého vojska z Ruska. Na konci mája 
z Moskvy informoval Odbočku (v tej dobe kvôli vojenskej hrozbe presťahovanú z Kyjeva 
do Pyriatynu – mesto na Ukrajine), že francúzskou vládou bolo udelené rozhodnutie 
o odchode časti československého armádneho zboru cez Archangeľsk, pretože možnosť 
lodnej dopravy z Vladivostoku bola obmedzená.70 A o necelé dva mesiace sa už Markovič 
nachádzal v Paríži ako spolupracovník ČSNR.

Okolnosti Markovičovho odchodu nie sú jednoznačne známe.71 Janko Jesenský 
uvádza, že v apríli 1918 si pracovníci Odbočky mali možnosť zvoliť, či chcú zostať 
v Rusku alebo odísť do Francúzska: „V kancelárii Odbočky bol vyložený hárok s dvoma 
rubrikami. Jedna mala obsahovať mená tých, ktorí chceli ísť do Francúzska, druhá tých, 
čo by radšej zostali v Rusku. Do jednej alebo do druhej sme sa mali zapísať.“ 72 Markovič 

67 BENKO, ref. 65, cit. 25. 7. 2017.
68 VÚA-VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, Slovenský odbor, šk. č. 77.
69 VÚA-VHA Praha, f. OČSNR v Rusku, Prezídium, šk. č. 7.
70 KUDELA, Josef. S naším vojskem na Rusi, II, Na druhou stranu. Praha : Památník Odboje, 
1923, s. 170.
71 Marián Hronský uvádza, že Markovič odišiel na jar 1918 do Paríža na Benešovo pozvanie, 
neodvoláva sa však na zdroj, z ktorého túto informáciu čerpá. In HRONSKÝ, ref. 2, s. 88.
72 Jesenský sa rozhodol pre Francúzsko, do ktorého sa ale kvôli komplikovanej situácii odsunu 
československých legionárov na západ, a kvôli jeho zvoleniu za podpredsedu Odbočky, napokon nedostal. 
Markovičov odchod do Paríža spomína, no bez podrobnejšieho opisu. In JESENSKÝ, ref. 26, s. 186, 206.
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svoj presun z Ruska do Paríža opisuje len stroho: „Koncom r. 1917 a v r. 1918 prichodili 
do Francúzska slovenskí dobrovolníci z Ameriky i z Ruska a Rumunska. Tak sa dostalo 
do kancelárie Č.S.N.R. v Paríži niekoľko slovenských spolupracovníkov (…), ku ktorým 
v júli 1918 pridružil som sa i ja.“73 Edvard Beneš taktiež nehovorí nič bližšie o príchode 
Markoviča do Paríža. Jeho meno uvádza len v súvislosti s tlačovou a propagačnou prácou, 
ktorej sa od roku 1918 Markovič začal zúčastňovať.74

Odchod z Ruska do Paríža so sebou priniesol zásadnú zmenu (nielen) pracovných 
pomerov. Z komplikovanej ruskej politickej situácie sa Markovič ako spolupracovník 
ČSNR dostal do západného politického prostredia a po boku Edvarda Beneša aj do 
centra diplomatických kruhov. Pôsobil vo funkcii šéfredaktora časopisov Československá 
samostatnosť a La Nation Tchéque. Zúčastnil sa politických rokovaní v Ženeve v októbri 
1918, ale aj parížskej mierovej konferencie. Práca pod Benešovým vedením mala na 
Markoviča veľký vplyv a možno povedať, že bola určujúca pre neskoršie Markovičovo 
pôsobenie na pôde celoštátnej československej politiky.
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D. BORBÉLYOVÁ: TEILNAHME VON IVAN MARKOVIČ
AM TSCHECHOSLOWAKISCHEN BEFREIUNGSKAMPF IN RUSSLAND 1914 – 1918

Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der Persönlichkeit von Ivan Markovič und insbesondere mit 
seiner Tätigkeit im Ersten Weltkrieg. Markovič gehörte in dieser Zeit zu den aktiven Teilnehmern 
des tschechoslowakischen Befreiungskampfes in Russland, wo er zunächst als Überläufer aus den 
Rängen der österreichisch-ungarischen Armee eine Zeitlang im Gefangenenlager verbrachte. Mit der 
Hilfe von Bohdan Pavlů, dem späteren tschechoslowakischen Botschafter in Moskau, ist es Markovič 
gelungen, die Entlassung aus dem Gefangenenlager zu erzwingen. Anschließend stieß er zum 
Verband der tschechoslowakischen Vereinigung der tschechoslowakischen Verbände in Russland. 
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Als Anhänger des Masarykschen politischen Konzepts der Gründung eines gemeinsamen Staates 
der Tschechen und Slowaken geriet er in Konfl ikt mit dem „Ľudovít-Štúr-Slowakisch-russischen 
Verband“, der für eine künftige Anbindung der Slowakei an Russland plädierte. Die Tätigkeit des 
„Štúr-Verbandes“ stellte den einheitlichen tschechoslowakischen Charakter des Befreiungskampfes 
in Frage. Für zusätzlichen Wirbel sorgte die Tatsache, dass der „Štúr-Verband“ durch den Bund der 
Slowaken in den USA – die Slowakische Liga – unterstützt wurde und sich dem von Josef Dürrich, 
einem politischen Kontrahenten Masaryks, angeführten Nationalrat angeschlossen hatte. Trotz 
der diplomatischen Bemühungen Markovičs und anderer Persönlichkeiten konnte der politische 
Streit erst nach der russischen Februar-Revolution von 1917 beigelegt werden. Die Autorin des 
Beitrags weist darauf hin, dass für den slowakischen Befreiungskampf im 1. Weltkrieg neben dem 
tschechoslowakischen Programm auch die Förderung des slowakischen Nationalbewusstseins von 
Bedeutung war. Tschechischerseits gab es wiederum Tendenzen, diesbezügliche Ansprüche der 
Slowaken zu missachten. Darüber hinaus werden im Beitrag auch Probleme beleuchtet, die u.a. 
mit der Anwerbung von slowakischen Kriegsgefangenen in die tschechoslowakischen Legionen 
in Russland zusammenhängen. Diese ergaben sich zum einen aus der relativ niedrigen Zahl von 
slowakischen Kriegsgefangenen (im Vergleich mit den Tschechen) und zum anderen aus dem Mangel 
an slowakischen Emissären, die in den Gefangenenlagern für den Eintritt slowakischer Soldaten 
in die tschechoslowakischen Legionen werden würden. Gerade in dieser Frage zeigte sich die 
Kompliziertheit des tschechisch-slowakischen Verhältnisses: die slowakischen Kriegsgefangenen 
reagierten auf die Anwerbungsversuche der tschechischen Emissäre mit Mistrauen. Abgesehen 
davon begegneten sie jeglichen politischen Überzeugungsversuchen mit Apathie. Die Filiale des 
Tschechoslowakischen Nationalrates in Russland als der oberste Organ des Befreiungskampfes, 
in deren Vorstand Markovič mitarbeitete, schenkte den Schwierigkeiten bei der Anwerbung der 
slowakischen Kriegsgefangenen in di tschechoslowakischen Legionen in Russland zwar große 
Aufmerksamkeit, die zahlenmäßige Unterlegenheit der Slowaken gegenüber den Tschechen konnte 
sie allerdings nicht lösen. Bis zur Jahreshälfte 1918 arbeitete Markovič als Sekretär der Filiale des 
Tschechoslowakischen Nationalrates in Russland, danach zog er nach Paris und arbeitete in der 
Zentrale des Nationalrates unter der politischen Leitung von Edvard Beneš.
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ARCHITEKTÚRA HISTORICKÝCH KASÁRNÍ
NA SLOVENSKU (2. časť)
Historicko-spoločenský a architektonický vývoj
v období rokov 1918 – 1939 a vplyv vojenskej architektúry
na podobu slovenských miest

LAURA PASTOREKOVÁ

PASTOREKOVÁ, L.: Architecture of the Historical Barracks in Slovakia. (Part 2.). 
Historical, Social and Architectural Development in 1918 – 1939 and the Impact of 
Military Architecture on the Appearance of Slovak Cities. Vojenská história, 1, 22, 
2018, pp 22-55, Bratislava.
Even if in terms of the highest intensity of construction and development of the 
modern military barracks, we may consider the period of dualist Austria-Hungary as 
the breakthrough period, the army played an important role in the process of formation 
of the common state of the Czechs and Slovaks as well. The military design offi ce 
operating under the Territorial Military Building Directorate and established during 
the First Czechoslovak Republic had taken over the spatial and layout regulations from 
the monarchy era, however, due to the territorial repartitioning, it had to build a lot 
of new military structures in the newly originated border areas. Thus, several large 
barrack areas grew all around the country, often infl uencing the material structure of 
the cities and its subsequent construction development in a substantial way. Therefore 
(as a follow-up to the contribution published in the previous issue of the Vojenská 
história journal 4/2017), the study clarifi es the architectural, historical and social 
development of the barracks after 1918 and analyses the impact of military architecture 
on the appearance of the selected Slovak cities. The text characteristics of individual 
settlements and barracks are accompanied by the graphic map schemes marking the 
spatial effect of the military buildings.
Military history. 1918 – 1939. Impact of Military Architecture on the Appearance of 
Slovak Cities. Barracks, military buildings, barrack architecture, urban planning, city

Dňa 28. októbra 1918 vznikol nový štát spájajúci tri historicky aj hospodársky rozdielne 
celky: Slovensko, Česko a Podkarpatskú Rus. Napriek značne znevýhodnenému postaveniu 
slovenských obyvateľov a snahe českej strany viesť jednotnú centralizovanú politiku sa na 
našom území prvýkrát zaviedol demokratický politický režim a naskytla šanca na budovanie 
vlastnej administratívnej a národnej identity. Maďarské obyvateľstvo a jeho politická 
reprezentácia sa ešte dlho po tomto ustanovení nechceli zmieriť s novým prerozdelením, ako 
aj so zánikom stáročnej monarchie, a preto na našom území prebiehali boje až do leta 1919.

Základným predpokladom na udržanie suverénnosti a obrany novovzniknutého štátu bola 
armáda. Po odchode maďarských vojsk sa začal proces budovania novej čs. brannej moci, čo so 
sebou prinieslo celý rad komplikácií. Česká a slovenská strana krajiny sa v predošlom zriadení 
nachádzali v opačných častiach monarchie, čiže disponovali aj rozličným administratívnym 
a teritoriálnym zložením. Medzi slovenským, vojnou vyčerpaným obyvateľstvom navyše 
prebiehala značná nevôľa vykonávať vojenskú službu a akceptovať prítomnosť vojska, ktorá 
bola pravdepodobne v ľuďoch zakorenená ešte z čias monarchie. Táto situácia sa musela 
vyriešiť jedine unifi káciou celého československého vojska spolu s novým teritoriálnym 
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rozdelením. Ministerstvo národnej obrany rozdelilo štát do 4 zemských krajinských obvodov 
so sídlom v Prahe, Brne, Bratislave a Užhorode (po roku 1925 sa Zemské vojenské veliteľstvo 
presunulo do Košíc).1 V novej republike sa systém doplňovania armády naďalej realizoval 
podľa všeobecnej brannej povinnosti. Na základe štrnástich mierových bodov prezidenta 
Wilsona o štátnom zbrojení obmedzenom na najnižšiu mieru, zodpovedajúcu domácej 
bezpečnosti, bol mierový početný stav vojakov stanovený na 150 000 mužov.2

Na Slovensku sa celkovo oproti obdobiu Rakúsko-Uhorska zvýšil počet posádok, 
ale najzásadnejší vplyv na výstavbu kasární malo ich územné prerozdelenie v dôsledku 
zahraničnopolitickej situácie. Niektoré mestá tým stratili svoju strategickú polohu, naopak, 
v južnej časti Slovenska bolo umiestnených mnoho nových menších posádok. Ubytovacie 
podmienky vojakov sa tak v niektorých prípadoch vrátili o niekoľko desaťročí dozadu, keď 
bola armáda nútená hľadať rýchle náhradné ubikácie v priestoroch opustených budov alebo 
prostredníctvom dočasných drevených barakov.3 Už krátko po vzniku Československa začali 
mestá s výstavbou kasární podľa nového územného prerozdelenia. Hospodárska situácia sa 
však v mnohom oproti stavu spred vojny skomplikovala a návratnosť investícií vložených 
do ich výstavby sa značne znížila.4 Napriek tomu mali mestá stále záujem na ich výstavbe 
hlavne z dôvodu armádnej podpory miestneho trhu a zmluvných štátnych objednávok.5

Výstavba nových vojenských areálov sa riadila podľa predpisov prevzatých ešte z čias 
Rakúsko-Uhorska. Spoločné ubytovanie naďalej rozdeľovalo kasárne podľa typu do prvej 
a druhej kategórie. Prvú skupinu tvorili účelovo vystavané objekty a druhú stavby adaptované 
na vojenské účely. Budovy, ktoré vojsko používalo už v predchádzajúcom období, nemuseli 
byť znova klasifi kované. Dokonca aj výmera priestoru na jedného vojaka (plocha 4,5 m2 
a objem 15,3 m3) zostala nezmenená ešte z roku 1879.6 Plány budov zabezpečovali Zemské 
vojenské stavebné riaditeľstvá a ich Vojenské projektové kancelárie, pričom pôdorysy kasární 
vychádzali z úplne rovnakých dispozičných zásad ako v čase monarchie, dokonca niektoré 
plány stavieb boli takmer identické ako vzorové projekty profesora Grubera „Beispiele 
für die Anlage von Kasernen“ z roku 1880. Posun architektonického myslenia a zmenu 
historickej epochy naznačovali azda len strohejšie a racionálnejšie fasády novostavieb 
(v prvých rokoch inšpirované národným slohom – rondokubizmom). Stavebné objekty 
združené na spoločnom pozemku po dokončení dostali spoločné trvalé pomenovanie, 
jednotlivé stavby v rámci areálu sa potom označili rímskymi číslicami (Interiérové priestory 
na značili arabskými číslami tak, ako boli zaznamenané už v plánoch).7 V rámci funkčného 
zamerania kasární začali do úzadia ustupovať jazdecké kasárne, naopak, najväčší rozmach 
zažili kasárne delostrelecké a postupne sa začalo rozvíjať aj vojenské letectvo.

1 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, zv. IV. 
(1914 – 1939). Bratislava : MO SR vo Voj. inf. a tlačovej agentúre 1996, s. 140. ISBN 80-88842-05-0.
2 SEGEŠ, Vladimír a kol. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov. Praha : Ottovo nakladatelství, 
2015, s. 249. ISBN 578-80-7451-46-2.
3 LIPTÁK, Ľubomír. Armáda a mestská spoločnosť na Slovensku v medzivojnovom období 
(náčrt problematiky). In Vojenská história, 1999, č. 3, s. 6-7. ISSN 1335-3314.
4 Tamže, s. 8.
5 Tamže, s. 9.
6 Ubytovacie zákony ďalej špecifi kujú výmerou pre dôstojníkov 6,2 m2 na osobu. Z celkového 
obsadzovacieho priestoru kasární musia 2 až 3 % tvoriť priestory pre ošetrovanie chorých vojakov 
s minimálnou výmerou 24 m3 na osobu. Kancelárie sa môžu nachádzať v spoločnej budove s bytmi 
pre dôstojníkov, ale každá jednotka musí mať osobitný vchod. Ubikácie mužstva musia byť 
vždy situované v samostatných objektoch. Viac: VHA Bratislava, Zbierka vojenských predpisov. 
H-III-35: Zákony o ubytovaní vojska, 1934.
7 VHA Praha, Služební předpisy čs. armády 1918 – 1939. T-V-1c-1: Správa vojenských 
stavebních objektů, 1927.
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Už v priebehu 20. rokov sa Československu podarilo zrealizovať nové vojenské areály 
vo viacerých oblastiach. Na území Slovenska vystavali kasárne napríklad v Liptovskom sv. 
Mikuláši (Považské kasárne), Turčianskom sv. Martine (Kasárne horského práporu), Žiline 
(Kasárne J. M. Hurbana), Poprade (Tatranské kasárne) a na juhu v Šahách (Kasárne generála 
Pellého), Petržalke (Jelínkove kasárne) alebo Rimavskej Sobote (Daxnerove kasárne).8 

S plynúcim časom sa začali postupne zlepšovať aj vzťahy medzi civilným obyvateľstvom 
a vojskom. Odhliadnuc od ekonomickej prosperity, ktoré v ťažkej hospodárskej situácii 
prinášali posádky do miest, organizovali vojaci rôzne koncerty plukovných hudieb, 
usporadúvali rôzne večierky, prednášky, slávnostné akcie, organizovali spevácke zbory, 
tanečné zábavy a rôzne športové spolky a preteky. Vďaka týmto kultúrnym podujatiam 
mohlo byť civilné obyvateľstvo konfrontované aj s tou „ľudskou“ stránkou armády, čo 
značne zlepšilo jej celospoločenskú akceptáciu.9 

V 30. rokoch začalo československé armádne velenie s rozsiahlou modernizáciou 
armády. Dôvodom tohto rozhodnutia bola vrcholiaca hospodárska kríza, vzostup nacizmu 
a s ním spojené vojenské ohrozenie republiky zároveň s neúspechom konferencie 
o odzbrojení v Ženeve z roku 1932.10 Československo na túto situáciu reagovalo nielen 
zvýšenou intenzitou výstavby nových a rozširovaním existujúcich kasární, ale aj budova-
ním obranných línií na mnohých hraničných územiach. Porušenie mierových dohovorov zo 
strany nacistov donútilo okolité štáty k zvyšovaniu početného stavu vojakov a budovaniu 
zbrojného priemyslu. Spolu s nemeckou agresiou sa zmenil aj vojenský význam slovenskej 
časti krajiny, ktorá nebola v priamom kontakte s nemeckými hranicami a v prípade 
vojnového konfl iktu mohla vykonávať ofenzívu Československej republiky.11 Len v roz-
medzí rokov 1935 až 1939 boli na Slovensku dobudované nové kasárne v Brezne, 
Topoľčanoch, Liptovskom sv. Mikuláši, Novom Meste nad Váhom, Senici a ďalších 
lokalitách. Stupňujúcemu napätiu v roku 1938, ktoré sa skončilo napriek všeobecnej 
mobilizácii československej brannej moci mníchovským diktátom, ale už nebolo možné 
zabrániť. 30. september 1938 vstúpil do dejín ako začiatok konca 1. ČSR.

Dvadsať rokov fungovania prvého spoločného štátu Čechov a Slovákov prinieslo veľa 
progresívnych zmien v oblasti politiky a hospodárstva, i vzdelania, umenia a architektúry. 
V oblasti vojenských stavieb – kasární sa ale práca projektantov, paradoxne, opierala 
o poznatky z čias rakúsko-uhorskej monarchie a pravidiel rakúskych ríšskych architektov. 
Otázkou ostáva, či tak urobili z čisto praktického hľadiska použitím rokmi overených 
a funkčných princípov plánovania, alebo počas krátkej existencie nového štátu z časového 
a fi nančného hľadiska nebolo možné pristúpiť k zvyšovaniu priestorového štandardu 
hľadaním nových architektonických riešení. Význam vojenských areálov z obdobia 
rokov 1918 – 1939 tak spočíva prevažne v ich historickej a spoločenskej hodnote, ako 
symbol budovania nového suverénneho európskeho národa.

Kasárne v súčasnosti

Počas rokov druhej svetovej vojny bol Slovenský štát len akýmsi satelitom Nemeckej 
ríše a nacisti po rozsiahlej konfi škácii vojenského materiálu a výzbroje ovplyvňovali 
aj budovanie armády. Po obnovení Československej republiky sa štát na krátky čas 
pokúsil vybudovať novú armádu, ale už v roku 1948 bolo toto snaženie prerušené ďalšou 

8 VHA Bratislava, dep. č. 107, StR Bratislava a Košice.
9 LIPTÁK, Armáda, ref. 3, s. 10-18.
10 SEGEŠ a kol. Vojenské dejiny, ref. 2, s. 259.
11 Tamže, s. 260.
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totalitnou ideológiou. Komunistická strana potrebovala pre úplné prevzatie moci v štáte 
ovládnuť najmä všetky armádne zložky, a tak začala s jej ďalšou prestavbou, tentokrát 
podľa sovietskeho vzoru. Napriek udržaniu všeobecnej brannej povinnosti štát už nemusel 
realizovať takú rozsiahlu výstavbu nových kasární ako v čase Rakúsko-Uhorska a 1. ČSR. 
Až v roku 1968 počas okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy bola armáda 
povinná v kasárňach ubytovať opäť veľký počet nových vojakov (asi 150 000 mužov 
sovietskej armády), táto situácia sa však riešila zväčša dislokáciou slovenských a českých 
posádok do iných lokalít a následným uvoľnením existujúcich vojenských kasární (na 
Slovensku to boli napríklad kasárne v Michalovciach, Ružomberku, Zvolene, Vrútkach, 
Novom Meste nad Váhom, Lešti, Rimavskej Sobote, Sliači, Vlkanovej a i.).12 Napriek tomu, 
že sovietski vojaci zotrvali v Československu až do roku 1991, už v priebehu 80. rokov 
nastal v Európe spolu so zmierňovaním napätia aj proces postupného odzbrojovania.13 Po 
páde komunistického režimu mohla aj naša krajina vykonať zmenu armády z útočnej na 
obrannú a postupne znižovať početný stav vojakov. V druhej polovici 90. rokov sa zasa 
vyvinul trend profesionalizácie ozbrojených síl, do ktorého sa zapojilo aj Slovensko a dva 
roky po vstupe do NATO opustili armádu poslední vojaci všeobecnej brannej služby.14 

V rámci tejto transformácie profesionálna vojenská posádka zostala pôsobiť už len 
v niekoľkých kasárenských areáloch podľa zamerania (v súčasnosti sú stále využívané armádou 
napríklad kasárne v Žiline, Prešove, Topoľčanoch, Michalovciach, Martine a i.).15 Niekoľko 
ďalších kasární postupne armáda od roku 2004 uvoľnila v prospech miest a niektoré vojenské 
areály dodnes hľadajú svoje nové využitie. V posledných rokoch sa preto najviditeľnejšie 
prejavil rozsah a počet objektov kasární, ktoré sa z chránených tajných komplexov razom 
stali prístupné aj civilnej verejnosti. V rámci štúdia našej vojenskej histórie sa tak začala 
pozornosť upriamovať aj na jej stavebnú i architektonickú stránku a naskytla možnosť ich 
podrobnejšieho skúmania. Po sumarizácii poznatkov o celkovom počte vystavaných areálov 
sa však ukázalo, že kasárne v dobe ich utajenia pred verejnosťou pružne reagovali na aktuálnu 
politickú situáciu striedavých javov mobilizácie a ozbrojovania, a preto mnoho týchto budov 
zaniklo alebo zmenilo svoju pôvodnú funkciu už v priebehu 20. storočia.16 

Z uvedenej analýzy architektúry kasární napokon vyplynulo, že ide o jedinečný typologický 
druh, ktorý je charakterizovaný svojimi jasnými architektonickými a urbanistickými znakmi. 
Architektonické základy kasární boli položené už v období antiky, neskôr boli tieto stavby 
„znovuobjavené“ pod vplyvom novovekej modernizácie vojenstva a svoju defi nitívnu hmotnú 
podobu dostali počas 19. storočia. V európskych dejinách prešli dlhým stavebným vývojom, 
ktorý spravidla reagoval na spoločenskú situáciu a poznatky danej doby, a preto je dnes 
nevyhnutné určiť nielen architektonický, ale aj historicko-spoločenský význam jednotlivých 
stavieb kasární a podľa toho zachovať pre budúce generácie tie najhodnotnejšie z nich.

Vzťah armády a mesta na Slovensku

Vojenské posádky sa už za pár rokov od zavedenia všeobecnej brannej povinnosti nachádzali 
vo všetkých častiach bývalej rakúsko-uhorskej monarchie. Keďže množstvo vybudovaných 

12 Tamže, s. 488.
13 Tamže, s. 497.
14 SEGEŠ, Vladimír a kol. Slovensko. Vojenská kronika. Bratislava : Perfekt 2007, s. 160. ISBN 
978-80-8046-381-6.
15 Tamže, s. 161.
16 Viac: online mapa kasární na Slovensku. Autor: Laura Pastoreková, 2016. Dostupné na 
internete: https://fusiontables.google.com/DataSource?docid=1O99PvP2VKmGqyxOsf5Z7ALU_ 
7hEMLx8KEbxNa5c & pli=1
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vojenských stavieb vychádzalo najmä z iniciatívy samotných miest, ich rozmiestnenie v rámci 
krajiny určoval záujem daného mestského zastupiteľstva a jeho fi nančné možnosti. Na území 
dnešného Slovenska boli na prelome 19. a 20. storočia posádky rozmiestnené vo väčšine 
väčších sídel. Tie sa z uvedených hospodárskych a kultúrnych dôvodov snažili pritiahnuť 
čo najväčší počet vojakov, takže vojenské stavby ovplyvňovali celkový architektonický 
a urbanistický charakter miest nielen priamo svojou hmotnou štruktúrou, ale aj nepriamo 
prostredníctvom podpory miestneho priemyslu, obchodu a služieb.

Veľkosť a polohu kasární v sídle determinoval ich historický a stavebný vývoj. Konkrét-
ne umiestnenie jednotlivých vojenských stavieb určovali mestskí inžinieri a úradníci 
síce vždy individuálne podľa kompozície mestskej štruktúry, dostupných pozemkov 
a terénneho reliéfu krajiny, ale po zovšeobecnení môžeme kasárne z urbanistického 
hľadiska zaradiť do troch kategórií. Najstaršie budovy kasární, prípadne kasárne vysta-
vané ako samostatný objekt, bývali spravidla umiestnené vo vnútornom meste, ale 
v tesnom kontakte na mestskú fortifi káciu. Druhý typ urbanistického situovania nastal 
v 19. storočí po zbúraní opevnenia, keď mestá kasárňami a inými verejnými stavbami 
zapĺňali priestranstvá niekdajšej fortifi kácie. Sem patrili aj kasárne s centrálnym átriom – 
cvičiskom, ktoré armáda budovala najmä pre domáce vojsko honvédov v miestach väčších 
posádok. Nachádzali sa na rozhraní vnútorného mesta a periférie, zväčša na okraji starej 
stredovekej štruktúry v mieste niekdajších hradieb. Do tretej kategórie možno zaradiť 
kasárenské areály, ktoré vznikali od konca 19. storočia, zaberali najväčšie plochy (preto 
boli situované v okrajových častiach mesta) a vyžiadali si najvyššie fi nančné nároky na 
výstavbu. Objekty a areály kasární sa tak v dôsledku zmeny ich charakteru, priestorových 
nárokov a v súvislosti s urbanistickým vývojom miest presunuli z centra na perifériu.

Na začiatku 20. storočia sa v slovenských sídlach nachádzalo v spoločnej armáde 
a honvédstve viac ako 19 000 vojakov.17 Z toho najväčší počet z nich bol dislokovaný 
v Bratislave a Košiciach, ktoré ako hlavné centrá horného Uhorska zhromažďovali 
aj inštitúcie vojenských škôl a veliteľstiev. Podľa celkového vojenského postavenia 
a počtu vojenských stavieb tak medzi najvýznamnejšie posádkové mestá na Slovensku 
zaraďujeme Bratislavu, Komárno, Prešov a Košice. Nepochybne dôležitú úlohu v rámci 
vojenskej histórie však zohrávali aj mestá, ktoré neboli hlavnými centrami monarchie, ale 
počet mužov miestnej posádky tvoril veľké percento z celkového počtu občanov. Takými 
sídlami boli Trenčín, Nitra, Lučenec a Levoča.18 

Bratislava

Počiatky výstavby stredovekého mesta » Dejiny mesta Bratislava sú spojené 
s vojenstvom už od počiatku svojho vývoja. Najstarším sídlom vojenskej posádky bol 
Bratislavský hrad, ktorý najmä vďaka svojej strategickej polohe v blízkosti Dunaja 
na križovatke obchodných ciest ubytovával vojakov v podstate už od počiatku svojho 
vzniku. Jeho charakteristický vzhľad trojpodlažnej štvorcovej hmoty s dnešnými 
rozmermi pochádza z roku 1430.19 Počas výstavby mesta v stredoveku bola najdôležitejšia 
obrana hradného areálu a samotného vnútorného mesta, pričom ešte neexistovala stála 
armáda, a preto nebolo potrebné budovať špeciálne vojenské objekty. V roku 1536 sa 

17 DANGL, Vojtech. Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia. Bratislava : Veda 2006, 
s. 83. ISBN 978-80-224-0919-3.
18 Tamže, s. 92-93.
19 CMOREJ, Július. Bratislava – Svedectvo historických pohľadníc. Poprad : Nakladateľstvo 
Region Poprad 2004, s. 162. ISBN 80-969100-6-X.
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stala Bratislava hlavným mestom uhorského kráľovstva, čo podnietilo výstavbu nových 
verejných stavieb a silnejšieho opevnenia. V spomínanom období v podhradí vybudovali 
aj vojenský arzenál, preslávený najmä vďaka návšteve ruského cára Petra Veľkého v roku 
1698. Arzenál sa nachádzal vedľa niekdajšej Vodnej veže, bol to jednoduchá líniová 
dvojpodlažná stavba, ku ktorej bol prielukou pripojený ďalší objekt cisársko-kráľovského 
arzenálu.20 V 19. storočí sa v budove okrem skladov nachádzali aj vojenské pekárne, 
vďaka čomu bol tento objekt známy ako Pekárske kasárne.

Prvé účelové kasárne mimo hradného areálu postavili v Bratislave v rokoch 1759 – 1763 
na podnet samotných mešťanov, ktorí sa chceli odbremeniť od povinnosti ubytovávať 
vojakov vo vlastných domácnostiach.21 Vodné kasárne vybudovali na dunajskom nábreží 
za hradbami vnútorného mesta. Zo stavebného hľadiska predstavovali kasárne rozľahlú 
trojpodlažnú polyfunkčnú stavbu s vlastným centrálnym átriom – cvičiskom. Pôvodné 
drevené hradné kasárne taktiež v priebehu 18. storočia nahradili murovanou budovou 
pri bašte Luginsland. Za najväčšej tereziánskej prestavby hradu postavili k existujúcim 
kasárňam ďalšie bočné budovy na ubytovanie vojska a ustajnenie koní. Bola to sústava 
jeden až dvojpodlažných stavieb, ktoré boli umiestnené okolo samotného hradu a tvorili 
aj súčasť jeho opevnenia. Nakoniec od roku 1802 patril vojenskej posádke celý hradný 
areál, ktorý ale údajne neopatrnosťou samotnej armády vyhorel o 9 rokov neskôr 
a vojakom ostali opäť len niektoré bočné objekty.22

Prvá polovica 19. storočia » Po strhnutí mestských hradieb armáda nové vojenské budovy 
niekoľko desaťročí nestavala a priestory na ubytovanie vojakov získavala v budovách, 
ktoré stratili svoju pôvodnú funkciu. V roku 1787 získala bývalý miestodržiteľský palác 
na Hlavnom námestí, v rokoch 1849 – 1859 užívala priestory bývalej kráľovskej komory, 
v roku 1857 adaptovala pre svoje účely palác po kníhtlačiarovi Landererovi na Šafárikovom 
námestí.23 V tomto období sa vnútorné mesto postupne prepájalo s predmestiami 
a v priestoroch bývalých hradieb vznikali obytné bloky so šľachtickými palácmi.

Rakúsko-Uhorsko » Po zavedení povinnej brannej služby vojaci obsadili aj budovu 
bývalého lazaretu na Špitálskej ulici24 a Pálffyho palác na Zámockej ulici.25 Neustále 
zvyšovanie početného stavu vojsk spôsobilo, že už o pár rokov ani tieto priestory nestačili 
a mesto opäť začalo s výstavbou nových účelových vojenských objektov. Spolu so 
severovýchodným rozvojom Bratislavy tak armáda postupne zapĺňala voľné plochy na 
okraji mestskej štruktúry. Okrem výstavby honvédskych kasární, ktoré sa nachádzajú na 
rožnom pozemku Obchodnej a Mariánskej ulice, sa namiesto samostatných átriových 
objektov už stavali celé kasárenské areály. V roku 1894 vystavali podľa projektu Erwina 
Riegera Kasárne pechoty, ktoré sa nachádzali na rohu Šancovej a Štefanovičovej ulice. 
V priamej nadväznosti na ne vojaci postavili vojenskú väznicu a jazdeckú školu. Už 
o dva roky neskôr stáli v priestore medzi dnešnou Šancovou a Legionárskou ulicou nové 

20 ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana a kol. Bratislava – Pozsony – Pressburg. Sprievodca historickou 
pamäťou. Bratislava : Archa 2013, s. 215-216. ISBN 978-80-971321-1-8.
21 CMOREJ, Bratislava, ref. 19, s. 156.
22 EMÉNY, Lajos. Bratislavský hrad a Podhradie. Bratislava : Marenčin PT 2008, s. 106-108. 
ISBN 978-80-89218-68-4.
23 VYČISLÍK, Alojz. Vojenské pamiatky Bratislavy. Bratislava : Vydavateľstvo Obzor, 1974, s. 
62-69.
24 Tamže, s. 64.
25 ŠEVČÍKOVÁ a kol. Bratislava, ref. 20, s. 45.
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vojenské baraky podľa projektu mestského inžiniera Antona Seindleina.26 Z východnej 
strany tento areál uzatvárali Filiálne delostrelecké kasárne. V priestore medzi oboma 
stavebnými komplexmi bolo vojenské cvičisko. Okrem týchto rozľahlých areálov sa 
v literatúre spomínajú aj Vozatajské kasárne, ktoré sa nachádzali na mieste dnešného 
študentského domova J. Hronca, v tesnej blízkosti pivovaru Stein. Na mape z roku 1905 
je ako kasáreň označený aj priestor medzi dnešnou Bernolákovou a Vazovovou ulicou, 
napriek tomu, že zmienku o týchto kasárňach v spisoch nenachádzame. Ako posledné 
boli v roku 1910 podľa vtedajších najmodernejších predpisov postavené Delostrelecké 
(projekt Erwin Rieger, 1892)27 a Vozatajské kasárne na severovýchodnom okraji mesta, 
situované na Tehelnom poli západne od najväčšieho bratislavského cvičiska, ktoré na 
tomto mieste existovalo už od 19. storočia.

Prvá československá republika » Koniec prvej svetovej vojny so sebou priniesol vznik 
novej republiky, v ktorej Bratislava zastávala úlohu hlavného mesta Slovenska. Aj keď sa 
odrazu ocitla na hranici troch novovzniknutých štátov, jej exponovaná poloha sa neprejavila 
vo zvýšenej výstavbe vojenských stavieb, situácia si vyžadovala skôr budovanie nových 
administratívnych, obchodných, kultúrnych, bytových a iných objektov. Navyše vojenským 
stavbám už v novom štáte nebola pripisovaná taká vážnosť a význam ako v časoch monarchie. 
Svedčí o tom aj spis z roku 1929 týkajúci sa opravy Štefánikových (Vodných) kasární, kde 
komisia rady mesta Bratislavy píše, „že takýto vojenský objekt už nepatrí do stredu mesta na 
najkrajšie miesto Bratislavy“.28 Iné slovenské mestá sa síce naďalej usilovali z hospodárskych 
a ekonomických dôvodov o získanie trvalej posádky, tú však z hľadiska nového geopolitického 
usporiadania krajiny dislokovali prevažne na miestach, v ktorých dovtedy armáda nemala 
zastúpenie. V období 1. ČSR teda postavili na tomto území len menší areál Štúrových kasární 
na Tehelnom poli a vojenské baraky v tom čase pričlenenej Petržalke.29

Priestorová organizácia kasární a mesta » Stavebný vývoj Bratislavy ukazuje, že okrem 
hradného areálu a barokových Vodných kasární tu prebiehala výstavba účelových kasární 
kontinuálne a v najväčšej intenzite od konca 19. storočia. Rovnako ako v ďalších mestách na 
našom území, aj tu sa ubytovanie vojakov riešilo spočiatku adaptovaním existujúcich objektov 
na armádne účely, postupne výstavbou samostatných átriových objektov s centrálnym 
cvičiskom a nakoniec vstúpili do mestskej štruktúry celé vojenské areály. Z uvedenej 
koncepcie sa odvíja aj ich dislokácia v mestskej štruktúre. Staršie adaptované kasárne sa 
nachádzali na niekdajších predmestiach v tesnom kontakte s historickým jadrom. Areály 
z konca 19. a začiatku 20. storočia sa formujú na severovýchodnom okraji mesta. Najväčší 
počet vojenských stavieb tu vystavali v okolí Šancovej ulice, Vajnorskej ulice, Račianskeho 
a Trnavského mýta, v relatívnej blízkosti železničnej dopravy. Ich výstavba v tejto lokalite 
bola determinovaná jednak potrebou zabezpečenia rozsiahlejších pozemkov na realizáciu 
celého areálu, no zároveň armáda zo zdravotného hľadiska kasárne nechcela umiestniť do 
tesnej blízkosti priemyslu, ktorý sa už v tom čase rozvíjal vo východnej časti Bratislavy. 
Navyše to bol smer celkového urbanistického rozvoja mesta po strhnutí fortifi kácií, keďže 
terénny reliéf okolitej krajiny vytváral v tejto oblasti najlepšie podmienky na rozsiahlejšiu 
výstavbu. Konkrétny výber pozemku pravdepodobne závisel priamo od voľby mestských 

26 BENYOVSZKY, Ágnes Mánya. Belle époque. Architekti a stavitelia v Prešporku 1890-1914. 
Bratislava : Albert Marenčin Vydavateľstvo PT 2014, s. 62. ISBN 978-80-8114-325-0.
27 Archív hlavného mesta Bratislavy: ÚHA, 1892 – 1894, č. inv. jednotky 4370, šk. č. 524.
28 Archív hlavného mesta Bratislavy: ÚHA, 1927 – 1952, č. inv. jednotky 538, šk. č. 55.
29 KAČÍREK, Ľuboš – TIŠLIAR, Pavol. Petržalka v rokoch 1919 – 1946. Bratislava : Stimul, 
2014, s. 25. ISBN 978-80-8127-094-9.
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a vojenských inžinierov, keďže v čase najintenzívnejšej realizácie kasární Bratislava 
nedisponovala celkovým regulačným plánom, ktorý by komplexne usmerňoval jej rozvoj. 
Ten bol najprv vypracovaný technickým oddelením mesta a prerokovaný na mimoriadnom 
zasadnutí mesta z roku 1898, v nasledujúcich rokoch bol však viackrát prepracovaný a jeho 
pravdepodobne posledná verzia bola zhotovená až v roku 1906.30 Neskôr mesto oslovilo 
na vypracovanie nového regulačného plánu bývalého inšpektora štátnych železníc Viktora 
Bernárdta.31 Jeho projekt však nakoniec taktiež nebol prijatý, a tak v roku 1907 poverili 
vypracovaním novej regulácie profesora Antona Palócziho. Ten vo svojom návrhu budovám 
kasární nevenuje zvýšenú pozornosť, avšak upozorňuje na nutnosť presunu vojenských 
stavieb na perifériu.32 Túto požiadavku špeciálne zdôrazňuje pri stavbe najstarších Vodných 
kasární, ktoré svojou hmotou a polohou bránili rozvoju dunajského nábrežia.33 Jeho plány 
na relokáciu kasární sa však neuskutočnili, pretože v čase jeho pôsobenia v meste už žiadne 
nové projekty vojenských stavieb nevznikli. Obraz Bratislavy tak vojenské budovy formovali 
skôr zabratím celých rozľahlých blokov, na ktorých aj po ich zbúraní následne vystavali 
skôr solitérne verejné stavby. Vďaka významu a veľkosti mesta kasárne neurčili zásadným 
spôsobom urbanistický obraz sídla, napriek tomu sa tu vybudovalo obrovské množstvo 
armádnych objektov, ktoré zasahovali do všetkých častí mestskej štruktúry. (Obr. 1)

Trenčín

Počiatky výstavby stredovekého mesta » Trenčín patril vždy medzi menšie kráľovské 
mestá. Jeho vnútorné jadro vzniklo z podhradskej osady, ktorá bola na jednej strane 
chránená skalným bralom a na druhej riekou Váh. Táto sídelná štruktúra sa postupne 
vyvinula na dve mestské štvrte – Vlastné mesto a Hôrku, pričom ich centrálne predĺžené 
námestie vyrástlo na pôvodnej diaľkovej ceste z Ponitria a Považia na Moravu. Okolo nich 
sa začalo v priebehu 15. storočia formovať opevnenie a následne došlo k jeho prepojeniu 
s hradnou fortifi káciou. Terénny reliéf okolitej krajiny predurčil rozvoj predmestí najmä na 
juh a západ, kde vznikli štvrte Za múrmi, Predmestie, Za kláštorom, Humná, Ostrov a i.34 

V roku 1663 sa mestu podarili odraziť útoky Osmanskej ríše, v dôsledku čoho sa na 
hrade usídlila trvalá vojenská posádka.35 Hradné rozľahlé poschodové kasárne vybudovali 
na Trenčianskom hrade už počas 16. storočia Zápoľskovci, v roku 1594 zase prešiel do rúk 
Ilešháziovcov, ktorí pokračovali v jeho stavebnej činnosti. V priebehu 17. storočia tu postavili 
novú obrannú baštu, mlyn na výrobu pušného prachu, hospodárske budovy a nové kasárne.36 
Vojenská posádka síce poskytovala mestu trvalú obranu, nemohla však zabrániť pustošeniu 
okolia vrátane predmestských častí a mešťanov stála nemalé fi nančné náklady (na konci 17. 
storočia žilo v meste asi 1 700 civilných obyvateľov a asi 360 vojakov, ďalších 170 vojakov 
bolo ubytovaných v rámci hradného areálu).37 Aj po uplynutí tureckého nebezpečenstva 

30 Viac: MORAVČÍKOVÁ, Henrieta – LOVRA, Éva – PASTOREKOVÁ, Laura. Červený alebo 
modrý? Začiatky moderného plánovania Bratislavy. In Architektúra & urbanizmus, 2017, č. 1-2, s. 
30-43. ISSN 0044-8680.
31 Pressburger Presse, 25. 09. 1905.
32 Pressburger Zeitung, 20. 12. 1908.
33 Pressburger Zeitung, 30. 12. 1909.
34 ŠIŠMIŠ, Milan. Trenčín – Vlastivedná monografi a I. Bratislava : Alfa-press, 1993, s. 193. 
ISBN 80-05-01114-8.
35 Tamže, s. 76.
36 Tamže, s. 214.
37 Tamže, s. 76.
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nenastal v meste priveľký nárast obyvateľov. Trenčín zažíval striedavo časy väčšej prosperity 
a úpadku, vo všeobecnosti ale bránili jeho vyššiemu rastu najmä vojenské pohromy alebo 
časté požiare. V roku 1790 vyhorela aj celá mestská časť Hôrka, jej predošlú hustú zástavbu 
sa už nepodarilo obnoviť, a tak veľká časť zničených pozemkov pripadla mestu, ktoré tu 
vystavalo novú školu a mestské kasárne mimo hradného areálu. Ďalšie kasárenské domy 
v tejto lokalite si erár prenajal od majiteľov domov, ktorí bývali na námestí.38

Prvá polovica 19. storočia » Približne od polovice 18. storočia začalo mestské opevnenie 
spolu s hradom strácať svoj význam a v nasledujúcom storočí prebiehal proces jeho búrania.
Po odstránení väčšiny fortifi kácií vnútorné mesto splynulo spolu s predmestiami do 
jedného stavebného celku. Zároveň sa v tomto období začal pretvárať aj charakter zástavby 
historického jadra. Meniaca sa hospodárska a spoločenská formácia si vyžiadala stavbu 
objektov nových funkcií, niekedy sa viacero parciel zlúčilo do jedného bloku a začalo sa 
s výstavbou domov palácového typu. V jednom z týchto domov na námestí sa následne od 
roku 1824 až do roku 1886 usídlilo cisárske a kráľovské verbovacie veliteľstvo (od roku 1857 
tu pôsobila aj invalidná kasáreň a v rokoch 1860 – 1888 aj kasáreň c. k. 71. pešieho pluku).39 

Rakúsko-Uhorsko » V druhej polovici 19. storočia Trenčín patril medzi stredne veľké 
mestá v rámci územia dnešného Slovenska (na prelome 19. a 20. storočia tu žilo asi 6 000 
ľudí).40 K jeho postupnému rozvoju na priemyselné a obchodné stredisko popri celkovom 
urbanistickom rozvoji prispelo aj zavedenie železnice a premostenie Váhu v roku 1883, 
čo mešťanom poskytovalo lepšie dopravné spojenie so zvyškom monarchie.41 Dôležitú 
hospodársku funkciu zohrávalo aj vojsko a Trenčín sa po pritiahnutí stálej vojenskej 
posádky honvédov v roku 1874 a spoločnej cisárskej a kráľovskej armády v roku 1880 
stal dôležitým posádkovým mestom. Aj v tomto meste sa riešilo ubytovanie vojakov 
spočiatku výstavbou núdzových drevených barakov. Po získaní pôžičky sa o šesť rokov 
neskôr (v roku 1886) začalo s výstavbou trvalého ubytovania pre vojakov spoločnej 
armády. Ako vhodné miesto sa určila niekdajšia diaľková cesta vo východnej časti sídla, 
vedúca do Žiliny a Ilavy (dnešná Štefánikova ulica).42 Poskytovala dostatočne priestranný 
pozemok na výstavbu rozľahlého komplexu 4 dvojposchodových, 3 jednoposchodových 
a niekoľkých prízemných objektov Fridrichových kasární podľa projektu J. Dietera.43 
Kasárne pre honvédov sa podarilo zrealizovať až v roku 1889. Posádka honvédov – 
vojakov Vlastibrany bola približne o tretinu menšia ako vojsko spoločnej armády, 
takže na jej chod vybudovali v južnej časti mesta jeden väčší objekt pavlačového typu 
s viacerými menšími stavbami kasární smerom na dnešnú Partizánsku ulicu. Ďalší objekt 
Žandárskej kasárne vybudovali na Palackého ulici v 80. rokoch 19. storočia.44 Na začiatku 
20. storočia Trenčín prvýkrát rozšíril svoje územie aj na pravý breh Váhu stavbou továrne 
na vápenné tehly, škridlu a cementové výrobky znova podľa projektu J. Dietera. Druhá 
priemyselná zóna sa následne začala formovať v blízkosti areálu Fridrichových kasární.45 

38 Tamže, s. 92.
39 Tamže, s. 200.
40 DVOŘÁKOVÁ, Viera – KOLLÁR, Daniel – ORŠULOVÁ, Jana. Historické mestá na 
Slovensku. Bratislava : Slovart, 2012, s. 323. ISBN 978-80-556-0494-7.
41 ŠIŠMIŠ, Trenčín, ref. 34, s. 224.
42 Tamže, s. 141.
43 HANUŠIN, Ján. Trenčín na starých pohľadniciach. Bratislava : DAJAMA, 2005, s. 70. ISBN 
80-88975-92-1.
44 Tamže, s. 57.
45 ŠIŠMIŠ, Trenčín, ref. 34, s. 151.
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Prvá československá republika » Po páde rakúsko-uhorskej monarchie prevzala 
nová Československá branná moc všetky stavby bývalej armády, najväčšie Fridrichove 
kasárne sa stali Štefánikovými kasárňami a honvédske stavby zase Masarykovými 
kasárňami.46 V 20. rokoch 20. storočia prebiehal proces orientácie na nové spoločenské 
pomery a obchodné vzťahy, čo spôsobilo celkový útlm výstavby. V 30. rokoch sa začala 
situácia pomaly zlepšovať a od roku 1931 sa začína okrem samotnej výstavby zaoberať 
urbanistickou koncepciou rozvoja mesta architekt Ferdinand Silberstein.47 Na okraji mesta 
vznikali celé nové ulice a štvrte, mestský majetok sa postupne zveľaďoval. Vojsko malo 
však aj v tomto období najvýraznejší podiel na novej výstavbe verejných budov. V roku 
1936 dostavalo mesto namiesto provizórnych nemocničných barakov z čias prvej svetovej 
vojny ďalšie ubytovacie objekty ako súčasť rozšírenia Štefánikových kasární,48 zároveň 
realizovalo stavbu Veliteľstva V. armádneho zboru podľa projektu architekta Domanského 
a vojenské letisko. Spolu s celkovým technickým pokrokom sa v Trenčíne v tomto období 
formovalo aj prvé automobilové vojsko. Armáda plánovala v blízkosti mesta umiestniť aj 
vojenský závod na výrobu lietadiel, viaceré pomocné objekty a byty pre zamestnancov. 
Tieto zámery sa ale už pred vypuknutím druhej svetovej vojny nepodarilo uskutočniť.49

Priestorová organizácia kasární a mesta » Trenčín bol vďaka konjunkcii významného 
hradu s relatívne malým podhradským mestom vždy sídlom, ktoré disponovalo veľkou 
vojenskou posádkou v pomere k ostatnému civilnému obyvateľstvu. V priebehu 16. – 
18. storočia kasárne v meste predstavovali skôr jednoduchšie menšie stavby v rôznych 
polohách historického mestského centra, prípadne sa posádka zdržiavala priamo na 
Trenčianskom hrade. Výstavbu moderných kasární priniesol v druhej polovici 19. storočia 
až zisk dvoch početných stálych posádok, keď na ich výstavbu mesto vyčlenilo pozemky na 
južnom a východnom okraji sídelnej štruktúry tak, aby nezasahovali do historického jadra. 
Práve vo východnej časti Trenčína, v nadväznosti na Štefánikove (Fridrichove) kasárne, 
sa začala v prvej polovici 20. storočia rozvíjať celá vojenská oblasť, v ktorej erár zaberal 
okrem kasární aj množstvo pomocných stavieb, pozemkov a cvičisko (to v danej dobe 
zaberalo približne rovnakú plochu ako celé historické jadro s vlastným predmestím). Táto 
lokalita sa následne javila ako najvhodnejšia aj pre výstavbu priemyselných tovární a spolu 
s vojenskými stavbami tu v období 1. ČSR zadefi novali celú vojensko-priemyselnú štvrť, 
čím do veľkej miery predurčili aj budúci urbanistický rozvoj východného mesta. (Obr. 2)

Nitra

Počiatky výstavby stredovekého mesta » Nitra ako jedno z najstarších miest na našom 
území bola centrom prvého slovanského štátu a už od roku 880 tu sídlilo aj biskupstvo.50 
Jej stredoveká stavebná štruktúra pozostávala z hradného areálu, Horného mesta, Dolného 
mesta a Podhradia. Celkový priestorový vývoj mesta ovplyvnili viaceré vojnové udalosti. 
V roku 1440 dobyli Nitru vojská Jána Jiskru z Brandýsa, v 17. storočí ju okupovali počas 
celého jedného roka turecké vojská a v 18. storočí sa počas Rákociho povstania zničila jej 

46 ŠIŠMIŠ, Milan. Trenčín – Vlastivedná monografi a II. Bratislava : Alfa-press, 1997, s. 66. 
ISBN 80-88811-62-7.
47 Tamže, s. 57.
48 VHA Bratislava, dep. č. 107, StR Bratislava, šk. 30.
49 ŠIŠMIŠ, Trenčín, ref. 46, s. 58.
50 ZUBÁCKA, Ida. Nitra za prvej Československej republiky. Nitra : Univerzita Konštantína 
Filozofa v Nitre, Fakulta humanitných vied, 1997, s. 6. ISBN 80-8050-113-0.
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celá stavebná štruktúra.51 Aj po obnove mesta sa zachovala pôvodná stredoveká sieť ulíc 
a verejných priestorov. Hrad a Horné mesto pozostávali predovšetkým z reprezentačných 
cirkevných stavieb. Dolné mesto bolo najväčšou sídelnou časťou, situované na juh od 
Horného mesta, z východnej strany ohraničené riekou Nitra. Cez mestské opevnenie sa 
doň vchádzalo troma bránami, z juhu cez Tureckú bránu, zo západu cez Párovce a Hornú 
bránu a z východu cez rieku a Mostnú ulicu.52 

Prvá polovica 19. storočia » Aj po barokovej obnove Nitry z 18. a začiatku 19. 
storočia si mesto zachovávalo charakter remeselníckeho a poľnohospodárskeho sídla, čo 
bolo vo výraznom kontraste s reprezentačnými cirkevnými inštitúciami Horného mesta. 
K premene celkového obrazu mesta dochádza až v polovici 19. storočia, keď sa okrem 
búrania fortifi kácií podarilo administratívne zlúčiť jeho hornú a hradnú časť s dolnou.53 
Nitre tak výrazne stúpol počet obyvateľov na približne 9 500. K celkovej mestotvornej 
premene dolnej časti sídla prispelo aj jej napojenie na železničnú sieť a vybudovanie 
spevnenej cesty z Nitry do Trnovca.54

Rakúsko-Uhorsko » Charakter vojenského mesta nadobudla Nitra až v druhej 
polovici 19. storočia v dôsledku výstavby novej masovej armády. V 80. rokoch sa 
rozhodlo o výstavbe rozsiahleho vojenského tábora na Martinskom vrchu podľa projektov 
miestneho architekta Jána Lyku. V rokoch 1882 – 1883 vybudoval staviteľ Gregersen 
10 murovaných objektov a 24 drevených barakov. V nich bolo možné ubytovať asi 300 
stálych a 1 200 prechodných vojakov, čo v meste značne zvýšilo hospodársku činnosť.55 
Oproti ostatným okolitým kasárenským areálom však tento slúžil ako jeden z piatich 
zhromaždovacích táborov v rámci celého Uhorska, v ktorom sa pri spoločných vojenských 
manévroch zhromažďovali útvary z celého širokého okolia. V roku 1887 v nich strávil 
nejaký čas dokonca aj sám cisár František Jozef I. V roku 1901 v areáli kasární pribudli 
aj vojenská nemocnica s dvoma prízemnými budovami.56 

Podobne ako tomu bolo v Trenčíne, Nitra okrem zhromaždovacieho tábora potrebovala 
v meste umiestniť aj vojenskú jednotku 60. práporu honvédov. Na vypracovanie nového 
projektu mestských kasární opäť oslovili architekta Jána Lyku a na základe jeho plánov 
vznikla v roku 1890 budova na južnom okraji za mestskými hradbami v blízkosti Tureckej 
brány. Ich plány sa stali typovým projektom mestských kasární v rámci celého Uhorska.57 
V rovnakom období vystavali okrem kasární aj niekoľko ďalších reprezentačných 
a verejných budov aj areál vojenského žrebčína z roku 189958 a v plnej miere sa rozvinul 
obchod, služby a cestovný ruch.

Prvá československá republika » Počas prvej svetovej vojny sa v tábore na Martinskom 
vrchu konala rozsiahla mobilizácia a zhromažďovanie vojenských posádok pred ich odchodom 

51 KRČMÁR, Alojz. Nitra na starých pohľadniciach. Bratislava : DAJAMA, 2006, s. 8. ISBN 
80-89226-13-2.
52 FUSEK, Gabriel – ZEMENE, Marián R. Dejiny Nitry od najstarších čias po súčasnosť. Mesto 
Nitra, 1998, s. 217. ISBN 80-967814-9-9.
53 KRČMÁR, Nitra, ref. 50, s. 8.
54 FUSEK, ZEMENE, Dejiny Nitry, ref. 52, s. 260.
55 Tamže, s. 277.
56 KRČMÁR, Nitra, ref. 51, s. 76-77.
57 Tamže, s. 51.
58 Tamže, s. 55.
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na front. Na konci vojny bola Nitra začlenená do Československa, a tak sa zaradila medzi 5 
najväčších miest na území Slovenska.59 Armáda v tomto období využívala existujúce areály 
kasární (Mestské, po novom Masarykove kasárne z roku 1890 zrekonštruovali v roku 1928) 
a okrem nich vystavala už len menšie barakové skupiny objektov na južnom a západnom 
okraji mesta. Okrem nich pôsobili v historickom jadre ešte dve vojenské veliteľstvá a na 
západe v tesnom kontakte rieky Nitra začalo fungovať vojenské letisko.60 

Priestorová organizácia kasární a mesta » Nitra bola vždy považovaná najmä za 
mesto nesmierneho historického a cirkevného významu, a preto svoj vojenský charakter 
nadobudla až spolu s výstavbou sústreďovacieho tábora na Martinskom vrchu. V čase 
svojho vzniku bol prvou stavebnou štruktúrou, ktorá rozvíjala mesto na severovýchod od 
hradného vrchu. Spolu s pričleneným cvičiskom zaberali v krajine približne rovnakú plochu 
ako celé časti hradu, Horného a Dolného mesta dohromady. Po vzniku Prvej republiky 
sa nové vojenské stavby neformovali v jednej sídelnej oblasti, ale boli skôr dislokované 
vo všetkých okrajových častiach. Zaberali mnoho miest v urbanistickej štruktúre, ale po 
rozpade monarchie už do nej nezasiahli takým výrazným spôsobom ako v čase Rakúsko-
Uhorska. Z architektonického hľadiska však patria práve nitrianske kasárne medzi 
najhodnotnejšie a najlepšie zachované stavby. (Obr. 3)

Komárno

Počiatky výstavby stredovekého mesta » Sídelná štruktúra stredovekého Komárna 
sa vyvinula v súvislosti s hradom, ktorý tu vznikol pravdepodobne v prvej polovici 10. 
storočia na križovatke dôležitých suchozemských a vodných ciest.61 Vojenský význam 
danej lokality stúpol najmä v 16. storočí, keď sa po prehratej moháčskej bitke začala éra 
tureckých bojových útokov a Komárno sa ocitlo na hranici Habsburskej a Osmanskej ríše.62 
V dobe, keď sa šľachta v Európe začala presúvať zo stredovekých hradov do novovekých 
zámkov, bolo hlavnou úlohou našej krajiny vybudovať sieť moderných opevnení. Tak 
sa aj v Komárne začalo s budovaním novej pevnosti podľa talianskeho fortifi kačného 
staviteľstva. Za základe miestnych terénnych podmienok tu vznikol päťuholníkový 
nepravidelný bastiónový útvar, chránený zemným valom a sútokom Dunaja a Váhu. 
Výstavba sa od roku 1547 ťahala 10 rokov, no po povodni v roku 1570 sa časť pevnosti 
zrútila, a tak ju v rokoch 1572 – 1592 postavili odznova. Samotné mesto sa vždy rozvíjalo 
v tieni pevnosti, čo na jednej strane vyžadovalo fi nančné prostriedky vynakladané na 
armádu, na druhej strane však umožňovalo neustály rozvoj remesiel a obchodu.63 

V polovici 17. storočia sa rozhodlo o rozšírení pôvodnej pevnosti o novú prístavbu, 
ktorá mala nadviazať už na staršie plány jej stavebného rozvoja. Jej realizácia si vyžiadala 
odstránenie 61 domov z najstaršej časti mesta a ďalších 183 domov armáda plánovala 
zbúrať v prípade narastajúceho vojenského ohrozenia. Sídelná štruktúra nového mesta sa tak 
posunula oproti pôvodnej zástavbe smerom na západ, kde boli obyvateľom pridelené nové 

59 FUSEK, ZEMENE, Dejiny Nitry, ref. 52, s. 316.
60 VHA Bratislava, dep. č. 107, StR Bratislava, šk. 36.
61 GRÁFEL, Ľudovít. Pevnostný systém Komárna. Bratislava : Krajský ústav štátnej pamiatkovej 
starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave a Vydavateľstvo reklamného podniku ERPO, 1986, s. 5.
62 MÁCZA, Michal. Vývoj Komárna v obrazoch. Komárno : Oblastné podunajské múzeum, 
1985, s. 7.
63 DUDÁŠ, Martin – ELIÁŠ, Miroslav – OROSOVÁ, Martina. Pevnosti a opevnenia. Kultúrne 
krásy Slovenska. Bratislava : DAJAMA, 2015, s. 60-67. ISBN 978-80-8136-048-0.
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pozemky.64 Nová pevnosť značne rozšírila celý fortifi kačný systém a v jej vnútri vytvorila 
samostatné vojenské mesto s početnými vojenskými skladmi, hospodárskymi budovami, 
ale aj drevenými barakmi. S nástupom 18. storočia pominulo osmanské nebezpečenstvo 
a po potlačení protihabsburských povstaní novoveká pevnostná línia stratila svoj vojenský 
zmysel. V meste sa remeslá a obchod ale rozvíjali naďalej vďaka voľnej plavbe na Dunaji. 
V tom čase sa Komárno stalo najľudnatejším mestom na území dnešného Slovenska.65 

Prvá polovica 19. storočia » Počas celého 19. storočia sa stavebná štruktúra Komárna 
rozvíja úplne opačným smerom ako väčšina uhorských miest. Zatiaľ čo tie už od konca 
18. storočia prechádzajú procesom demolácie svojich opevnení a plynulým prepájaním 
centra s predmestím, v Komárne dochádza k nebývalému rozvoju a obnove vojenskej 
pevnosti. Viedenský dvor v obave z expanzných Napoleonských vojen obrátil svoju 
pozornosť na jeho pevnostný systém a nariadil jeho opätovné rozšírenie. Sám cisár 
František I. si prial na tomto mieste vytvoriť najsilnejšiu pevnosť monarchie, ktorá by 
v prípade vojenského nebezpečenstva vedela usídliť až 200 000 vojakov.66 Na základe 
toho sa pristúpilo k stavaniu novej Palatínskej línie (pomenovaná podľa palatína Jozefa, 
zodpovedného za jej realizáciu), pričom siahala ďaleko aj za samotné múry mestských 
hradieb.67 V rámci tejto etapy v pôvodných pevnostiach vyrástla v roku 1810 aj rozľahlá 
kasáreň staršieho rakúskeho typu a v roku 1815 veliteľská budova.68 

Počas revolúcií v rokoch 1848 – 1849 sa paradoxne pevnosť určená na ochranu 
cisárskeho vojska stala predmetom jeho dobývania. Po bojoch sa pokračovalo v obnove 
a dostavbe podľa pôvodných plánov. Napriek tomu sa ale zo zničeného mesta v dôsledku 
obliehania odsťahovala značná časť civilných obyvateľov, čo spôsobilo remeselný 
a obchodný úpadok a Komárno defi nitívne stratilo svoju poprednú hospodársku pozíciu 
v uhorskej časti monarchie. O pár rokov neskôr ešte v blízkosti pevnosti vyrástla budova 
ďalšieho dôstojníckeho pavilónu s bytmi a vojenská jazdiareň.69 

Rakúsko-Uhorsko » Počas prusko-rakúskej vojny boli klenoty cisárskej rodiny 
a vojenská pokladnica uložené v komárňanských pevnostiach. Z obavy o ich bezpečnosť 
doplnila sériu fortifi kácií opäť nová, Vážska línia.70 Zo stavebného hľadiska bola 
pokračovaním Palatínskej línie smerom k Váhu a Novej pevnosti a dokončili ju 
pravdepodobne okolo roku 1870.71 Pevnosťami obklopené Komárno zostalo aj po vzniku 
všeobecnej brannej povinnosti jedným z najväčších posádkových miest (väčší počet 
vojakov na prelome 19. a 20. storočia na našom území mala už len Bratislava a Košice). 
Hospodárske výhody, ktoré mešťania získali prítomnosťou veľkej posádky však strácali 
v oblasti priemyslu a dopravy, keďže v dôsledku ochranných pásiem okolo pevnosti v meste 
nebolo rozsiahlejších pozemkov na výstavbu väčšieho priemyselného závodu. Poloha 
v blízkosti dvoch veľkých riek zase skomplikovala budovanie železničnej dopravy.72 

64 MÁCZA, Michal. Vývoj Komárna v obrazoch. Komárno : Oblastné podunajské múzeum, 
1985, s. 8.
65 Tamže, s. 9-10.
66 Tamže, s. 12.
67 GRÁFEL, Pevnostný, ref. 61, s. 14.
68 Tamže, s. 13.
69 MÁCZA, Vývoj Komárna, ref. 62, s. 14.
70 Tamže.
71 GRÁFEL, Pevnostný systém, ref. 61, s. 14.
72 MÁCZA, Vývoj Komárna, ref. 62, s. 14.
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Prvá československá republika » Po skončení prvej svetovej vojny pripadla časť 
krajiny južne od rieky Dunaj do novovytvorenej Maďarskej republiky, a historická 
časť Komárna sa stala pohraničným mestom Československa. Tým opäť vzrástol jeho 
vojenský význam, avšak v danej situácii bolo nevyhnutné budovať nové kasárenské 
areály hlavne v okolitých pohraničných mestách na juhu. Mnohé vojenské stavby, ako 
napríklad posádková nemocnica, sklady alebo maštale už doslúžili a materiál získaný z ich 
demolácie sa použil na opravu vojnou zničených budov. Vojenský erár naďalej spravoval 
všetky objekty bývalej pevnosti a ostatných fortifi kácií, ku ktorým patrili aj početné 
okolité pozemky, cvičiská a strelnica. V 30. rokoch sa začalo s búraním Starej pevnosti.73 

Priestorová organizácia kasární a mesta » Stavebný vývoj ukazuje, že v histórii 
našich miest prechádzalo Komárno ako vojenské strategické územie úplne osobitým 
vývojovým procesom. V čase, keď mestá na Slovensku chránila len línia pôvodných 
stredovekých hradieb sa na tomto mieste začalo z budovaním rozsiahlej pevnosti, ktorá 
bola naprojektovaná na čisto vojenské účely. Spolu s jej viacnásobným rozširovaním 
sa jej v podstate prispôsobovala celá okolitá urbanistická štruktúra. Sústava mnohých 
vojenských stavieb s príslušenstvom sa tu vybudovala už v priebehu 16. – 19. storočia. 
V dôsledku toho na tomto mieste po zavedení všeobecnej vojenskej povinnosti nebolo 
potrebné budovať moderné kasárenské areály. Kasárne situované v Novej pevnosti z roku 
1810 boli síce realizované podľa starého typu vojenského staviteľstva, no napriek tomu 
poskytovali spolu s pevnosťami dostatok priestoru na ubytovanie veľkej posádky. Armáda 
využívala celý pevnostný systém aj v čase Československej republiky a ani v tomto období 
nepribudli v meste nové kasárne. Komárno teda nie je typickým posádkovým mestom 
s kasárenskými areálmi z konca 19. a začiatku 20. storočia, no napriek tomu si udržalo 
status významného garizónu. Areál Starej a Novej pevnosti zostal do dnešných čias jeho 
charakteristickým mestotvorným prvkom. (Obr. 4)

Lučenec

Počiatky výstavby stredovekého mesta » Prvá zachovaná zmienka o tomto sídle 
pochádza z 13. storočia, keď Lučenec ako hospodárske centrum Novohradu vyrástol 
na križovatke obchodných ciest zo Zvolena a z Budína do Rimavskej Soboty.74 Jeho 
urbanistický vývoj poznačili mnohé ničivé vojenské udalosti, po ktorých muselo mesto 
opätovne doslova vstávať z popola a celú svoju stavebnú štruktúru budovať odznova. Prvý 
rozsiahly devastačný úder zažilo mesto počas tureckej okupácie v 16. storočí, kedy ostal 
Lučenec takmer úplne vyľudnený. Počas stabilnejšieho obdobia 17. a 18. storočia sa mesto 
vyvíjalo ako poľnohospodárske a remeselnícke sídlo, v čase protihabsburských povstaní 
dokonca istý čas zásobovalo povstalcov potravinami a remeselníckymi výrobkami.75 

Prvá polovica 19. storočia » Po roku 1800 sa v meste začalo s výstavbou viacerých 
významnejších verejných budov, nemocnice, škôl, kultúrnych zariadení alebo reprezentačných 
obytných domov. Po dobe relatívnej prosperity však začali mesto opäť pustošiť požiare 
a cholerové epidémie. Život v Lučenci sa po nich ešte ani nestihol vrátiť do pôvodného 
chodu, keď ho druhým rozsiahlym devastačným úderom zasiahli revolúcie z rokov 1848 – 

73 Tamže, s. 16.
74 DVOŘÁKOVÁ, KOLLÁR, ORŠULOVÁ, Historické mestá, ref. 40, s. 180-181.
75 ADAMOVÁ, Mária – PUNTIGÁN, Jozef. Lučenec v premenách času. Lučenec : Mesto 
Lučenec, 2015, s. 16. ISBN 978-80-972065-2-0.
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1849. V marci roku 1849 sa tu odohrala bitka medzi cisárskou a revolučnou armádou. Krátko 
po nej revolučné vojsko pozabíjalo ruských ranených vojakov prebývajúcich v meste, 
v dôsledku čoho rozhnevaná ruská armáda Lučenec vyrabovala a vypálila do tla. Z celého 
sídla zostalo stáť približne 32 pôvodných objektov76 a počet obyvateľov sa zredukoval 
takmer šesťnásobne.77

Rakúsko-Uhorsko » V porevolučnom období muselo v Lučenci dôjsť k novej výstavbe 
celého mesta. Postupne sa tu podarilo obnoviť čulý rozvoj najmä vďaka industrializácii 
a napojenia na železničnú sieť. V roku 1872 sa Lučenec stal mestom so zriadeným 
magistrátom, významnými župnými bankami a konali sa tu aj trhy. Po vzniku stálej 
masovej armády sa mestu podarila získať posádka 25. pešieho pluku, pre ktorú postavili 
v rokoch 1879 – 1890 prvé kasárne.78 Bol to menší areál jedno a dvojposchodových 
objektov, neskôr rozšírený aj o susedné územie približne rovnakej rozlohy. V roku 
1882 – 1883 tu postavili aj vojenskú a verejnú plaváreň79 a o 10 rokov neskôr aj vojenskú 
nemocnicu. 80

Pravým garizónom s veľkou posádkou sa ale Lučenec stal až na začiatku 20. 
storočia, keď sa doň podarilo pritiahnuť ďalšiu posádku delostrelcov. Na jej ubytovanie 
vybudovali v rokoch 1903 – 1905 podľa projektu hlavného inžiniera mesta Miškovec 
Karola Adlera komplex delostreleckých kasární na Haličskej ceste v blízkosti parku.81 
S príchodom delostrelcov počet vojakov stúpol na viac ako 1 40082 a mesto zaradil medzi 
päť najväčších slovenských posádkových sídel. V období prvej svetovej vojny sa celý 
chod mesta podriadil armáde. Lučenec sa stal jedným z nástupných stredísk vojakov pred 
odvodom na front, sídlom vojenských nemocníc a vojnového priemyslu.83

Prvá československá republika » Stanovenie nových štátnych celkov rozdelilo 
Novohradskú župu na dve časti a Lučenec sa stal hraničným mestom. Rozdelená krajina 
so sebou pretrhla aj staré obchodné vzťahy a v mnohých regiónoch zavládla hospodárska 
kríza a nezamestnanosť. Počas dvadsiatich rokov od skončenia prvej svetovej vojny sa 
v meste podarilo vybudovať niekoľko významnejších stavieb, žiadna z nich ale neslúžila 
na armádne účely (Vojenskú nemocnicu prebudovali po roku 1919 na štátnu nemocnicu).84 
Hospodársky rast začal pomaly napredovať až v 30. rokoch, ale už v roku 1938 bol 
Lučenec v dôsledku Viedenskej arbitráže pripojený k Maďarsku. K nášmu územiu bol 
opätovne pričlenený v roku 1945.

Priestorová organizácia kasární a mesta » Lučenec ako jedno z menších sídel 
monarchie začal s výstavbou kasární až v druhej polovici 19. storočia spolu so zavedením 
76 STIERANKOVÁ, Eva. Lučenec. Ilustračná publikácia. Lučenec : Mesto Lučenec, 2007, s. 21. 
ISBN 80-89212-11-5.
77 ALBERTY, Július – SLOBODA, Ján. Novohrad. Regionálna vlastivedná monografi a. Martin 
: Osveta, 1989, s. 434.
78 ADAMOVÁ, PUNTIGÁN, Lučenec, ref. 75, s. 20.
79 PUNTIGÁN, Jozef – ADAMOVÁ, Mária. Losonc – Lučenec. Fiľakovo : Plectrum, 2007, s. 
78. ISBN 978-80-89262-05-2.
80 HERMEL, Edmund a kol. Lučenec na historických pohľadniciach. Lučenec : Pelikán, 1997, s. 
101. ISBN 80-966955-5-X.
81 Tamže, s. 107.
82 DANGL, Armáda, ref. 17, s. 93.
83 STIERANKOVÁ, Lučenec, ref. 76, s. 26.
84 HERMEL, Lučenec, ref. 80, s. 101.
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masovej armády. Aj napriek mnohým katastrofám sa mesto dokázalo vždy v relatívne 
krátkom čase rozvinúť na rušné centrum a získať stálu posádku. Všetky vojenské stavby 
sa nachádzali v západnej časti sídla, kde najmä areál Mestských delostreleckých kasární 
vytváral mestský charakter haličskej cesty a stavebne sa radil medzi najvýznamnejšie 
stavby danej štruktúry. Veľká časť kasární bola zničená počas bombardovania v druhej 
svetovej vojne a neskôr ich nahradili iné verejné budovy. Kasárne tak v tomto meste 
nezanechali priamu stavebnú stopu, v období formovania moderného mesta 19. storočia 
však výrazným spôsobom napomohli rozvoju obchodu a kultúry mesta. (Obr. 5)

Levoča

Počiatky výstavby stredovekého mesta » Levoča patrí medzi historicky najvýznamnejšie 
mestá na území Slovenska. Najmä v období stredoveku zohrávala obrovský hospodársky 
a politický význam ako centrum oblasti Spiša, ležala na obchodnej ceste a viedla čulý 
obchod s Poľskom a okolitými oblasťami. Už v priebehu 14. storočia sa vyformovala jej 
pôdorysná osnova vnútorného mesta spolu s hradobným systémom.85 Turecké nájazdy 
počas 16. a 17. storočia nezasiahli Levoču tak priamo ako mestá na južnom Slovensku, 
ale utlmili jej hospodársky rast prerušením starých obchodných ciest z juhu. Počas 
protihabsburských povstaní mesto často slúžilo ako pevnosť a muselo ubytovať mnoho 
vojakov a dôstojníkov.86 V meste sa teda počas viacerých historických udalostí priamo 
zdržiavala vojenská posádka, pred 19. storočím však pre ňu neboli vybudované účelové 
ubytovacie stavby.

Prvá polovica 19. storočia » V čase, keď mestá prechádzali procesom búrania svojich 
hradieb, podnikala podobné kroky aj Levoča, vďaka konzervatívnej mestskej rade však 
k ich úplnému zbúraniu v tomto prípade nikdy nedošlo.87 V jej centre ale dochádzalo 
počas celého 19. storočia k rozsiahlym stavebným a adaptačným zmenám. Na námestí 
vystavali evanjelický kostol, nový župný dom, v roku 1840 sa uskutočnila prestavba 
Vyšnej brány. Okrem toho v tomto období zregulovali hlavné ulice, vytýčili a vydláždili 
chodníky a pod. V roku 1849 mesto rovnako ako Lučenec čiastočne zničil požiar88, takže 
v nasledujúcich rokoch tu prebiehala obnova poškodených domov.

Rakúsko-Uhorsko » Začiatkom 70. rokoch sa v meste opäť oživila výstavba verejných 
stavieb. O vybudovaní kasárenského areálu v Levoči sa začalo hovoriť v roku 1879, krátko 
po vyjdení nového zákonného článku o podmienkach ich výstavby. Vojsko sa už totiž 
v meste nachádzalo, ale bolo ubytované v dvoch historických domoch, adaptovaných na 
vojenské účely: v bývalom Thurzovom dome a bývalom šľachtickom konvikte (predtým 
kartuziánskom kláštore). Po stanovení nových pravidiel na požadovaný technický 
a priestorový stav kasární ani jedna budova týmto podmienkam nevyhovovala a armáda 
hrozila svojím odchodom do inej lokality. V záujme o jej udržanie požiadala mestská 
rada priamo viedenských architektov Franza Grubera a Karola Völcknera o vypracovanie 
nových projektov kasární. Objekty napokon vybudoval staviteľ Anton Müller 
v nadväznosti na budovu šľachtického konviktu.89 Kasárne boli teda prvé stavby, ktoré 

85 MENCL, Václav. Středověká města na Slovensku. Bratislava : Učená spoločnosť Šafárikova, 
1938, s. 109.
86 DVOŘÁKOVÁ, KOLLÁR, ORŠULOVÁ, ref. 40, s. 155.
87 CHALUPECKÝ, Ivan. Dejiny Levoče 2. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1975, s. 142.
88 Tamže.
89 Tamže, s. 148.
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narušili celistvé mestské opevnenie v jeho juhovýchodnej časti. Hneď po ich dokončení 
muselo mesto riešiť aj problém ubytovania vojska honvédov, pre ktorých napokon po 
dlhých prieťahoch postavili budovu v blízkosti prvých kasární. V roku 1911 sa malo 
začať so stavbou ďalšej kasárne, z jej realizácie ale napokon vzišlo.90 

Napriek snahe obyvateľov pretvoriť Levoču koncom 19. storočia na moderné mesto, 
odmietnutie napojenia na železničnú sieť malo za následok minimálny rozvoj priemyslu 
a celkovú hospodársku stagnáciu. Na základe tohto neúspechu sa napokon Levoča vyprofi lovala 
ako mesto kultúry a turistického ruchu.91 Svoju výstavbu preorientovalo na budovy služieb 
a starostlivosť o pamiatky, čím sa podarilo zachovať jej unikátny historický ráz.

Prvá československá republika » Počas existencie 1. ČSR armáda (aj v dôsledku 
celkovej stagnácie mesta) nové vojenské objekty nestavala. Kasárne sa projektovali skôr 
v okolitých mestách východného Slovenska, ako napríklad v Kežmarku, Prešove alebo 
v Poprade. Postupne boli z Levoče vysťahované aj mnohé správne funkcie.92 

Priestorová organizácia kasární a mesta » Levoča bola typickým posádkovým mestom
Rakúsko-Uhorska, kde vznikol rozsiahly moderný areál kasární po zavedení všeobecnej 
brannej povinnosti. Svoj vrchol stavebného a hospodárskeho rastu však zažila už 
v období od 14. do 18. storočia a v čase, keď väčšina oblastí krajiny modernizovala svoje 
sídla prostredníctvom búrania hradieb a výstavbou priemyselných podnikov, mesto viac-
menej stagnovalo. Areál mestských kasární tu vznikol v priestore pôvodného opevnenia. 
V období Československa už armáda nové kasárne nevystavala, a preto v prípade Levoče 
neplatí fakt, že vojaci mesto spočiatku ohraničovali a neskôr rozširovali. Z hľadiska 
architektúry je Levoča jediným slovenským mestom, ktoré si objednalo vypracovanie 
projektov kasární priamo od viedenského architekta Grubera, priekopníka vo výstavbe 
moderných vojenských budov. (Obr. 6) Vďaka obrovskému množstvu historicky 
a architektonicky hodnotných objektov však Levoča nikdy nebola mestom prevažne 
vojenským, ale skôr turistickým a kultúrnym. (Obr. 7)

Prešov

Počiatky výstavby stredovekého mesta » Prešov vystupuje ako slobodné kráľovské 
mesto od konca 14. storočia a približne v tom čase začalo vznikať aj jeho opevnenie. Vo 
vnútri mesta sa na starej obchodnej ceste vyformovalo uličné šošovkovité námestie. Dva 
rady domov na námestí boli rozdelené uličkami kolmo pretínajúcimi námestie. Hradby 
elipsovite obklopovali mestskú štruktúru s dvoma bránami na severnom a južnom okraji 
mesta, pričom od polovice 15. storočia si mesto udržiavalo aj stálu vojenskú stráž.93 
Záujem o budovanie prešovského opevnenia mali aj sami uhorskí panovníci v dôsledku 
ich územných ambícií v Poľsku, pre mesto boli však nevyhnutné najmä v období nájazdov 
husitov alebo bojov o uhorskú korunu v 15. a 16. storočí. Po čase najväčšieho rozkvetu 
v 16. storočí nastal úpadok a následne obdobie stagnácie. Tak ako iné sídla aj Prešov trápili 
časté požiare, no našťastie až do roku 1848 sa žiadna vojna neodohrávala priamo na jeho 
území. V priebehu 18. storočia cez mesto viackrát prechádzali jednotky ruského vojska, 

90 Tamže, s. 149.
91 Tamže, s. 178
92 DVOŘÁKOVÁ, KOLLÁR, ORŠULOVÁ, Historické mestá, ref. 40, s. 159.
93 SEDLÁK, Imrich a kol. Dejiny Prešova 1. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1965, s. 72.
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z čoho mali ale naopak občania pri ich zásobovaní dobrý zisk.94 Prvá cisárska posádka 
sa tu usadila pravdepodobne v druhej polovici 18. storočia v súvislosti s vojenskými 
reformami Márie Terézie.95 V súčasnosti nie je známy záznam o vybudovaní účelovej 
kasárne v meste tak, ako tomu bolo napríklad v Košiciach alebo v Bratislave pred druhou 
polovicou 19. storočia. Príslušníci armády nepatrili medzi mešťanov a boli ubytovaní 
na hornom predmestí. Tieto ubytovacie objekty sú zobrazené už na mape z roku 1805.96 

Prvá polovica 19. storočia » V závere 18. storočia začal opäť narastať význam mesta 
a koncentrovali sa tu významné inštitúcie. Po zbúraní fortifi kácie sa mesto postupne 
stavebne prepájalo s predmestiami, budovali sa nové verejné stavby a narastal i jeho 
celkový kultúrny význam. V 40. rokoch 19. storočia sa samospráva začala zaoberať aj 
úpravou verejných priestorov a celkovým urbanistickým rozvojom stavebnej štruktúry. Aj 
keď ešte v danom období nedošlo k jednoznačnej architektonickej vízii rozvoja, mestský 
zememerač Andrej Kerekes vyhotovil mapu mesta a postupne došlo aj pomenovaniu 
jednotlivých ulíc a očíslovaniu domov.97 V roku 1859 vystavali na mieste starých 
vojenských ubytovacích domov žrebčinec.98 

Rakúsko-Uhorsko » V druhej polovici 19. storočia sa v Prešove sústredilo veľké 
cisárske vojsko.99 Spočiatku sa armáda ubytovala v bývalom paláci Klobušických, podľa 
čoho bola pomenovaná aj priľahlá ulica v centre ako Laktanya/Kasárnya utca, dnešná 
ulica Hurbanistov. V 80. rokoch sa následne začalo s výstavbou účelových kasárenských 
areálov na ubytovanie čo najväčšieho počtu vojakov. Ako prvý postavili areál mestských 
kasární na dnešnej Masarykovej ulici v blízkosti železničnej stanice, dokončený okolo 
roku 1895. Už v tom istom roku fi rma Gash a Hermann stavala ďalší areál delostreleckých 
kasární, pomenovaných po cisárovnej Alžbete neďaleko prvého vojenského komplexu na 
juhovýchodnom okraji mesta.100 Napriek tomu, že to boli dva rozľahlé areály, armáda 
musela v priebehu ďalších rokov neustále hľadať aj ďalšie možnosti ubytovania a na 
kasárne aspoň dočasne adaptovať aj iné budovy.

V rámci výstavby novej dopravnej siete v celej monarchii sa v roku 1870 aj Prešov 
napojil na železnicu. Mešťania sa nádejali, že sa im prostredníctvom nových dopravných 
spojení podarí prinavrátiť niekdajší obchodný význam. V krajine sa rozvíjal priemysel, 
no to zároveň znamenalo aj väčší sortiment výrobkov z iných častí monarchie a likvidáciu 
mnohých drobných podnikateľov, ktorí sa nízkym cenám nedokázali vyrovnať.101 Aj 
preto sa armáda v priebehu 19. storočia zmenila z nutného zla na vítaného spotrebiteľa 
miestnych produktov. V čase trvania prvej svetovej vojny až do rozpadu monarchie sa 
pravdepodobne rozšíril areál mestských delostreleckých kasární a spolu s ostatnými 
slúžili na zhromažďovanie a formovanie oddielov pred ich odchodom na front.102 

94 Tamže, s. 178.
95 STAVIARSKY, Štefan. Prešov v plášti pamäti. Prešov : Tlačiareň Kušnír, 2013, s. 203. ISBN 
978-80-89404-26-1.
96 Tamže.
97 SEDLÁK, Imrich a kol. Dejiny Prešova 1. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1965, 
s. 181.
98 STAVIARSKY, Prešov, ref. 95, s. 203.
99 Tamže, s. 205.
100 SEDLÁK, Imrich a kol. Dejiny Prešova 2. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1965, s. 17.
101 Tamže, s. 26.
102 KLEIN-TESNOSKALSKÝ, Belo. Pamätná kniha mesta Prešova. Diel II. (1701 – 1919). 
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Prvá československá republika » Po vzniku Československa sa Prešov zaradil medzi 
desať najväčších slovenských miest, no v rámci celej republiky sa radil skôr medzi 
periférne centrá a počtom obyvateľov ďaleko zaostával za Bratislavou alebo Košicami. 
Tak ako vo väčšej časti slovenského územia, v prvých rokoch nového štátu prechádzal 
zložitým procesom budovania nových obchodných vzťahov a administratívnych inštitúcií. 
Celý Prešovský okres sa zaraďoval medzi čisto poľnohospodárske okresy. V meste bolo 
silné zastúpenie úradníctva, vojska a slobodných povolaní.103 Z vojenských úradov sa tu 
nachádzalo posádkové a okresné veliteľstvo. V kasárňach aj po vojne pôsobili jednotky 
pešieho a delostreleckého vojska. Napriek tomu, že v Prešove sa už v časoch Rakúsko-
Uhorska podarilo vybudovať dva veľké kasárenské komplexy, v 30. rokoch stavebné 
riaditeľstvo pristúpilo k stavbe areálu Šarišských (Štefánikových) kasární na ploche 
bývalého cvičiska.104 Okrem toho vojaci využívali aj budovu bývalého gymnázia na 
Konštantínovej ulici, označenú ako Župné kasárne.

Priestorová organizácia kasární a mesta » Prešov už v stredoveku ako slobodné 
kráľovské mesto patril k sídlam, ktoré si vydržiavali trvalú vojenskú posádku. Vojaci 
obývali spočiatku priestory hradieb a horných predmestí, po rozmachu početnej armády 
sa postupne usídlili aj v ostatných mestských častiach. V čase najväčšej prestíže 
armádneho zboru okupovalo vojsko významné budovy historického jadra, na konci 19. 
storočia vznikli dva rozľahlé kasárenské komplexy na juhovýchodnom okraji mesta. 
Výstavba vojenských objektov patrila medzi najväčšie stavebné akcie daného obdobia, 
ktoré výrazným spôsobom rozširovali mesto a určovali jeho budúcu uličnú sieť v okolí 
areálov. Počas Československa mesto nevystavalo nové kasárne v blízkosti prvých dvoch 
komplexov, ale na mieste bývalého cvičiska na jeho severnom okraji. V Prešove teda 
nevznikla tak ako napríklad v Trenčíne celá vojenská oblasť. Vojenské budovy, naopak, 
rozširovali mesto všetkými smermi a v ich bezprostrednej blízkosti sa vyformovali zóny 
obytných a verejných stavieb. Dodnes tak v širšom centre vytvárajú viditeľnú stavebnú 
stopu s charakteristickým urbanistickým vnútorným usporiadaním. Areál Šarišských 
(dnes Sokolovských) a Alžbetiných kasární stále využíva armáda. (Obr. 8)

Košice

Počiatky výstavby stredovekého mesta » História Košíc sa začala písať v 13. storočí. 
Toto kolonizačné mesto bolo založené na staršej osade so strategickou polohu – na 
križovatke diaľkových ciest. Vojenský charakter malo v podstate už od počiatku svojho 
vzniku, krátko po jeho založení mešťania vybudovali aj rozsiahle opevnenie a v priebehu 
15. storočia tu bol na obranu severovýchodu Uhorska založený košický kapitanát. Na 
prelome 15. a 16. storočia dosiahli Košice svoj spoločenský a ekonomický vrchol, boli 
jedným z najväčších miest celého Uhorska a zásobovali domácimi produktmi nielen 
svoje okolie, ale aj širšie zahraničie.105 Spolu s modernizáciou bojovej techniky mesto 
modernizovalo aj svoje fortifi kácie, ktoré v priebehu 13. až 18. storočia vytvorili viacero 
línií komplikovaného opevnenia. Napriek relatívne veľkej vzdialenosti od západných 
centier sa práve tu v čase tureckého nebezpečenstva vystaval jeden z najlepších obranných 

Prešov : ŠVK a Michal Vaško, 2012, s. 63. ISBN 978-80-85734-97-3.
103 SEDLÁK, Dejiny Prešova 2, ref. 100, s. 128.
104 VHA Bratislava, dep. č. 107, StR Košice, šk. 10.
105 GAŠPAR, Ján. Košice – Pohľady do histórie mesta. I. časť. Poprad : Region Poprad, 2011, s. 
14. ISBN 978-80-969344-6-1.
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systémov. Popri rozširovaní fortifi kácií sa na voľných plochách vnútorného mesta začali 
realizovať aj iné vojenské objekty, akými bola napríklad prvá erárna zbrojnica (neskôr 
využívaná ako dôstojnícke kasárne cisárskej vojenskej posádky). V jej blízkosti sa 
nachádzali kasárne na ubytovanie vojska a v roku 1631 vedľa nich údajne vystavali aj 
delostreleckú batériu.106 Po prestavbe opevnenia na bastiónovú fortifi káciu sa na južnom 
predmestí začalo s budovaním citadely. V nej sa mali nachádzať početné zásoby zbraní 
a munície, ale aj priestory na ubytovanie 400 – 500 cisárskych žoldnierov. Štyri roky po 
začatí výstavby začala slúžiť svojmu účelu a usídlila sa v nej posádka s približným počtom 
200 vojakov. Len pár rokov neskôr za Tököliho povstania sa podarilo útočníkom zbúrať 
jednu kurtinu opevnenia, a tým znefunkčniť celý systém. Napriek rozsiahlym stavebným 
plánom sa už citadelu nepodarilo obnoviť a počas krátkej doby svojej existencie nikdy 
nebola úplne dokončená.107 

Aj po období stavebného a hospodárskeho úpadku v 17. a 18. storočí si Košice vždy 
udržali status vojenského mesta. V roku 1713 tu údajne pri Dolnej bráne vybudovali prvé 
účelové kasárne na území dnešného Slovenska, v roku 1726 sa na mieste starých kasární 
pri hornej bráne vybudovali nové.108 Oproti ostatným mestám tak armáda vlastnila 
v historickom centre nielen staršie adaptované objekty, ale aj účelovo vojenské.

Prvá polovica 19. storočia » Stavebnú štruktúru mesta tvorili už od jeho vzniku štyri 
kvadranty historického jadra. Vstupy cez opevnenie umožňovali Horná, Dolná a Hnilá 
(Malá) brána a za nimi sa nachádzali viaceré predmestské časti.109 Po zbúraní hradieb 
obyvatelia likvidovali posledné ochranné palisády a priekopy. Na ich mieste začali 
postupne vznikať mnohé verejné aj súkromné stavby, čím sa prepojili časti historického 
jadra s predmestiami a mesto splynulo do jedného kompaktného celku. V oblasti výstavby 
vojenských stavieb popri tomto procese došlo k zbúraniu kasární pri Dolnej bráne. Tým 
došlo k ich zlúčeniu s posádkou Horných kasární, ktoré boli v rokoch 1824 – 1832 
nahradené novou rozšírenou klasicistickou stavbou kasární podľa projektu architekta 
Jozefa Bellagha. Po prestavbe boli kasárne schopné ubytovať vyše tisíc vojakov a na tú 
dobu patrili medzi najväčšie dobové vojenské stavby na našom území.110 V 50. rokoch 
v období Bachovho absolutizmu v meste vystavali novú vojenskú nemocnicu a reálku. 
Okrem toho sa v línii bývalých opevnení vyformovali celé nové ulice, na západnej strane 
vznikla mestská promenáda s vysadeným stromoradím.

Rakúsko-Uhorsko » Výstavba ďalších rozsiahlych vojenských kasární v meste nastala 
už krátko po zavedení všeobecnej brannej povinnosti. V roku 1876 zásluhou mestského 
inžiniera Adolfa Soukupa vybudovali na severovýchodnom okraji mesta za riekou 
Hornád vojenský barakový tábor zložený z niekoľkých desiatok ubytovacích objektov. 
Za angažovanosť v záujme ich realizácie bol inžinier Soukup dokonca vyznamenaný 
od cisára a kráľa Františka Jozefa,111 no táto stavebná akcia bola ešte len predzvesťou 
rozmachu, aký v oblasti výstavby vojenských budov nastal v najbližších rokoch. V roku 
1883 – 1885 vznikli v oblasti severných hradieb provizórne dočasné kasárne Františka 

106 Tamže, s. 117.
107 DUDÁŠ, ELIÁŠ, OROSOVÁ, Pevnosti, ref. 63, s. 33-36.
108 GAŠPAR, Ján. Košice – Pohľady do histórie mesta. I. časť. Poprad : Region Poprad, 2011, s. 117.
109 Tamže, s. 16.
110 Tamže, s. 117.
111 MIHÓKOVÁ, Mária. Výtvarný život a výstavba Košíc v rokoch 1848 – 1918. Tematická 
bibliografi a. Košice : Štátna vedecká knižnica, 1986, s. 161.
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Jozefa na rovnomennom námestí.112 Len tri bloky smerom na západ v tom istom roku 
vyrástli Pešiacke kasárne (projekt Adolf Soukup) a hneď za nimi na mieste bývalého 
postrelišťa – Vyšnej promenády, sa začalo s budovaním kasární pre delostrelcov (projekt 
Adolf Soukup). Aj napriek protestom miestnych občanov ohľadom zabratia verejného 
zeleného priestoru vojenskou stavbou sa tu podarilo vplyvom mestských úradníkov 
vystavať rozsiahly komplex Malých a Veľkých delostreleckých kasární.113 (Obr. 9)

V roku 1890 doplnil túto sústavu areál mestských kasární domobrancov (projekt 
Michal Répászky) s hlavným objektom situovaným do centrálneho námestia. Do konca 
19. storočia vystavali ešte areál Vozatajských (Hurbanových) kasární v blízkosti 
barakového tábora, vojenské pekárne a sklady na južnej hranici Košíc v lokalite niekdajších 
šafranových záhrad, k nim neskôr dostavali areál Šarišských kasární a Kasárne Jána 
Žižku z Trocnova. Mapa z roku 1896 už vykazuje 16 vojenských objektov a komplexov, 
z toho 11 kasární.114 Len čo pôvodné kasárne Františka Jozefa doslúžili svojmu účelu, na 
ich mieste vyrástla na začiatku 20. storočia secesná budova vojenského veliteľstva VI. 
cisárskeho a kráľovského armádneho zboru.115 V roku 1913, krátko pred vypuknutím prvej 
svetovej vojny, sa ešte armáda pokúsila v meste postaviť ďalší areál domobraneckých 
kasární.116 Pre dlhodobú absenciu urbanistického plánu budúceho rozvoja a protestom 
mnohých občanov proti živelnej a nekoncepčnej výstavbe v meste sa tento plán nakoniec 
nerealizoval. Nové kasárne už mesto stavalo až pod zástavou Československej republiky.

Prvá československá republika » Po vzniku novej mapy Európy sa Košice ocitli 
v blízkosti hraníc s novovzniknutým Maďarskom, ktoré sa nechcelo vzdať myšlienky 
obnovenia Uhorského kráľovstva. V krajine platili zásady mierových bodov prezidenta 
Wilsona, no napriek tomu si Košice udržali početnú vojenskú posádku. Mnohé staršie 
kasárenské budovy si postupne vyžadovali opravu, prípadne vojsko dostavovalo v menšej 
miere nové skladové budovy a ostatné príslušenstvo. Pár rokov po vzniku republiky 
vzniklo v Košiciach aj vojenské letisko s priľahlým komplexom nových barakov.117 
Krátke obdobie Košíc ako súčasti Československej republiky ukončila Viedenská arbitráž 
z roku 1938. Vojenské objekty obsadili vojská hortyovského Maďarska.

Priestorová organizácia kasární a mesta » História Košíc ukazuje, že vojenstvo 
ovplyvňovalo stavebný vývoj mesta počas jeho celej existencie. Spočiatku to boli 
stredoveké hradby, neskôr moderné bastiónové fortifi kácie, zbrojnice a ubytovacie 
vojenské objekty. Po zbúraní mestských opevnení sa z uvedených stavieb vyvinuli 
moderné kasárne 19. a 20. storočia. Ich expanzia v Košiciach však oproti ostatným 
mestám podobnej veľkosti nabrala nevídané rozmery. Zásluhou inžiniera Adolfa Soukupa 
a mestských úradníkov tu vystavali taký počet vojenských stavieb, akými sa mohli v danej 
epoche pochváliť len najväčšie centrá monarchie. Kasárne sa tu počas 19. a začiatku 
20. storočia nachádzali v každej mestskej časti, formovali bloky historického jadra, určovali 
budúci vzhľad promenády na mieste bývalých hradieb, rozširovali mesto v jeho južnom, 
severnom, aj východnom smere. Dá sa povedať, že v posledných rokoch 19. storočia 
tvorili drvivú väčšinu verejných novostavieb v Košiciach práve vojenské kasárne. Kým 

112 GAŠPAR, Košice, ref. 105,  s. 124.
113 Archív mesta Košice, Zbierka máp a plánov, fond III/c.
114 MIHÓKOVÁ, Výtvarný život, ref. 111, s. 160.
115 GAŠPAR, Košice, ref. 105, s. 126.
116 Archív mesta Košice, Zbierka máp a plánov, fond III/c17.
117 Zdroj: VHA Bratislava, dep. č. 107, StR Košice, šk. 1, 10.
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mapa z roku 1869 zobrazuje okrem vojenskej nemocnice a reálky dva objekty kasární, 
v roku 1912 ich vyobrazuje už 19. Okrem toho, tak ako aj v iných mestách, ovplyvňovalo 
početné vojsko nepriamo aj priemysel, obchod, kultúru a politiku mesta. Je pozoruhodné, 
že práve tieto stavby, ktoré sa po výtvarnej stránke oproti ostatným typologickým druhom 
netešili veľkej pozornosti, formovali takým výrazným spôsobom podobu budúceho mesta. 
Mnohé z nich defi nujú stavebný obraz Košíc do dnešných čias. (Obr. 10)

Po analýze vybraných významných posádkových miest vyplynulo, že vojenské stavby 
rozvíjali mestá rôznymi spôsobmi. Či už zabrali voľné pozemky vytvorené po zbúraní 
mestských hradieb (napr. Košice, Levoča), alebo rozvíjali jeho štruktúru v okrajových 
častiach a vytvorili tak predpoklad na vznik nových mestských častí (Nitra, Trenčín), 
alebo svojou plochou mesto ohraničili a na dlhé desaťročia vymedzili jeho rozvoj 
(Komárno), je zrejmé, že tieto stavby tvoria rozsiahlu časť nášho hmotného dedičstva. Ich 
význam navyše umocňuje fakt, že kasárne sú charakteristickým produktom modernizácie 
vojenstva a stavebníctva, čo sa prejavilo na typizácii, unifi kácii, funkčnej segregácii 
a zdôrazňovaním hygienickým požiadaviek.
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Obr. 1: Mapa Bratislavy z obdobia 1. ČSR so zakreslením plôch, ktoré boli v minulosti využívané 
armádou
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Obr. 2: Mapa Trenčína z obdobia 1. ČSR so zakreslením plôch, ktoré boli v minulosti využívané 
armádou
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Obr. 3: Mapa Nitry z obdobia 1. ČSR so zakreslením plôch, ktoré boli v minulosti využívané armádou
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Obr. 4: Mapa Komárna z obdobia 1. ČSR so zakreslením plôch, ktoré boli v minulosti využívané 
armádou
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Obr. 5: Mapa Lučenca z obdobia 1. ČSR so zakreslením plôch, ktoré boli v minulosti využívané 
armádou
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Obr. 7: Mapa Levoče z obdobia 1. ČSR so zakreslením plôch, ktoré boli v minulosti využívané 
armádou

Obr. 6: Budovy bývalých mestských kasární postavených podľa projektu Franza Grubera v súčasnosti.
 Foto: L. Pastoreková
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Obr. 8: Mapa Prešova z obdobia 1. ČSR so zakreslením plôch, ktoré boli v minulosti využívané 
armádou
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Obr. 9: Detailný nákres areálov Veľkých a Malých delostreleckých kasární s krytou jazdiarňou 
(v popredí) a Domobraneckej (Honvédskej) jazdeckej kasárne (v pozadí) podľa nákresu inžiniera 
Soukupa z roku 1889. Zdroj: Archív mesta Košice, Zbierka máp a plánov, fond III/c76, výkres č. 2



53

VOJENSKÁ HISTÓRIA

Obr. 10: Mapa Košíc z obdobia 1. ČSR so zakreslením plôch, ktoré boli v minulosti využívané armádou
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L. PASTOREKOVÁ: DIE ARCHITEKTUR VON HISTORISCHEN KASERNEN 
IN DER SLOWAKEI (Teil II.). HISTORISCH-GESELLSCHAFTLICHE UND 
ARCHITEKTONISCHE ENTWICKLUNG IN DEN JAHREN 1918 – 1939 UND DER 
EINFLUSS DER MILITÄRISCHEN ARCHITEKTUR AUF DAS AUSSEHEN DER 
SLOWAKISCHEN STÄDTE

Nach dem Zerfall Österreich-Ungarns und der Entstehung der Tschechoslowakischen Republik 
galt die Armee als die Grundvoraussetzung und Garant der Erhaltung der Souveränität und der 
Verteidigung des neuentstandenen Staates. Schon 1918 - 1919 wurde der Prozess der Bildung und 
der Unifi kation der tschechoslowakischen Wehrmacht in die Wege geleitet. Hierbei wurde das Gebiet 
der Republik durch das Verteidigungsministerium in vier Landesbezirke geteilt mit dem jeweiligen 
Sitz in Prag, Brno/Brünn, Bratislava/Preßburg und Uschhorod. Die Zahl der Garnisonen auf dem 
Gebiet der Slowakei hat sich im Vergleich mit der Zeit Österreich-Ungarns vergrößert. Entscheidend 
bei der Entscheidung betreffend Bau der Kasernen war die Gebietsaufteilung, die sich hauptsächlich 
an der außenpolitischen Lage richtete. Demzufolge wurden die ersten Kasernen nach der 
Staatsgründung insbesondere in den Grenzgebieten gebaut. Mit der Erstellung der Bauzeichnungen 
wurden die militärischen Landesbaudirektionen und die zuständigen Militärischen Projektbüros 
betraut, wobei die Grundpläne der Kasernen beinahe identisch waren mit den Planungsgrundsätzen 
aus der Zeit der Vielvölkermonarchie. Im Rahmen der Funktionsorientierung der Kasernen gerieten 
die Reiterkasernen in den Hintergrund, andererseits erlebten die Artilleriekasernen ihre Blütezeit 
ebenso wie die Objekte für die Luftstreitkräfte. In den 1930er Jahren leitete die tschechoslowakische 
Armeeführung eine umfangreiche Armeemodernisierung ein. Die Gründe dafür waren die 
gipfelnde Weltwirtschaftskrise, der Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland und die damit 
verbundene militärische Bedrohung der Tschechoslowakischen Republik, und nicht zuletzt auch die 
gescheiterte Abrüstungskonferenz in Genf im Jahre 1932. Dadurch veränderte sich in der zweiten 
Hälfte der 1930er Jahre auch der militärisch-strategische Stellenwert des slowakischen Gebiets der 
ČSR, auf dem es keinen direkten Kontakt mit dem nationalsozialistischen ʼdritten Reichʻ gab. Im 
Falle eines Kriegskonfl ikts konnte die Slowakei als strategische Basis für eine Militäroffensive des 
Staates bilden und dementsprechend erhöhte sich in den Jahren 1935 – 1939 auch die Intensität im 
Bau von Kasernen auf dem slowakischen Gebiet.

Die Kasernen und Militäranlagen, die in der Zwischenkriegszeit auf dem Gebiet der Slowakei 
erbaut wurden, hatten einen grundlegenden Einfl uss auf die urbanistische Struktur. Da die Zahl der 
erbauten Militäranlagen im Wesentlichen von der Initiative der Städte abhing, war deren Verteilung 
durch das Interesse und nicht zuletzt die fi nanziellen Freiräume der jeweiligen Stadtvertretungen 
bedingt. An der Wende des 19. und 20. Jahrhunderts lagerten die Garnisonen im Großteil der Städte 
der heutigen Slowakei. Diese waren aus den bereits angeführten wirtschaftlichen und kulturellen 
Gründen darum bemüht, eine möglichst große Zahl von stationierten Soldaten heranzuziehen. 
Dadurch beeinfl ussten die Militäranlagen und –bauten den gesamten architektonischen und 
urbanistischen Charakter der Städte nicht nur direkt durch ihre materielle Struktur, sondern 
auch indirekt mittels Förderung der ansässigen Betriebe und Unternehmen. Über die konkrete 
Ansiedlung von Militäranlagen entschieden die städtischen Bauingenieure und Beamt vor Ort je 
nach der individuellen Zusammensetzung der urbanen Struktur, der zur Verfügung stehenden freien 
Bauplätzen und der Terrainoberfl äche des Umfelds. Aus der urbanistischen Hinsicht können die 
Kasernen oder die zu Kasernen umgebauten Objekte allgemein in drei Kategorien geteilt werden. 
In die erste Kategorie gehören die historische ältesten Kasernen, bzw. die in Kasernen umgebauten 
Bauobjekte, die meistens am Stadtrand, außerhalb des Stadtzentrums, errichtet worden sind. 
In die zweite Kategorie fallen Kasernen, die im Laufe der Zeit an der Stelle von zahlenmäßig 
größeren Garnisonen als polyfunktionale Gebäude mit einem zentral situierten Atrium, das 
als Militärübungsplätze dienten, erbaut wurden. Diese waren meistens an der Grenzfl äche 
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zwischen der inneren Stadt und dem Stadtrand platziert. In die dritte Kategorie fallen schließlich 
Kaserne-Objekte, die seit Ende des 19. Jahrhunderts errichtet worden sind. Diese nahmen große 
Baufl ächen in Anspruch und wurden deshalb an den Stadtrand verdrängt. Zu den bedeutendsten 
Garnisonstädten der Slowakei anhand des militärischen Stellenwerts und der Zahl der erbauten 
Militäranlagen gehören Bratislava/Preßburg, Komárno, Prešov/Eperies und Košice/Kaschau. Eine 
wichtige Rolle im Rahmen der Militärgeschichte spielten allerdings auch Städte, die zwar nicht 
zu den bedeutendsten Zentren der k. u. k. Monarchie zählten, in denen jedoch die Zahl der hier 
stationierten Soldaten einen hohen Prozent im Vergleich mit der Gesamtzahl der Einwohner der 
Stadt darstellte. Es handelt sich um die Städte Trenčín/Trentschin, Nitra/Neutra, Lučenec/Lizenz 
a Levoča/Leutschau.

Anhand der Analyse von ausgewählten Garnisonsstädten lässt sich feststellen, dass die 
Militärbauten in unterschiedlicher Weise zur Entwicklung der jeweiligen Stadt beigetragen haben. 
Mal wurden sie auf Grundfl ächen anstelle der abgerissenen Stadtmauern gebaut (so z. B. in Košice 
und Levoča), mal entwickelten sie die Struktur der Stadt in den Randgebieten und schafften somit 
wichtige Grundlagen zur Entstehung von neuen Stadtteilen (Nitra, Trenčín), oder sie haben durch 
ihre Fläche die Stadtgrenzen festgelegt und somit die Entwicklung der Stadt für weitere Jahrzehnte 
entscheidend bestimmt (Komárno). Die Militärobjekte bilden einen umfangreichen Teil des 
materiellen Erbes der Slowakei. Ihre Bedeutung wird zusätzlich dadurch erhöht, dass die Kasernen 
als ein klassisches Produkt der Modernisierung des Militärwesens und Bauwesens gelten, was 
sich u.a. an der Typisierung, Unifi kation, der funktionsbedingten Trennung von Räumen und der 
Hervorhebung der hygienischen Anforderungen veranschaulichte.
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SAMOPALY SLOVENSKEJ
A POVSTALECKEJ ARMÁDY (1939 – 1945)

MARIAN UHRIN

UHRIN, M.: The Machine Guns of the Slovak Army and Uprising Army 1939 - 1945. 
Vojenská história, 1, 22, 2018, 56-81, Bratislava.
The author of the study deals with the machine gun armament during the World War 
2. He states that the machine gun has become one of the symbols of the World War 
2. Thanks to photographs and movies, the general public became aware of a German 
soldier with the MP-40 machine gun or a Soviet one holding a PPŠ-41. The Slovak or 
uprising soldier is linked more to a rifl e or some kind of legend. Since 1940, the Slovak 
Army had been planning to introduce machine guns into its armament. This was based 
on the German infl uence and based on the fi rst front-line experiences of the Army. The 
plan fulfi lment started in 1942 when the ZK-383 machine guns from the Brno Munition 
Factory were ordered, introduced to the Slovak Army as the machine pistol ZB vz.42. 
Their supplies could not achieve the demanded volume by far. The Army was solving 
the issue by using the captured Soviet arms and smaller amounts of German machine 
guns. The effort to introduce machine guns in the army on a larger scale had lead to 
ordering the German MP-41 machine guns. However, these guns were never included 
in the Army’s equipment. The supplies got delayed, postponed and fi nally cancelled. 
In 1943, the German MP-40 machine guns were delivered to the Army. The standard 
German military power machine gun was supplied in several batches with the largest 
amount delivered as a part of the Eiche armament program. These were introduced to 
the army as the Sch vz.41 machine gun. Altogether, more than two thousand of these 
machine guns were supplied, making up the most typical gun in the Slovak Army of 
this category. The author states that even this number of supplied machine guns was 
not suffi cient, however, the additional supplies involved the third type, which were the 
Italian Beretta Modello 1938A and 1938/42 machine guns. The Slovak Army did not 
manage to offi cially introduce these machine guns into its armament, however, in spite 
of that, they played their role in the Slovak National Uprising in particular.
The rebellious 1st CS Army in Slovakia inherited the material of the Slovak Army. The 
number of machine guns was also insuffi cient, however, thanks to the air deliveries 
of arms from the Allies, the problem was managed to be solved at least partially. The 
Soviet Union and the USA supplied the rebels with more than two thousand machine 
guns. Therefore, the rebellious army had more machine guns available from the Allies 
than from the Slovak Army. The PPŠ-41 machine gun has thus become one of the 
symbols of the partisan soldier.
Military history. Slovakia. World War 2. Armament of the Slovak Army and Uprising 
Army with Machine Guns in 1939-1945.

Počas prvej svetovej vojny sa vo výzbroji niektorých armád objavili po prvýkrát 
samopaly. V medzivojnovom období sa nijak zvlášť nerozšírili, boli skôr považované 
za zbraň vhodnú pre políciu. Ich rozmach priniesli až konfl ikty v tridsiatych rokoch 
20. storočia.

Po vzniku samostatného Slovenského štátu jeho armáda zdedila po Československu, 
čo sa týka ručných zbraní, pomerne modernú výzbroj. Samopaly, respektíve dobovo 
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guľometné pištole, sa v nej nenachádzali. A to napriek snahe o zavedenie kulometní 
pistole vz. 38 do výzbroje československej armády.1 V podstate jedinú výnimku pred-
stavoval prvovojnový taliansky samopal Villar Perosa Mod. 1915, ktorého jeden 
exemplár skladovala zbrojnica v Trenčíne. V marci 1941 bol predisponovaný od 
Ústrednej zbrojnice, spolu s ďalšími zastaranými zbraňami, do Vojenskej akadémie ako 
dekoračná – výuková zbraň.2

Pri vyhodnocovaní nasadenia armády na fronte v roku 1941 všetci dôstojníci navrhovali 
zaviesť samopaly do výzbroje, a to podľa nemeckého vzoru. Teda pre veliteľov družstiev, 
čiat, rôt a pre ďalších dôstojníkov a špecialistov.3 So zavedením samopalov do slovenskej 
armády v predstihu počítal aj predpis P-I-2, Návrh cvičebného poriadku pre pechotu – 
Bojový výcvik z roku 1941.4 Proces zavedenia do výzbroje bol napokon pomerne zdĺhavý, 
ktorého cieľ nebol nikdy naplnený. Paradoxne prvými samopalmi, ktoré sa vo väčšom 
počte dostali do rúk slovenských vojakov, boli koristné sovietske zbrane. Do výzbroje 
sa ofi ciálne nedostali, aj keď dlhodobo tvorili nezanedbateľnú časť tejto kategórie zbraní 
v slovenskej armáde.

Zavedenie do výzbroje

Prvými samopalmi zavedenými ofi ciálne do výzbroje slovenskej armády sa stali 
samopaly Zbrojovky Brno. V novembri 1941 predložila Zbrojovka Brno bratislavskému 
Ministerstvu národnej obrany (ďalej MNO) ponuku na nákup rôznych zbraní, medzi 
nimi aj samopalov ZK-383 a ZK-403. Zrejme vtedy MNO dostalo jeden samopal ZK-
383 ako predvádzací, aby následne skončil ako exponát v Múzeu slovenského vojska 
v Bratislave.5 

V dňoch 14. až 24. januára 1942 prebehlo predvádzanie týchto zbraní v Bratislave, 
pričom samopal ZK-403 sa ho nezúčastnil. Ešte počas predvádzania sa uvažovalo 
o podpísaní zmluvy, ktorá by okrem iných zbraní obsahovala aj objednávku 20 000 
samopalov ZK-383 s 200 miliónmi 9-mm nábojov Parabellum.6 Cena za jeden samopal 
bola stanovená na 246 RM. Zamietavé nemecké stanovisko znamenalo napokon oveľa 
skromnejšiu realitu. V lete 1942 požiadalo MNO nadriadené nemecké orgány o uvoľnenie 
200 ks samopalov ZK-383 a dvoch miliónov nábojov. Po odsúhlasení si slovenská strana 
vyžiadala od Zbrojovky ponuku a navyše požadovala okamžitú dodávku troch samopalov 
a dvoch tisíc nábojov. Zbrojovka predložila ponuku ofi ciálne 31. októbra 1942, no už dva 
týždne predtým, 14. októbra, v očakávaní objednávky odoslala na Slovensko 10 samopalov 
ZK-383.7 Až 10. novembra 1942 MNO predložilo zbrojovke upravenú objednávku č. 

1 Guľometné pištole (kulometní pistole) vz. 38 mali byť zavedená do výzbroje čs. armády, no 
vyrobilo sa len niekoľko kusov použitých na skúšky. Na Slovensku sa k 14. marcu 1939 žiadny 
nenachádzal.
2 Vojenský historický archív (VHA) Bratislava, f. Ministerstvo národnej obrany (MNO) 
Obyčajné (Obyč.) 1941, šk. 136, č. 5693/1941 z 13. 3. 1941.
3 VHA Bratislava, f. MNO Dôverné (Dôv.) 1942, šk. 213. Plk.del. Q. Dotzuaer: Skúsenosti 
získané východnom bojisku z 17. 1. 1942; č.28/Dôv.1942 z 6. 1. 1942 Relácia o válečných 
skúsenostiach.
4 P-I-2, Návrh cvičebného poriadku pre pechotu – Bojový výcvik. MNO Bratislava, 1941, s. 55.
5 TURZA, P. Vývoj slovenského vojenského múzejníctva v rokoch 1939-1945. In Vojenská 
história, roč. 5, č. 3. 2001, s. 92-104. ISSN 1335-3314.
6 VHA Bratislava, f. 53, 53/41-9/2; SKRAMOUŠSKÝ, J. ZK-383 v letech 1938-1945. In 
Střelecký magazín, roč. 10, 2005, č. 7, s. 18, 57-58. ISSN 1211-4014.
7 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1942, šk. 281, č. 102.093/Dôv.III/21.1942 z 3. 8. 1942; č. 
104.919/Dôv.III/21.1942 z 18. 9. 1942.
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106.858-Dôv.III/21.oddel.1942 na 200 samopalov ZK-383 s príslušenstvom po 284,30 
RM. Zbrojovkou potvrdená bola už o pár dní, 19. novembra 1942.8

Prvých desať kusov prišlo do Zbrojnice I v Bratislave už 14. októbra 1942. Nasledovali 
dodávky do Ústrednej zbrojnice v Trenčíne, a to 40 samopalov 24. decembra 1942 a 140 
kusov 21. januára 1943. Dovedna tak bolo dodaných na Slovensko 190 samopalov ZK-
383.9 Zvyšných desať kusov nebolo na Slovensko dodaných, nakoľko boli označené ako 
nepoužiteľné.10 Ku každému samopalu mala Zbrojovka Brno dodať po šesť zásobníkov 
na 30 nábojov, dodávky, ale obsahovali len po päť zásobníkov na samopal. Tento problém 
ostal nevyriešený do konca vojny, napriek tomu, že tabuľkovo rátala armáda dokonca 
s 10 zásobníkmi na samopal.11 Súčasťou dodávky bola aj objednávka č. 273.467/Dôv.
III-7.1943 na 200 plničiek zásobníkov. Napriek tomu, že bola požadovaná ešte v máji 
1944, tiež nebola nikdy dodaná. Podobne dopadli aj sumky k samopalom. Zbrojovka 
podmieňovala ich dodanie požiadavkou na dodávku materiálu – kože. Riešenie veci 
sa predlžovalo, a tak slovenská strana pristúpila na používanie bežných trojdielnych 
sumiek pre nemecké samopaly v plátenom prevedení aj pre samopaly ZK-383. Neskôr 
boli používané plátenné sumky na päť zásobníkov, určené pre samopaly ZK-383.12

Samopal bol v apríli 1943 ofi ciálne zavedený do výzbroje ako Guľometná pištoľa ZB 
vz. 42, strelivo ako 9-mm ostrý náboj vz.08. Zároveň sa rozbehol výcvik v obsluhe zbrane 
v Zbrojnej škole v Turčianskom Sv. Martine. Školenia o zbrani vykonávali na to vycvičení 
zbrojári jednotlivých útvarov a ústavov. Predbežne mali byť vycvičení v obsluhe samopalu 
velitelia čiat, ich zástupcovia a velitelia družstiev. Zbrojná škola, respektíve jej veliteľ stot. 
tech. zbroj. J. Kováčik, mal vypracovať pre samopal vz. 42 náuku pre potreby výcviku – 
Náuka o guľometnej pištoli vz. 42. Z technických príčin k tomu v stanovenom termíne 
nedošlo a do tlačiarne sa dostal návrh predpisu až v roku 1944. Skúšobný výtlačok zhotovila 
Štátna kníhtlačiareň v Bratislave až na jeseň 1944, keď sa vydanie stalo bezpredmetným.13 

Ešte v priebehu prvých rokovaní Vojenská správa rozhodla o navýšení počtu samopalov. 
Začiatkom novembra 1942 požiadala Oberkommando der Wehrmacht (OKW) o uvoľnenie 
ďalších 800 samopalov a 18. decembra 1942 o ďalších 200.14 Spolu tak chcela nakúpiť 
1 200 samopalov, a to napriek tomu, že Zbrojovka Brno zmluvu a dodávky neplnila. 
Rovnako zložité bolo získanie súhlasu nemeckého OKW na uvoľnenie výrobných kapacít.

Po udelení takéhoto súhlasu slovenské MNO objednalo čis. 252.485/Dôv.III-7. oddel. 
1943 zo 4. marca 1943 ďalších 800 samopalov. Tie mali byť dodané najprv do konca 

8 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1943, šk. 398, č. 251.346-Dôv. III/7.odd. 1943 z 22. 1. 1943.
9 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1943, šk. 398, č. 251.346-Dôv.III/7.oddel.1943 z 22. 1. 1943; 
č. 106.5858/Dôv.III/21.1942 z 10. 11. 1942; č. 10.522/Dôv.tech.1943 z 15. 1. 1943.
10 Išlo o samopaly výrobných čísel 57, 72, 85, 95, 107, 115, 139, 142, 158 a 187. VHA Bratislava, 
f. MNO Dôv. 1943, šk. 398, č. 251.346/Dôv.III/7.1943 z 22. 1. 1943; Zápis č. 914/42 o prevzatí 
10 kusov guľometných pištolí ZK-383 pre Azs; Zápis č. 918/42 o prevzatí 40 ks guľometných 
pištolí ZK-383 pre Azs; Zápis č. 10/43 o prevzatí 140 kusov guľometných pištolí ZK-383 pre Azs.; 
SKRAMOUŠSKÝ, J. Export samopalů ZK-383. In Střelecký magazín, roč. 1, č. 7.,1996, s. 10-11 
a 37. ISSN 1211-4014.
11 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1943, šk. 398, č. 106.585/Dôv.III/21.1942 z 10. 11. 1942; 
Náuka o guľometnej pištoli vz. 42 /návrh/. Bratislava, 1944.
12 Napríklad Ústredná zbrojnice dodala MNO-VS II/7. oddeleniu 6. marca 1944 päť kusov 
plátenných sumiek na päť zásobníkov pre Guľometnú pištoľu vz. 42. VHA Bratislava, f. MNO 
Obyč. 1944, šk. 798, č. 618.354-3b.-1944 z 30. 10. 1944; šk. 879, č. 567.733-II/7.oddel.1944 
z 6. 3. 1944.
13 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1943, šk. 398, č. 17.663/Dôv.výcv.1943 z 8. 5. 1943.
14 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1942, šk. 281, č. 109.096/Dôv.III/21.oddel.42 z 10. 11. 1942; 
č. 112.047/Dôv.III/8.oddel.42 z 18. 12. 1942.
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septembra 1943, neskôr sa termín posunul na druhú polovicu roka 1944 a nakoniec sa pre 
problémy s materiálom presunul až na 30. augusta 1945.15 

Naliehavosť pridelenia väčšieho počtu samopalov poľným jednotkám prinútilo 
MNO získať samopaly z iného zdroja. V roku 1943 sa teda už rokovalo o dodávkach 
od výrobcov z Nemecka. Dohrou pre obchod so Zbrojovkou Brno malo byť stornovanie 
objednávky 800 samopalov vz. 42 zaslaných 13. januára 1944 z dôvodu plánovanej 
dodávky samopalov nemeckého vzoru. Zaujímavosťou je, že ešte v mesačnom hlásení 
Vojenského dozorného úradu z 29. septembra 1944, bola položka 800 ks samopalov 
vz. 42 a 200 plničiek zásobníkov vykazovaná stále v kolónke má sa vyrobiť.16

K 31. marcu 1943 bolo v Ústrednej zbrojnici (ÚZ) v Trenčíne uložených 178 samopalov 
vz. 42. Zvyšných dvanásť bolo na MNO v Bratislave a v Zbrojnej škole v Turčianskom 
Svätom Martine, ktorá dostala dva samopaly na školenie zbrojárov, pričom ich výcvik sa 
začal od 17. mája 1943.17 

Postupne boli samopaly vz. 42 pridelené poľným jednotkám. Zaisťovacia divízia 
(ZD) dostala pôvodne deväť ks od MNO, ktoré ich malo dočasne zapožičané. 
Následne, 20. apríla 1943, dostala ďalších 40 ks zo skladov ÚZ. Zbrane boli po pár 
kusoch pridelené jednotkám divízie. Divízny zbrojný park z nedostatku prideľoval ku 
každej zbrani len štyri zásobníky. Ešte väčší problém bol s nedostatkom 9-mm nábojov 
vz. 08.18 Počas nasadenia jednotiek došlo k niekoľkým stratám samopalov.19 Zvyšok, 41 
ks samopalov vz. 42, bol po reorganizácii divízie na Technickú brigádu (TB) rozdelený. 
Na Slovensko do ÚZ bolo stiahnutých 31 samopalov a zvyšok si ponechala TB. V rámci 
TB, respektíve 2.TD, boli samopaly pridelené rôznym jednotkám, kde zotrvali až do 
konca vojny.20

15 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1943, šk. 339, č. 257.852 Dôv.III/1-1943 z 31. 7. 1943; 
SKRAMOUŠSKÝ, J. ref. 6, s. 18, 57-58.
16 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1944, šk. 428, č.362/Dôv.1944 z 29. 9. 1944.
17 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1943, šk. 398, č. 17.663 Dôv./výcv.1943 z 8. 5. 1943.
18 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1943, šk. 398, č. 15096/Dôv.tech.1943 z 29. 1. 1943.
19 Už 15. mája 1942 prišla ZD, respektíve jej Peší pluk 101 o tri samopaly vz.42. Zobrali ich 
so sebou stot. J. Nálepka, npor. I. Lysák a por. M. Petro pri svojom úteku k partizánom. O ďalšie 
dva divízia prišla 13. septembra 1943, keď s nimi dezertovali vojaci od Smiešaného priezvedného 
oddielu. Súhrnné straty pri jednotkách dosiahli asi osem samopalov vz. 42.
20 Napríklad 6/102. rota mala jeden a Intendančný park 2 tiež jeden, neskôr dva samopaly vz. 42. 
Ešte v máji a júni 1945 vykazovala 1. čs. divízia v Taliansku štyri samopaly vz.42. VHA Bratislava, 
f. Zaisťovacia divízia (ZD), šk. 10, č. 1378/1944 z 3. 10. 1944; č. 1302/1945 z 15. 4. 1945; VHA 
Bratislava, f. MNO Tajné (Taj.) 1944, šk. 26, č. 129/Taj.1944 z 18. 12. 1944; Vojenský ústřední 
archiv – Vojenský historický archiv (VÚA-VHA) Praha, f. I. československá divize v Itálii 
(1.ČSD-I), šk. 2, č. 90/zbroj.1945 z 25. 5. 1945; č. 5304/Taj.zbroj.1945 z 14. 6. 1945.
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Tabuľka č. 1. Pridelenie guľometných pištolí vz. 42 pri jednotkách ZD k 1. 5. 1943
Útvar vz. 42 Poznámka
Peší pluk 101 10
Peší pluk 102 10
SPO 5
Delostrelecký oddiel III/31 5
Pionierska rota 3 2
Železničný prápor 12 2
Letka 11 2
4. batéria DPLP 2
Štábna rota 1
Štábna autokolóna 1
Nákladná autokolóna 221 1
Nákladná autokolóna 322 1
Kombinovaná spojovacia rota 1

Spolu 43 Šesť samopalov chýbajúcich
do počtu 49 tvorilo zálohu.

Ďalšie samopaly vz. 42 boli pridelené na Slovensku jednotkám, ktoré plnili úlohu 
doplňovacích jednotiek pre reorganizovanú Rýchlu divíziu (RD), respektíve 1. pešiu 
divíziu (1. PD). Pre tieto jednotky bolo od 23. apríla 1943 určených 80 samopalov a 5 300 
ks streliva vz. 08. Ku každému samopalu bolo pridelených po päť zásobníkov.21

Tabuľka č. 2. Pridelenie guľometných pištolí vz. 42
budovaným poľným jednotkám v roku 1943.22

Útvar vz.42 Náboj vz. 08 Poznámka

Peší pluk 51 VT Lešť 25 1 500 Mal prideliť samopaly
aj II/52. práporu

Peší pluk 52 Dolný Kubín 20 1 200
Priezvedný oddiel 5 Trnava 15 1 000

Pioniersky prápor 41
Nové Mesto nad Váhom 10 800

poľný spojovací prápor
Turčiansky Sv. Martin 10 800

Spolu 80 5 300

Jednotky po príchode k 1. PD dostali ešte jeden samopal vz. 42, a tak k 20. júlu 
1943 mala divízia 81 ks. Bolo to hlboko pod tabuľkový stav, nakoľko divízia mala mať 
plánovane 945 samopalov.23 Samozrejme ani jednotkám tejto divízie sa nevyhli straty. 

21 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1943, šk. 398, č. 17.424/Dôv.všeob. 1943 z 22. 4. 1943.
22 VHA Bratislava, f. MNO Dôv.1943, šk. 398, č.17.424/Dôv.všeob.1943 z 22. 4. 1943.
23 VHA Bratislava, f. MNO Dôv.1943, šk. 400, Žiadanka na zbrojný materiál č.1 z 28. 8. 1943.
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Počas bojov pri Kachovke 30. októbra 1943 divízia prišla o 38 samopalov vz. 42.24 
K 7. novembru 1943 jej stále ostávalo 43 samopalov vz. 42, pričom deväť z nich mali 
jednotky Pešieho pluku 20 na Kryme.25 Na konci mája 1944 mala divízia ešte 38 samopalov, 
ktoré boli pri reorganizácii 1. PD na 1. Technickú divíziu (1. TD) odovzdané 17. júna 1944 
do zbrojného skladu v Breile.26 Po transformácii v júli 1944 mala mať 1.TD tabuľkovo 48 
samopalov vz. 42. Zdá sa však, že jej ostalo len vyššie uvedených 38 samopalov.27 

Náhradné a výcvikové útvary na Slovensku dostali v roku 1943 po niekoľko kusoch 
samopalov vz. 42 určených na výcvik. Spolu išlo o 60 samopalov a 10-tisíc ks nábojov 
vz.08. Počet kusov pridelených k útvarom kolísal od jedného až po päť samopalov 
a 200 nábojov pre každý z nich. Jednotky vzdušných zbraní požadovali 30 samopalov 
pre výcvik padákových strelcov a 20 ks pre posádky kuriérnych lietadiel. Žiadosť bola 
zamietnutá pre nedostatok zbraní a VZ museli na samopaly počkať.28

Po skončení bojového nasadenia slovenských jednotiek na východnom fronte boli 
vyčíslené materiálne straty. Armáda do 31. marca 1944 prišla o 51 samopalov vz. 42 
a ostávalo jej 139 kusov.29 Na fronte mali technické jednotky 48 samopalov vz. 42 
a zápoľné jednotky na Slovensku mali 62 ks a zvyšok bol uložený v zbrojniciach.

Aj v nasledujúcich mesiacoch bol pohyb samopalov pomerne veľký. Pre potreby MNO 
bolo 22. februára 1944 od viacerých útvarov stiahnutých spolu 15 samopalov vz. 42 so 
75 zásobníkmi a boli preúčtované Zbrojnici I pre potreby ministerstva. Zbrane mali byť 
pripravené v pohotovosti s napáskovanými zásobníkmi.30 Od mája 1944 sa opäť budovali 
poľné jednotky, tentoraz na obranu Karpát pred postupujúcou Sovietskou armádou. V rámci 
výstavby jednotiek Armádneho veliteľstva gen. A. Malára sa 35 samopalov vz. 42 dostalo 
k jednotkám na východnom Slovensku. V zápoľných útvaroch ostalo 56 ks, ktoré boli 
pridelené rôznym náhradným útvarom. Zvyšok samopalov bol u technických jednotiek, keď 
TB mala desať a 1. TD 38 samopalov vz. 42.31 K ďalším stratám došlo začiatkom septembra 
1944, keď 1. TD odzbrojili nemecké jednotky a zabavili jej výzbroj vrátane samopalov.32

24 CSEFALVAY, F. Nemecký dokument o zlyhaní slovenskej 1. pešej divízie v októbri 1943 (1. 
časť). In Vojenská história, roč. 11, 2007, č. 1. s. 128-144. ISSN 1335-3314.
25 VHA Bratislava, f. Rýchla divízia (RD), šk. 44, Údaje o počte zbraní k 7. 11. 1943; šk. 86, č. 
111/Taj.1944 z 25. 3. 1944.
26 VHA Bratislava, f. RD, šk. 96. č. 40.451/Taj.4.oddel.1944 z 4. 6. 1944.
27 VHA Bratislava, f. MNO Taj. 1944, šk. 25, č. 40.641/Taj.4.oddel.1944 z 24. 6. 1944; Príloha č. 1.
28 VHA Bratislava, f. MNO Dôv.1943, šk. 398, č. 41.925/Dôv.tech.1943 z 29. 4. 1943.
29 V staršej literatúre sa často uvádzajú nereálne odhady počtu samopalov vz. 42, a to 1 600 až 
2 000 ks. Zdá sa, že všetko vychádza z povojnového tvrdenia gen. F. Čatloša. Tvrdí, že za pomoci 
riaditeľa brnianskej zbrojovky Ing. Karla Stallera sa na Slovensko dostala aj časť samopalov ZK-
383, údajne 800 ks, ktoré objednalo v Zbrojovke Bulharsko. Príslušník ÚZ dôst. zást. správ. zbroj. 
Teodor Suchánek tvrdil, že samopaly prichádzali do Ústrednej zbrojnice aj v roku 1944 a dosiahli 
uvedený stav 2 000 ks. Ide o očividný omyl spôsobený zámenou dodávok samopalov MP-40 za ZK-
383, respektíve snahou F. Čatloša o povojnové „odbojové“ očistenie svojej osoby. Bulharská armáda 
objednala v brnianskej zbrojovke 4. októbra 1941, 4 000 ks samopalov ZK-383 v cene 925 788 RM. 
Boli dodané v troch dodávkach do 30. decembra 1942. 13. septembra 1942 Bulhari objednali a 1. 
marca 1943 aj podpísali zmluvu na ďalších 1 600 ks samopalov, ktoré však už do Bulharska nikdy 
neprišli. Práve z tejto objednávky malo pochádzať 800 samopalov ZK-383 spomínaných gen. F. 
Čatlošom. ČATLOŠ, F. Hlasy z domu i z cudziny o povstaleckých vojakoch, rkp. Martin 1970, s. 68. 
KULAŠÍK, K. Výzbroj jednotiek povstaleckej armády v slovenskom národnom povstaní. In Zborník 
Múzea SNP č. 5. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 1980, s. 152; PLEVZA, V. a kol. Dejiny SNP 
1944 – Encyklopédia odboja a SNP. Bratislava : Pravda, 1984, s. 596.
30 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1944, šk. 493, č. 458.948/Dôv.II/7.oddel.1944 z 22. 2. 1944.
31 VHA Bratislava, f. MNO Taj. 1944, šk. 25, č. 7297/Taj.4.oddel.1944 z 22. 7. 1944.
32 Napríklad I/20. peší prápor odovzdal 8.SS-Freiwillige Kawalerie Division Florian Gayer tri 
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Partizáni I. partizánskej brigády M. R. Štefánika na prehliadke v Detve. Pochodujúci partizán vľavo má 
cez plece prehodený samopal vz. 42 – ZK-383 (AM-SNP).

Druhým ofi ciálne zavedeným samopalom do slovenskej armády boli nemecké typy 
Machinenpistole MP-40 a MP-41. Treba však povedať, že frontové jednotky slovenskej 
armády disponovali niekoľkými nemeckými samopalmi MP-38, MP-40 už pred ofi ciálnymi 
dodávkami. Príslušníci Skupiny vzdušných zbraní v rámci ZD používali niekoľko kusov 
samopalov MP-38 už v lete 1942, a niekoľko nemeckých samopalov dostali aj príslušníci 
Delostreleckého pluku 31 v bojoch pri Charkove v roku 1942.33 Okrem toho si niekoľko 
kusov zaobstarali aj dôstojníci RD nasadení priamo na fronte, medzi nimi napríklad gen. 
A. Malár. Niekoľko kusov sa objavilo pri 1. pešej divízii, no bola to osobná iniciatíva 
jednotlivcov, najmä dôstojníkov.

Samotné dodávky nemeckých samopalov MP-40 a MP-41 možno rozdeliť podľa 
okolností na niekoľko skupín. Prvou a z celkového pohľadu vlastne určujúcou bola 
objednávka samopalov MP-41. V marci 1943 dostalo MNO ponuku zakúpiť samopaly 
MP-41. Na túto ponuku reagovalo kladne a požadovalo, aby bol na Slovensko dodaný 
jeden exemplár, ako vzorový kus a po rokovaniach ohľadom platenia bolo dohodnuté, 
že slovenská strana zaplatí 50 % ceny vopred a zvyšok zaplatí po dodaní samopalov. 
V Bratislave prebehli 20. júla 1943 úspešne skúšobné streľby. Následne bola fi rme C. 
G. Haenel Waffen Fabrik Suhl 21. júla 1943 vystavená objednávka č. 272.056-Dôv.III/7.
oddel.1943 na 2 000 samopalov MP-41, 10 tisíc zásobníkov, 2 000 plničiek zásobníkov 
a dva milióny ks ostrého 9-mm streliva vz. 08.34 

kusy samopalu vz. 42, 9 zásobníkov a 1218 nábojov 9 mm vz.08. VHA Bratislava, f. RD, šk. 96, č. 
1212/Taj.1944 z 17. 6. 1944; šk. 102, č. 459/Dôv.1944 z 29. 9. 1944.
33 LACKO, M. Dočasne pod Wehrmachtom. Delostrelecký pluk 31 na východnom fronte 
(február – júl 1942). In Historický časopis, roč. 54, č. 3, s. 509. ISSN 0018-2575.
34 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1943, šk. 398, č. 275.540-Dôv. III/7.odd. 1943.
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Podobne ako v iných prípadoch, dodávka meškala. V marci 1944 slovenská strana 
urgovala dodanie samopalov z tejto objednávky, no výrobca stanovil termín dodania až 
na december 1944. Samopaly MP-41 fi rma C. G. Haenel Waffen Fabrik vyrábala v roku 
1941 v počte 26- tisíc kusov. Až koncom roka 1944 bolo vyrobených ďalších 1 500 ks, 
zrejme práve na slovenskú objednávku.35 Vzhľadom na vypuknutie Povstania sa už 
slovenská armáda samopalov MP-41 nedočkala a po celý čas mala len vzorový samopal zo 
skúšok v roku 1943. Napriek týmto komplikovaným okolnostiam bola táto nerealizovaná 
objednávka určujúca pri pomenovaní nemeckých samopalov v slovenskej armáde.

OKW rozhodlo 25. júna 1943 že obe slovenské frontové divízie bude zásobovať 
samopalmi MP-40 a príslušnou muníciou.36 Nie je však známa žiadna ofi ciálna dodávka 
samopalov na fronte. Po organizačných zmenách v októbri 1943 sa zrejme od plánu upustilo.

Prvá reálna dodávka nemeckých samopalov na Slovensko prišla marci 1943. Pluk 
útočnej vozby vtedy dostal päť tankov Pz. Kpfw. III, v ktorých ako súčasť výstroje boli 
samopaly MP-38 a MP-40. Neskôr na jeseň 1943 prišli ďalšie v tankoch Pz. Kpfw 38(t) 
a Pz. Kpfw II. Maximálne išlo o 28 samopalov. Podobne boli dodané samopaly aj v roku 
1944 s tankmi Pz. Kpfw 38(t) a samohybnými delami Sd.Kfz 138 Marder III.37 Ďalšie 
samopaly MP-38 a MP-40 prišli v septembri 1943 s dodávkou vybavenia pre padákových 
strelcov. Spolu s frontovými „suvenírmi“ mohla mať Letecká škola asi 20 – 30 nemeckých 
samopalov.38 

Ďalšie nemecké samopaly prichádzali v rámci výzbrojného programu Eiche, dohodnutom 
v októbri 1943. Gen. Augustín Malár 14. januára 1944 v Berlíne ofi ciálne podpísal 
objednávku v rámci č. 4548/Taj.III-1.oddel.1943 s C. G. Haenel Waffen Fabrik Suhl na 
dodanie 2 000 samopalov MP-40. Samopaly pre slovenskú armádu vyrobila fi rma Steyer 
v Rakúsku. Od januára 1944 malo každý mesiac prísť na Slovensko 200 samopalov a do 
konca marca 1944 nemecká strana mala dodať prvých 1 000 ks. Dodávky z Nemecka ako 
vždy meškali, a tak do termínu prišlo len 600 samopalov MP-40.39 

Príchod väčšieho počtu samopalov MP-40 spôsobil v evidencii a označovaní zbraní 
určité problémy. Samopaly boli v slovenskej armáde označované často zmätočne a a chao-
ticky ako guľometná pištoľa, automatická pištoľa či automat. Zmätok bol aj v prípade 
vzorového označenia, kde sa používalo pôvodné nemecké označenie či kombinácia 
v podobe vz. 38/40 a vz. 41. Po viacerých urgenciách od útvarov boli 5. mája 1944 
ofi ciálne schválené názvy novozavedených zbraní do slovenskej armády. Do výzbroje 

35 HELEBRANT, M. Samopal MP-38 a MP-40. Praha : Elka Press, 2008, s. 138. ISBN 
8087057025 Je možné, že uvedených 1 500 ks samopalu MP-41 bolo vyrobených a už nedodaných 
práve pre slovenskú armádu.
36 VHA Bratislava f. MNO Dôv. 1943, šk. 339, Abt. Ib Az. 74 Nr. 1000/43 geh. z 25. 6. 1943.
37 Samopal bol tabuľkovo pridelený každému nemeckému tanku. V rokoch 1943-1944 bolo 
dodaných od Wehrmachtu 37 tankov Lt vz.38 (Pz.Kpfw. 38(t)), päť tankov P-III (Pz.Kpfw. III 
Ausf. N) a 16 tankov P-II (Pz.Kpfw. II Ausf. C). PÚV žiadal v auguste 1943 o povolenie vystrieľať 
900 ks nábojov pre guľometné pištole vz. 38/40, ktoré mal dostať s uvedenou technikou. Vo 
výkazoch zbrojnej správy sa tieto zbrane neuvádzajú z dôvodu ich zaradenia do výzbroje vozidiel, 
podobne ako tankové guľomety a kanóny. VHA Bratislava, f. MNO Dôv.1943, šk. 339, č. 5394/
Dôv.zbroj.1943 z 11. 8. 1943; Ako tabuľkovú výzbroj tanku uvádza samopal aj slovenský tankový 
predpis: U-I-1 Cvičebný poriadok pre tankové jednotky (návrh). Bratislava 1943, s. 27.
38 Letecká škola žiadala 4. 3. 1944 dodanie 10 tisíc 9-mm streliva vz.08 (z toho 3 700 ks na výcvik) 
pre nemecké samopaly MP-38 a MP-40. VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1944, šk. 492. Žiadanka 
o materiál č.2 z 4. 3. 1944; f. MNO Obyč. 1944, šk. 879, č. 617.687/zbroj.1944 z 30. 10. 1944; 
ŠUMICHRAST, P. – KLABNÍK, P. Slovenské letectvo 2, 1939-1944. Bratislava : Magnetpress, 
2000, s. 52. ISBN 80-968073-6-6.
39 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1944, šk. 428, č. 8346/X.Dôv.tech.1944 z 7. 3. 1944.
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bola ofi ciálne zavedená aj Guľometná pištoľa Schmeisser vz. 41 (Sch vz.41).40 Pod 
tento názov spadali samopaly MP-40 a týkal by sa asi aj samopalov MP-41. Vzhľadom 
na konštrukčné rozdiely a aj nemecké pomenovanie samopalov MP-40 a MP-41 je 
zaujímavé, že na Slovensku by sa oba samopaly zrejme označovali jednotne.

Od januára do polovice augusta 1944 prišlo postupne na Slovensko preukázateľne 
2 000 samopalov MP-40.41 Z počtu objednaného v rámci programu Eiche tak boli dodané 
všetky. Z celkového počtu dodaných samopalov MP-40 bolo 31 ks nepoužiteľných 
s polámanými predpažbiami a pažbičkami. Ústredná zbrojnica požiadala 19. augusta 
1944 Zbrojnú správu o povolenie opravy samopalov, pričom namiesto nedostupného 
bakelitu sa malo použiť drevo. Vzhľadom na situáciu na prelome augusta a septembra 
1944 bolo povolenie vydané až 11. októbra 1944.42 Ústredná zbrojnica v Trenčíne 
prevzala ku každej zbrani aj príslušenstvo, obsahujúce plničku zásobníkov, dve sumky na 
tri zásobníky (pravá a ľavá), čistenie, závesný remeň a chránitko (chránič) ústia hlavne. 
Aj toto príslušenstvo prichádzalo čiastočne poškodené a neúplné.43 

Ďalšie nemecké samopaly mali prísť ako náhrada za stornovanú objednávku nedodaných 
samopalov ZK-383. OKW odporučilo 18. decembra 1943 zrušenie objednávky na sa-
mopaly ZK-383 a namiesto nich objednať v Nemecku 800 nemeckých samopalov.44 
Slovenská armáda s návrhom súhlasila za predpokladu, že dodávka mala ísť mimo rámec 
objednávky MP-41. Zároveň požadovala, pokiaľ by to bolo možné, dodanie samopalov 
MP-41. Týchto 800 samopalov bolo zrejme objednaných č. 273.467-Dôv.III/7.oddel.1943. 
Ani tieto samopaly na Slovensko nikdy nedodali, uvažovalo sa o zámene za MP-40, no 
skutočnosť bola napokon úplne iná.

Do marca 1944 mali samopaly vz. 41 jednotky len v malom počte, v podstate len PÚV 
a školná rota padákových strelcov LŠ-VZ. V marci 1944 bolo 400 ks pridelených jednotkám 
podriadených VPV a 100 ks VVZ.45 Päť samopalov bolo pridelených Zbrojnej škole na 
výcvik zbrojárov a inštruktorov. Okrem toho bolo Zbrojnici 1 a 2 odoslaných po 100 tisíc 
nábojov vz. 08. Zároveň v dňoch 8. – 9. mája 1944 prebehlo vo Vojenskej pechotnej škole 
v Nitre školenie zbrojárov pod vedením por. správ. zbroj. Viktora Kriegera zo Zbrojnej školy.

Ďalšie samopaly z ÚZ sa rozdeľovali postupne. Napríklad Čestný oddiel prezidenta 
dostal v polovici apríla 10 samopalov.46 Začiatkom júna 1944 dostalo MNO I/4.oddelenie 14 
samopalov na osobnú ochranu spravodajských dôstojníkov.47 K 30. júnu 1944 ostávalo ÚZ 
627 samopalov vz. 41, ďalších 35 mala Zbrojnica I v Bratislave ako zásobu MNO.48 PÚV 
žiadal 7. júna 1944 na doplnenie výzbroje tankov 50 samopalov vz. 41 s príslušenstvom pre 
poľné jednotky. Samopaly dostal PÚV začiatkom júla z ÚZ a začiatkom augusta odišli k AV.49

40 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1944, šk. 493, č. 463.031/Dôv.II/7.oddel.1944 z 19. 4. 1944; f. 
Veliteľstvo pozemného vojska (VPV), r. 1944, šk. 41, Dôverný rozkaz VPV č. 19 z 5. 5. 1944.
41 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1944, šk. 428, č. 8346/X.Dôv.tech.1944 z 7. 3. 1944;č. 8346/
XVII. Dôv.tech.1944 z 3. 4. 1944; č. 806/Dôv.1944 z 15. 10. 1944, č. 1897/1944 z 11. 8. 1944;č. 
9396/Dôv.1944 z 7. 12. 1944; šk.450, č. 154/Dôv.1944 z 13. 3. 1944; č. 8346/XXVII.Dôv.tech.1944 
z 20. 5. 1944; č. 8346/XXX.Dôv.tech.1944 z 13. 6. 1944.
42 VHA Bratislava, f. MNO Obyč. 1944, šk. 879. č. 12.235/tech.1944 z 19. 8. 1944.
43 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1944, šk. 428, ÚZ SO-2, Dočasný preberací protokol 
z 30. 3. 1944; č. 1897/1944 z 11. 8. 1944.
44 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1943, šk. 398, č. 279.236-Dôv.III/7.odd. 29. 12. 1943.
45 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1944, šk. 493, č. 458.948/Dôv.II/7.oddel.1944 z 5. 3. 1944.
46 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1944, šk. 493, č. 4246/1944 z 19. 4. 1944.
47 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1944, šk. 492, č. 101.742/Dôv.zprav.1944 z 10. 6. 1944.
48 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1944, šk. 492, č. 8230/Taj.tech.1944 z 12. 7. 1944; č. 6003/
II.Dôv./tech.1944 z 14. 7. 1944; č. 462.644/Dôv.II/7.oddel.1944 z 16. 6. 1944
49 VHA Bratislava, f. MNO Obyč. 1944, šk. 879, č. 584.211-II/7.1944 z 4. 7. 1944; Archív 
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Po ďalších dodávkach samopalov bolo 3. júla 1944 z Ústrednej zbrojnice pridelených 
AV a náhradným útvarom podriadeným VPV po 200 samopalov vz. 41.50 

Napriek tomu bol počet samopalov v náhradných jednotkách nedostatočný. Napríklad 
náhradná eskadróna JPO-1 mala predpísaných 22, no v skutočnosti mala len 12 
samopalov. Podobne, Náhradný spojovací prápor 1 mal mať päť, no v skutočnosti nemal 
žiadny samopal. Preto zápoľné útvary v polovici júla 1944 požadovali ďalšie zbrane na 
naplnenie tabuľkových počtov.51

Požiadavky splnené neboli, prednosť mali poľné jednotky. Napriek tomu boli 19. júla 
1944 z Ústrednej zbrojnice rozdelené ďalšie samopaly vz. 41. Išlo o decentralizáciu výzbroje 
z ÚZ z dôvodu spojeneckých náletov a určitú úlohu zohrala aj materiálna prípra va povstania. 
V rámci tohto presunu uložili v skladoch Zbrojnice I spolu 500 samopalov a 230-tisíc nábojov 
vz. 08 a v skladoch náhradného práporu Pešieho pluku 3 vo Zvolene ďalších 100 samopalov.52 

Okrem bojových útvarov mala mať tabuľkovo aj každá rota Technického sboru po 
dva samopaly. Vzhľadom na ich nedostatok sa k pracovným jednotkám žiadne samopaly 
nedostali. 53 

Vzdušné zbrane dostali postupne asi 450 samopalov. Zbrojná správa pridelila 15. marca 
1944 pre potreby padákových strelcov a na obranu letísk proti výsadkom 100 ks samopalov 
vz. 41 a 200-tisíc nábojov. Začiatkom júna 1944 dostalo veliteľstvo Vzdušných zbraní desať 
samopalov vz. 41 pre osobnú ochranu dôstojníkov.54 V lete 1944 sa v skladoch Leteckej 
školy nachádzalo 150 samopalov vz. 41. Ďalších 200 samopalov a 350-tisíc nábojov 
prevzali vzdušné zbrane začiatkom júla 1944. Tieto boli uložené dočasne v ÚZ a následne 
v priestoroch Leteckého parku v Mokradi. Pár dní pred Povstaním, 26. augusta 1944, asi 
150 z nich prevzala Letecká škola Vzdušných zbraní. V LP-VZ ostalo k 29. augustu 1944 
okolo 40 samopalov.55 Okrem týchto jednotiek bolo isté pridelenie samopalov vz. 41 aj 
Spojovaciemu práporu Vzdušných zbraní v Žiline.56 

Veliteľstvo brannej výchovy (VBV) dostalo začiatkom mája 1944 spolu 72 samopalov 
vz. 41 pre Hraničiarske roty 1. až 5. Prioritne mali byť po jednom kuse pridelené pre každé 
hraničiarske zosilnenie oddelenia Finančnej stráže.57 V auguste 1944 boli hraničiarske roty 
zrušené a výzbroj bola odovzdaná pre potreby Armádneho veliteľstva v Prešove a v menšej 
miere Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici. Aj ďalšie jednotky VBV dostali 
samopaly, no presný rozsah ich vyzbrojenia nepoznáme. Vieme však, že Asistenčná jednotka 
SOŠ Trenčín 11. októbra 1944 odovzdala POHG Trenčín jedenásť samopalov vz. 41.58

Múzea Slovenského národného povstania (AM-SNP) B. Bystrica, f. XII (spomienky), pr. č. S16/97, 
Spomienky Š. Veselovského; Spomienky J. Simana, zbierka autora.
50 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1944, šk. 492, č. 467.431-Dôv.II/7.oddel.1944 z 3. 7. 1944; šk. 
493, č. 10.510/Dôv.4.oddel.1944 z 11. 7. 1944
51 VHA Bratislava, f. MNO Obyč. 1944, šk. 879, č. 123/Dôv.1944 z 17. 7. 1944; č. 7184/Dôv.44 
z 14. 7. 1944.
52 VHA Bratislava, f. MNO Taj. 1944, šk. 26, č. 71.575/Taj.II/7.oddel.1944 z 19. 7. 1944.
53 AM-SNP B. Bystrica, f. Ústredný štáb partizánskeho hnutia (UŠPH), pr. č. 12/67 a. j. 32, 
MNO-HVV č. 77.500 Mob.I/2-1 1944, Príloha 7 Mob.
54 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1944, šk. 493, č.21.503/Dôv.zbroj.1944 z 15. 3. 1944; f. VVZ, 
šk. 2, Dôverný domáci rozkaz VVZ č. 19 z 2. 6. 1944.
55 AM-SNP B. Bystrica, f. VII (armáda), pr. č. 43/67. Denník VI/53. práporu (bývalého LP 
Mokraď); f. XII, pr. č. 80/67, Spomienka Daniel Kunic; ŠINGLOVIČ, M. Z bojovej činnosti 
Kombinovanej letky a operačne podriadených jednotiek na letisku Tri Duby. In Zborník Múzea 
SNP, č. 10. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 1985, s. 196.
56 Rozhovor autora s gen. Teodorom Šlajchartom (19. 2. 2008).
57 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1944, šk. 493, č. 17.301/Dôv.-SOŠ-1944 z 29. 4. 1944.
58 VHA Bratislava, f. MNO Obyč. 1944, šk. 879, č. 207/Dôv.1944 z 14. 10. 1944.
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Ministerstvo vnútra 12. mája 1944 požiadalo MNO prideliť pre potreby ÚŠB 
a Policajného riaditeľstva Bratislava 35 samopalov vz. 41. Táto žiadosť bola zamietnutá, 
no 19. augusta 1944 bolo Vojenskou správou 100 samopalov vz. 41 zapožičaných pre 
potreby Hlavného veliteľstva žandárstva do 1. októbra 1944.59 

Nemeckej strane ostávalo dodať zvyšných 800 
samopalov, ako náhradu za stornovanú objednávku 
ZK-383 v Zbrojovke Brno, respektíve dodávku 
nemeckých samopalov MP-40/MP-41. Táto záleži-
tosť mala nakoniec ohľadom typu samopalu úplne 
inú dohru a neboli to ZK-383 ani MP-40/MP-41, 
ale talianske samopaly Beretta.

Samopaly sa podľa povojnových výpovedí 
ministra NO gen. Ferdinanda Čatloša dostali na 
Slovensko jeho zásluhou z Talianska ako tajná dodáv-
ka, tak, aby o tom Nemci nevedeli. V skutočnosti 
mali byť tieto samopaly dodané z nemeckej koristi, 
ako Príloha č. 114 k rámcovej zmluve s fi rmou 
Ausfuhrgeseltschaft für Kriegsgeräte GmbH – 
AGEKA (tiež A. G. K.) z roku 1942. Dodatok 
k zmluve na 800 samopalov, označených ako MP 
739(i) M-38/A-42, bol podpísaný 12. júna 1944.60 
Podľa nej mal každý samopal stáť 264 RM a mali 
prísť v mesačných dodávkach po dvesto kusov.61 
Vzhľadom na vypuknutie povstania prišli zrejme 
len dve dodávky. Zaujímavé je, že podľa všetkého 
boli dodané v dvoch odlišných verziách, a to po 200 
samopalov Beretta MAB 1938A a Beretta MAB 

1938/42. V slovenskej armáde boli zbrane označované ako Guľometná pištoľa Beretta vz. 
38A a Beretta vz. 42, prípadne ako vz. B, keďže k ofi ciálnemu zavedeniu do výzbroje už 
nedošlo. Pre Beretty sa v slovenských jednotkách používali zásobníky na 20 a 40 nábojov.62 
Nateraz nie je známe, aký druh sumiek používala slovenská armáda k samopalom Beretta. 
Pravdepodobne sa však používali nemecké trojdielne plátenné sumky.

V auguste 1944 bolo 300 samopalov Beretta oboch vzorov vydaných z Ústrednej 
zbrojnice k dispozícii zbrojnej správe. Z nich 140 ks dostala poľná armáda na východnom 
Slovensku, 140 zápoľné jednotky, respektíve sklady odbočky Zbrojnice 1 v Banskej 
Bystrici, 20 ks bolo uložených, ako dispozičná zásoba MNO v Zbrojnici 1 v Bratislave. 
Zvyšných 100 samopalov Beretta 1938A ostalo v ÚZ. Gen. F. Čatloš následne telefonicky 
nariadil všetky predisponovať na východné Slovensko, čo sa už pre vypuknutie povstania 
neuskutočnilo.63 

59 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1944, šk. 493, č.75.044/Dôv.kab.1944 z 19. 8. 1944.
60 Talianske samopaly (Moschetto Automatico Beretta Modello 1938A a Modello 38/42 – MAB 
1938 a MAB 1938/42) prešli po ukoristení, respektíve boli vyrábané pre nemeckú armádu ako 
Maschinenpistole MP 738(i) - Mod. 38/42) a MP 739(i) – Mod. 38. Na Slovensko dodané samopaly 
MAB 1938A boli minimálne sčasti vo výrobnej verzii MAB 1938/A-44 s telom záveru z variantu 
MAB 1938/42.
61 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1944, šk. 493. č. 468.321-Dôv.II/7.oddel.944 z 21. 8. 1944.
62 AM-SNP B. Bystrica, f. UŠPH, a. j. 29;, Potvrdenka č. 185 z 9. 9. 1944.
63 VHA Bratislava, f. Veliteľstvo divíznej oblasti 1 (VDO-1), šk. 27, č. 8.310/Dôv.tech.1945 
z 9. 1. 1945; Zb. 9 – 1. ČSA na Slovensku, a. j. 58/1.

Výcvik príslušníkov Spojovacieho prápo-
ru 2 so samopalmi vz. 41 – MP-40. Prešov, 
leto 1944 (AM-SNP)
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Tabuľka č. 3. Dodávky guľometných pištolí z Nemecka do Ústrednej zbrojnice
Guľometná 

pištoľa
vz. 41
MP-40

vz. 41
MP-41

vz. 38A
MP-739(i)

vz. 38/42
MP 738(i) Poznámka

Objednávka (ks)
Dodávka (ks) 2 000 2 000 800 -

3. 3. 1944 600 - - - prevzaté VS 13. 3. 1944
30. 3. 1944 200 - - - prevzaté VS 1. 4. 1944
20. 5. 1944 200 - - - prevzaté VS 5.1944
9. 6. 1944 400 - - - prevzaté VS 6.1944
1. 8. 1944 600 - - - prevzaté VS 11. 8. 1944
7. – 8.1944 - - 200 200

Spolu 2 000 1 200 200 2 401

Partizáni pred budovou HŠPO v Banskej Bystrici. Partizán vľavo má samopal vz. 38 – Beretta Mod. 
1938A (AM-SNP).

Okrem vyššie uvedených samopalov sa objavil v rukách slovenských vojakov aj 
samopal MP-35. Na viacerých fotografi ách z obdobia povstania je v rukách žandárov 
a partizánov. Ich pôvod sa pravdepodobne nepodarí vystopovať, prichádza do úvahy 
niekoľko teórií.64 V literatúre sa spomína aj použitie rumunských samopalov Orita 1941 
slovenskými vojakmi. Nateraz to však nemožno potvrdiť, skôr pôjde o nejakú zámenu. 

64 Je možné, že ide o zbrane zabavené čs. armádou maďarským diverzantom v roku 1938, ktorí 
mali medzi iným aj nemecké samopaly MP-35, a ostali po marci 1939 na Slovensku.
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V roku 1943 išlo o dodávku 3 500 pištolí Malaxa z Rumunska. Firma Malaxa pištole 
nevyrábala, je však možné, že ide o samopaly Orita. Tieto rokovania neboli ukončené 
a nateraz nemožno potvrdiť žiadnu dodávku rumunských samopalov na Slovensko.65 

Na východnom fronte

V čase, keď slovenská armáda ešte ofi ciálne samopalmi nedisponovala, v rokoch 
1941 – 1942, poľné jednotky tento stav riešili používaním koristných zbraní, respektíve 
samopalmi, ktoré slovenským jednotkám na fronte pridelila nemecká armáda.

Ešte pred pridelením samopalov vz. 42, používala Zaisťovacia divízia (ZD) 50 ks 
nemeckých samopalov darovaných divízií 19. septembra 1942 SS-Reichsführerom 
Heinrichom Himmlerom. Išlo o samopaly Maschinenpistole MP-18/I Verbessert, s rovným 
schránkovým zásobníkom na 20 alebo 32 nábojov. Samopal sa v slovenskej armáde 
označoval ako Automatická pištoľa MPI, vz. MPi, či MP-18.66 K zbrani bolo dodaných po 
štyri zásobníky a trojdielna sumka. Ešte 1. júla 1943 mala divízia 45 samopalov MP-18 
a k nim 145 200 ks nábojov vz. 08. Napríklad peší prápor I/101 mal ku koncu septembra 
1943 päť samopalov MP-18.67 Časť samopalov divízia rôznym spôsobom stratila.68 
Zvyšných 40 samopalov ostalo vo výzbroji TB, respektíve 2.TD, a boli pridelené najmä 
veliteľom peších rôt. Vo výzbroji divízie ostali až do konca vojny.69 

Tabuľka č. 4. Pridelenie Guľometných pištolí MP-18 jednotkám ZD70
Útvar Počet kusov Poznámka
Peší pluk 101 17
Peší pluk 102 15
Smiešaný priezvedný oddiel 10
III/31. delostrelecký oddiel 2
Pionierska rota 3 2
Štábna rota ZD 2
Predsunutý divízny zbrojný sklad 2
Spolu 50 145 200 ks 9-mm náboja vz. 08

65 PLEVZA, ref. 29, s. 595; OTU, P. Aspekty rumunsko-slovenských vojenských vzťahov (1939-
1944). In Vojenská história, roč. 3, 1999, č. 3, s. 20-29. ISSN 1335-3314.
66 VHA Bratislava, f. MNO Taj. 1942, šk. 17, č. 83.224/Taj.zbroj.1942.
67 VHA Bratislava, f. MNO Taj. 1942, šk. 23, č.94.086/Taj.zbroj.1943 z 9. 7. 1943; šk. 43, č. 161/
Taj. 1943, Stav zbraní ku dňu 22. 9. 1943.
68 S desiatimi kusmi týchto samopalov postupne vojaci ZD dezertovali k partizánom, prípadne ich 
títo ukoristili. Už v októbri 1942 partizáni ukoristili jeden MPi, 22. augusta 1943 s tromi dezertovali 
príslušníci cyklistickej čaty SPO a so šiestimi dezertovali 29. septembra 1943 príslušníci 7/101. 
pešej roty. VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1942, šk. 213, č. 64.366/Dôv.zbroj.1942 z 25. 11. 1942; 
MIČIANIK, P. Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu II. (1941-1944) Zaisťovacia divízia 
a železniční pionieri. Banská Bystrica : Dali-BB, 2008, s. 150, 260, 269. ISBN 9788089090488.
69 Pešie roty TB/2.TD mali jeden výnimočne, dva samopaly. K 14. júnu 1945 vykazovala 1. čs. 
divízia v Taliansku ešte 13 samopalov MP-18. VHA Bratislava, f. ZD, šk. 26, č. 230/1944 z 5. 7. 1944; 
č. 108/1944 z 4. 7. 1944; č. 312/1944 z 25. 6. 1944; č. 28 Taj./1944 z 26. 6. 1944; šk. 94, č. 129/Taj.44 
z 18. 12. 1944; VÚA-VHA Praha, f. 1.ČSD-I, šk. 2, č. 5304/Taj.zbroj.1945 z 14. 6. 1945.
70 VHA Bratislava, f. MNO Taj. 1942, šk. 17, č. 83224/Taj.zbroj.1942 z 10. 11. 1942; Výkaz 
výzbroje a munície 7/102. roty z 14. 5. 1945.
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Skutočne prvými samopalmi používanými slovenskou armádou boli paradoxne už 
v roku 1941 koristné samopaly sovietskeho pôvodu. Od prvých dní ťaženia proti ZSSR 
získavali slovenskí vojaci ako korisť sovietske samopaly PPD-40 a PPŠ-41 (Pistolet 
pulemjot Degťareva obr. 1940 g. a Pistolet pulemjot Špagina obr. 1941 g.), pričom tie 
Degťarevove sa v tomto období vyskytovali častejšie. V neposlednom rade armáda vydá-
vala rozkazy na zhromažďovanie koristných zbraní na študijné účely. Ich početný stav 
nepoznáme, mohlo však ísť o niekoľko desiatok až stoviek kusov. Ojedinele sa objavuje 
aj ďalší koristný samopal, a to ešte aj počas Povstania, PPD-34/38 (Pistolet pulemjot 
Degťareva obr. 1934/38 g.).

V lete 1942 plk. gšt. Rudolf Pilfousek vzhľadom na situáciu v ZD požadoval od Vo-
jenskej správy, aby na Slovensku všetci gážisti a zbrojnice zhromaždili koristné ruské 
samopaly a automatické pušky a odoslali ich divízii. Dokonca sa uvažovalo o stiahnutí 
tejto výzbroje od Rýchlej divízie, ktorá mala početnejšiu korisť. Napokon sa situácia 
vyriešila pridelením väčšieho počtu guľometov vz.26 jednotkám ZD a uvažovalo sa 
o pridelení automatických pušiek z koristného materiálu. Gážistom pri ZD dokonca 
nepovolili držbu koristných samopalov.71 Ofi ciálne výkazy z roku 1942 dokazujú, že 
ZD mala vo výzbroji deväť kusov koristných sovietskych samopalov.72 V skutočnosti 
ich bolo viac, vojaci všetky nenahlásili. Posledné boli dokonca odsunuté s Technickou 
brigádou do Talianska, kde bolo nariadené 5. decembra 1943 ich odovzdať do DZP.73 Ich 
ďalší osud nie je známy. Aj napriek tomu si jednotlivci v Taliansku ponechali koristné 
sovietske samopaly pre svoju potrebu, a to až do roku 1945.74

V RD si vojaci tiež obľúbili koristné samopaly a hojne ich používali, čo dokladá 
množstvo fotografi í, pričom prevládal samopal PPD-40. Zbieranie sovietskych koristných 
samopalov však pokračovalo. V mnohých prípadoch boli konfi škované aj civilistom, ktorí 
ich zbierali na bojiskách alebo na trasách ústupu Červenej armády.75 Aj 21. júna 1943 
bolo jednotkám 1. PD odchádzajúcim na výmenu na Slovensko nariadené, aby „ruské 
ukoristené zbrane, ktoré nepotrebujú jednotky, soberú odchádzajúce jednotky do zázemia 
/automat. pištole a pod./“, teda aby boli odoslané na Slovensko.76 V poľných jednotkách sa 
koristné samopaly nachádzali ešte aj v lete 1944. Dňa 29. mája 1944 odovzdali príslušníci 
Pešieho pluku 20 na rozkaz veliteľstva 1. pešej divízie zbrojnému dôstojníkovi pluku 
okrem iného materiálu štyri sovietske samopaly, z toho pravdepodobne jeden PPS-43.77

U poľných jednotiek niekedy dochádzalo ad hoc k vytváraniu jednotiek samopalníkov 
v počte 10 – 15 mužov. Koristné samopaly sa stali tiež osobnými zbraňami dôstojníkov 
RD, aj jej velitelia: gen. Š. Jurech mal k dispozícii dva sovietske samopaly a desať 

71 Desiatky gážistov pri ZD malo na základe povolenia zbrojnej správy v držbe rôzne koristné 
zbrane, najmä sovietske opakovacie a automatické pušky. VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1942, šk. 
212, č. 64.160/Dôv.zbroj.1942 z 21. 7. 1942; šk. 281, č. 64.264/Dôv.zbroj.1942 z 12. 8. 1942.
72 VHA Bratislava, f. MNO Taj.1942, šk.17. č. 83.224/Taj.zbroj.1942 z 10. 11. 1942.
73 VHA Bratislava, f. MNO Dôv.1943, šk. 424, č. 59.010/Dôv.zbroj.1943 z 5. 12. 1943.
74 VÚA-VHA Praha, f. 1.ČSD-I, šk. 2, č. 5304/Taj.zbroj.1945 z 14. 6. 1945; č. 90/zbroj.1945 
z 25. 5. 1945; Spomienka Karol Steklý, zbierka Pavel Mičianik.
75 V obci Imeretinskaja na Kaukaze napríklad 2. oddelenie veliteľstva RD skonfi škovalo 
v polovici októbra 1942 od dvoch miestnych obyvateľov tri sovietske samopaly. Ďalšiemu občanovi 
vzal sovietsky samopal slovenský vojak, ktorý si ho nechal pre svoju potrebu. MIČIANIK, P. 
Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu IV. (1941-1944) 1. pešia divízia, Slovenský 
vojak. Banská Bystrica : Dali-BB, 2012, s. 215. ISBN 97880891410130.
76 VHA Bratislava, f. RD, šk. 96. „Nečitateľné“/Taj.1943. Rozkaz na vystriedanie a reorganizáciu 
pluku z 21. 6. 1943.
77 VHA Bratislava, f. RD. šk. 132, č. 5246/Dôv.1944 z 25. 5. 1944; č. 236/Dôv.1944 z 26. 5. 1944; 
č. 23/Dôv.1944 z 26. 5. 1944; 5269/Dôv.1944 z 1. 6. 1944.
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zásobníkov, gen. A. Malár mal okrem nemeckého 
samopalu aj koristný sovietsky a gen. J. Turanec 
používal na fronte tiež sovietsky samopal. Zbrane 
si doniesli domov na Slovensko, podobne ako 
ďalší dôstojníci.78 

Na Slovensko sa v priebehu rokov 1941 – 1943 
dostalo asi niekoľko desiatok samopalov PPD-
40, PPŠ-41. Okrem nich armáda získala v ZSSR 
aj niekoľko fínskych samopalov Suomi KP/
M1931.79 Časť tejto výzbroje sa tiež dostala na 
Slovensko ilegálne ako osobná korisť vojakov, 
ale aj odzbrojením ukrajinských milícií.80 Korist-
né zbrane boli uložené v zbrojniciach spolu 
s muníciou. Zbrane, ktoré boli neúplné, respektíve 
poškodené, ÚZ rušila. Napríklad 5. augusta 1943 
zrušila štyri guľometné pištole ruské.81 O ich prí-
padnom používaní na Slovensku nie sú takmer 
žiadne informácie až do roku 1944. Minimálne 
dva PPŠ-41 boli v Pluku útočnej vozby, po jed-
nom je zaznamenané v Pionierskom prápore 11 
a Vojenskom chemickom a technickom ústa-
ve. Nie koľko ďalších samopalov sa dostalo 
k armáde odzbrojením partizánov na strednom 
a východnom Slovensku.

Časť sovietskych samopalov v držbe dôstojníkov, respektíve uložených na MNO 
a v Zbrojnici I, mala byť zrejme využitá na osobnú ochranu dôstojníkov. Vo februári 
a v júni 1944 totiž prevzala Vojenská správa II/7. oddelenie od ÚZ spolu štyritisíc nábojov 
do sovietskych samopalov.82 Koristné sovietske samopaly sa objavili ojedinele ešte aj 
v rámci poľnej armády gen. A. Malára na východnom Slovensku.83

78 TURANEC, J. Pramene obrany. Pamäti generála Jozefa Turanca. Bystrický, Jozef (ed.) 
Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2012, s. 284 a 290. ISBN 9788089514199; Údaj o gen. Š. 
Jurechovi autorovi poskytol syn generála Š. Jurecha – Marcel Jurech.
79 Tieto fínske samopaly pochádzali zo sovietskej koristi po zimnej vojne, druhotne ich ukoristili 
Slováci. Dva kusy sa dostali do múzea slovenského vojska v Bratislave. Jeden bol v roku 1942 
krátko zapožičaný na mesiac na študijné účely Zbrojovke Brno, expozitúra Bratislava, ktorá ho 
mala vrátiť späť Vojenskej správe. VHA Bratislava, f. MNO Obyč. 1942, šk. 335, č. 9490-III/21.
odd.1942 z 17. 3. 1942.
80 MIČIANIK, P. Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu I. (1941-1944) V operácii 
Barbarossa. Banská Bystrica : Dali-BB, 2007, s. 164. ISBN 8089090372.
81 VHA Bratislava, f. MNO Obyč. 1943, šk. 377, č. 198.829-III/7.oddel.1943 z 12. 8. 1943.
82 Na II/7. oddelení zbrojnej správy Vojenskej správy v Trenčianskych Tepliciach mali k dispozícii 
na konci augusta 1944 údajne asi 50 samopalov. Časť z nich mala zrejme koristný pôvod. VHA 
Bratislava, f. MNO Obyč. 1944, šk. 800, č. 10.773/tech.1944 z 19. 2. 1944; č. 586.402-II/7.1944 
z 12. 6. 1944; Slovenský národný archív (SNA) Bratislava, f. Národný súd (NS), TnĽud. 38/45 
Viliam Talský, Výpoveď Vladimíra Haviara z 26. 4. 1945.
83 Napríklad jeden koristný samopal PPŠ-41 používal rtk. Kyselý od II/5. práporu. Ďalšie 
sovietske samopaly získalo AV zberom v teréne. Pri obci Hertník našli 16. 8. 1944 padák s vakom, 
v ktorom boli okrem iného vybavenia aj tri samopaly s muníciou. Pri Zamutove bol 22. 8. 1944 
nájdený ďalší padák, ktorý okrem iného obsahoval dva samopaly s muníciou. Tieto zbrane boli 
odovzdané na spravodajské - II. oddelenie štábu AV v Prešove. AM-SNP B. Bystrica, f. IX, šk. 7, 
pr. č. A344/74, Vojnový denník AV; f. XII, pr. č. S84/73, Ján Daňo.

Vojaci Rýchlej divízie vyzbrojení sovietskym 
samopalom PPD-40 (Signál)
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Dodávky munície k samopalom

Slovenská armáda pre všetky svoje samopaly používala jednotné strelivo 9 mm 
Parabellum, dnes označované ako Luger. V roku 1942 bol do výzbroje armády zavedený 
nový pištoľový „ostrý náboj 9 mm vz. 08,“ určený pre dodávané samopaly vz. 42. Niečo 
málo munície mala armáda pravdepodobne od skúšok samopalov, zbrojná správa MNO ich 
evidovala 150 kusov. Pre výcvikové účely na Slovensku bola v novembri 1942 realizovaná 
objednávka č. 110.169-III/21.oddel.1942 z 3. decembra 1942, keď bolo dodaných zo ZB, 
Závod II P. Bystrica 10-tisíc nábojov vz. 08 s poniklovanou strelou a oceľovou nábojnicou. 
Časť bola uložená v Zbrojnici I a 2 669 ks bolo vydaných útvarom na výcvik.84 

Armáda č. 111.016/Dôv. III/21.oddel.1942 objednala dva milióny nábojov vz. 08 
v Zbrojovke Brno, Závod II Považská Bystrica. V januári 1943 uvoľnilo OKW 500-tisíc 
nábojov vz. 08 pre slovenské jednotky na fronte z objednávky č. 111.016/Dôv.III/21.
oddel.1942. Dodávku však podmienilo vyzbrojením týchto jednotiek samopalmi vz. 
42.85 Keďže ich počty boli pomerne nízke, uvoľnilo OKW v marci 1943 len 150-tisíc 
nábojov.86 Z tejto objednávky uvoľnilo OKW 8. septembra 1943 pre poľné jednotky 
ďalších 150-tisíc nábojov. O pár dní neskôr, 22. septembra 1943, dokonca rozhodlo, 
že na základe objednávky č. 111.016/Dôv.III/21.oddel.1942 bude pravidelne dodávať 
slovenským jednotkám mesačne po 200-tisíc nábojov z výroby v Považskej Bystrici.87 
V priebehu decembra 1943 sa ešte viedli rokovania s výrobcom ohľadom ceny prachu 
použitého pri výrobe, ktorá sa zdala slovenskej strane vysoká.

Začiatkom novembra 1943 bolo skutočne do ÚZ dodaných a zaplatených 200-tisíc 
nábojov vz. 08.88 K 1. januáru 1944 tak bolo v Ústrednej zbrojnici uložených 233 674 ks 
ostrého náboja vz. 08. Druhá časť dodávky sa realizovala začiatkom roka 1944, keď bolo 
do ÚZ vyexpedovaných 600-tisíc nábojov z Považskej Bystrice. Do konca apríla 1944 bolo 
dodaných ďalších 300-tisíc nábojov.89 Následne dodávky uviazli a do augusta 1944 už 
zbrojovka nedodala ani jeden náboj. Spolu tak bolo dodaných na uvedenú objednávku 1.1 
mil. nábojov vz.08, zvyšok objednávky sľúbila nemecká strana dodať do decembra 1944.90 

84 VHA Bratislava, f. MNO Dôv.42, šk. 339, č. 251.345-Dôv.III/7.odd.1943 z 22. 1. 1943 
z 22. 1. 1943;č. 261.764/Dôv.-III/7.odd.1943 z 1. 6. 1943.
85 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1943, šk. 339, Abt.Ib. Nr.278/43 z 25. 1. 1943.
86 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1943, šk. 339, Ib Az. 74a Nr.361/43 z 6. 3. 1943.
87 VHA Bratislava f. MNO Dôv. 1943, šk. 339, č. 271.704 Dôv.III/7.oddel.1943 z 30. 9. 1943.
88 VHA Bratislava f. MNO Dôv. 1943, šk. 339, č. 269.848/Dôv.-III/7.oddel.1943 z 8. 9. 1943; č. 
275.113 Dôv.III/7.oddel.1943 z 10. 11. 1943.
89 VHA Bratislava, f. MNO Obyč. 1944, šk. 800, č. 576.308-II/7.oddel.1944 z 24. 4. 1944; č. 
49/1944 z 24. 2. 1944.
90 VHA Bratislava, f. 53, č. j. 53-44-81, Prehľad dodávok zbrojného materiálu z Nemecka. 
21. 7. 1944; f. MNO Obyč. 1944, šk. 800, č. 576.308-II/7.oddel.1944 z 24. 4. 1944; č. 49/1944 
z 24. 2. 1944. Náboje z tejto objednávky boli dodávané v dvoch prevedeniach: ostrý 9 mm náboj 
vz.08 Pistolenpatrone 08) a ostrý 9 mm náboj m. E. vz.08 (Pistolenpatrone 08 mit Eisenkern). 
Od roku 1940 boli z nedostatku surovín nahradené olovené jadrá striel mäkkou oceľou (náboj m. 
E. 08) a od roku 1942 sa vyrábali oceľové nábojnice. Začiatkom roka bolo páskovanie nábojov vz. 
08 len v štádiu pokusov. Zavedené nábojové pásky boli jednodielne na spôsob nemeckých. Práca 
pri páskovaní bola ručná a značne pomalá. Prvá čiastková dodávka na obj. č. 111.016/Dôv. III/21.
oddel.1942, teda 200-tisíc kusov nábojov bola dodaná do ÚZ nepáskovaná a pásky boli dodané 
dodatočne. Druhá čiastková dodávka 600-tisíc kusov nábojov Zbrojovka napáskovala, zabalila 
a odoslala do ÚZ. Na uvedenú objednávku ostávalo vyrobiť 1,2 milióna nábojov. Vojenský dozorný 
úrad navrhoval ich páskovanie v ÚZ, kam mala byť munícia odoslaná v truhlíkoch, čím by boli 
ušetrené náklady Vojenskej správy. VS by previedla vkladanie do škatuliek, škatuliek do veľkých 
kartónov a nalepenie malých a veľkých nálepiek.
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Časť munície pre samopaly dostali slovenské jednotky priamo na fronte. Systémovosť 
zásobovanie nadobudlo v júni 1943, keď OKW rozhodlo, že slovenské poľné jednotky 
bude zásobovať priamo na fronte, a to nielen príslušnou muníciou, ale aj samopalmi MP-
40. Objem týchto dodávok nie je možné spresniť, rádovo išlo o desaťtisíce kusov streliva.91

V júli 1943 v súvislosti s objednávkou č. 272.056-Dôv.III/7.oddel.1943 z 21. júla 
1943 na samopaly MP-41 bolo opätovne objednaných dva milióny ks streliva vz. 08. 
Podobne ako samopaly ani náboje z tejto objednávky neboli na Slovensko nikdy dodané.92 

V rámci výzbrojného programu Eiche bolo objednaných pod č. 4548/Taj.III-1.
oddel.1943 ďalšie dva milióny kusov streliva vz. 08 s termínom dodania do augusta 1944. 
Dodávky aj keď nepravidelne, ale predsa len prichádzali. Dňa 28. marca 1944 prišiel 
jeden milión nábojov vz. 08, ktorý bol pre absenciu dokumentácie prevzatý komisiou ÚZ 
len provizórne 21. júla 1944. Druhá polovica objednávky bola dodaná pravdepodobne tiež 
v augustovom termíne. Taktiež bolo cez DHM požiadané č. 468.769/Dôv.III-7.odel.1944 
z 9. marca 1944 o uvoľnenie 10-tisíc kusov cvičného náboja vz.08 (Platzpatrone 08), 
ktoré však bolo dodané značne oneskorene v lete 1944.93 

Dovedna tak slovenská armáda dostala vyše troch miliónov 9-mm ostrých nábojov 
vz. 08. Dodaný počet nábojov podľa MNO nepostačoval na vedenie bojových operácií 
a plánovalo získať ďalších päť miliónov kusov. Nemecká strana reagovala na požiadavku 
s tým, že jednotky v poli bude zásobovať sama, aj keď dodávka vylúčená nebola.94

Stav samopalov a munície pred Povstaním

Rok 1944 sa tak stal významným predelom, čo sa týka kvantity aj kvality vyzbrojenia 
armády samopalmi. Samopaly v slovenskej armáde mali byť osobnými zbraňami 
veliteľov čiat, ich zástupcov, poddôstojníkov a hodnostníkov – veliteľov družstiev. Pre 
nedostatok zbraní boli v roku 1943 na fronte prideľované len veliteľom čiat, rôt a štábnym 
dôstojníkom. V roku 1944 sa vo väčšom množstve prideľovali poväčšine dôstojníkom 
na osobnú ochranu. Podobne boli samopaly prideľované od roku 1943 aj útočnej vozbe 
a príslušníkom spojovacieho a pionierskeho vojska.95 

Jednotkou s najväčším percentuálnym zastúpením samopalov vo svojej výzbroji bola 
Školná rota padákových strelcov. Pomerne mnoho samopalov bolo v Pluku útočnej vozby. 
Časť bola pridelená dôstojníkom, časť veliteľom družstiev protitankových kanónov. 
Najväčšia časť bola vo výzbroji obrnených vozidiel.96 U ostatných útvarov armády sa 
samopal do rúk obyčajného vojaka dostal skutočne len ojedinele a jeho pridelenie končilo 
na úrovni rota a čata.

Najkomplexnejšie vyzbrojené jednotky slovenskej armády, aj vo vzťahu k problematike 
samopalov, boli útvary Armádneho veliteľstva (AV), respektíve poľnej armády gen. A. 
Malára. Už v máji 1944, po príchode na východné Slovensko, mali jednotky 1. a 2. pešej 

91 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1943. šk. 339, Ib.Az.74, NH. 1000/43 geh. z 25. 6. 1943.
92 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1943, šk. 398, č. 275.540-Dôv. III/7.odd. 1943.
93 VHA Bratislava, f. 53, č. j. 53-44-81, Prehľad dodávok zbrojného materiálu z Nemecka. 
21. 7. 1944; f. MNO Dôv.1944, šk. 428, č. 8346/21-Dôv.tech.1944 z 21. 4. 1944; šk. 428, č. 8346/
XXI.Dôv.tech.1944 z 21. 4. 1944.
94 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1944, šk. 450, č. 471.844-Dôv.II/1-1944 z 16. 8. 1944.
95 VHA Bratislava, f. MNO Dôv.1943, šk. 398, č. 16.107 Dôv.všeob.1943 z 2-3-1943; P-I-2, 
Návrh cvičebného poriadku pre pechotu – Bojový výcvik. Bratislava : MNO, 1941, s. 55; U-I-1 
Cvičebný poriadok pre tankové jednotky (návrh), Bratislava 1943. s. 27.
96 U-I-1 Cvičebný poriadok pre tankové jednotky (návrh), Bratislava 1943, s. 27.
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divízie spolu pravdepodobne 90 samopalov vz. 41.97 Na konci mája 1944 bola týmto 
samopalom doplnená munícia, keď zbrojná správa AV dostala 100-tisíc nábojov vz. 08.98 
Po 40-tisíc nábojov dostali divízie, zvyšok tvoril zálohu. Na dosiahnutie tabuľkových 
počtov chýbalo stále mnoho samopalov, napriek doplnkom od útvarov v zápolí. K 16. 
júnu 1944 chýbalo 1. PD ešte 152 samopalov vz. 41. Na doplnenie stavov dostalo 
Armádne veliteľstvo 3. júla 1944 od Ústrednej zbrojnice 200 samopalov vz. 41, ktoré 
boli rozdelené jednotkám.99 Prvé konkrétne informácie o počte samopalov pri jednotkách 
AV máme k 22. júlu 1944.100

Tabuľka č. 5. Samopaly poľnej armády k 22. júlu 1944
Guľometná pištoľa vz.42 vz.41 Spolu
Armádne jednotky 8 35 43
1. pešia divízia - 61 61
2. pešia divízia 27 40 67
Spolu 35 136 171

Tento výkaz na prvý pohľad neobsahuje 200 samopalov vz. 41 pridelených 3. júla z ÚZ, 
a skutočný počet mohol dosahovať cca 400 samopalov. Začiatkom augusta 1944 dostala 2. 
pešia divízia a zrejme aj 1. pešia divízia po 150 samopalov vz. 41 a po 300-tisíc nábojov 
vz. 08.101 Tým sa doplnil chýbajúci počet samopalov v jednotkách poľnej armády podľa 
požiadaviek z mája a júna 1944. V auguste 1944 dostala poľná armáda aj už spomínanú 
dodávku 140 samopalov Beretta vz. 38A a vz. 38/42. Spolu tak poľná armáda v auguste 
1944 musela disponovať cca 700 samopalmi vz. 41, 35 samopalmi vz. 42, 140 samopalmi 
vz.38A a vz.38/42 a niekoľkými koristnými sovietskymi samopalmi PPD-40 a PPŠ-41, 
spolu cca 875 samopalov. Potreba všetkých jednotiek nebola zďaleka naplnená. Skupina 
vzdušných zbraní požadovala 17. augusta ďalších 25 samopalov vz. 41 a 25-tisíc nábojov. 
Tejto žiadosti už vyhovené nebolo, letectvo malo počkať na ďalšiu dodávku z Nemecka.102

Zápoľná armáda mala k 9. augustu 1944 spolu 1 080 samopalov rôznych typov. Už 
o par dní sa faktickým prevzatím poslednej dodávky počet zvýšil o 600 samopalov vz. 
41. Zároveň pridelením samopalov jednotkám AV tento počet klesol na asi 1 300 – 1 350 
samopalov vz. 41. Okrem nich ostávalo zápoľným jednotkám ešte asi 30 samopalov vz. 42, 
160 samopalov vz. 38A a vz. 38/42 a nejaké koristné zbrane, spolu cca 1 500 samopalov.

O samopaly mali záujem aj ďalšie ozbrojené zložky, ktoré sa obracali v tejto veci 
na armádu. Ministerstvo vnútra 12. mája 1944 žiadalo MNO prideliť pre potreby ÚŠB 
a Policajného riaditeľstva Bratislava 35 samopalov vz. 41. Hlavné veliteľstvo žandárstva 
zase 19. augusta 1944 požiadalo vojenskú správu a zapožičanie 100 samopalov vz. 41 
do 1. októbra 1944. Prvú žiadosť MNO odmietlo, samopaly pre žandárstvo mali byť 
poskytnuté, ale pre vypuknutie povstania sa výpožička nerealizovala.103

97 Napríklad III./2. peší prápor mal päť samopalov, pravdepodobne vz. 42.
98 Po 40-tisíc dostali pešie divízie a 20-tisíc ostalo ako záloha v odbočke Zbrojnice II. VHA 
Bratislava, f. MNO Obyč. 1944, šk. 800, Telegram z 15. 5. 1944.
99 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1944, šk. 492, č. 467.431-Dôv.II/7.oddel.1944 z 3. 7. 1944.
100 VHA Bratislava, f. MNO Taj. 1944, šk. 25, č. 7297/Taj.4.oddel.1944 z 22. 7. 1944.
101 Peší pluk 4 dostal 45 samopalov, peší pluk 5 dostal 55 samopalov a peší pluk 6 rovnako 55 
samopalov. VHA Bratislava, f. MNO Taj. 1944, šk. 26. č. 1312/Taj.4.oddel.1944 z 9. 8. 1944.
102 VHA Bratislava, f. MNO Obyč. 1944, šk. 879. č. 20/tech.1944 z 17. 8. 1944.
103 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1944, šk. 493, č.75.044/Dôv.kab.1944 z 19. 8. 1944.
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V Slovenskom národnom povstaní

Po vypuknutí povstania koncom augusta 1944 sa používali všetky dostupné samopaly, 
aj keď v prvých dňoch boli stratené dôležité sklady. Zápoľné jednotky boli vybavené 
rôznymi typmi samopalov. Vo výzbroji vojakov a partizánov sa tak objavujú samopaly 
Sch vz. 41, ZB vz. 42, Beretta vz. 38, vz. 38/42 a hlavne samopaly zo sovietskych dodávok 
PPŠ-41 a PPS-43. Svoju pomerne veľkú úlohu zohrala aj korisť od nemeckých vojakov. 
Podľa rôznych dokumentov môžeme dokladovať použitie nemeckých samopalov MP-
35, MP-38, MP-40, MP-43 (StG-44), Erma EMP, talianskych Beretta MAB 1938A 
a MAB 1938/42 (v nemeckej armáde ako MP 738(i), MP 739(i)), fínskeho Suomi KP 
M/31 (MP 746(d)), britského Sten Mk. II (MP 749(e)), francúzskeho MAS Mle. 38 
(MP 722(f)), amerického UD M42 a rumunského Orita 1941, nemeckými vojakmi proti 
povstalcom.104

V prvých dňoch povstania sa veľká časť samopalov vydala rôznym jednotkám, 
aj žandárskym/četníckym a partizánskym bez akejkoľvek evidencie. V rozkazoch sa 
tak objavujú samopaly v súvislosti s pátraním a žiadosťami o jeho vrátenie. Podobný 
charakter mal aj zákaz strieľať zo samopalov na lietadlá.105 Časť samopalov sa v prvých 
dňoch pri rozdávaní výzbroje stratila, prípadne pridelila tylovým jednotkám a na fronte 
citeľne chýbali. Preto velenie armády vo svojich rozkazoch žiadalo útvary o vrátenie 
samopalov bojovým jednotkám.106 Samopal vz. 42 bol len ojedinele zastúpený vo 
výzbroji povstaleckej armády. Ich počet možno odhadnúť na cca 20 ks. S určitosťou 
môžeme tvrdiť, že tri samopaly vz. 42 mal vo svojej výzbroji IV/32. prápor Kremeň 
(stot. pech. P. Čellár), pričom ich mali pridelené dôstojníci.107 Skutočne vzácne sa 
samopal objavuje vo výzbroji partizánskych jednotiek.108 Po vypuknutí povstania sa 
140 samopalov Beretta, väčšinou vz. 38A, nachádzalo v Banskej Bystrici. Zdá sa, že 
väčšinu týchto samopalov pridelili partizánskym jednotkám, v menšej miere četníkom.109 

104 Samopaly MP-38 a MP-40 boli v bežnej výbave nemeckých jednotiek na Slovensku, 
podobne sú zdokumentované aj samopaly Beretta. Zbrane MP-43, teda útočné pušky StG-44 sú 
zdokumentované v malom množstve jednotiek 18. SS divízie Horst Wessel a pri SS-Kampfgruppe 
Schill. Niekoľko kusov MP-43 mali aj protipartizánske jednotky Josef a Edelweiss, podobne ako 
samopaly MP-35. Americké samopaly UD M42 sa objavujú vo výzbroji jednotky SS-Sturmregiment 
Dirlewanger, ktorá si ich priniesla, ako korisť z predchádzajúceho nasadenia proti povstalcom vo 
Varšave. Samopaly MP-35, EMP a minimálne jeden britský Sten Mk.II používali nemecké jednotky 
(SS-Kg. Schill a Einsatzkommando 14) na Hornej Nitre v septembri 1944. Einsatzkommando 14 
v Banskej Štiavnici používalo aj francúzske samopaly MAS Mle. 38. Je známy tiež prípad ukoristenia 
rumunského samopalu Orita 1941 od vojaka Wehrmachtu počas partizánskych bojov 1944-1945.
105 Na nemecké lietadlo Focke-Wulf Fw 189 napríklad 20. októbra 1944 strieľali zo sovietskeho 
samopalu partizáni oddielu Thälman, sústredení na železničnej stanici v Tomášovciach, severne 
od Lučenca. Keďže na lietadlo strieľali aj z dvoch ľahkých guľometov a protitankovej pušky, 
streľba zo samopalu bola zbytočným plytvaním streliva. MIČIANIK, Pavel. Povstalecká obrana 
Novohradu a útok 18. SS divízie pancierových granátnikov Horst Wessel od Lučenca k Podkriváňu 
v októbri 1944. In Slovenské národné povstanie – Slovensko a Európa v roku 1944. Banská Bystrica 
2014, s. 371. ISBN 978-80-89514-30-4.
106 AM-SNP B. Bystrica, f. VII/B, 209/61-13. Prílohy k válečnému denníku veľ. 1. čs. armády na 
Slovensku, Osobitný rozkaz z 6. 9. 1944.
107 AM-SNP B. Bystrica, f. XII, pr. č. S22/82, Spomienka Pavol Čellár.
108 V jednotlivých kusoch je tento samopal zdokumentovaný v septembri 1944 pri 1. partizánskej 
brigády gen. M. R. Štefánika, 1. partizánskej brigády Stalin a tiež Slovenská partizánska brigáda 
Konolenko (Part. brigáda kpt. Jána Nálepku) požadovala v októbri 1944 dodanie 30 ks zásobníkov 
k slovenskej automatickej pištoli ZB vz. 42. AM-SNP B. Bystrica, f. UŠPH, pr. č. 12/67, a. j. 33.
109 Vieme, že koncom septembra 1944 prevzal v skladoch odbočky Zbrojnice 1 v Banskej Bystrici 
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V rámci povstaleckej armády sú zdokumentované napríklad v posádke Kremnica. 
Samopal vz. 41 aj v povstaleckej armáde tvoril v počte cca tisíc kusov najpočetnejší 
samopal. Poväčšine bol osobnou zbraňou dôstojníkov, v menšej miere mužstva, hlavne 
špecialistov.

Nedostatočný počet samopalov sa podarilo vykompenzovať dodávkami zbraní 
spojencami. Dodávky zbraní zo ZSSR obsahovali samozrejme aj sovietske samopaly 
PPŠ-41, menej PPS-43, ale tiež nemecké MP-40 a MP-41. Počty dodaných samopalov 
v jednotlivých dokumentoch kolíšu od cca 900 do 2 082, z toho asi 360 nemeckých. 
Samopaly PPŠ-41, menej PPS-43 boli vo výzbroji 2. čs. paradesantnej brigády v počte 
asi 1 237 ks.110 Američania v dvoch dodávkach, 17. septembra a 6. októbra 1944, doviezli 
220 samopalov United Defence M42 so 184 tisícami nábojov kalibru 9 mm Parabellum. 
Niekoľko kusov samopalov UD M42 dostala napríklad I. taktická skupina, Prápor útočnej 
vozby Vojtech a zrejme aj 2. paradesantná brigáda.111 Ďalšie výraznejšie počty UD M42 
boli pridelené partizánskym jednotkám.112 Spomenúť možno aj niekoľko samopalov M1 
Thompson, ktoré používala skupina OSS na osobnú ochranu.113

Dovedna mala mať povstalecká armáda okolo 3 500 samopalov rôznych typov.114 
Letecké dodávky výrazne ovplyvnili skladbu výzbroje povstaleckej armády. V zásade 
môžeme pridelenie samopalov jednotlivcom charakterizovať tak, že samopaly z výzbroje 
slovenskej armády, vz. 41 a vz. 42, boli pridelené dôstojníkom a samopaly z dodávok, 
PPŠ-41, boli pridelené prevažne mužstvu. Napriek tomu mali jednotky pomerne málo 
samopalov, tento počet na kompletné vyzbrojenie pri početných stratách nestačil. Nemalá 
časť samopalov sa dostala k vojakom pôsobiacim v tylových zložkách a, naopak, akútne 
chýbali priamo na frontovej línii. Boli dokonca vojenské jednotky, ktoré si samopaly 

36 samopalov Beretta Partizánsky zväzok Jána Žižku. Úderná rota Hlavného štábu partizánskych 
oddielov dostala 29. septembra 1944 zo zbrojného skladu HŠPO päť samopalov Beretta, 10 malých 
zásobníkov na 20 nábojov a 10 veľkých na 40 nábojov. Na druhý deň 30. septembra 1944 prevzala 
od HŠPO partizánska skupina kpt. Vorobjova, päť ks samopalov Beretta a 20 zásobníkov. AM-
SNP B. Bystrica, f. UŠPH, pr. č. 12/67, a. j. 29, Potvrdenka z 29. 9. 1944; a. j. 33, Potvrdenka 
z 30. 9. 1944; HOLAS, L. V čem byla síla našeho společného boje. In Čas vzdoru – Spomienky na 
SNP pod Jankovým vŕškom. Topoľčany : OV-SZPB 1996, s. 126-133. ISBN 8096763490
110 Do 18. septembra 1944 bolo zo ZSSR dodaných 580 samopalov a 474 780 nábojov 7,62 mm 
TT. Do 27. septembra 1944 bolo dodaných 916 samopalov a do 15. októbra 1944 to bolo 2 082 
samopalov. Dodávky po tomto dátume nie sú podchytené. Rovnako sa nedajú nateraz spracovať 
osobitné dodávky samopalov pre partizánske jednotky. AM-SNP B. Bystrica, f. VII/B pr. č. 278/60, 
Správa pplk.del. Jakuba Hluchého; č. n. N2063; N2068; N2069; N2071; PREČAN, V. Slovenské 
národné povstanie – Dokumenty. Vydavateľstvo politickej literatúry: Bratislava, 1966, s. 545.; 
PLEVZA, V. a kol. ref. 29, s. 596-597.; ŠÁDA, M. – KRÁTKÝ, K. – BERÁNEK, J. Za svobodu 
Československa. Praha : Naše vojsko, 1965, s. 411-412 a 447.
111 AM-SNP B. Bystrica, f. UŠPH, a. j. 29., Potvrdenka č. 90 z 16. 10. 1944; AM-SNP, B. Bystrica, 
č. n. N87/67; N126/67; Ústav pamäti národa (ÚPN) Bratislava, Zb. OH, Ján Okoličányi.
112 Väčšie počty samopalov UD M42 získal francúzsky partizánsky oddiel v rámci 1. partizánskej 
brigády gen. M. R. Štefánika, Partizánska brigáda kpt. Jána Nálepku či Partizánska brigáda Stalin. II. 
slovenskej partizánskej brigáde gen. M. R. Štefánika pridelili 34 amerických samopalov UD M-42. 
Zbrojný sklad HŠPO žiadal 13. októbra 1944 pridelenie 15 samopalov UD M42 a 20 tisíc kusov 
streliva. O tri dni nato prevzal zo Zbrojnice I v Podlaviciach 10 tisíc nábojov Parabellum pre americké 
samopaly. AM-SNP B. Bystrica, f. UŠPH, a. j. 33, Žiadanka z 13. 10. 1944; a. j. 29, Potvrdenka č. 90 
z 16. 10. 1944; f. XII, pr. č. S25/84. Spomienky J. Velebár; Spomienky J. A. Sitár, zbierka autora.
113 DOWNS, J. Druhá svetová vojna, Tragédia OSS na Slovensku. Bratislava : Magnetpress 
Slovakia, 2004, s. 134. ISBN 8089169031.
114 Pplk.del. Jakub Hluchý vo svojej správe uvádza 2 000 samopalov s jedným miliónom streliva 
a tiež dodávku 900 samopalov zo ZSSR. AM-SNP B. Bystrica, f. VII/B pr. č. 278/60, Správa pplk.
del. Jakuba Hluchého.
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z leteckého mosta zaobstarali nelegálne. Okrem nedostatku samopalov najpálčivejším 
problémom sovietskych zbraní bol nedostatok munície.115

Ako príklad môžeme uviesť VI. taktickú skupinu, ktorá mala začiatkom októbra 
1944 160 ks samopalov.116 Jeden z jej peších práporov VI/53, mal k 8. októbru 1944 osem 
samopalov vz. 41 a šesť sovietskych PPŠ-41.117 Ako ďalší príklad môžeme uviesť Skupinu 
Gader ktorá mala 10 samopalov vz. 41, či I/6. prápor Breza, ktorý mal 26 sovietskych 
samopalov.118 Pomerne dobre boli samopalmi vyzbrojené letecké jednotky. Zo samopalov 
MP-40, ktoré boli na letisku Tri Duby, si Kombinovaná letka ponechala 36, ďalšími boli 
dozbrojení padákoví strelci. Zo zvyšku bola vyzbrojená rota npor. let. M. Minku, prápor 
Haluzický a ďalšie letecké jednotky.119

Partizáni disponovali zmesou samopalov rôznych typov, ich rozdelenie bolo rôznorodé. 
Zbrojný sklad HŠPO v Banskej Bystrici mal k 18. októbru 23 ruských automatov.120 
K 19. októbru 19 ks ruských automatov, dva nemecké samopaly a k 20. októbru 1944 
to bolo osem ruských automatov.121 V jednotlivých partizánskych brigádach boli stavy 
samopalov rôzne. Napríklad II. slovenská partizánska brigáda gen. M. R. Štefánika (npor. 
del. Viliam Žingor) používala počas svojej existencie hlavne samopaly MP-40, PPŠ-41, 
jednotlivo samopaly PPS-43, UD M42 a v roku 1945 minimálne dva maďarské samopaly 
Király-géppisztoly 39M.

Príslušníci II. partizánskej brigády M. R. Štefánika na prieskumnej hliadke. Partizán vpravo je vyzbrojený 
samopalom vz. 41 – MP-40, zatiaľ čo partizán vľavo má maďarský samopal 39M (zbierka autora).

115 Veliteľ Obranného úseku 2 kpt.pech. Ľudovít Krampl sa viackrát snažil získať samopaly 
pre svoje úderné čaty. Zamietavé stanovisko dostal na štábe II. taktickej skupiny v Brezne aj na 
štábe VČSA v Banskej Bystrici. Nariadil preto „nájazd“ na letisko Rohozná s cieľom „ukoristiť“ 
sovietske samopaly. Skupina skutočne počas tejto akcie získala dva vaky so zbraňami, pričom jeden 
z nich obsahoval samopaly PPŠ-41 a muníciu. Tieto zbrane potom poslúžili na vyzbrojenie dvoch 
úderných čiat. AM-SNP B. Bystrica, f. XII, pr. č. S1/77, Spomienka Ľudovít Krampl.
116 AM-SNP B. Bystrica, f. VII, šk. 9, pr. č. 111/67; HRONSKÝ, M. Boje povstaleckej armády na 
Ostrom. In Sborník múzea SNP 1. B. Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1966, s. 318.
117 AM-SNP B. Bystrica, f. VII, šk. 9, pr. č. 43/67, Denník VI/53 práporu (bývalého LP).
118 AM-SNP B. Bystrica, f. VII/B, 66/62-53. Prílohy k válečnému denníku veľ. 1. čs. armády na 
Slovensku, Situačná správa skupiny Gader; VHA Bratislava, Zb. 9, a. j. 30/3. Denný rozkaz č.3/44 
z 25. 9. 1944.
119 AM-SNP B. Bystrica, f. VII, pr. č. 43/67. Denník VI/53. práporu (bývalého LP Mokraď); f. 
XII, pr. č. 80/67, Spomienka Daniel Kunic; ŠINGLOVIČ, M. ref. 55, s. 196; SLAVKOVSKÝ, D. 
Vo vzduchu i na zemi. Bratislava : Obzor, 1969, s. 280.
120 AM-SNP B. Bystrica, f. UŠPH, pr. č. 12/67, a. j. 31.
121 AM-SNP B. Bystrica, f. UŠPH, pr. č. 12/67, a. j. 33.
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Samopaly v Domobrane a Hlinkovej garde

Pri obsadzovaní Slovenska nemecké jednotky odzbrojili väčšinu slovenskej armády, 
ako na západe tak aj na východe. Jednotkám, ktoré ostali verné vláde v Bratislave, ostali 
len zvyšky, prípadne Wehrmachtom blahosklonne uvoľnená korisť po povstaleckej 
armáde. V prípade jednotiek Domobrany sa používali pravdepodobne všetky popisované 
typy samopalov. Opätovne najrozšírenejším samopalov v týchto jednotkách bol vz. 41. 
Avšak nedostatok samopalov bol ešte citeľnejší, ako pred 29. augustom 1944.

Značnú časť samopalov z ÚZ zhabali nemecké jednotky a slovenskej armáde ostal 
len zvyšok, často nepoužiteľný. Dielne ÚZ sa snažili tieto samopaly opraviť. V októbri 
1944 došlo k úprave na 31 samopaloch vz. 41, ktoré boli dodané ešte v auguste. Ich 
bakelitové pažbenie bolo popraskané a nepoužiteľné. V dielňach Ústrednej zbrojnice 
bolo nahradené pažbením zhotoveným z dreva.122 Tieto samopaly boli zrejme následne 
vydané jednotkám Domobrany, prípadne HG. V skladoch ÚZ ostali na konci roka 1944 
len samopaly Beretta vz. 38A v počte 100 ks.123 Zrejme ich tiež zhabala nemecká armáda, 
no minimálne niekoľko kusov sa podarilo dôstojníkom trenčianskej posádky načierno 
„odkúpiť“ od nemeckých vojakov a použiť pri ústupe z mesta v roku 1945.124

Samopaly vz.41 je možné vidieť v rukách troch slovenských vojakov tvoriacich osobnú 
stráž prezidenta Jozefa Tisa na prehliadke v Banskej Bystrici 30. októbra 1944.125 Čo sa 
týka bojových jednotiek, 1. peší pluk Domobrany mal v novembri 1944 osem a v decembri 
evidoval už 29 samopalov vz. 41.126 Jeho II/1. peší prápor (mjr. pech. J. Havránek), 
nasadený v rámci SS-Kampfgruppe Schill mal vo výzbroji samopaly, ktoré mali pridelení 
dôstojníci - velitelia rôt, prípadne čiat. Napríklad 7/1. rota mala tri samopaly vz. 41.127 

V Taliansku disponovala samopalmi 2. technická divízia, mali ich pridelené dôstojníci 
a poľní žandári. Do rúk slovenských vojakov sa dostali aj ďalšie samopaly, a to talianske 
Beretty, tentoraz koristné. Po skončení vojny vykazovali jednotky 1. čs. divízie v Taliansku 
(bývalá 2. technická divízia) štyri samopaly vz. 42, 13 samopalov MP-18, deväť 
samopalov Beretta, jeden samopal MP-40 a okrem nich niekoľko sovietskych samopalov. 
Na Slovensko sa divízia vrátila z Talianska až v lete 1945 s výzbrojou 15 samopalov.128

V rámci jednotiek Hlinkovej Gardy (HG) mal každý Pohotovostný oddiel HG (POHG) 
tabuľkovo jeden samopal, no v skutočnosti ich bývalo vo výzbroji viac. Používali sa 
najmä koristné samopaly PPŠ-41, menej MP-40, banskoštiavnický POHG disponoval 
dokonca aj koristným americkým UD M42. Relatívne významnejšími počtami samopalov 
disponovali poľné roty a prápory HG. Poľný prápor HG používal v zime 1944 - 1945 
pre veliteľov družstiev samopaly MP-40 a MP-35.129 V marci 1945 mali byť všetky 
prebytočné zbrane odovzdané zasadzovacím jednotkám v Bratislave, Trnave a Holíči.130 

122 VHA Bratislava, f. MNO Obyč. 1944, šk. 879, č. 12.235/tech.1944 z 19. 8. 1944; č. 597.186/
zbroj.1944 z 11. 10. 1944.
123 VHA Bratislava, f. VDO-1, šk. 27, č. 8.310/Dôv.tech.1945 z 9. 1. 1945.
124 ANDROVIČ, Š. Domobrana 1944 - 1945, rkp., Trenčín 1979, s. 18.
125 Höfl e, H. Die Niederwerfung des slowakischen Aufstandes. In Böhmen und Mähren, č. 11-
12/1944, roč. 5, s. 202-209.
126 VHA Bratislava, f. MNO Dôv. 1944, šk. 494, č. 4024/Dôv.1944 z 18. 12. 1944.
127 AM-SNP B. Bystrica, f. IV, šk. 8, pr. č. 45/65.
128 VÚA-VHA Praha, f. 1.ČSD-I, šk. 2, č. 5304/Taj.zbroj.1945 z 14. 6. 1945; AM-SNP B. Bystrica, 
f. Pozostalosť J. Šolca, pr. č. S287/86, Spomienka Vojtech Čéč; ŠTEFANSKÝ, V. Slovenskí vojaci 
v Taliansku. Bratislava : MO SR, 2000, s. 82. ISBN 80-8884-32-8
129 AM-SNP, B. Bystrica, č. n. N 335/97 a N 635/63; Filmový týždenník Nástup č. 328/1945 a č. 
340/1945.
130 Napríklad Úderná rota HG v Bratislave mala desať samopalov, POHG Kremnica tri samopaly, 
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Samopaly sovietskeho pôvodu sa mali sústrediť v Ústrednom zbrojnom sklade HG 
v Bratislave, veliteľ skup. Emil Dittrich. V zbrojnej dielni skladu, veliteľ zvk. rtm. zbroj. 
Gejza Lisoň, sa plánovala ich prestavba „na obvyklý kaliber“, teda náboj 9 mm vz. 08.131 
Samozrejme, jednotky v tomto období sa len ťažko zbavovali potrebných zbraní, a tak 
môžeme predpokladať, že ak ku prestavbám došlo, ich rozsah nebol veľký. V apríli – 
marci 1945 bola situácia slovenského vojska zlá, a tak mali útvary iné starosti, ako 
prestavovať streľby schopné zbrane.

Podobne protipartizánske jednotky ako Kampfgruppe Edelweiss či Jagdgruppe 
Slowakei Josef používali okrem samopalov MP-35, MP-40, útočných pušiek StG 44 
(MP-43) hlavne povstalcom ukoristené sovietske PPŠ-41.

Druhá svetová vojna, ktorá znamenala masívny nástup nových zbraní, medzi ktoré 
možno považovať aj samopaly. Bolo nevyhnutné zaviesť túto zbraň aj do výzbroje 
slovenskej armády. Vzhľadom na podmienky, v akých sa táto armáda v rokoch 1939 – 
1944 budovala, bola to veľmi náročná úloha. Na území Slovenska nebol podnik vyrábajúci 
tento druh zbrane, a tak sa museli samopaly nakúpiť v zahraničí, čo v dobe prebiehajúceho 
celosvetového konfl iktu bolo problematické. Podľa archívnych dokumentov slovenská 
armáda zaviedla do svojej výzbroje dva samopaly, a to Guľometnú pištoľu ZB vz. 42 
a Guľometnú pištoľu Sch vz. 41. Ostatné typy samopalov používaných slovenskými 
vojakmi boli zbrane nakúpené, či ukoristené v menších množstvách. Až spojenecké 
dodávky počas povstania výraznejšie naplnili stavy samopalov v jednotkách aj keď ich 
bol neustále nedostatok. Dovedna môžeme odhadnúť stav samopalov slovenskej armády 
v lete 1944 na asi 2 500 ks.

Tabuľka č. 6. Guľometné pištole slovenskej armády ku koncu augusta 1944
Guľometná pištoľa 
Počet

vz. 42
(ZK-383)

vz. 41
(MP-40)

vz. 38A/vz.42
(Beretta)

vz. MPi-18
(MP-18) Spolu

zápoľná armáda 56 1 491 260 - 1 943
poľná armáda AV 35 439 140 - 614
1. technická divízia 38 - - - 38
2. technická divízia 10 - - 40 50
Spolu 139 2 130 400 40 2 609

Pretrvávajúcim problémom bol nedostatok munície do samopalov. Nemecká strana 
dodávky odďaľovala a nikdy nedodala celé objednané množstvo nábojov vz. 08. 
Dodaný počet munície postačoval na výcvik aj na krátkodobejšie bojové nasadenie, no 

POHG Prešov mal dva samopaly PPŠ-41 a jeden MP-40, POHG Jablonka dva MP-40 a štyri PPŠ-
41. ABS Praha, 302-296-1, Zápisnica z 16. 12. 1944; BYSTRICKÝ, J. Vojenský príspevok Slovenska 
k vojnovému úsiliu nacistického Nemecka v poslednom roku druhej svetovej vojny. In Koniec druhej 
svetovej vojny a problémy cirkevnej politiky v nasledujúcom období. Bratislava : SAV, 2006, s. 
26. ISBN 80-88880-72-6; HRUBOŇ, A. Hlinkova garda na území pohronskej župy. Organizácia 
a aktivity 1938-1945. Ružomberok : Historia Nostra, 2012, s. 113, 117. ISBN 9788097008055; 
HRUBOŇ, A. 5. poľná rota Hlinkovej gardy. Ružomberok : Historia Nostra, 2010, s. 22-3. ISBN 
9788097008024.
131 SNA Bratislava, f. 604, šk. 54. Rozkaz HVHG č. 51 z 6. 3. 1945. Takéto prestavby prevádzala 
v rokoch 1944-45 nemecká armáda u časti svojich PPŠ-41, označovaných ako MP-717(r) pričom 
použila zásobníky od samopalov MP-40. ŠOUREK, V. Cizí zbraně v německé armáde. In Střelecká 
revue, roč. 2, 1997, č. 2, s. 26-27. ISSN 0322-7650; ŘEHÁK, D. PPŠ-41 v provedení pro Wehramcht. 
In Střelecká revue, roč. 11, 2006, č. 3, s. 54-55. ISSN 0322-7650.
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dlhodobejšie boje by si vyžiadali pravidelné zásobovanie. Tu vidieť jasnú snahu nemeckej 
armády zabezpečiť si závislosť slovenských jednotiek od dodávok.

Na konci roka 1944 mohla slovenská armáda po splnení všetkých dodávok disponovať 
cez päťtisíc samopalmi rôznych druhov. Povstalecká armáda po dodávkach zo Sovietskeho 
zväzu a Spojených štátov amerických mohla reálne disponovať asi 4 000 samopalmi.

Slovenské vojsko a ďalšie ozbrojené zložky sa snažili počas vojny dopĺňať svoju 
výzbroj samopalmi, čo sa im v malej miere aj podarilo. Vtedajšia situácia nedovoľovala 
zaobstarať ich v dostatočnom množstve, a tak sa velenie snažilo získavať zbrane, kde sa 
dalo. Predpokladaný plán naplnenia jednotiek samopalmi sa tak nedarilo naplniť, preto 
slovenská armáda trpela až do konca vojny nedostatkom tohto typu zbrane. Tieto dôvody 
spolu s vojnovými operáciami na území Slovenska spôsobili, že sa tu používala pomerne 
pestrá zbierka typov samopalov rôznej proveniencie.
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M. UHRIN: DIE MASCHINGEWEHRE DER SLOWAKISCHEN 
UND AUFSTÄNDISCHEN ARMEE 1939 – 1945

Das Maschinengewehr wurde zu einem der Symbole des Zweiten Weltkriegs. Der Soldat 
der Wehrmacht mit einem MG der Marke MP-40, oder ein sowjetische Soldat mit einer 
Maschinenpistole PPSch-41 sind dank der zeitgenössischen Bilder und Filme stark in das 
Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit gerückt. Hingegen assoziiert man einen slowakischen 
Soldaten, bzw. einen Partisanen oder Aufständischen vielme hr mit einer Flinte oder einer Legende. 
Diese Legende stellt den Soldaten als schwach bewaffnet, mit einem Gewehr dar, im Gegensatz 
zum gut bewaffneten deutschen Soldat mit einem Maschinengewehr. Abgesehen davon, dass es sich 
um zwei unvergleichbare Kategorien handelt und dass bei weitem nicht jeder Wehrmachtsoldat mit 
einem Maschinengewehr ausgerüstet war, haben auch slowakische Soldaten ihre „Bekanntschaft“ 
mit einem MG gemacht. Seit 1940 sollte das Maschinengewehr zum festen Bestandteil der 
Bewaffnung der slowakischen Armee werden. Ausschlaggebend dafür waren die Durchsetzung 
des deutschen Einfl usses in der slowakischen Armee und nicht zuletzt die ersten Erfahrungen der 
Armee an der Front. Doch erst 1942 wurde dieses Vorhaben tatsächlich umgesetzt, als in Zbrojovka 
Brno (dt. Waffenwerke Brünn) die Maschinengewehre ZK-383 bestellt wurden, die in der Folge 
in der slowakischen Armee unter der Bezeichnung Maschinengewehrpistole ZB vz. 42 eingeführt 
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wurden. Die Lieferungen konnten jedoch keineswegs den tatsächlichen Bedarf der slowakischen 
Armeeführung gerecht werden. Das Problem der mangelnden MGs wurde durch die Benutzung von 
erbeuteten sowjetischen Waffen und zu einem geringeren Teil der deutschen Maschinengewehre 
gelöst. Das Bemühen um eine fl ächendeckende Bewaffnung der slowakischen Armee mit den MGs 
führte dann zu einer Bestellung von deutschen Maschinenpistolen MP-41. Bei den Lieferungen der 
bestellten Maschinenpistolen kam es immer wieder zu Verspätungen. Die Lieferungsfristen wurden 
verschoben und letztlich wurde die Bestellung storniert. Im Jahre 1943 wurde die slowakische 
Armee mit den deutschen Maschinenpistolen MP-40 bewaffnet. Diese Maschinenpistole, die zur 
Standardwaffe der deutschen Wehrmacht im 2. Weltkrieg wurde, wurde in mehreren Lieferungen 
geliefert. Die zahlenmäßig größte Lieferung kam im Rahmen des Rüstungsprogramms unter dem 
Decknamen Eiche. Die gelieferten Waffen wurden unter der Bezeichnung Maschinenpistole Sch 
vz. 41 eingeführt. Insgesamt wurden mehr als zweitausend Stück dieser Waffe geliefert und somit 
wurde sie zum typischen MG der slowakischen Armee. Selbst diese Anzahl konnte den Bedarf 
der slowakischen Armee nicht decken. Als dritter Typ einer Maschinenpistole wurde dann die 
italienische Beretta Modello 1938A und 1938/42 geliefert. Aus Zeitdruck ist es der slowakischen 
Armee nicht gelungen, diese Waffe offi ziell einzuführen, was allerdings daran nichts änderte, dass 
die Beretta eine Rolle im Slowakischen Nationalaufstand gespielt hat.

Die aufständische 1. Tschechoslowakische Armee in der Slowakei vererbte das Material der 
slowakischen Armee. Die Anzahl der zur Verfügung stehenden MGs war ebenso unzureichend. Die 
Mängel konnten teilweise gemildert werden durch die Waffenlieferungen der alliierten Flugzeuge. 
Die Sowjetunion und die USA lieferten um die 2000 Maschinenpistolen an die slowakischen 
Aufständischen. Die slowakische aufständische Armee bekam also mehr Maschinenpistolen von 
den Alliierten, als von der slowakischen Armee. Die Maschinenpistole PPSch-41 wurde somit zum 
Markenzeichen des Partisanen.
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DOKUMENTY A MATERIÁLY

VOJENSKÁ LITERATÚRA V MEŠTIANSKOM 
PROSTREDÍ V OBDOBÍ NOVOVEKU1

VILIAM ČIČAJ

ČIČAJ, V.: Military Literature in the Middle Class Environment in the Modern Times. 
Vojenská história, 1, 22, 2018, pp 82-96, Bratislava.
The military topic has always been a point of interest not only of the members of the 
armed forces themselves but also the military theoreticians who had been publishing 
scripts with military themes since the ancient times. Apart from that, there was always 
also the professional military literature at the level of regulations, exercise rules 
or practical manuals and guidebooks. What is interesting is that in Modern Times, 
the military topic also resonated in the non-military environment and has found its 
fans among the middle class. The author of the study focuses his attention on the 
reception of book publications with military theme in the non-military environment, 
concentrating on the private and institutional libraries in Slovakia.
Compared to the aristocratic libraries, the books with military themes were logically 
represented in a much smaller number. However, it is surprising that the middle class 
libraries did not contain the accessible works of antique authors and were limited 
to the literally modern, practical works - the townsmen owned various manuals for 
handling particular weapons (muskets, spears, cutting weapons), works focusing on 
the contemporary situation in the military science and practice or scripts dedicated to 
military constructions.
The author examined all the middle class libraries containing any works of this type, 
identifying and analysing in detail the individual works which were often mentioned in 
the inventory only in form of an incomplete record. He also drew attention to the works 
dealing with the military topic only partially, such as the works on military health care 
or spiritual service. In conclusion, he clarifi ed the practical  reasons leading the middle 
class to acquisition of the professional military literature.
Military history. Hungary. Modern Times. Military Literature in the Middle Class 
Environment in the Modern Times Slovakia.

Od konca 15. storočia, od vynálezu kníhtlače, tlačená kniha zaujala významné miesto 
v živote novovekej spoločnosti a stala sa neoddeliteľnou súčasťou výchovy, vzdelávania, 
vedeckého života, náboženstva, kultúry, percepcie a recepcie nových poznatkov. 
Vyvolala v tomto čase aj veľmi významné zmeny vo vzdelanostnej úrovni, predovšetkým 
v meštianskom a šľachtickom prostredí. Už od začiatku 16. storočia môžeme hovoriť 
o jednotnom celoeurópskom knižnom trhu, v ktorom dominovali spočiatku talianske, 
švajčiarske a francúzske tlačiarenské centrá, ku ktorým pribudli neskôr nemecké 
a holandské. Rozvoj knižnej kultúry, spolu s rozvojom vzdelanosti mal za následok 

1 Štúdia bola vypracovaná v rámci projektu APVV-15-0349 Indivíduum a spoločnosť – ich 
vzájomná refl exia v historickom procese a VEGA 2/0101/17 Spoločnosť raného novoveku – 
identity, konfl ikty, interakcie.
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vznik mnohých inštitucionálnych a súkromných knižných zbierok. Vytváranie knižníc sa 
v mnohých prípadoch stalo programovou záležitosťou (Ján Sambucus, Ján Dernschwam) 
príslušníkov šľachty a meštianstva. Už od konca 15., ale predovšetkým zo 16. storočia 
máme k dispozícii veľké množstvo údajov o existencii vynikajúcich knižných zbierok, 
ktoré v nasledujúcich storočiach novoveku dosiahli nebývalý rozmach. Vlastníctvo kníh, 
napr. už aj v radoch remeselníkov, nebolo žiadnou výnimkou, napriek tomu, že ešte do 
polovice 16. storočia na území Slovenska nevyvíjala činnosť žiadna tlačiareň a všetky 
knihy sa museli dovážať z ostatných oblastí Uhorska alebo zahraničia.

Obsahová náplň inštitucionálnych (školské, cirkevné, verejné inštitúcie) a súkromných 
(šľachtické, meštianske) knižníc bola veľmi pestrá a rôznorodá. Vplývali na to mnohé 
závažné skutočnosti, z ktorých môžeme spomenúť vzdelanostnú úroveň majiteľa, jeho 
majetkové pomery, spoločenské postavenie, zamestnanie, záujmy a podobne. Z jazykového 
hľadiska prevládali knihy napísané v latinskom jazyku, čo zodpovedalo novovekému 
dobovému ideálu vzdelaného človeka, ktorý mal v prvom rade perfektne ovládať latinčinu. 
Rozšírené boli aj diela v nemeckom jazyku, predovšetkým medzi nemeckým meštianstvom 
miest, medzi maďarským meštianstvom zasa maďarská knižná literatúra. V radoch 
šľachty boli pomerne na vysokej úrovni zastúpené maďarské knihy, popri nich talianske 
a francúzske. Vyplývalo to zo skutočnosti, že príslušníci vyššej šľachty absolvovali 
štúdium na zahraničných univerzitách v Taliansku a Francúzsku. Slovenskej alebo českej 
knižnej literatúry však bolo pomerne málo, čo súviselo s ich slabou produkciou, ktorá bola 
saturovaná ich dovozom z Čiech.

Pri výskume súkromných a inštitucionálnych knižníc na Slovensku v období novoveku 
sme sa stretli s veľmi zaujímavým javom. V mnohých súkromných a inštitucionálnych 
knižniciach, predovšetkým v šľachtických, sa nachádzala aj knižná literatúra, ktorej 
obsahom bola aj vojenská problematika. Uhorsko bolo v 16. – 17. storočí v strede záujmu 
európskej verejnosti. Skoro jeden a pol storočia sa tu držala hranica dvoch civilizácií 
kresťanskej a moslimskej, so všetkým politickými, vojenskými, hospodárskymi a kultúr-
nymi dôsledkami, ktoré vyplývali z takéhoto nepriateľského a agresívneho susedstva. 
Samozrejme, že o situácii v tejto časti Európy bohatej na rôznorodé informácie, nechýbali 
správy, ktoré sa zaoberali aktuálnou vojenskou situáciou, ktoré našli odraz aj v knižnej 
literatúre v podobe opisov vojenských operácií a rozličných udalostí počas tureckých 
vojen a stavovských povstaní. Hoci aj táto literatúra je z hľadiska vojenskej histórie 
zaujímavá a mala by sa v blízkej budúcnosti spracovať.

Cieľom nášho príspevku je sledovanie knižnej literatúry s vojenskou problematikou 
v súkromných meštianskych knižniciach, v období od 16. do prvej polovice 18. storo-
čia.2 V období humanizmu a renesancie došlo k významným zmenám aj v oblasti 

2 V našom výskume sme vychádzali z publikovaných katalógov a súpisov knižníc z obdobia 
16.-18. storočia. Magyarországi magánykönyvtárak II. 1588-1721. Ed. Gábor Farkas, András 
Varga, Tünde Katona, Miklós Latzkovits, Scriptum Kft., Szeged 1992, 374 s. Ďalej budeme 
používať pre uvedené dielo skratku MMK II. Magyarországi magánykönyvtárak IV. 1552-1740. 
Ed. Rita Bajáki, Hajnalka Bujdosó, István Monok, Noémi Viskolcz, Országos Széchényi könyvtár, 
Budapest, 2009, 429 s. Ďalej budeme používať pre uvedené dielo skratku MMK IV., Magyarországi 
magánykönyvtárak III. A bányavárosok olvasmányai (Beszterczebánya, Körmöcbánya, 
Selmecbánya), 1533-1750. Ed. Viliam Čičaj, Katalin Keveházi, István Monok, Noémi Viskolcz. 
OSZK – Scriptum Rt., Budapest – Szeged 2003. Ďalej budeme používať skratku MMK III., Kassa 
város olvasmányai. 1562-1731. Ed. Hedvig Gácsi, Gábor Farkas, Katalin Keveházi, István Dávid 
Lázár, István Monok, Noémi Németh. Szeged 1990, 226 s. Pre úplnosť treba uviesť, že uvedenú 
problematiku sa podujala spracovať aj trojica autorov DOMOKOS, György – HAUSNER, Gábor – 
VESZPRÉMY, László. Hadtudományi nyomtatványok régi könyvjegyzékeinkben. In Magyar 
könyvszemle, 1997, roč. 113, č. 1, s. 33-57. Spracovali okolo 600 súpisov kníh a knižníc s viac 
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vojenstva, ktoré sa prejavili v oblasti stratégie, taktiky, výzbroje, výstroja, organizačného 
zabezpečenia a podobne. Nárast poznatkov v oblasti vojenstva mal za následok, že 
vznikla prirodzená potreba poznatky určitým spôsobom teoreticky sumarizovať, čo vied-
lo k postupnému vytvoreniu vojenskej vedy. Na druhej strane sa teoretické a praktické 
poznatky zároveň museli prezentovať určitým spôsobom aj v knižnej podobe, aby 
sa mohli využiť pri vzdelávaní vojenských kádrov. Hoci aj táto problematika je ne-
smierne zaujímavá na spracovanie, rozhodli sme sa v tejto fáze výskumu analyzovať 
predovšetkým knižnú literatúru, venujúcu sa teoretickým aspektom vojenstva, a nie 
aktuálnym otázkam hodnotenia dobových vojenských a politických udalostí, ktorá sa 
nachádzala v súkromných knižniciach mešťanov od 16. do prvej polovice 18. storočia. 
Pre uvedenú skupinu knižnej literatúry sme použili pracovný názov militáriá.3

Na základe doterajších výskumov možno skonštatovať, že militáriá sa v najväčšom 
počte nachádzali v súkromných knižniciach šľachticov. Tento fakt pravdepodobne na 
prvý pohľad asi neprekvapí z toho dôvodu, že mnohí príslušníci šľachtických rodov 
boli predurčení alebo priamo zainteresovaní na vojenskej kariére. Samozrejme, že 
vo vojenskom vzdelávaní v období novoveku sa od budúcich dôstojníkov a veliteľov 
vyžadovali popri praktických už aj určité teoretické znalosti, ktorú im poskytovala 
odborná literatúra. Často sa v súpisoch šľachtických knižníc militáriá evidovali 
v samostatnej tematickej skupine. Ako príklad môžeme uviesť súpis knižnice z roku 
1662 známeho básnika, politika a vojenského veliteľa Mikuláša Zrínskeho (1620 – 
1664), v ktorej sa uvádzala osobitná tematická skupina: Militares.4 Išlo pravdepodobne 
o najbohatšiu uhorskú zbierku vojenskej literatúry, s ktorou sme sa v doterajšom výskume 
stretli a nachádzalo sa v nej 33 položiek. Vojenská literatúra bola v niektorých prípadoch 
zahrnutá aj v skupine spolu s dielami z geometrie, matematiky, prípadne iných odborov. 
V súpise kníh palatína Pavla Esterháziho (1635 –1713), ktorú daroval františkánom 
v Eisenstadte roku 1713, sa vojenská literatúra nachádzala v tematickej skupine Militares 
et Geometrici a obsahovala 17 položiek.5 Zemplínsky šľachtic Andrej Szirmay (†1754), 
ktorý bol podžupanom Zemplínskej stolice, sa za povstania sedmohradského kniežaťa 
Františka II. Rákociho politicky angažoval a bol aj predsedom súdnej tabule, vlastnoručne 
vyhotovil 4. septembra 1707 súpis svojej knižnice. Knihy s vojenskou tematikou mal 
zaradené v skupine spolu s knihami o geografi i: Geographici et Mathematici.6 V ostatných 
súpisoch knižníc sa knihy nezadeľovali do tematických skupín, ale sa vo všeobecnosti sa 
zapisovali podľa formátov, len vo výnimočných prípadoch v abecednom poradí.7

Zápisy titulov a názvov kníh v súpisoch súkromných a inštitucionálnych knižníc 
nemali jednotnú formu. V mnohých prípadoch sa uviedol len autor, všeobecný názov 

ako 2 000 zväzkami. Zistili v nich 309 diel s vojenskovednou tematikou (305 tlačených diel a 4 
rukopisy). Z nich sa im podarilo presne určiť autorov a názvy diel v 209 prípadoch, 23 prípadoch 
bolo určenie neisté a v 77 prípadoch sa im nepodarilo určiť presné dielo a autora. Týchto 309 
zväzkov vlastnilo 72 majiteľov. Medzitým však vyšli ďalšie zväzky pramenných edícií, v ktorých 
boli publikované značné množstvá súpisov knižníc z obdobia novoveku aj z územia Slovenska 
a priniesli ďalšie údaje, ktoré rozširujú nastolenú problematiku.
3 Pod militáriami sa rozumejú v súčasnosti starožitnosti vzťahujúce sa na vojenstvo. Pri tomto 
termíne sme vychádzali z dobových novovekých súpisov súkromných a inštitucionálnych knižníc, 
kde sa pre túto tematickú skupinu knižnej literatúry používal názov Militares.
4 MMK II, s. 374.
5 MMK IV, s. 195.
6 MMK II, súpis č. 57.
7 Knihy nitrianskeho šľachtica Juraja Berényiho, ktorý bol nitrianskym podžupanom a sudcom 
kráľovskej tabule, pravdepodobne z prvej polovice 17. storočia boli v súpise zoradené podľa 
abecedného poradia. MMK II, súpis č. 39.
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diela, prípadne jazyk, v ktorom bola kniha napísaná, formát knihy, prípadne niektoré 
formálne znaky. Z toho dôvodu v mnohých prípadoch sa nedalo vždy presnejšie 
identifi kovať autora, prípadne miesto a rok vydania knižného diela, ktoré veľakrát zohrali 
veľmi dôležitú úlohu pri sledovaní časového intervalu medzi vydaním diela, napríklad 
vo vzdialenejšom zahraničí, a jej zaevidovaním v niektorej knižnici v priestore strednej 
Európy. Zároveň musíme poznamenať, že nie každému šľachticovi alebo mešťanovi sa 
vyhotovil súpis kníh a nie každý súpis sa musel zachovať až do súčasnosti.

Knižná literatúra s vojenskou tematikou v súkromných knižniciach obyvateľov miest sa 
vyskytovala v pomerne veľmi malom počte. Na základe doterajších výskumov jej zastúpenie 
nedosahovalo ani pol percenta.8 Nemožno však tvrdiť, že išlo o literatúru marginálnu, 
lebo tieto uvedené knižné diela boli veľmi špecifi cké. Boli určené predovšetkým len 
veľmi úzkemu okruhu čitateľov. Na druhej strane treba aj dodať, že aj ich vydávanie bolo 
determinované práve ich úzkym odborným zameraním.9 

V Levoči sa v skúmanom období nachádzali diela s vojenskou tematikou len v dvoch 
knižniciach. V pozostalosti Doroty Güntherovej zo 16. júla 1694 sa nachádzali dve knižné 
práce.10 V položke č. 27 bolo uvedené: Kriegss Manual 8o d. 30, čiže vojenská príručka 
v osmičkovom formáte, v hodnote 30 denárov. Zistili sme, že ide pravdepodobne o dielo 
Johanna Jacoba von Wallhausena z roku 1616.11 Pri tejto príležitosti treba uviesť, že J. J. 
von Wallhausen (1580 –1627), o ktorého osude máme k dispozícii len málo údajov, pôsobil 
ako vojak v Holandsku, Gdaňsku a po roku 1617 mal byť poverený vedením vojenskej 
školy (Kriegsschule) v Siegene (Nemecko), ktorá bola prvá svojho druhu v Európe. Po 
krátkom pôsobení odišiel do Holandska, kde vypracoval výcvikový poriadok pre tamojšiu 
armádu. Napísal aj ďalšie diela z uvedenej problematiky o jazdectve a pechote, v ktorej 
rozoberá aj problematiku disciplíny uhorských peších jednotiek.12 V knižnici uvedenej 
levočskej meštianky v položke č. 45 sa nachádzalo dielo Muschqueten Exercitien 
Büchlein d. 36, výcvik v ovládaní muškety, ktoré bolo ohodnotené na 36 denárov. 
V uvedenom zápise však nebol uvedený žiadny autor a z názvu možno predpokladať, že 
išlo o prácu neznámeho autora vydaného v druhej polovici 17. storočia v Strassburgu.13 
Treba poznamenať, že táto práca vyšla v osmičkovom formáte, kým dielo v knižnici D. 
Güntherovej je uvádzané v dvanástkovom formáte. Dielo s podobným názvom vydal aj 
Johann Georg Pasch (1628 – 1678), ktorý napísal viacero diel o metodike šermu a používaní 
pík.14 Takisto by mohlo v tomto prípade ísť aj o ďalšie anonymné dielo s podobným 
názvom.15 Dorota Güntherová bola manželkou Dávida Günthera, popredného levočského 
mešťana, ktorý bol roku 1670 cirkevným správcom a roku 1671 senátorom. V roku 1674 
v súvislosti s protireformačnými opatreniami kráľovského dvora bol vyslaný v zastúpení 
evanjelického obyvateľstva s posolstvom k panovníkovi do Viedne. Spomínaný D. 

8 Pre porovnanie v troch stredoslovenských banských mestách sa vo vyše tristo knižniciach 
mešťanov v období od 16. do polovice 18. storočia nachádzalo zhruba desaťtisíc kníh od vyše 2 500 
autorov.
9 HAUSNER, Gábor. Uhorská vojenská literatúra v 17. storočí. Základná charakteristika uhorskej 
vojenskovedeckej literatúry. In Vojenská história, 2009, roč. 13, č. 4, s. 91-99. ISSN 1335-3314.
10 MMK II. Súpis č. 120.
11 Manuale militare Oder: Kriegβ Manual, Johann Jacobi von Wallhausen, Franckfurt, 1616, 195 s., 8º.
12 Kriegskunst zu Fuß, darinnen gelehret und gewiesen werden Gepracticiret und beschrieben 
von Johann Jacobi von Wallhausen Frankfurt, 1620. Toto dielo bolo vydané aj v roku 1615.
13 Exercitien Büchlein in der Mußquet, abgetheilet in 3 Th(eilen) Straβburg, [ca 1670] 122 s.; 8°
14 Deutliche Beschreibung, Von dem Exerciren in der Mußquet : In drey Theil abgetheilet, von 
Johann Georg Pascha… Hall in Sachsen, 1667 85 s.; 4°
15 Ordre der Exercitien mit der Musqvete und Pieke: Wie auch der Evolutionen, und der darzu 
gehörigen Befehl-Wörter, 1682 16 s.; 8°; prípadne aj Mußquetier Exercitia. [S. l.], 1662, 23 s. 4°.
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Günther bol vzdelaným mešťanom, lebo roku 1660 bol zapísaný v matrike univerzity vo 
Wittenbergu, a vo viacerých dokumentoch ho titulujú ako laureatus.

Knihy s vojenskou problematikou vlastnil aj ďalší Levočan Ján Mikuláš Hain, ktorý 
bol synom známeho mestského kronikára Gašpara Haina. Narodil sa 20. júla 1669 a roku 
1710 zomrel na následky morovej epidémie. Súpis jeho knižnice bol vyhotovený 11. mája 
1710 a v položke č. 57 bolo uvedené dielo Freytags Architectura Militaris (Folio).16 Išlo 
o viackrát vydané dielo holandského vojenského staviteľa (inžiniera) a lekára Adama 
Freitaga (1608 –1650), ktorý bol profesorom matematiky v Kiejdany (Holandsko) a neskôr 
osobným lekárom kniežaťa Janusza Radziwilla.17 Druhú prácu z tejto problematiky 
dokumentuje záznam č. 94: Nothnagels Mathesis Militaris (4o). Napriek tomu, že 
je tu uvedený aj názov diela aj meno autora, s jeho identifi káciou sú určité problémy. 
Autorom mal byť nemecký astronóm a matematik, profesor matematiky na univerzite vo 
Wittenbergu a saský vojenský komisár Christoph Nottnagel (1607 – 1666), ktorý napísal 
viacero pojednaní z oblasti vojenstva.18 V jeho bibliografi i sme sa však s dielom vojenská 
matematika nestretli, hoci tento názov nebol v tomto čase žiadnou výnimkou, napr. od 
Gerharda Meiera (1. pol. 17. storočia) alebo Ambrosia Rhodia (1577 – 1633).19 Ďalšia 
práca s vojenskou tematikou v knižnici J. M. Haina v Levoči v roku 1711 bola zapísaná 
v položke č. 83 ako: Joan Sebastian Gruber Kriegss Disciplin 2 Bände (8o). Autorstvo 
jednoznačne patrí majorovi Johannovi Sebastiánovi Gruberovi, ktorý v druhej polovici 
17. storočia publikoval viacero prác pojednávajúcich o výcviku vojakov.20 Napokon tu 
nechýbala ani práca s tematikou vojenského staviteľstva od významného nemeckého 
architekta a inžiniera Georga Andreasa Böcklera (1617 – 1687).21

Asi najviac kníh s vojenskou problematikou v období novoveku z radov meštianstva 
vlastnil pravdepodobne popredný prešovský mešťan Žigmund Zimmermann, ktorého 
popravili v súvislosti s potlačením povstania Imricha Thökölyho roku 1687 v Prešove.22 
Bol veľkoobchodníkom s textilom, udržiaval kontakty so zahraničím, zastával významné 
funkcie v mestskej rade, v radoch evanjelickej cirkvi, zúčastnil sa ako delegát mesta 
rokovaní povstaleckého snemu a podobne. Po jeho poprave cisárski úradníci skonfi škovali 
jeho majetok a knižnicu, ktorá obsahovala okolo 400 knižných diel. Jej súpis jasne 
dokumentuje, aký bol vzdelanostný obzor meštianskeho politika a aké boli teoretické 
základy jeho politického konania.23 V položke č. 6 sa uvádzalo dielo: Dögön Architectura 

16 MMK II, súpis č. 139.
17 Architectvra Militaris nova et aucta oder Newe vermehrte Fortifi cation, Durch Adamum 
Freitag, Amsterdam 1665, 194 s. 2° Toto dielo bolo vydané aj v roku 1631 a 1635 v Leydene. 
Pôvodne to mal byť preklad z francúzštiny L’architecture militaire, ale bolo upravené a prispôsobené 
podmienkam v Holandsku.
18 Manuale fortifi catorium oder Kurtzes Handbüchlein von der Vestungs-Bawkunst. 
Wobey CCXII. auserlesene nützliche Aphorismi Militares oder Kriegs-Regeln am ende angehenget, 
und aus bewehrten Autorn zusammen getragen worden / Durch Christophorum Nottnageln, 
Mathem. Prof. P, Wittenberg 1659, 430 s., 8° a iné.
19 Mathesis Militaris sive Brevis… Calculandi Mensurandi Fortifi candi, et Castrametandi 
Ratio… / authore Gerhardo Maiero… Erffurdi 1644. Ambrosii Rhodii Medici Ac Mathematici, 
Continvatio Mathesis Militaris, Der Kriegs Mathematic. Wittenberg 1631, 48 s. 4°
20 Die heutige Kriegs-Disciplin… / zum Besten zusammen getragen von Johann Sebastian 
Grubern/ Major. Augspurg 1697, 80.
21 Manuale architecturae militaris, oder Handbüchlein uber die Fortifi cation und Vestungs 
Bawkunst… / Georg Andreas Böcklern. Franckfort am Mayn : Götze, 1659-1560. 8°.
22 KÓNYA, Peter. Prešovský krvavý súd z r. 1687. Prešov 2001, s. 83-84.
23 MMK II, súpis č. 36. O jeho knižnici STIBLI, Anikó. Az eperjesi Zimmermnn könyvtár. In 
Magyar könyvszemle, 2007, roč. 123, č. 1, s. 44-62.
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Militaris.24 Autorom bol Matthias Doegen (1605 – 1672), ktorý bol holandským architektom 
a diplomatom. Toto bohato ilustrované dielo vyšlo o rok neskôr aj v nemeckom preklade 
Filipa von Zesena (1619 – 1689) a francúzskom preklade Eliasa Poiriera (1625 – 1648) 
takisto v Amsterdame. V nasledujúcej položke Zimmermannovej knižnice kráľovskí 
úradníci, ktorí súpis vyhotovili, zapísali dielo: Heideman Architectura Militaris.25 Autor 
Christoph Heidemann bol inžinierom bavorského kürfürsta a prepracované vydanie tejto 
knižnej práce vyšlo v Mníchove roku 1673. Uvedený inžinier sa podieľal na fortifi kačných 
úpravách Ingolstadtu v rokoch 1654 – 1662. V položke č. 8 bol uvedený zápis pojednania 
o puškárstve a pyrotechnike: Furtenbach Piximagisteria.26 Joseph Furttenbach (1591 – 
1667) patril k nielen plodným nemeckým architektom, matematikom a mechanikom, ale 
aj autorom. Napísal množstvo prác z oblasti civilnej architektúry. Pôsobil v Ulme, kde 
projektoval mnohé stavby od kostolov až po divadelné sály. Práce z vojenstva v knižnici 
prešovského mešťana dopĺňalo aj dielo uvedené v položke č. 10: Seiters praxis Militaris.27 
Johann Bernhard Scheither bol vojakom, inžinierom a odborníkom na pevnostné 
staviteľstvo. Zúčastnil sa v benátskych službách roku 1670 na obrane Kréty proti Turkom. 
Potom sa stal plukovníkom delostrelectva v Štrasburgu. Napísal viacero prác o budovaní 
vojenských opevnení. V položke č. 130 súpisu Zimmermannovych kníh bol uvedený 
zápis: Manuale Militare Germanice, pričom v tomto prípade išlo o dielo, ktoré mala vo 
svojej knižnici pravdepodobne aj Levočanka Dorota Güntherová.28 Posledným dielom 
s vojenskou tematikou v súpise popraveného Prešovčana Žigmunda Zimmermanna pod 
číslom 110 bolo pojednanie o vojenstve vo francúzskom jazyku: Delamon de functionibus 
militaribus.29 Išlo o dielo, ktorého obsahom bola príprava dôstojníkov pechoty. O autorovi 
máme k dispozícii málo údajov, lebo v knihe sa uvádza len ako: Par Mr. de Lamont.

V jeho knižnici sa vyskytovali oproti ostatným podobným knižniciam knihy so 
staviteľským obsahom, vrátane vojenského staviteľstva. V prípade týchto vydaní 
možno hovoriť o vysokých nárokoch majiteľa knižnice a táto tematika sa dá analyzovať 
z viacerých hľadísk (civilná a vojenská architektúra, moderná a antická literatúra 
a podobne). Zaujímavá je aj otázka, ktorá sa vynorila v súvislosti nielen s touto 
tematickou skupinou kníh, na čo potreboval Žigmund Zimmermann knihy z oblasti 
vojenského staviteľstva a vojenstva. Ako významná osobnosť aktívne pôsobiaca 
v miestnej a lokálnej politike, potreboval mať určite aj všeobecné znalosti z oblasti 
vojenstva a vojenského staviteľstva. Príprava aj prostredníctvom týchto kníh a ich 

24 Matthiæ Dögen Dramburgensis Marchici Architectvra Militaris Moderna : Amstelodami 1647, 
504 s. 2°
25 Architectvra Militaris; Oder Anlaitung wie auff vnterschidliche arten starck Vestungen 
zubawen/ denen nach itziger Kriegs-practic gewöhnlichen offensionen entgegen zustellen : Durch 
Christoff Heideman. Getruckt zu München 1664, 98 s., 2°
26 Büchsenmeisterey-Schul : Darinnen die new angehende Büchsenmeister und Feurwercker, 
nicht weniger die Zeugwartten… underwisen und gelehrt werden… / durch Josephum Furttenbach. 
Augspurg 1643, 151 s.
27 Novissima Praxis Militaris, Oder: Neu-Vermehrte, und Verstärckte Vestungs- Baw- Und 
Krieges-Schuel, Durch Johann Bernhard Scheithern. Braunschweig, 1672, 120 s., 2°.
28 Ref. 9.
29 Les Fonctions de tous les Offi ciers de l‘Infanterie, depuis celle du Sergent jusques à celle du 
Colonel : la Fortifi cation offensive et deffensive; la manière de construire toutes fortes de Places 
regulieres et irregulieres; l‘usage du Compas de proportion, le tout représenté par fi gures: comme 
aussi les Evolutions militaires, l‘Exercice du Mousquet et de la Pique, telle que le Roy le fait 
faire à ses Mousquetaires et à son Regiment des Gardes; et l‘abregé de toutes les Ordonnances et 
Reglemens que sa Majesté a fait faire depuis 1651 jusques en 1667, et aussi le Rang de tous les 
Regimens de France/… de Lamont. - Paris : Quinet, 1670.



88

VOJENSKÁ HISTÓRIA

získanie mala ten cieľ, ktorý zjednocoval jeho politické a vojenské očakávania, čiže 
obrániť mesto diplomatickou a vojenskou cestou. Udalosti v 17. storočí v dôsledku 
povstaní vyžadovali od mesta, napr. ako Prešov svojou dôležitou strategickou 
polohou, aby aj na úrovni vojenstva malo k dispozícii predstaviteľov s patričnými 
znalosťami a vedomosťami. To nemožno tvrdiť o knižniciach ostatných mešťanov 
v Prešove, v ktorých sa tieto knihy s tematikou vojenského staviteľstva alebo vojenstva 
nenachádzali.30 

Obyvateľ Banskej Bystrice Christoph Lehner vlastnil medzi knihami aj dielko 
Bücgemeistereij.31 Na základe veľmi všeobecného zápisu v súpise môžeme predpokladať, 
že sa jednalo možno o tlače nemeckého architekta, matematika a mechanika Josepha 
Furttenbacha (1591 – 1667), ktorý bol plodným autorom a napísal množstvo prác 
z oblasti civilnej architektúry.32 Druhým autorom by mohol byť norimberský hudobný 
skladateľ, matematik, puškár a autor práce o krasopise Franz Joachim Brechtel (1554 – 
1593).33 Dosť problematickým sa javí aj zistenie presnejších údajov o práci s názvom 
Ein Buch Kriegs Regiment in 8tauo zapísanej v súpise knižnice zo 17. januára 1678 
zamestnanca banskej komory Johanna Matthiasa Schaffl era v Banskej Bystrici.34 Diela 
s podobným názvom (vo fóliovom formáte) vydal najvýznamnejší nemecký autor 
vojenských diel Leonhard Fronsperger (1520 – 1575).35 Knihu s podobným názvom 
od francúzskeho diplomata a vojaka Guillaumeho du Bellay (1491 – 1543), ktorý 
bojoval v armáde francúzskeho kráľa Františka I., vydali v nemeckom preklade aj 
v osmičkovom formáte.36

V meštianskych knižniciach nechýbali ani diela autorov, ktorí sa zúčastnili 
protitureckých vojenských operácií, prípadne stavovských povstaní. Z nich môžeme 
uviesť Lazara von Schwendiho (1522 – 1583) diplomata, vojenského vrchného veliteľa 
a generála cisárov Karola V., Maximiliána II. a Ferdinanda I. Zúčastnil bojov proti 
Turkom a kráľovi Jánovi I. Zápoľskému v Uhorsku. Jeho dielo vlastnil vo svojej knižnici 
v Banskej Bystrici kazateľ Peter Steller a mal ju v roku 1690 zapísanú ako Lazari v(on) 
Schwendij Discursus von Kriegswesen fl .-: 12.37 V zápise je uvedená aj jej hodnota 12 
denárov.38 V Kremnici vlastnili dielo Lazara Schwendiho aj Johann a Anna Hörlovci, 
ktorí roku 1679 zomreli bez dedičov na mor.39

30 STIBLI, Anikó. Az eperjesi Zimmermann könyvtár. In Magyar könyvszemle, 2007, roč. 123, 
č. 1, s. 60-61.
31 MMK III, Banská Bystrica, súpis č. 17.
32 Büchsenmeisterey-Schul : Darinnen die new angehende Büchsenmeister und Feurwercker… / 
durch Josephum Furttenbach. Augspurg : Schultes, 1643, 151 s. 2°.
33 Büchsenmeisterey/ das ist/ Kurtze/ doch eigentliche erklärung, deren ding/ so einem 
Büchsenmeister fürnemlich zu wissen von nöthen… verfertiget durch Frantz Joachim Brechtel. 
Nürmberg : Kauffmann, 1613, 162 l. 8°. Dielo bolo viackrát vydané.
34 MMK III, Banská Bystrica, súpis č. 41.
35 Fünff Bücher. Von Kriegß Regiment vnd Ordnung, wie sich ein yeder kriegßman inn seinem 
Ampt vnd beuelch halten soll… / Durch Lienhart Frönspergern. Franckfurt am Mayn : Schöffel, 
1555, 131 s. 2°.
36 Kriegs Regiment wie ein tapffer Volck zum Krieg auffzubringen, ins Feld außzurüsten und 
anzuführen seye: durch Wilhelm Bellay Herrn von Langey. nun aber… in Teutsch gebracht durch 
Ulricum Budrym. Mümpelgart : Peter Fischer; [Jakob Foillet], 1594, 23 l. 8°
37 MMK III, Banská Bystrica, súpis č. 70.
38 Kriegs Discurs : Von Bestellung desz gantzen Kriegswesens, vnnd von den Kriegsämptern 
/ weilandt deß Edlen Teutschen Helden Herrn Lazarussen von Schwendi, Freyherrn zu Hohen 
Landsperg…. Gedruckt zu Franckfurt am Mayn/ in verlegung Andree Wechels seligen Erben/ 
Claudi de Marne vnd Johan Aubri., 1593, 165 s. 4°.
39 MMK III, Kremnica, súpis č. 25.
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Mešťan Conrad Schall v Banskej Štiavnici vlastnil aj latinské dielo známeho 
renesančného spisovateľa a učenca Roberta Valturia (1405 – 1475).40 Tento v roku 1446 
vstúpil do služieb kondotiéra Sigismonda Malatestu (1417 – 1468), ktorý bol veliteľom 
benátskych vojsk proti Turkom. Valturia v roku 1460 napísal svoje najznámejšie dielo, 
ktoré vyšlo až roku 1472 vo Verone a patrí k najznámejším prácam o renesančnom 
vojenstve, popise zbraní a vojenských mechanických zariadení.41 Bola doplnená 
bohatými ilustráciami technického charakteru. V relatívne rozsiahlej Bockovskej knižnici 
v Štiavnici nechýbalo ani dielo Leonharda Fronspergergera (1520 – 1575) najznámejšieho 
autora vojenskej literatúry 16. storočia.42 Pochádzal z Bavorska. Pôsobil v službách cisára 
Maximiliána II., zúčastnil sa aj protitureckých bojov v Uhorsku. Jeho trojzväzkové dielo 
vyšlo v roku 1573 vo Frankfurte nad Mohanom a potom vo viacerých vydaniach.43 Dielo 
sa považuje za jedno z prvých v oblasti nemeckej vojenskej teórie. Kniha bola pomerne 
drahá a vo fóliovom formáte ju ohodnotili na päť zlatých. Zapísaná bola v tematickej 
skupine Libri IVRIDICI et Politici In folio. Fronspergerovo dielo vlastnila aj Štiavničanka 
Anna Cunnaeusová, manželka súkromného banského podnikateľa – waldbürgera.44 
V Banskej Štiavnici nechýbalo ani dielo nemeckého architekta Johanna Heinricha Behra 
(1647 – 1717), ktorý v roku 1680 vstúpil do pruskej armády v Brandenburgu a od roku 
1685 prednášal matematiku na kadetskej škole v Berlíne. Roku 1701 sa stal aj členom 
Pruskej akadémie vied.45 Vlastnil ho v roku 1711 významný štiavnický waldbürger 
Johann Gottfried Heinrich.46 Mnoho prác s vojenskou tematikou v období novoveku 
v knižniciach obyvateľov miest bolo od francúzskych autorov, ktoré sa v hojnom 
počte prekladali do nemčiny, ktorá bola prístupnejšia širším vrstvám obyvateľstva. Vo 
Windischovskej knižnici v Banskej Štiavnici, ktorí boli známi banskí podnikatelia, sa 
nachádzalo dielo zapísané ako: Pauli Billei Ars militaris.47 Následne sme zistili, že Paul 
Will (1615 – 1667) bol len prekladateľom diela francúzskeho šľachtica Louisa de Gaya, 
ktorý slúžil ako kapitán v armáde kráľa Ľudovíta XIV. v Champagni. Napísal viacero 
diel s vojenskou tematikou. Ars militaris bola preložená aj do angličtiny a nemčiny.48 
Do oblasti vojenského staviteľstva môžeme priradiť aj prácu talianskeho inžiniera 
Agostina Ramelliho (1531 – 1600) kapitána u Giana Giacoma Mediciho. Potom prešiel 
do služieb francúzskeho kráľa Henricha III. Roku 1588 vydal v taliančine a francúzštine 
svoje najznámejšie dielo o mechanických strojoch, ktoré sa používali v pevnostiach 
aj mimo nich počas vojenských obliehaní a v mierových časoch.49 V knižnici ju mal 

40 MKK III, Banská Štiavnica, súpis č. 1.
41 En Tibi Lector Robertvm Valtvrivm, Ad Illustrem Heroa Sigismvndvm Pandulphum 
Malatestam Ariminensium regem, de Re Militari Libris XII multo emaculatius, ac picturis, quæ 
plurimæ in eo sunt, elegantioribus expressum, quam cum Veronæ inter initia artis chalcographicæ 
Anno M.cccclxxxiii. inuulgaretur. Parisiis : Wechelus, 1532, Mense Iulio, 383 s. 2°.
42 MMK III, Banská Štiavnica, súpis č. 37.
43 Kriegßbuch / Von neuwem beschrieben un an Tag geben durch Leonhart Fronsperger. Frankfurt 
: Feyrabend, 1596, 2°.
44 MMK III, Banská Štiavnica, súpis č. 38.
45 Der Verschantzte Turenne Oder Gründliche Alt- und Neue Kriegs-Bau-Kunst… Johann 
Heinrich Behr. Leipzig : Weidmann; Gera : Müller, 1677, 608 s. 8°.
46 MMK III, Banská Štiavnica, súpis č. 78.
47 MKK III, Banská Štiavnica, súpis č. 73.
48 Ars Militaris, Das ist Eigentliche Vorstellung der heutigs Tags üblichsten Kriegs-Manieren 
: Lehrende/ Was bey der Infant- Caval- Artilleria und Proviant… Wie eine Armee zuführen… / 
[Louis de Gaya] Auß der Französischen Sprach in die Teutsche übersetzt Durch Paulum Willeum, 
Curiens. Raeth. Ulm : Wildeisen; Ulm : Gassenmeyer, 1678, 221 s. 12°.
49 Schatzkammer/ Mechanischer Künste/ des… Herrn Augustini de Ramellis, de Masanzana….
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spomínaný waldbürger Johann Gottfried Heinrich.50 S knihami s tematikou vojenského 
staviteľstva sa stretávame aj v knižnici mestského notára v Banskej Štiavnici Samuela 
Klementa.51 Kniha tu fi guruje pod dvomi rozličnými názvami v súpise: Kriegs Bau Kunst 
a In 8vo longo Gründliche alt und neüe Kriegs Bau Kunst. Kniha bola ohodnotená na 
50 denárov. Kníh s podobným titulom vyšlo tlačou viacero, ale predpokladáme, že išlo 
v tomto prípade pravdepodobne o Behrovu prácu. Napokon v jednej z najrozsiahlejších 
banskoštiavnických knižníc v tomto období, v knižnici waldbürgera Jozefa Richtera, 
nechýbala ďalšia knižná práca od L. Fronspergera.52

Diskutabilná je aj otázka, či zaradiť do skupiny vojenskej literatúry tlače typu 
vojenského zdravotníctva a duchovnej služby, popri politických, právnych a fi lozofi ckých 
prácach, ktoré sa do určitej miery prelínajú s vojenstvom. Ako príklad môžeme uviesť 
prácu z knižnice Banskobystričana Christopha Lehnera: Kriegsapothecken.53 V tomto 
prípade išlo o dielo, ktorého obsah sa do určitej miery dotýkal aj problematiky vojenského 
zdravotníctva.54 Napísal ju známy humanistický učenec a lekár Leonhardt Thurneysser 
zum Thurn (1531 – 1596). Príkladom diela nábožensko-vojenského charakteru je kniha 
uvedená v súpise Burckhardtovskej knižnice v Banskej Šiavnici Kriegs Schul d(er) Heil(ige) 
Schrift.55 Najskôr bola určená na duchovnú útechu vojakov. Podrobnosti o autorovi tohto 
diela Jakubovi Spindlerovi sa nám nepodarilo získať. Podľa venovania bol pravdepodobne 
kazateľom würtemberského kniežaťa Johanna Friedricha. Takisto by sme mohli hovoriť aj 
v prípade známeho kremnického raziča a medailéra Abraháma Eiskhera. V jeho knižnici 
sa nachádzalo medzi inými knihami aj dielo Grüdtliche Khunst der Alten Fechten.56 Išlo 
o prácu viackrát vydávanú a pravdepodobne aj obľúbenú od Joachima Meyera. Pôsobil 
okolo roku 1570 a podľa niektorých autorov žil asi v rokoch  1537 – 1571. Titulovali 
ho ako slobodného šermiara (Freifechter). Žil v Štrasburgu, kde vyučoval šermovanie 
a vydal dielko o šermovaní veľkým mečom a dýkou.57 K diskutabilným prácam patrili 
knihy politických a vojenských aforizmov antických autorov od švajčiarskeho kazateľa 
Lamberta Daneau (1530 – 1595) a profesora práva na univerzite v Leydene Everarda van 
Bronkhorsta (1554 – 1627) v knižnici štiavnického kazateľa Jána Simonidesa.58 Do našej 
analýzy sme na rozdiel od iných autorov nezaradili diela fl ámskeho fi lozofa Justa Lipsia 
(1547 – 1606), talianskeho učenca Nicola Macchiavelliho (1469 – 1527) a holandského 

Leipzig : Große, 1620, 462 s, 4°.
50 MMK III, Banská Štiavnica, súpis č. 78.
51 MMK III, Banská Štiavnica, súpis č. 80.
52 Von Kayserlichem Kriegßrechten Malefi tz vnd Schuldhändlen/ Ordnung vnd Regiment… 
vnd an tag geben/ durch Leonhart Fronsperger… Franckfurt am Mayn : Feyrabend; Franckfurt am 
Mayn : Lechler, 1571, 257 s. 2°.
53 Reise- und Kriegsapotecken, Darinnen nicht allein die Beschwerlichsten Kranckheiten an des 
Menschen Leibe… beschrieben werden… Hocherfahrne Herr Leonhard Thurneisser zum Thurn… In 
Vorlegung Jacob Apels, Buch: in Leipzigk, 1602, 120 s. 8°. MMK III, Banská Štiavnica, súpis č. 85.
54 MMK III, Banská Bystrica, súpis č. 17.
55 Kriegs-Schul/ Der H. Göttlichen Schrifft. Das ist: Einfältiger/ Trewhertziger Bericht/ wie sich 
die jenigen/ so zum Kriegswesen gebürlich gebraucht und unterhalten werden/ Durch M. Johann 
Spindlern. Tübingen : Cellius, 1624, 415 s., 12ʿ. MMK III, Banská Štiavnica, súpis č. 61.
56 MMK III, Kremnica, súpis č. 10.
57 Gründtliche Beschreibung/ der freyen Ritterlichen und Adelichen kunst des Fechtens / 
Durch Joachim Meyer/ Freyfechter zu Straßburg. Getruckt zu Augspurg/ bey Michael Manger/ In 
Verlegung Eliae Willers, 1600, 64 s. 8°.
58 Aphorismi Politici Et Militares Per Lambertvm Danævm Collecti; Nuperis annis ab Everardo 
Bronchorst, exemplis illustrati: Lugduni Batavorum : Marcus, 1639, 592 s., 12°. MMK III, Banská 
Štiavnica, súpis č. 83.



91

VOJENSKÁ HISTÓRIA

právnika, predstaviteľa školy prirodzeného práva a fi lozofa Huga Grotia (1583 – 1645). 
Ich práce riešili otázky fi lozofi cké a právne, hoci netvrdíme, že tieto nemali významný 
dopad na vývoj vojenskej vedy a teórie v tomto období.59 Napríklad len s knižnými 
dielami J. Lipsia sme sa stretli v 27 meštianskych knižniciach.

Do akej miery sa mohli diela s vojenskou tematikou uplatniť v meštianskom 
prostredí v období novoveku? Do úvahy by mohli pripadnúť predovšetkým knižné diela 
z oblasti vojenského staviteľstva, ktoré sa do určitej miery mohli prakticky aplikovať 
aj pri budovaní a opravách niektorých častí mestského opevnenia. V uvedenom období 
v dôsledku tureckej vojenskej prítomnosti dochádza k veľkej aktivite na výstavbe 
a prestavbe pevností, opevňovacím prácam na mestských opevneniach. Táto obrovská 
stavebná aktivita mala, okrem stavebných, dôležitých strategických, taktických, 
organizačných a fi nančných otázok, aj svoje dôležité technické aspekty. Napriek tomu, že 
neboli k dispozícii v dostatočnom počte domáci stavitelia, inžinieri, murári a kamenári, 
Dvorská vojenská rada povolávala týchto odborníkov z Talianska. Je len prirodzené, že 
táto stavebná aktivita nemohla ujsť pozornosti mestských elít, lebo sa ich do určitej miery 
týkala a podieľali sa aj na jej realizácii. Z toho potom vyplynul aj záujem meštianstva 
o poznatky z problematiky vojenského staviteľstva.60 Opevňovacie práce priamo súviseli 
s rozvojom delostrelectva a ručných strených zbraní. Podiel meštianstva pri obrane mesta 
najmä v oblasti delostrelectva bol minimalizovaný, lebo si to vyžadovalo veľmi úzko 
špecializovaných odborníkov. Na rozdiel od šľachtických knižníc sme sa s delostreleckou 
literatúrou v meštianskom prostredí stretli len ojedinele. Na druhej strane v prípade 
ohrozenia prevažná väčšina obyvateľov miest musela nastúpiť so zbraňou v ruke. Každý 
mešťan musel alebo vlastnil sečnú a strelnú zbraň. O ich osobnej výzbroji svedčia súpisy 
pozostalostí, kde sú spísané jednotlivé druhy zbraní. Vojenská organizácia meštianstva 
vyžadovala od riadiacich zložiek, aby ovládali niektoré povely, ktoré by mal mať každý 
mešťan ovládať pri použití strelných a sečných zbraní. Na to slúžili pravdepodobne aj 
knižné diela o používaní muškiet, pík a základoch šermu.
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fürgestellet / Durch Joachim Meyer/ Freyfechter zu Straßburg. Getruckt zu Augspurg/ 
bey Michael Manger/ In Verlegung Eliae Willers, 1600, 64 s. 8°.

HAUSNER, Gábor. Uhorská vojenská literatúra v 17. storočí. Základná charakteristika 
uhorskej vojenskovedeckej literatúry. In Vojenská história, 2009, roč. 13, č. 4, s. 91-99. 
ISSN 1335-3314.

HOJDA, Zdeněk. „Die Architectur ist das schönste und nützlichste nach denen Litteris“ 
(knihy o architektuře v pražských měšťanských knihovnách 17. století). In POLÍVKA, 
Miloslav – SVATOŠ Michal. Historia docet. Sborník prací k poctě šedesátých narozenin 
prof. PhDr. Ivana Hlaváčka, CSc. Prace Historického ústavu ČAV Opera Instituti Historici 
Pragae, Řada C – Miscellaanea S. 7 Praha : Historický ústav, 1992, s. 115-126.

KÓNYA, P. Prešovský krvavý súd z r. 1687. Prešov 2001, s. 83-84. ISBN 80 967 951.
Kriegs Discurs : Von Bestellung desz gantzen Kriegswesens, vnnd von den 

Kriegsämptern / weilandt deß Edlen Teutschen Helden Herrn Lazarussen von Schwendi, 
Freyherrn zu Hohen Landsperg… Allen Hohes vnd Nidern stands, Fürsten, Graffen, 
Herrn… zu sonderm Nutz, Dienst, vnnd Gefallen, an Tag geben. Gedruckt zu Franckfurt 
am Mayn/ in verlegung Andree Wechels seligen Erben/ Claudi de Marne vnd Johan 
Aubri., 1593, 165 s. 4°.

Kriegßbuch / Von neuwem beschrieben un an Tag geben durch Leonhart Fronsperger. 
Teil: Erster Theil: Von Keyserlichen Kriegs Rechten, Malefi tz und Schuldthändtlen, 
Ordnung und Regiment sampt derselbigen und andern hoch oder nidrigen Befelch, 
Bestallung, Staht und Empter, zu Roß und Fuß, an geschütz und Munition, in Zug und 
Schlachtordnung, zu Feldt, Berg, Thal, Wasser und Landt, vor oder in Besatzungen, gegen 
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oder von Feinden fürzunemen, welcher art, sitten, herkommen und Gebrauch under und 
bey Regierung Keysers Caroli des Fünften geübt und gebraucht. Jetzt von neuwem mit 
anderm Fleiß übersehen, und an vielen örtern gemehrt und gebessert, auch mit schönen 
neuwen Figuren und Kupferstücken geziert. Teil: Ander Theil: Von Wagenburgk umb die 
Feldleger, wie man die schliessen, sich darin verschantzen, wieder aufbrechen, und ein Statt 
oder Festung mit vortheil Belägern, umbschantzen und untergraben soll. Auch welcher 
gestalt Stätt, Schlösser und andere Gebäuw in und außerhalb Feindts nöthen nützlich 
mögen erbauwet, bewehrt und nach notturft versehen werden: und was zu einem gantzen 
Feldzug, an Munition, Personen und Unkosten gehörig. Item von allerley Geschütz und 
Feuwerwerck nach Geometrischer art zu gebrauchen: Wie man schädliche und Lustfeuwer 
werfen, den Salpeter und Pulver zubereiten und erhalten soll, und wie Zeughäuser verwart, 
erhalten, und ein gewaltiger Hauf in guter Ordnung, mit nothwendigen Artikeln soll 
versehen und regiert werden. Teil: Dritter Theil: Von Schantzen und Befestigungen umb die 
Feldtläger aufzuwerfen: Auch von Ritter und Reutter Rechten, sampt derselben Bestallung 
und Feldt Ordnung: von vielen erweglichen Kriegs Artikeln: Und welcher massen Zug 
und Schlachtordnungen zu Wasser und Landt angestellt, Sampt aller Kriegsbefelch und 
ämpter Beschreibung. Item, der alten Teutschen, auch der Mitternächtigen und anderer 
frembden Völker Kriegsordnung, Sitten und Gebräuch. Mit einverleibten vielen nützlichen 
Kriegsanschlägen, Listen und Practicken, dem Feindt damit ein Vortheil vorzunemen. 
Sampt zeitigem Rath und Uberschlag gegen den Erbfeindt zu gebrauchen. Jetzt von 
neuwem mit anderm Fleiß übersehen, und an vielen örtern gemehrt und gebessert, auch 
mit schönen neuwen Figuren und Kupferstücken geziert. Frankfurt : Feyrabend, 1596, 2°.

Kriegs Regiment wie ein tapffer Volck zum Krieg auffzubringen, ins Feld außzurüsten 
und anzuführen seye: und wie sich ein Feld Oberster in allem fall zuverhalten habe… 
Französische ans Liecht gegeben durch Wilhelm Bellay Herrn von Langey. nun aber… 
in Teutsch gebracht durch Ulricum Budrym. Mümpelgart : Peter Fischer; [Jakob Foillet], 
1594, 23 l. 8°

Kriegs-Schul/ Der H. Göttlichen Schrifft. Das ist: Einfältiger/ Trewhertziger Bericht/ 
wie sich die jenigen/ so zum Kriegswesen gebürlich gebraucht und unterhalten werden/ 
Gottseliglich als Christen darein schicken sollen: Auch mit was feinen Gedancken und 
Gebetlein gegen dem Herrn Zebaoth/ dem Obristen Feld-Herrn unbd Kriegs-Fürsten/ 
sie sich uben mögen; Zu ihrer Lehr/ Trost/ Vermahnung/ Straff und Warnung gerichtet 
/ Durch M. Johann Spindlern. Tübingen : Cellius, 1624, 415 s., 12ʿ. MMK III, Banská 
Štiavnica, súpis č. 61.

Kriegskunst zu Fuß, darinnen gelehret und gewiesen werden: 1. Die Handgrieff 
der Mußquet und des Spiesses, jedes insonderheit. 2. Das Exercitium, oder wie man 
es nennet, das Trillen, mit einem Fähnlein gantz perfect… 3. Schöne neue Batailie, 
oder Schlachtordnungen mit einem Fähnlein… 4. Der Ungerischen bishero geführten 
Regimenten Kriegs-Disciplin zu Fuß, nach behörlicher Art der rechten edlen Kriegskunst 
gebessert und in ein richtigere und nützlichere Ordnung gebracht; Alles mit schönen 
Kupferstücken angewiesen / Gepracticiret und beschrieben von Johann Jacobi von 
Wallhausen Frankfurt, 1620.

Les Fonctions de tous les Offi ciers de l‘Infanterie, depuis celle du Sergent jusques à celle 
du Colonel : la Fortifi cation offensive et deffensive; la manière de construire toutes fortes 
de Places regulieres et irregulieres; l‘usage du Compas de proportion, le tout représenté 
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par fi gures: comme aussi les Evolutions militaires, l‘Exercice du Mousquet et de la Pique, 
telle que le Roy le fait faire à ses Mousquetaires et à son Regiment des Gardes; et l‘abregé 
de toutes les Ordonnances et Reglemens que sa Majesté a fait faire depuis 1651 jusques en 
1667, et aussi le Rang de tous les Regimens de France/… de Lamont. - Paris : Quinet, 1670.

Magyarországi magánykönyvtárak II. 1588-1721. Ed. Gábor Farkas, András Varga, 
Tünde Katona, Miklós Latzkovits, Scriptum Kft., Szeged 1992, 374 s.

Magyarországi magánykönyvtárak IV. 1552-1740. Ed. Rita Bajáki, Hajnalka Bujdosó, 
István Monok, Noémi Viskolcz, Országos Széchényi könyvtár, Budapest, 2009, 429 s.

Magyarországi magánykönyvtárak III. A bányavárosok olvasmányai (Beszterczebánya, 
Körmöcbánya, Selmecbánya), 1533-1750. Ed. Viliam Čičaj, Katalin Keveházi, István 
Monok, Noémi Viskolcz. OSZK – Scriptum Rt., Budapest – Szeged 2003.

Kassa város olvasmányai. 1562-1731. Ed. Hedvig Gácsi, Gábor Farkas, Katalin 
Keveházi, István Dávid Lázár, István Monok, Noémi Németh. Szeged 1990, 226 s.

Manuale architecturae militaris, oder Handbüchlein uber die Fortifi cation und Vestungs 
Bawkunst Th…. / Georg Andreas Böcklern. Anietzo auffs newe corr. u. verm., zu andern 
mahl an Tag gegeben. Franckfort am Mayn : Götze, 1659-1560. 8°. Th. 1: Darinnen 
die vornehmste Stücke, Regeln und Vortheilen, so bey der Fortifi cation nothwendig zu 
wissen… Th. 2: Darinnen nicht allein nothwendige Observationes, sondern auch, wie in 
Praxi die Fundamenta der Vestungen anzulegen… Th. 3: Handelt vom grossen Geschütz… 
Th. 4: Begreifft in sich unterschiedliche künstliche Ernst und Lust-Feuerwercke…

Manuale fortifi catorium oder Kurtzes Handbüchlein von der Vestungs-Bawkunst. 
Darinnen Sieben unterschiedene Arten angezeiget werden wie ein fürgegebener Platz 
zu bevestigen, damit er wieder feindliche Gewalt durch wenige macht mit vortheil 
vertheidiget werden könne, und wie derselbe hinwiederumb mit geschwindigkeit 
einzunehmen sey. Wobey CCXII. auserlesene nützliche Aphorismi Militares oder Kriegs-
Regeln am ende angehenget, und aus bewehrten Autorn zusammen getragen worden / 
Durch Christophorum Nottnageln, Mathem. Prof. P, Wittenberg 1659, 430 s., 8°

Manuale militare Oder: Kriegβ Manual, darinnen 1. Die fünembste… Haupt Kriegβ 
Künst zu Landt. 2. Der Griechen Lacedaemoniern und Romanern Kriegβ Disciplinen 
küzest aus d Frantz… 3. Ein Kriegs Nomeclatur/ Johann Jacobi von Wallhausen, 
Franckfurt, 1616, 195 s., 8º.

Mathesis Militaris sive Brevis… Calculandi Mensurandi Fortifi candi, et Castrametandi 
Ratio, ex veris Numerorum, Linearum ac Figurarum; fundamentis deducta… / authore 
Gerhardo Maiero… Erffurdi 1644. Ambrosii Rhodii Medici Ac Mathematici, Continvatio 
Mathesis Militaris, Der Kriegs Mathematic : Vor etliche seine private Auditores. 
Wittenberg 1631, 48 s. 4°

Novissima Praxis Militaris, Oder: Neu-Vermehrte, und Verstärckte Vestungs- Baw- Und 
Krieges-Schuel, Bey Der allerletzten und gewaltsambsten Belagerung der vortreffl ichsten 
Weltberühmten Vestung Candia / Durch selbsteigene Erfahrung angemercket, und… 
herauß gegeben, Durch Johann Bernhard Scheithern. Braunschweig, 1672, 120 s., 2°.
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Ordre der Exercitien mit der Musqvete und Pieke: Wie auch der Evolutionen, und der 
darzu gehörigen Befehl-Wörter, 1682 16 s.; 8°; prípadne aj Mußquetier Exercitia. Das 
ist/ Wie eine Compagny Mußquetierer/ in Ordnung zu stellen/ folgends zu exerciren und 
zu commadiren : Dann auch/ Wie sich einjeder/ der eine Mußquet zu seinem Gewehr 
führet… verhalten soll [S. l.], 1662, 23 s. 4°.

Reise- und Kriegsapotecken, Darinnen nicht allein die Beschwerlichsten Kranckheiten 
an des Menschen Leibe… beschrieben werden Wie sie der… Hocherfahrne Herr Leonhard 
Thurneisser zum Thurn… practiciret und gebraucht hat… in druck verfertiget. In Vorlegung 
Jacob Apels, Buch: in Leipzigk, 1602, 120 s. 8°. MMK III, Banská Štiavnica, súpis č. 85.

Schatzkammer/ Mechanischer Künste/ des… Herrn Augustini de Ramellis, de Masan-
zana… Darinnen viel unterschiedene Wunderbahre/ Kunstreiche Machinae zubefi nden/ 
so man zu Friedens und Kriegeßzeiten/ in-und ausserhalb Vestungen/ Auch sonsten 
hochnützlichen und wol gebrauchen kan. Erstlichen von gemeltem Authore, in Italienischer 
und Frantzösischer Sprach/ Benebenst den Visirungen in Druck gegeben. Jetzo aber auff 
gutachten vornehmer Ingegnieurs, mit besonderem fl eiß ins Deutsche versetzet/ und mit 
zugehörigen Kupfferstücken zum druck befördert. Leipzig : Große, 1620, 462 s, 4°.

STIBLI, Anikó. Az eperjesi Zimmermann könyvtár. In Magyar könyvszemle, 2007, 
roč. 123, č. 1, s. 60-61.

Von Kayserlichem Kriegßrechten Malefi tz vnd Schuldhändlen/ Ordnung vnd 
Regiment… in zehen Bücher abgetheilt… vnd an tag geben/ durch Leonhart Fronsperger… 
Jetzt von neuwem… vbersehen/ vnd… gemehrt vnd gebessert. Franckfurt am Mayn : 
Feyrabend; Franckfurt am Mayn : Lechler, 1571, 257 s. 2°.
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HUMOR V ČESKOSLOVENSKÝCH LÉGIÁCH 
A V DOBROVOĽNÍCKOM VOJSKU V ROKOCH 1914 – 1920

FERDINAND VRÁBEL

VRÁBEL, F.: Humour in the Czechoslovak Legions and Volunteer Army in 1914 – 
1920. Vojenská história, 1, 22, 2018, pp 97-106, Bratislava.
The study deals with the topic of legionary humour which was aimed at entertaining, 
making laugh as well as refl ecting the defi ciencies and criticising the conditions, the 
Czechoslovak legionaries were dissatisfi ed with. Members of the Czechoslovak Foreign 
Army and later, in 1919, even the domestic troops (in particular the educational unions 
where usually the former journalists, writers or teachers were serving), published 
a number of different hand-written, printed as well as illustrated periodicals. These 
contained prose, poetry, dialogues, drawings and illustrations, some of them at high 
level, some average as well as quite poor, published due to a lack of better material.
Military history. World War 1. CS Legions. Humour, Humorist Magazines.

Cieľom tejto state je na príkladoch predstaviť aspoň malú časť legionárskych publi-
kácií – novín, časopisov a rôznych brožúr, ktoré sa okrem vážnych vecí – správami z bojísk, 
politickým vývojom, problémami v zásobovaní a podobne, zaoberali aj zábavnými 
témami a snažili sa aspoň takouto formou ako-tak rozptýliť a pobaviť príslušníkov čs. 
vojska v zahraničí a neskôr aj na domácej pôde.

Podľa nedokonalej defi nície humoru je to jedna z foriem komickosti, ktorých domé-
nou je úsmevné a chápajúce hodnotenie smiešnej situácie alebo objektu. Ale je dobre 
známe, že čo je pre jedného smiešne, pre druhého to smiešne a dokonca ani len zábavné 
byť nemusí. V odbornej literatúre nie je jednoznačný názor a ani ustálená situácia 
v pojmoch týkajúcich sa humoru. Veľmi často dochádza k chápaniu humoru a satiry 
ako synoným, hoci humor niektorí autori považujú za nadradený pojem satire. Veľmi 
často sa v súvislosti s humoristickými publikáciami striedavo používajú termíny ako 
humoristické, satirické, humoristicko-satirické alebo humoristické a satirické.1 Ako 
napísal Ľudovít Jacz, humoristická a satirická žurnalistika je typom obrázkovej tlače, 
ktorý sa špecializuje slovom a obrazom na rozličné zábavné témy, ale aj na výsmešnú 
kritiku ľudských a spoločenských nedostatkov.2 Humor niektorí chápu ako viac spojený 
so zábavou a na rozdiel od neho zase satiru ako ostrú, neľútostnú, často až krutú kritiku 
spoločenských neduhov.

Podľa estetika Tomáša Kulku sú tri základné teórie humoru a smiechu: teória nadra-
denosti, teória oslobodenia a teória nesúrodosti. Sám zdôrazňuje práve pojem nesúrodosť,3 
pričom poukazuje na to, že teórie nadradenosti a oslobodenia sa zameriavajú len na 
náhodné prejavy pobavených osôb, namiesto toho, aby hľadali príčiny smiechu. Podľa 
niektorých teórií základom smiechu je nesúrodosť a druhou nevyhnutnou podmienkou 
je náhlosť. Kulka kritizuje názory, že humor vždy obsahuje pobavenie z vnímanej alebo 
predstavovanej nesúrodosti, a že táto nesúrodosť je zdrojom pobavenia. Podľa Kulku ani 

1 KAIZEROVÁ, Petra. Humor a dramatika v časopise Černokňažník. Nitra : Univerzita 
Konštantína Filozofa v Nitre, 2013, s. 14-15. ISBN 978-80-558-0496-5.
2 JACZ, Ľudovít. Malá encyklopédia žurnalistiky. Bratislava : Obzor, 1982, s. 205.
3 Nerovnorodý, nehomogénny, heterogénny, nemecky ungleichartig.
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nesúrodosť, ani náhlosť nie sú dôvodom na pobavenie a smiech, ku smiechu vedie až 
odstránenie nesúrodosti.4 

Vladimír Pevný sa domnieva, že humor je nadradený pojem a zastrešuje aj satiru. 
Všetky nejasnosti okolo humoru vyplývajú z jeho samotnej povahy, ktorá je dynamická 
a relatívna: „Humor je systém (jav i prejav) dynamický, to znamená, že jeho jednotlivé 
prvky a väzby medzi nimi nie sú stabilné, konštantné, ale, naopak vo svojich vlastnostiach 
veľmi labilné až efemérne. Táto labilita spočíva v živosti, vývoji a premenlivosti deja. 
Nejde vždy iba o dej, ktorý sa odohráva navonok, ale najmä o zložité psychické i fyzické, 
resp. fyziologické procesy, ktoré sa odohrávajú v myslení a konaní účastníkov. Charakter 
niektorých väzieb záporný či kladný, sa môže v ľubovoľnom okamžiku zmeniť na opačný, 
indiferentný, alebo väzba zanikne tak náhle ako vznikla.“5 

Viacero autorov sa pokúsilo defi novať humor, ale pravdou je, že sa to nikomu 
doteraz uspokojivo nepodarilo. Prečo to tak je, pokúša sa vysvetliť svojím výstižným 
bonmotom Hans Jürgen Eysenck (1916 – 1997): „Iba človek s úplným nedostatkom 
humoru by sa mohol pokúsiť vytvoriť vedeckú teóriu humoru, alebo robiť na tomto poli 
nejaké experimenty.“6 Autor týchto riadkov nechce priveľmi teoretizovať, necíti sa na 
to byť povolaný a nechce ani riešiť vzťah medzi humorom a satirou, resp. odpovedať 
na otázku, čo je čomu nadradené, ale sa prikláňa k názoru, že humor je väčšinou (ale 
prirodzene sa tým myslí humor inteligentný, ktorý má ďaleko k povrchnému výsmechu), 
na rozdiel od ostrej, adresnej, bezohľadnej, uštipačnej a výsmešnej satiry, láskavý, 
chápajúci; je to často smiech cez slzy. Humor glosuje úsmevné príhody, udalosti alebo 
osoby, ale často pomáha lepšie sa vyrovnať aj s negatívnymi a smutnými stránkami 
života, s komplikovanými situáciami, ktoré prináša tragický rozmer ľudského života, 
nepriaznivé a ťažké situácie. Smiech prináša psychické uvoľnenie, oslobodenie; je 
veľkým darom vedieť komentovať aj vážne situácie s humorom, prípadne vysmiať 
sa z vlastných chýb, omylov, nedostatkov a ťažkostí. Z toho pramenia humorné diela 
aj o inak tragických udalostiach, medzi ktorými sú najsmutnejšie vojny. Aj takéto 
smutné javy sprevádzajúce ľudstvo od pradávna inšpirovali viacerých autorov, pozrieť 
sa na tragiku vojny z iného zorného uhla, ako sú vážne diela, alebo prosté a suché 
zaznamenávanie faktov. Veď kto by nepoznal také knihy ako Osudy dobrého vojaka 
Švejka za svetovej vojny alebo Dobrý vojak Švejk v zajatí, Hlava XXII alebo Život 
a neobyčajné dobrodružstvá vojaka Čonkina? Humor nezatracuje, v jeho spôsobe 
hodnotenia reality je prítomná ako radosť z vedenia a prevahy, tak aj clivota a bolesť 
z pochopenia. Humor zlučuje v sebe prvky komickosti i tragickosti, a vo svojom 
účinku vyvoláva ako smiech, tak aj a plač, ale najpresnejšie smiech cez slzy. Podľa 
mnohých humor je niečo, čo by si mal so sebou nosiť každý človek v akejsi duševnej 
„lekárničke prvej pomoci“.

A preto nečudo, že sa vyskytuje aj legionársky humor. Aj po takmer sto rokoch od 
vzniku čs. zahraničného vojska v rokoch prvej svetovej vojny – légií, musíme obdivovať 
to množstvo časopisov a letákov a aj ich pomerne dobrú literárnu aj výtvarnú úroveň, či 
už ide o Ameriku, Houpačky, Raráška, Nám to chvátí, Klasobraní, Humor České Družiny, 
Sirotka, Shodu na mori, Šlehy a mnohé ďalšie. V tejto štúdii je prihliadnuté na tri zdroje 

4 KULKA, Tomáš. Nesourodost teorií humoru jakožto nesourodosti. In Estetika 30, 1993, č. 1, 
s. 10. ISSN 0014-1291.
5 PEVNÝ, Vladimír. Funkcie humoru a smiechu. In Slovenské pohľady 4 (111), č. 6, s. 100-102. 
ISSN 1335-7786.
6 Citované podľa PEVNÝ, Vladimír. Humor a smiech, názory a defi nície. In Slovenské pohľady 
4 (111), č. 1, s. 72. ISSN 1335-7786.
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legionárskeho humoru: humor Ruskej légie,7 humor Francúzskej légie a na občasník 
Šlehy, vydávaný naším dobrovoľníckym vojskom – I. poľným práporom I. pluku Stráže 
Slobody v roku 1919 počas bojov na Slovensku.

Humor medzi ruskými legionármi

V čase, keď to situácia na frontoch dovolila, resp. išlo o dni oddychu, alebo dlhé týždne 
cestovania, či už vlakmi po Transsibírskej magistrále, alebo zaoceánskymi parníkmi 
domov, zásluhou nadaných jedincov a kultúrne činných osvetových zborov vychádzali 
rôzne noviny, časopisy, letáky a ďalšie publikácie, ktoré sa zamerali aj na humornú stránku 
legionárskeho života. Ich autori tak chceli sebe a svojim druhom jednak skrátiť a spríjemniť 
dlhé a jednotvárne dni cestovania a jednak pripomenúť spoločne strávené chvíle na fronte či 
v zázemí. Napríklad knižočka Humor České Družiny8 to hodnotí nasledovne: „Snůška těchto 
žertů, vzniklých v prvních dobách České Družiny, má býti upomínkou všem bratřím na prožité 
dny, plné nadšení a mladického zápalu, kdy hlavy byly naplněny ideály a srdce železnou vůlí 
bíti se s nepřítelem za svobodu své vlasti, ale kdy i černé stíny zklamání a nepochopení 
draly se tajně do našich duší. Není možné bráti přísné kritické měřítko na tyto verše mezi 

než jsme vložili dva prostičké 
náčrty v próse o našem životě. 
Vždyť ony vznikaly v poměrech, kdy 
na vážnou literární práci nebylo 
možno pomýšleti, v okopech, na 
pochodech, v zemlankách atd. 
Jsou to prosté žerty, improvisace, 
příležitostné kuplety, úzce spojené 
místně i časově bez nároků na 
literární cenu a mající význam 
pouze pro tehdejší účastníky České 
Družiny. Jen ti mohou porozuměti 
narážkám na různé události a osoby, 
mohou chápati vtipy i někde ostřejší 
šlehy na panující tehdy poměry, 
jež nejvíce zaměstnávaly mysle 
českých družiníků. Neboť jako každá 
organisace měla své přednosti ale 
i své nedostatky a bolesti, měla 
jich i Česká Družina dost a dost… 
Duševním autorem většiny jest kap. 
Kučera, zároveň mimický předsta-
vitel celé řady sólových výstupů, dále 
poručík Chládek, poručík Lanč, kap. 
Krojidlo, atd… Bratři jistě přijmou 
tuto knížku pouze jako vzpomínku na 

7 Podľa najnovšej odbornej terminológie sa má plurál Československé légie používať pre légie – 
československé zahraničné vojsko v súhrnnom ponímaní a singulár Ruská légia, Francúzska légia 
a Talianska légia pre jeho jednotlivé teritoriálne zložky.
8 Slovenský národný archív v Bratislave (ďalej len SNA), fond Československé légie (ďalej len 
f. Čl.), škatuľa číslo (ďalej len šk. č.) 10, inv. č. 253, zošit 1 z 8. 10. 1919.
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dávno uplynulé chvíle, na ty jímavé večery v zemlankách, plné smíchu a upřímného veselí 
i družnosti, jež byla v České Družině příslovečná.“

Je to pomerne veľmi presné a výstižné konštatovanie, pretože dnes často aj špecia-
listom na dejiny československých légií mnohé narážky a náznaky kritiky nie sú jasné. 
Neboli totiž už priamymi účastníkmi a svedkami vtedajších udalostí a nepoznajú 
viaceré osobnosti alebo konkrétne udalosti, ktorých sa tie narážky týkajú. Niečo sa dá 
vypátrať porovnávaním a analýzou príslušných dokumentov, niečo sa dá hypoteticky 
alebo intuitívne predpokladať či hádať, ale mnohé zostáva aj tak len tušené a nie celkom 
pochopiteľné. Popri tom je však dosť aj takých vecí, ktorým rozumieme a vieme si na 
základe týchto vydaných humoristických čŕt, básničiek, poviedok alebo karikatúr odvodiť 
aj duševný stav a psychológiu príslušníkov našich légií v tom-ktorom období, alebo na 
tom, či onom mieste.

Legionárski autori často vtipne komentujú rôzne udalosti, alebo okolnosti, svoje 
humorné poznámky často adresujú svojim druhom v okolí: „Pomalu [jsme se] zbavovali 
všelijakých zbytečností, které jsme z Kyjeva nesli s sebou v domnění, že jsou to velmi 
nutné a nezbytné věci. Nebylo daleko od pravdy, když někteřím bratřím se přezdívalo, 
vánoční stromeček‘, tak bohatě byli obtěžkáni různými pytlíčky, balíčky a p.“9 

Zdrojom veľkej zábavy boli divadelné predstavenia vo chvíľach voľna. Najmä legionári 
prestrojení za ženské postavy boli často dlho spomínaní za svoje „umelecké výkony“. Napríklad 
sa zachovala spomienka, ako v Ľvove hrali legionári divadlo – drámu Mlynář a jeho dítě bez 
textu, bez režiséra, bez skúšok. „Může si někdo představiti tu uplakanou tragedii hranou bez 
knížky, bez nápovědy, bez režiséra? Když bratr S. jako Mařenka pletl se do látky stanu, kterou 
měl provazem uvázanou kol sebe jako sukni a když bratr K. jako starý mlynář Rychnovský 
s rozkošnickým úsměvem plácal na pytlík s cukrem a mazlil se jím se slovy:,Vy moje zlaté 
žluťásky‘, pak řev smíchu otřásal špinavými stěnami starých rakouských kasáren.“10 

Väčšina autorov bola natoľko sebakritická, že si slabiny svojich výtvorov veľmi dobre 
uvedomovala, ale nezverejňovala ich aj z obavy pred nepochopením veliteľov: „V této 
době [prosinec 1914 – leden 1915, pozn. F. V.] pokusil jsem se – ovšem ne s velikým 
zdarem – vyšvihnouti se na Pegasa a o stěhování Družiny spáchal jsem verše, s nimiž 
jsem se však svěřil pouze několika nejvěrnějším přátelům z obavy před, načalstvem‘. 
Plukovník Sezontovič – velitel družiny – jako nerozuměl mnohým věcem a našim snahám, 
nerozuměl také žertu“.11 

Terčom humorných opisov alebo narážok je často nešikovnosť pri výcviku, nedostatky 
v hygiene, stravovaní, chatrné vybavenie uniformami, túžba po povyšovaní a ďalšie 
charakterové slabiny. „Jak bylo směšno pozorovati, jakou dá práci v dlouhém šinělu 
a vysokých těžkých botách na neosedlaný koňský hřbet a jak po čertech kratičký okamžik 
trvá složiti své kosti se hřbetu koně do bláta.“ (Prášek 1927: 24)

Ako ukážku kritiky nevhodného vybavenia legionárov uniformami možno uviesť 
príklad z Houpaček: „Zbytečné starosti. ’Paní: Zítra pořádají v Alexandrovském sadě 
maškarní ples a já, ačkoliv mám nohy od běhání oteklé, nemohu sehnati žádný vhodný 
kostým. Pán: Snadná pomoc! Obrať se na některého Čechoslováka. Dostávali právě letní 
obmundírovku a ta je pro maškarní ples jako stvořená!’“ 12 

Prostredníctvom humoru sa niekedy vyslovovali aj obavy. Napríklad v 5. čísle 

9 RÁB, Julius. Česká družina ve Lvově. In Zeman, Adolf (ed.) Cestami odboje. Jak žily a kudy 
táhly čs. legie. Díl III. Praha : Nakladatelství Pokrok, s. 17-19. 1927: 17.
10 RÁB, ref. 9, s. 18.
11 PRÁŠEK, Vojtěch. Tarnov a Tarnovští novodružiníci. In Zeman, Adolf (ed.): Cestami odboje. 
Jak žily a kudy táhly čs. legie. Díl III. Praha : Nakladatelství Pokrok, s. 21.
12 Houpačky, č. 1, 1919, s. 3.
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humoristicko-satirického časopisu Amerika 20. transportu čsl. vojska zo Sibíri v roku 
1920 je na titulnom obrázku karikatúra s textom „,Zás tupci Lodního Sovětu‘ před, Vládou 
Čsl. Republiky‘ žádají za přidělení území, Republica Amerika‘“. V stre de sedí na akomsi 
tróne Karel Kramář v jednej ruke so žezlom/ bičom a v druhej ruke s mešcom dukátov (?), 
po bokoch trónu stoja vo veliteľ ských postojoch vľavo Bohdan Pavlů a vpravo generál 
Jan Syrový; zástupcovia „sovětu“ pred nimi ponížene kľačia kloniac hlavy až po zem… 
Len ťažko v tom nevidieť inotaj obáv, čo bude s príslušníkmi vojska, až sa vrátia domov 
a či nájdu nejaké primerané uplatnenie, prípadne, kto o tom a ako bude rozhodovať.

V tom istom čísle časopisu: „Ulejvák: Rotný (Huhňavým hlasem čte: ’Mečislav Sedlá-
ček, novorozený syn majora Sedláčka, začisluje sek e štábu.’ Hlas v mužstvu: ’Vida; sotva 
se objeví na světě a už se uleje do štábu.’ Rotný: ’Ale bratři, o takových věcech se hlasitě 
nemluví.’“13

Nádych čierneho humoru: „Fotograf (čekající marně na pohřeb): ’Děžurný, tak co, už 
to bude?’ Děžurný: ’To si myslíš - pitomo -, že kvůli tobě bude každý den někdo umírat?’ 
Fotograf: ’Ne! No – ale na tebe si počkám!’“ 14

Niekedy sa aj vážne veci popisovali ľahkým štýlom s prvkami humoru, pričom 
sa využívali aj nárečové prvky. Napríklad aj taká plavba po oceáne, čo pre 
československých legionárov – suchozemcov, nebola celkom bezproblémová vec, 
aj keď sa všetci bez výnimky na návrat domov medzi svojich blízkych nesmierne 
tešili. Od nich ich však delili tisíce námorných míľ, a tie museli prekonať: „Když se 
u nás houpe. (Zachyceno na palubě D lodi Amerika) ’Ať si říká kdo chce jak chce, 
já se držím svýho. Já mám, měl jsem a až do Terstu budu mít z tý plavby po moři 
strach a puntík! Husí kůži mám vod tý doby, co sme na tu potvoru nasedli!’ pisklavým 
tenorkem tvrdil okolostojícím Ferda Mastilýtko, člen 22. transportu tak vážně, že 
by mu uvěřil i nevěřící apoštol Tomáš. Ale nevěřil mu Lojzek Vytrhálek, ’kluk jako 
cuml, šak je z tý Hané’. Tento neměl nic na starosti, než vyvracet ze základů Ferdovo 
houpání. Podíval se na něj se strany a zabručel: ’Nehoč tróbelo mesliš že tě věřím? 

13 Amerika. Humoristicko-satirický časopis čs. vojska ze Sibiře, číslo 5, 1920, s. 12, SNA, f. Čs. 
légie, šk. č. 9, inv. č. 220.
14 Tamže, s. 16.
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Ceganiš, šak to známe.’ – ’No čestný slovo! ’– dušoval se Ferda. – ’Já mám tuze 
velký zkušenosti. Můj milej, tys ještě tahal pajmámě ty naše hanácký bochte vodněkud 
z pekáče, či jak temu na tý Haný nadáváte, a já juž jezdil po Volze, čubrněl na Saratov 
a mačkal si od hladu břicho! Kamarádku, prodělat to ty, tak jsi měl ještě vo polovičku 
míň vlasů na hlavě než mám já!’ – ’Prosim tě necamré si rozem! Jak bych mohl mět 
o polovičko míň, než te, dež te nemáš žádný!’“ 15

Veľmi časté sú kreslené aj slovné vtipy na to, kedy sa už československí legionári 
dostanú zo Sibíri domov. Napríklad v jednej básničke legionári „spovedajú“ Otca 
nebeského z toho, čo robia ich blízki doma, ako žijú, čo sa deje vo vlasti, či ich doma 
čaká ich milá a podobne. Dostane sa im na všetko odpovedi, len nie na to, čo ich najviac 
zaujíma: „Pane, kdy se dostanem / ze Sibiře domů? / Všecko naráz utichlo / jak před okem 
děvím:- - / Tohle, hochu, ani já, / na mou duši nevím…“16 

V ďalšom čísle Houpaček zase na tému odchodu domov a stravy: „Kliďas. Deset 
let že na Sibiři / my si ještě pobudem?/ Srdce mé se lehce smíří / i s takovým osudem 
/ Nejsmutnější zpráva z domu / mne již více neraní…/ (Při obědě): Himlherrgot! Tisíc 
hromů! / Opět maso beraní!!!“17

Legionári vedeli kritizovať aj samých seba: „U komise. Doktor: Máš pořádnou ránu 
na hlavě. Kde jsi byl raněn: u Zborova či Bachmače? Dobrovolec: (mlčí, červená se. Po 
chvíli): To jsme se před nedávnem seprali na Hvězdičce skrz holku…18 A často to bol aj 
smiech cez slzy: „Legionář (z Ruska k domovnici): Prosím vás, paničko, nevíte, kde je 
moje žena Rézinka? Domovnice: Ježíšmarjá, milostpane, to se museli s ní zrovna minout! 
Právě před půlhodinou ujela s jedním ruským ofi círem jim naproti!“19 Alebo: „Výňatky 
z dopisů. Draze milovaný mužíčku! – Už pět let jsme od sebe odloučeni… U nás v domě 
je to čím dál horší: starosti, práce a dětí stále přibývá…“20

O tom, že odchod domov legionárov na Sibíri najviac „pálil“, svedčí aj humoreska Do 
vlasti na kře ledové, ktorá špekuluje o tom, že sa vojaci nakoniec poplavia na ľadovcoch: 
„První a hlavní výhoda: Nic to nebude stát! Druhá: Vojsko bude stále u ledu, přijede do 
vlasti zcela nezkažené! Třetí: Horké hlavy cestou úplně vychladnou! Zbyla ještě poslední 
starost – o kry manželské, které vyžadují zvlášť pevné konstrukce, vzdorující nárazům… 
Musí být opatřeny dostatečným počtem chladičů, aby od vroucí lásky a horkých polibků 
kry uprostřed Okeánu zcela neroztály…“ 21

V silvestrovskom vydaní humoristického časopisu „Naše dědina“ sa píše: „Toto 
sylvestrvské (!) číslo časopisu Ńaše dědina’vydáno bylo pro obveselení a utěšení všech 
zarmoucených, kteří nemohou domůbke svým Ačám – Mančám a Pepičkám.“22

V humore ruských legionárov sa vyskytuje jazykový prvok, ktorý u francúzskych ani 
talianskych legionárov neprichádzal do úvahy: početné jazykové výpožičky z ruštiny – 
rusizmy. Napríklad: tepluška, začisliť, šineľ, dežurný, karaul, nabľudáteľný, znať /vo 
význame vedieť/, obmundírovka, očereď, dejstvovať… (obytný vagón, započítať, plášť, 
dozorný dôstojník, stráž, pozorovací, uniforma, poradie, pôsobiť).

15 Amerika. Humoristicko-satirický časopis čs. vojska ze Sibiře, číslo 5, 1920, s. 12, SNA, f. Čs. 
légie, šk. č. 9, inv. č. 220.
16 Houpačky, č. 1, červenec 1919.
17 Houpačky, č. 2, srpen 1919, s. 7.
18 Houpačky, č. 3, září 1919, s. 4.
19 Houpačky, č. 3, září 1919, s. 6.
20 Houpačky, č. 4, říjen 1919, s. 6.
21 Houpačky, č. 3, září 1919.
22 Naše dědina, v Jekatěrinburku dne 31. prosince 1918. roku, s. 8. SNA, f. Čs. légie, šk. č. 12, 
inv. č. 270.
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V tejto časti by bolo možno vhodné zmieniť nielen divadelné hry, ktoré si legionári 
v Rusku z času na čas naštudovali a aj predvádzali svojim spolubojovníkom, ruskému 
publiku a aj spojeneckým jednotkám, ale napríklad aj také „legionárske jednohlavové 
karty“. Ide o veľmi zaujímavé, ale aj vkusne výtvarne stvárnené hracie karty (mariášové). 
Hry s kartami boli bežnou kratochvíľou na všetkých bojiskách v časoch medzi nasadením 
do útokov či odrážaní nepriateľského ataku. Hrali sa: oko, sedma, mariáš, komando 
a ďalšie hry. Je zásluhou Československej obce legionárskej v Prahe, že v roku 2017 
vydala ručne maľované karty z pozostalosti generála Stanislava Čečka (1886 – 1930), 
ktorých autorom bol pravdepodobne ďalší ruský legionár a neskôr generál a významný 
umelec, starodružiník, Antonín Číla (1883 – 1983). Na kartách sú jednak znázornené 
s veľkým vkusom jednotlivé ročné obdobia a aj výjavy zo života legionárov v Rusku.

Humor medzi francúzskymi legionármi

Na rozhraní jari a leta 1917 prišiel do USA podpredseda Česko-Slovenskej Národnej 
Rady v Paríži, vrcholného politického orgánu zahraničného odboja Čechov a Slovákov, 
major francúzskej armády Milan Rastislav Štefánik s cieľom získať súhlas USA pre 
nábor do česko-slovenskej armády vo Francúzsku (budú ca Francúzska légia) medzi 
Čechmi a Slovákmi a organizovať túto akciu.23 Prvá výprava Čechov a Slovákov vedená 
Čechoameričanom a neskôr francúzskym legionárom Františkom Brožkom (1879 – 
1918, padol pri Terrone vo Francúzsku) a slovenským vysťahovalcom do USA, neskôr 
príslušníkom francúzskych légií Jozefom Honzom (1884 – 1965) sa vydala na plavbu 
3. novembra 1917 z New Yorku na lodi Madonna. Už v stredu 7. novembra 1917 začal 
Honza vydávať rukou písané, karikatúrami 
ilustrované, noviny „Shoda na mori“.24 Do 
20. novembra 1917 vyšlo dovedna 14 čísel. 
Noviny vtipne zaznamenávali udalosti 
počas plavby, problémy s disciplínou, 
so stravou a posádkou lode a ilustrovali 
aj každodenný život dobrovoľníkov. 
Okrem stručných správ z lode i zo 
sveta (sprostredkovával ich bezdrôtový 
telegraf), v novinách boli aj rôzne vtipy, 
karikatúry a s humorom opísané ťažkosti, 
s ktorými sa dobrovoľníci počas plavby 
cez Atlantický oceán stretávali. 

Napríklad 2. číslo Shody na mori 
zo štvrtka 8. novembra 1917 obsahuje 
karikatúru o odchode ruských ministrov na 
„odpočinok“ po revolúcii, 11. číslo zo soboty 
17. novembra 1917 karikatúra holiča Tondu, 
ktorý všetkých strihal dohola, lebo „vojak 
sa aj tak nemá čas česať“, číslo 12 z nedele 
18. novembra 1917 uverejnilo inzerát: 
„Hľadá sa zvyšok z brava, z ktorého sme 

23 HONZA-DUBNICKÝ, Jozef. Zost. F. Vrábel. Zápisky legionára. Banská Bystrica : Pro, 2014, 
s. 57-60. ISBN 978-80-89057-46-7.
24 Noviny Shoda na mori. Literárny archív Slovenskej národnej knižnice v Martine, signatúra J 49.
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raz mali k obedu skromné porcie. Bolo predsa 
škoda zabiť celého brava k vôli tak malým 
a len jednorazovým porciám…“ a číslo 13 
z pondelka 19. novembra 1917 obsahuje v časti 
Odkazy redakcie nasledujú ce konšta tovanie: 
„Bojkotníci lodnej stravy sa nás pýtajú, že 
dokiaľ človek vydrží nejesť? – Odpovedáme: To 
závisí od telesnej konštrukcie ako i zdravotného 

stavu hladu júceho. Každopádne však ktorýkoľvek hladujúci vydrží nejesť až do smrti.“
Jozef Honza vo svojom denníku zaznamenal aj niektoré humorné príbehy, napríklad 

o bratovi Jožkovi, Slovákovi z Ameriky, ktorý potreboval leštidlo na baganče, ale nevedel 
po francúzsky. Tak mu jeden starší dobrovoľník – huncút poradil, aby si v obchode pýtal 
„fromage“.25 „Jožko si to opakoval celou cestou a keď smelo pozdravil „Bon jour!“ pýtal si 
smelo „fromáž“. Predavačka siahla pod pult a dala mu okrúhlu drevenú škatuľu. On, pyšný 
na svoj prvý francúzsky nákup, pobral sa veselo domov. Posadil sa a začal vybaľovať leštidlo. 
Zarazil ho známy zápach nakladaného plesnivého syra…“26 

Ale aj celé roty prišli k prezývke. Keď bola 1. guľometná rota 22. pluku ubytovaná v auguste 
1918 v Rougemonte na starom majeri, vrazil k nej guľometčík Toník za jedného mesačného 
večera: „Chlapci! Objavil som za mestom rybník, plný kaprov ako noha. Rýchle zapriahnite do 
guľometnej káry! Kapry nám nahradia mäso a za jeho cenu si kúpime víno. Budeme sa mať ako 
lordi!“ Lovenie si legionári zjednodušili: Vytiahli stavidlo, vypustili vodu a potom už rukami 
nahádzali kaprov do káry. Hostina sa im zapáčila, a preto rybolov na druhý večer opakovali. 
Na druhý deň okolo obeda prišiel k ich kuchyni veliteľ práporu major Girard, dozrieť, čo varia. 
„Poisons“27 – odpovedali. „Čo? Jed? Chcete mi vojakov otráviť?“ Keď sa vysvetlilo, že chystajú 
nie „poisons“, ale „poissons“, pochutnal si na kaproch i on a rozkázal, aby z nich poslali aj do 
dôstojníckej kuchyne. Potom to krachlo. Majiteľ rybníka zbadal úbytok rýb a udal to veliteľstvo 
pluku. „Objaviteľ Toník“ pri raporte uviedol, že kaprov jedli i dôstojníci pri dôstojníckom stole. 
Aby sa majiteľ rybníka uspokojil a vec ututlala, dôstojníci urobili medzi sebou zbierku, a tým 
to bolo navonok zlikvidované. – Avšak škodoradosť ostatných rôt nepoznala medzí. Celé dva 
týždne vyprevádzali guľometnú rotu na cvičenie posmešnou pesničkou Naši chlapci rybolovci 

25 Syr, franc., vyslov fromáž.
26 HONZA-DUBNICKÝ, Zápisky legionára, ref. 23, s. 91.
27 Jed, franc., vyslov puazon. Ryba je poisson, vyslov puason.
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ryby lovili, hej tráda, ryby 
lovili. Odvtedy rote prischla 
prezývka „rybolovci“.28 
(Honza-Dubnický 2014: 
91–92).

J. Honza sa na svoje 
výtvory pozeral kriticky: 
„A tie primitívne neodborné 
karikatúry na našom lodnom 
časopise ’SHODA NA 
MORI’ nech mi potomstvo 
láskavo odpustí: Ako som 
necvičeným umom a rukou 
vedel, tak som nakreslil. 
Ostatne našli sa i takí českí účastníci našej prvej výpravy, ktorí v neskorších legionárskych 
zborníkoch – Bože im to odpusť – napísali, že, Honza vydával na lodi – Madonna – slovenský 
časopis a v ňom mával dobré karikatúry‘. – Nuž:,panem‘ sme na lodi mali (hoci mnohí ozaj 
len panem29 – chlieb, lebo varenú stravu bojkotovali) a potrebovali sme i, circenses‘, lebo 
plavba na primitívnej lodi bola únavná i dlhá.“

Humor medzi dobrovoľníkmi a legionármi v bojoch na Slovensku v prvom polroku 1919

Hoci sa vojna na Západe skončila prímerím v Compiègne 11. novembra 1918 
a v strednej a južnej Európe prímerím v Padove 3. novembra 1918, na Slovensku trvali 
boje s maďarskou armádou až do konca júna 1919. Na Slovensko vtedy prichádzali 
talianski a francúzski legionári, sokoli, četníci a dobrovoľníci, z ktorých sa tvorili aj 
nové jednotky, napríklad Stráž Slobody a ďalšie. Tieto jednotky mali aj svoje osvetové 
oddelenia, ktoré vydávali rôzne tlačoviny, časopisy, letáky a brožúrky. Osvetový zbor I. 
poľného práporu I. pluku Stráže Slobody vydával občasník Šlehy, ktorý prinášal jednak 
seriózne správy, ale mal aj poviedky, básničky a pokúšal sa aj o obveselenie svojich 
čitateľov vo chvíľach voľna medzi bojovými akciami.

V Šlehoch sa stretávame veľmi často napríklad s kritikou tých „bráškov“, ktorí túžia po 
povýšení hoci len na slobodníka (J. Mádl: Pohádka o slávychtivém Vášovi, F. Grassinger: 
Desátník. Povídka až příliš pravdivá, V. Poláček: Svobodníkem!), alebo na pomery, ktoré 
pripomínajú staré Rakúsko (V. Štorkán: Malý fejeton) s poukazovaním na pretrvávajúce 
maniere nadriadených so silne prehnaným pesimistickým záverom: „Je to zas jako v tom 
Rakousku!“30 Časté sú narážky na nedostatočnú, alebo zlú stravu, hygienické pomery, 
nedostatočné vybavenie uniformami a podobne. Napríklad inzeráty: „ŽALUDEK vepřový 
nebo krokodýlí koupím neb vyměním za svůj…“,31 „Komáří štípání pronajme se na delší 
dobu. Nab. Pod. zn. „Levně v Podunají, do adm. T. l.“,32 alebo „Uniformy československého 
vojska v r. 1919. Hledám nakladatele, který by vydal moje nové šestnáctisvazkové dílo pod 
hořejším názvem. Jsem morálně nucen sepsati všechny odlišné částky výzdoby našich šatů, 

28 HONZA – DUBNICKÝ, Zápisky legionára, ref. 23, s. 92.
29 Narážka na latinské spojenie „panem et circenses“, podľa ktorého na to, aby bol v štáte pokoj, 
potrebuje ľud chlieb a hry.
30 Šlehy (Bratislava), 20. března 1919, č. 2, s. 10-11, 12-13.
31 Šlehy (Bratislava), 20. března 1919, č. 2, s. 16.
32 Šlehy (Szemet, [dnes Kalinkovo]), 1. srpna 1919, č. 10, s. 84.
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aby ubozí pěšáci věděli, koho zdraviti mají 
a koho ne…“33 V inom čísle sa o rovnošatách 
píše toto: „Naše ošacení. Tohle je trpká pravda. 
Byli jsme vždy nejhůře oblečeni, co zatím 
ulejváci dostávali americké stejnokroje kdesi 
v zázemí. Kdo dnes vidí v Praze pochodující 
oddíl, tomu se musí udělat špatně…“34

Pranierovala sa aj túžba po vyznamenaniach 
bez najmenšej zásluhy. Šlehy vydané 
v Šamoríne 1. októbra 1919 prinášajú napríklad 
epigram s názvom O jednom: „Čtyřikrát se ke 
kuchyni ulil / po páté se rumem nalil / ve vopičce 
hrdinou byl, slyš – / za to chce mít kříž.“35 

Zhrnutie

Legionársky humor, ako vidieť z viacerých ukážok, je často na hranici medzi snahou 
zabaviť, rozosmiať (humor) a kritizovať či poukázať na nedostatky (satira). Časopisy 
s touto tematikou sú nerovnakej obsahovej i technickej kvality. Hádam najvyššiu úroveň 
obsahovú po stránke textov aj ilustrácií aj technického vyhotovenia dosiahli Houpačky  – 
iné časopisy, a to najmä tie, ktoré boli vydávané za pochodu, či už počas presunov vo 
vlakoch alebo na lodiach, alebo v táboroch (Amerika, Rarášek, Sirotek), sú podstatne 
slabšie ako po obsahovej, tak aj po vizuálnej stránke. Pokiaľ ide o žánre, nájdeme v nich 
širokú škálu rôznych útvarov od poviedok, cez fejtóny, básničky, epigramy, pesničky, 
frašky, krátke oznamy, vtipy, dialógy, kresby a karikatúry. Mnohé útvary čerpajú námety 
z každodenného života legionárov, iné sú spomienkami na domov alebo projekciou 
budúcnosti. Všeobecnou tendenciou legionárskeho humoru bola snaha pobaviť, ale často 
aj poukázať na negatívne stránky a problémy, ktoré chceli autori riešiť, aj keď často to 
bolo nad ich sily a možnosti, napríklad urýchlenie návratu zo Sibíri domov.
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čakania čs. legionára na prevoz zo Sibíri domov.



107

VOJENSKÁ HISTÓRIA

HYGIENICKO-ZDRAVOTNÉ PODMIENKY 
V PRACOVNÝCH JEDNOTKÁCH SLOVENSKEJ 
ARMÁDY

PETER KRALČÁK

KRALČÁK, P.: Hygienic and Health Conditions in the Slovak Army Work Units. 
Vojenská história, 1, 22, 2018, pp 107-118, Bratislava.
The study enriches the current knowledge of the Slovak historiography on the 
functioning of the Slovak Army work units during the World War 2. In terms of 
heuristics, the author based his study mainly on the archival sources deposited in VHA 
Bratislava.
From today’s point of view, mapping the everyday life of the Work Force members 
is an interesting topic, in particular housing, catering, health care, cultural and sports 
activities of the Work Force members. Comparison of the quality of accommodation 
and catering between the „Aryans“ and the Jews and Gypsies shows the great 
differences in quality between these two groups.
There was no permanent improvement of the worker and employee conditions until 
the end of the Work Force existence. The Work Force members were performing their 
work under poor working conditions, without basic protective equipment. The Ministry 
of National Defence was not able to provide for suitable clothing in a long term. The 
crew were wearing worn-out clothes, button-less, often gappy and torn. Many of them 
had no shoes. They either fell apart or they simply exchanged them with civilians for 
tobacco, alcohol or food.
Military history. Slovakia. World War 2. Hygienic and Health Conditions in the Slovak 
Army Work Units.

Osudy Židov a Rómov v VI. robotnom prápore sú veľmi zaujímavou kapitolou histórie 
Pracovného zboru národnej obrany v rokoch 1941 – 1945 (ďalej „Pracovný zbor“). 
Obe etniká boli bezprecedentným spôsobom vytlačené na okraj spoločnosti a v rámci 
slovenskej armády ich začlenili do jedného práporu s cieľom segregovať ich od ostatných 
príslušníkov armády.

Z dnešného pohľadu je zaujímavou otázkou i zmapovanie každodenného života 
príslušníkov Pracovného zboru, konkrétne ubytovania, stravovania, zdravotnej starostli-
vosti, kultúrnej a športovej činnosti príslušníkov Pracovného zboru. Porovnanie kvality 
ubytovania a stravovania medzi „árijcami“ a Židmi a Rómami ukazuje priepastné kvalita-
tívne rozdiely medzi oboma skupinami

Snaha o ich úplnú separáciu a kontrolu, hlavne v prípade Židov, niekedy zachádzala 
až do absurdností. Príkladom je riešenie otázky listov, ktoré Židia posielali domov. 
Podľa hlásenia obranného dôstojníka 2. divízie Židia písali listy v hebrejčine. Keďže on 
sám hebrejčinu neovládal, nemohol kontrolovať obsah listov. Riešenie prišlo pomerne 
rýchlo. Na základe nariadenia Správy východnej pracovnej skupiny bolo Židom zakázané 
písať listy hebrejsky. Pri porušení tohto zákazu mal byť vinník potrestaný a listy so 
„záhadným“ textom zničené.1 I otázka ubytovania bola pod prísnym dohľadom. Židia 

1 ZAJAC, L. Vznik, pôsobenie a zánik VI. robotného práporu. In Pracovné jednotky a útvary 
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nesmeli bývať a ani pracovať s „pracovníkmi – árijcami“. Nie vždy to však bolo technicky 
a organizačne možné a následné riešenia niekedy zachádzali až do absurdít. Príkladom 
je reakcia správcu Pracovného zboru, ktorý na základe zistenia, že sa pri III. pracovnom 
prápore na Lešti nachádza 6 robotníkov Židov a pri Správe Východnej pracovnej skupiny 
v Sabinove pracuje v kancelárii 9 robotníkov Židov, vydal 12. mája 1941 nariadenie: 
„Znovu a dôrazne nariaďujem, aby z týchto miest a eventuálne aj z iných robotníci – židia 
boli ihneď odoslaní VI. robotnému práporu a nahradení pracovníkmi árijcami hoci aj 
menejschopnými.“2 

V prípade Rómov bola jedným z hlavným dôvodov ich zaradenia do Pracovného zboru 
snaha naučiť ich pracovať. Aj pri výbere pracovnej činnosti pre Rómov bolo vidieť, že 
boli určovaní na ťažké, prípadne nebezpečné práce. V prípade pridelenia Rómov na 
práce, boli vopred vydané špeciálne nariadenia, na základe ktorých boli velitelia povinní 
zabezpečiť lekárske prehliadky u Rómov a zároveň zistiť, či nie sú zavšivení, či nie je 
potrebné vykonať dezinfekciu, ako často si vymieňajú spodnú bielizeň a prípadne ich 
nechali ostrihať dohola.3 

Na druhej strane je však zaujímavé, ako vysoko sa hodnotila kvalita práce Rómov. 
Mnohí velitelia útvarov si na práce pri úpravách ciest, pri reguláciách, v kameňolomoch 
žiadali práve Rómov.4 V prípade správnej motivácie, podávali Rómovia porovnateľné 
pracovné výkony ako ostatné mužstvo. Za príklad slúži list Hynka Mužíka, majiteľa 
kameňolomu a obchodu s drevom v Liptovskom Hrádku z 20. decembra 1943: „pridelení 
cigáni - robotníci zpočiatku vykazovali celkom malý výkon a 75 % mužstva sotva vyrobilo 
denne protihodnotu 7 pracovných hodín rátaných po 4,50 Ks t. j. 31,50. Z tohto dôvodu 
zaviedol som medzi cigáňmi akordnú prácu a jednotkové akordné ceny boly pre vojakov 
tie isté ako pre civilných robotníkov stanovené a hneď sa dostavila podstatná zmena vo 
výkone cigáňov. Väčšina z nich pracovala tak usilovne, že denne v akorde jeden a jeden 
vyšiel na 60-75 Ks,- z toho sa mu odrátala protihodnota pracovných hodín v prospech 
VPSb NO 31,50 KS a zbývajúcich 28,50 - 43,50 Ks dostal cigáň každých 14 dní vo 
výplatnej obálke do ruky. Priemer 14 dennej výplaty, ktorú jeden a jeden dostal hotove 
do ruky, činil 300-500 Ks. Týmto spôsobom dostali chuť k práci, k poriadku a cítili sa 
byť zainteresovanými na patričnej stavbe cesty. Mimo toho ešte z vlastného zlepšil som 
im stravu – bezplatným dodaním luštenín, zemiakov a umelého tuku – a dnes môžem 
prehlásiť, že terajšia partia cigáňov v Tichej doline je tak usilovná, že nikto úmyseľne 
nezahála a akonáhle počasie dovolí, netreba ju duriť do práce a v práci nie je treba 
žiaden osobitný dozor.“5 

Na jednej strane boli pracovné podmienky a druhou otázkou životné podmienky. 
Výrazné rozdiely boli i v ubytovaní piatich „árijských“ práporov a v ubytovaní Židov 
a Rómov VI. robotného práporu. O uvedenom svedčí aj hlásenie správcu VI. robotného 
práporu stot. pech. Pavla Topoľského z 21. februára 1941.6 Podľa hlásenia v posádke 
Humenné mali byť pracovné jednotky ubytované na druhom poschodí kasární. Tieto 
miestnosti však nikdy neboli určené na ubytovanie, bol v nich uložený augmentačný 
materiál. V posádke v Kamenici nad Cirochou nebol pripravený žiadny priestor 

slovenskej armády 1939 – 1945. VI. robotný prápor. Bratislava : Zing Print, 1996, s. 126-127. ISBN 
80-967629-0-7.
2 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, škatuľa (ďalej šk.) 18, inv. č. 29, č. j. 234 691.
3 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 142, inv. č. 144, č. j. 421 215.
4 BORSKÝ, F. Rok Pracovného sboru MNO. Bratislava : Veliteľstvo pracovného sboru MNO, 
1942. s. 57-58.
5 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 122, inv. č. 123, č. j. 502 868.
6 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 28, inv. č. 29, č. j. 232 480.
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pre ubytovanie pracovných jednotiek, ustajnenie koní, ani uskladnenie výstrojného 
materiálu. Vhodné ubytovacie zariadenia boli od seba veľmi vzdialené, Rómovia boli 
ubytovaní v 13 km vzdialených drevených barakoch na strelnici. Tieto baraky však 
v zimných mesiacoch boli takmer neprístupné pre veľké množstvo snehu a chýbajúcu 
vhodnú prístupovú cestu. V Čemernom, ktoré bolo určené výhradne pre ubytovanie 
Rómov a Židov boli ubytovacie priestory v žalostnom stave. Budovy určené na 
ubytovanie dovtedy tiež slúžili ako sklad delostreleckého, intendančného a zbrojného 
materiálu delostreleckých plukov 2 a 12.7 

Podľa spomienok jedného z príslušníkov VI. robotného práporu ubytovanie 
v Čemer nom vyzeralo nasledovne: „Príslušníci VI. práporu boli pri nástupe 
v Čemernom ubytovaní v starých, drevených barakoch a dokonca i v kinosále. Spalo 
sa na slamníkoch. Podobné ubytovanie bolo aj na ostatných miestach. Vyskytlo sa 
síce i „honosnejšie“ – napríklad v Prešove na periférií kasární - v bývalých konských 
stajniach, ale i neuveriteľné – v bývalej márnici, kde boli predtým dva týždne týfusové 
mŕtvoly! Spalo sa opäť na slamníkoch položených priamo na betónovej podlahe. 
Neskôr, keď si príslušníci sami postavili drevené budovy, mali už pohodlie – vlastné 
prične a slamníky. Aj tie však boli preplnené všami, plošticami a iným hmyzom, ktorému 
sa proste v takýchto podmienkach nedalo vyhnúť. V Liptovskom Hrádku bolo asi 100 
príslušníkov 21. roty ubytovaných na kraji tohoto mestečka v opustenej, nepoužívanej 
budove označenej ako kinosála. Mala iba jedny dvere a okná vôbec nemala. Jediným 
zdrojom vody bol blízky potôčik. Záchod, alebo obyčajná suchá latrína sa nikde 
nenachádzali, tak si príslušníci vybavovali svoje ľudské potreby v blízkej opustenej 
kolkárni. Za týchto okolností je priam zázrak, že nevypukla žiadna epidémia. Iná 
skupina, prevažná časť 23. roty, bola ubytovaná v barakoch na okraji dediny Sv. 
Peter. Ďalšia skupina bola ubytovaná v barakoch na okraji obce Jamník. V Jamníku 
v pastierni bola ubytovaná aj 22. (kóšerácka) rota. V jednej budove určenej pre cca 60 
ľudí sa natislo vedľa seba asi 200 členov tejto roty, dokonca aj s batohmi! Pracovali 
na stavbe cestného násypu k letisku a na samotnej stavbe letiska sv. Peter. V krutých 
mesiacoch zimy 1941/1942 sa v ubikáciách nedalo kúriť, alebo iba slabo, núdzovo. 
V kinosále „Pod skalou“ sa obloky zakryli celtovinou a muži museli spávať oblečení 
ešte aj v plášťoch. Na oblečenie nemali ani zimné rukavice ani čiapky a dennodenne 
museli pochodovať do práce, hoci mužom omŕzali uši, palce na nohách a niektorým 
i nosy. Podobne to bolo i v Kuchyni pri Malackách, vo Svätom Jure, v Zohore, Labe 
i Hochštetne.“8 Ďalší zo „zaradencov“ VI. robotného práporu spomína: „Boli také 
zimy, keď sme z okna išli rovno von, ani dvere sa nedali otvoriť, také sme boli zaviate. 
Predstavte si v jednom baraku, kde máte, kde ste šesťdesiat ľudí. Posteľ vedľa postele. 
Tam sme mohli vzduch krájať. A večer museli ste bývať pri zhasnutých kachliach, 
prestalo sa kúriť v noci. To na vojne neexistovalo, v noci kúriť. Taký luxus nebol. V noci 
museli byť kachle vyčistené, rošt čistý a potom spať. Nie vo vykúrenej izbe, ešte čo! 
Ráno potom dýchal, hooo, to boli tí drevené baraky tam.“9

Práve tento prápor bol ukážkou nedôslednosti tvorcov Pracovného zboru. Tábor 
v Kamenici nad Cirochou bol od veliteľstva vzdialený 13 km, Humenné 8 km. Čemerné 
bolo vzdialené 57 km vlakom cez Trebišov alebo 28 km autobusom.10 Pod priamou 

7 Bližšie pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 28, inv. č. 29, č. j. 232 480.
8 LACKOVIČ, J. Bulletin o úsilí odstrániť „biele miesto“ histórie z obdobia druhej svetovej vojny, 
týkajúce sa vzniku, existencie a zániku bývalého VI. pracovného prápora. Bratislava 1993, s. 13-14.
9 SALNER, P. Prežili holokaust. Bratislava : VEDA 1997, s. 54. ISBN 80-224-0507-8.
10 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 28, inv. č. 29, č. j. 232 480.
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kontrolou správcu nezostala ani jedna jednotka, pričom ako správca zodpovedal za 
disciplínu, poriadok a výcvik celého práporu.

Hoci ubytovanie pracovníkov ostatných pracovných práporov na rozdiel od robotníkov 
zo VI. robotného práporu bolo v zásade lepšie, nedalo sa porovnávať s kvalitou ubytovania 
vojakov prezenčnej služby. Veľké sťažnosti na ubytovanie boli zo strany mužstva III. 
pracovného práporu na Lešti. III. pracovný prápor sem bol dislokovaný a ubytovaný aj 
napriek tomu, že pri rekognoskácii vo februári 1941 bolo v správe uvedené, že priestory 
nie sú vhodné na ubytovanie mužstva.11 Predpoklady sa naplno prejavili a ubytovanie 
mužstva podľa hlásenia správcu pracovného práporu III. por. pech. Ondreja Snopka z 22. 
septembra 1941 vyzeralo: „Miestnosti pre ubytovanie mužstva sú veľké pre 50 mužov. 
Pre celú miestnosť sú len jedny veľké kachle, ktoré nedajú za žiadnych okolností toľko 
tepla, aby v zime vykúrili celú miestnosť, pretože miestnosti sú vysoké a majú tenké steny. 
Zimy bývajú vo VT (výcvikový tábor – pozn. P. K.) pri Lešti veľké, pretože celý tábor je 
postavený vo vyššej polohe. Mužstvo potom trpí veľkú zimu. Pri pridelení v inštrukčnom 
kurze prac. služby minulej zimy bolo zistené, že teplota v izbách mužstva sa pohybovala 
okolo 8 stupňov C. Následok toho bol, že zo 125 frekventantov bolo denne nemocných 
35-40, skoro všetci nachladnutí. Zistené bolo, že počas fujavíc bolo plno snehu i v izbách 
mužstva. Pri nastúpení nováčkov 3. 3. 1941, hoci bolo po zime, bolo denne 60-90 prac. 
chorých, väčšinou tiež nachladnutí.“12 V súvislosti s ubytovacími priestormi na Lešti 
treba poznamenať, že baraky na Lešti boli od začiatku určené výhradne na prechodné 
ubytovanie v letnom období, napr. na výcvik mužstva. Nikdy nemali byť použité na 
zimné, prípadne trvalé ubytovanie mužstva.13 

Viaceré sťažnosti na ubytovanie príslušníkov Pracovného zboru a blížiaca sa zima 
spôsobili, že ministerstvo národnej obrany vydalo jednotné usmernenie týkajúce sa 
ubytovania mužstva a koní v zimných posádkach.14 V každej zimnej posádke bolo 
nariadené zaistiť, aby miestnosti pre ubytovanie mužstva boli svetlé, vzdušné a bola 
tam možnosť kúrenia. V ubytovacích miestnostiach pre mužstvo sa musel nachádzať 
potrebný počet postelí a bielizne. V prípade, že tomu tak nebolo, sklad intendančného 
materiálu bol povinný to zabezpečiť.15 V budove pre ubytovanie mužstva musela byť 
zriadená stála kuchyňa. V blízkosti ubytovacieho zariadenia musela byť aj studňa 
s pitnou vodou alebo vodovod. Dôležitou súčasťou ubytovacieho objektu mali byť aj 
umyvárne a záchody.16 

Predpisy o tom, ako by malo vyzerať ubytovanie pracovníkov, bola jedna vec, ale 
realita bola, žiaľ, iná. Typickým príkladom zlého ubytovania bolo ubytovanie príslušníkov 
Pracovného zboru pri regulácii rieky Morava pre fi rmu Moravod. Hoci sa správcovia, 
prípadne lekári pri kontrolách v práporoch sťažovali na ubytovacie podmienky, 
väčšinou sa nič na životných podmienkach nezmenilo.17 Svedčí o tom i správa šéfl ekára 
pracovného oddielu vo sv. Jure z novembra 1942, kde boli dislokované robotná rota Židov 
a Rómov: „Mužstvo je ubytované v barakovom dome. Baraky sú drevené, s dvojitými 

11 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 59, inv. č. 44, č. j. 250 168.
12 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 58, inv. č. 41, č. j. 251 084.
13 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 146, inv. č. 148, č. j. 420 603.
14 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 58, inv. č. 41, č. j. 250 045.
15 V prípade, že bol v blízkosti vojenský útvar a mal prebytok lôžkovín, bol povinný odovzdať 
ich, aby sa obmedzili na dovoz lôžkovín z centrálneho skladu.
16 Podľa normy musela byť jedna toaleta na 20 mužov.
17 Riešenie zlých ubytovacích podmienok pre mužstvo v pracovnom prápore III. na Lešti sa 
vyriešilo presťahovaním práporu do Trnavy. Bližšie pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 
58, inv. č. 41, č. j. 251 084.
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ale nezaplnenými stenami so škárami medzi jednotlivými doskami ich tvoriacimi. Na 
mnohých miestach strecha premokáva. Studňa, z ktorej by mala byť čerpaná pitná voda, 
neni upravená, takže hygienicky neni bezzávadná. Tieto všetky závady som hlásil cestou 
veliteľstva, nepodarilo sa vzdor urgenciám u fy Moravod dosiahnuť, aby ich odstránila, 
čo je jej povinnosťou podľa zmluvy s ňou uzavretej. Mužstvo pracuje na zemných prácach 
na stavbe kanálu Šúr v často mokrej pôde. Z tohto dôvodu a následkom závad ubytovania 
sa vyskytujú častejšie onemocnenia dýchacích orgánov. Väčšie množstvo onemocnení 
zažívacích orgánov možno pripísať závadnej pitnej vode.“18 

Situácia bola vo Sv. Jure naďalej veľmi zlá. Po hlásení šefl ekára pracovného oddielu 
vo Sv. Jure o vysokom počte gastritídy, gastroenteritídy a bronchitídy, sa kontrolu 
rozhodol vykonať osobne 21. decembra 1942 zdravotný referent správy pracovného 
zboru mjr. zdrav. MUDr. Pavel Trusík.19 Podľa jeho hlásenia bola situácia katastrofálna: 
„1) Mužstvo je ubytované v drevených barakoch núdzove. Baraky majú zlé strechy, takže 
všade preteká a na povale sa už chytá hube. Okrem toho dosky, z ktorých sú baraky 
postavené, už zoschly, čím vznikli značné skuliny, kadiaľ preniká studený vzduch do 
ubikácií a tieto sa potom nedajú dostatočne vykúriť, 2) Studňa je nateraz pokazená. Ale 
aj keby nebola pokazená je veľmi závadná. 3) Pitnú vodu dovážajú zo Sv. Jura v sude, 
ktorý tiež nie je čistý, následkom čoho môže ľahko dôjsť k onemocneniu, prípadne až 
k epidémii. 4) Kúpanie mužstva v tomto zimnom období nebolo dosiaľ ešte prevedené. 
V tábore sú síce sprchové kúpele, nateraz pokazené, ale len na studenú vodu. Mužstvo 
sa už 2 mesiace nekúpalo. 5) Záchody sú dosť znečistené. 6) Kuchyňa je absolútne 
nevyhovujúca. Varí sa v poľných kuchyniach, síce pod strechou, ale inak na voľnom 
priestranstve, takže poľné kuchyne stoja v mori blata. 7) Nástupište je samé blato a toto 
blato siaha až pred dvere ubikácií a fakticky aroduje aj samotné baraky. Prirodzene, že 
následkom toho nemôže byť ani reči o čistote v ubikáciach.“20 Až po tejto inšpekcii prišlo 
k čiastočnej náprave a zlepšeniu životných podmienok Židov a Rómov. V blízkych 
kúpeľoch bola zabezpečená možnosť pravidelného kúpania mužstva, boli čiastočne 
opravené baraky a v okolí nich bol vysypaný štrk.

I tento prípad však ukázal celkový postoj velenia k pracovným jednotkám, kde boli 
Rómovia a Židia. Ich situáciu začali riešiť, až keď hrozila nejaká katastrofa, v tomto 
prípade epidémia z dôvodu kontaminovanej pitnej vody.21 Žiaľ, situáciu neriešili primárne 
z dôvodu zlepšenia ich životných podmienok, to bola sekundárna pohnútka. Prvotným 
záujmom bolo neohroziť práceschopnosť robotných rôt, pretože tí ako lacná pracovná 
sila prinášali pomerne veľké fi nančné injekcie do rozpočtu Pracovného zboru.

Neutešená situácia v ubytovaní mužstva bola aj v pracovnom oddiele v Liptovskom sv. 
Petri. Bol to jeden z najväčších pracovných oddielov Pracovného zboru.22 V roku 1943 mal 
takmer 2 000 mužov, ktorí boli ubytovaní na 6 rôznych miestach, na Chrasti, Kaleníku, 

18 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 77, inv. č. 71, č. j. 366 729.
19 Bližšie pozri Štatistický zdravotný prehľad za robotný oddiel sv. Jur za mesiace september, 
október a november 1942, VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 77, inv. č. 71, č. j. 367 056.
20 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 77, inv. č. 71, č. j. 367 678.
21 Problém s nedostatočnou hygienou sa vyskytovali aj v roku 1943 v pracovnom oddiely 
v Liptovskom sv. Petri. Riešili to zapožičaním 10 vaní na dobu 3 mesiacov. Bližšie pozri VHA 
Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 113, inv. č. 111, č. j. 464 611.
22 Organizačne sa Pracovný zbor členil na Západnú a Východnú pracovnú skupinu. Každá 
skupina mala 3 prápory. Každý prápor mal štyri roty a každá rota mala štyri čaty. Na rozdiel od 
toho boli pracovné oddiely presne vymedzené, účelovo vytvorené jednotky zložené z príslušníkov 
rôznych práporov. Boli tvorené na určitý čas so zreteľom na pracovnú odbornosť príslušníkov 
Pracovného zboru a prácu, ktorú mali vykonať.
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Podskalí, v Podbanskom, Podturni a v Jamníku. Príslušníci Pracovného zboru boli 
ubytovaní v stanoch a drevených barakoch, do ktorých premokalo. Napríklad v Kaleníku 
bolo v barakovom dome ubytovaných 568 mužov, z toho 400 Rómov. Ubytovacia plocha 
na jedného vychádzala na 3 metre kubické, čo bola len pätina predpísaného priestoru. 
Miesto postelí mali prične. Žiadna umyváreň a kúpeľňa. Namiesto pitnej vody mali vodu 
z potoka. Následkom toho Rómovia boli zavšivení a vyskytlo sa niekoľko prípadov 
brušného týfusu.23 Epidémia brušného týfusu spôsobila, že v tábore na Kaleníku bola 
nariadená prísna karanténa od 30. mája 1943 do 20. júna 1943.24

V barakovom dome na Chrasti bolo ubytovaných viac ako 500 mužov. Takisto nemali 
k dispozícii žiadne sprchy a umyvárne. Ubytovacie priestory boli zamorené plošticami.25 
Kúpanie mužstva bolo zabezpečované raz týždenne vo štvrtok u Správy štátnej píly 
v Liptovskom Hrádku. Problémom však bolo, že kúpeľňa tam mala len dve sprchy, takže 
za celý deň sa tam stihlo okúpať maximálne 50 chlapov, pričom pracovný oddiel mal cca 
600 príslušníkov. Židom a Rómom tam neumožnili kúpanie vôbec.26 

Aj v ostatných ubytovacích priestoroch na Podskalí, v Podbanskom, Podturni 
a v Jamníku bola hygiena na žalostnej úrovni. Mužstvo sa kúpalo príležitostne v potoku, 
mali nedostatok spodnej bielizne. Chýbali základné hygienické pomôcky ako mydlo, 
uteráky. Záchody boli v dezolátnom stave. V kuchyni sa nedodržiavali ani len základné 
hygienické predpisy.27 Aj napriek epidémii brušného týfusu, výraznejšie zlepšenie situácie 
nenastalo.28 Hygiena bola naďalej na absolútnom minime v celom Pracovnom zbore. 
V marci 1944 boli časté hlásenia o zahmyzení a výskytoch škvrnitého týfusu a hlavný 
armádny hygienik pplk. zdrav. MUDr. Pavol Trusík musel vydať opatrenia proti tomuto 
ochoreniu. Podľa nariadenia sa mali velitelia postarať, aby veľkosť ubytovacieho priestoru 
pre mužstvo zodpovedalo predpisom a nebolo stiesnené. Zároveň mali zabezpečiť 
kúpanie mužstva aspoň dvakrát do mesiaca v teplej vode a prideliť mužstvu dve súpravy 
spodnej bielizne s tým, že mali dohliadať na jeho pravidelné pranie.29 Ani to však úplne 
nevyriešilo problémy. Vojenská nemocnica 1 v Bratislave sa i naďalej sťažovala, že 
príslušníci Pracovného zboru prichádzajú na liečenie „… nápadne často zavšivavení, 
zasvrabení, znečistení, prádlo špinavé a roztrhané, špatne obutí a oblečení“.30 O rok 
neskôr bola situácia neúnosná a vojenská správa bola prinútená sprísniť hygienické 
pokyny armádneho hygienika z marca 1944.31 Podľa nariadenia sa malo:

„- Mužstvo sa má čo najpečlivejšie starať o osobnú hygienu, denne aspoň jedenkrát 
dokonale sa umyť do pol tela, čo denne kontrolujú dozorné orgány a veliteľ roty osobne.

23 U tvorníkov na Kaleníku bola podobná situácia, ale ich zdravotný stav bol výrazne lepší.
24 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 129, inv. č. 130, č. j. 500 985.
25 Hlásenie o hygienických pomeroch v pracovnom oddiele v Liptovskom sv. Petri zo dňa 9. 
apríla 1943. VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 129, inv. č. 130, č. j. 500 605.
26 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 76, inv. č. 69, č. j. 361 005.
27 Hlásenie o zdravotných a hygienických pomeroch v oblasti posádkovej správy v Liptovskom 
sv. Petri zo dňa 17. augusta 1943, VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 129, inv. č. 130, č. j. 
506 210.
28 Ubytovacie priestory, ako aj kuchyňa boli z hľadiska hygienického nevyhovujúce aj podľa 
správy o intendančnej prehliadke zo dňa 29 a 30. marca 1944. Bližšie pozri VHA Bratislava, f. 
PZNO 1940-1945, šk. 137, inv. č. 139, č. j. 416 161.
29 Bližšie pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk.146, inv. č. 150, č. j. 420 833.
30 Nemocnica žiadala o okamžitú nápravu danej veci, lebo tvorníci mohli nakaziť celú nemocnicu 
všami a plošticami. VHA Bratislava, f. Vojenská nemocnica 1 Bratislava, šk. 47, č. j. 21 064 /dôv. 1944.
31 Pracovníci boli totiž ubytovaní v hromadných barakoch a škvrnitý týfus bol prenášaný všami, 
a preto predstavoval pre príslušníkov Pracovného zboru v ich neutešenej situácii skutočné riziko. 
Jeden prípad ochorenia by mohol ohroziť činnosť celej roty.
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- Mužstvo si musí každý týždeň vymeniť spodné prádlo.
- Aspoň každých 14 dní sa musí poskytnúť mužstvu možnosť kúpania a prania spodného 

prádla, ktoré treba vyvariť a vyhladiť.“ 32

Trvalé zlepšenie podmienok robotníkov a pracovníkov však nenastalo do konca exis-
tencie Pracovného zboru. Príslušníci Pracovného zboru vykonávali práce naďalej vo veľmi 
zlých pracovných podmienkach bez základných ochranných pomôcok. Ministerstvo 
národnej obrany dlhodobo nedokázalo zabezpečiť vyhovujúce šatstvo. Mužstvo chodilo 
často v obnosených šatách, bez gombíkov, často aj v deravých a roztrhaných. Mnoho ich 
bolo aj bez topánok. Buď sa im rozpadli alebo ich jednoducho sami vymenili s civilným 
obyvateľstvom za tabak, alkohol či potraviny.33 Situácia dospela do štádia, že správca 
Pracovného zboru vydal nariadenie, aby správcovia jednotlivých pracovných práporov 
a rôt vykonávali pravidelnú kontrolu výstrojných súčiastok mužstva a v prípade zistenia 
nedostatkov začali proces náhrady škody.34 

V otázke ubytovania príslušníkov Pracovného zboru možno v zásade konštatovať, 
že pre Židov a Rómov, ako ubytovacie priestory slúžili maštale a hospodárske budovy, 
pre „árijcov“ to boli „luxusnejšie“ bývalé budovy po úradoch útvaroch, prípadne obytné 
budovy na hospodárskych usadlostiach.35 Na prechodné ubytovanie pri pridelení na práce 
slúžili jednoduché drevené baraky, prípadne i stany. Baraky vyrábal priamo Pracovný zbor.

Vo Vojenskom historickom archíve v Bratislave sú uložené zaujímavé archívne 
dokumenty mapujúce zlé zdravotné a hygienické pomery v jednotlivých pracovných 
oddieloch. Tieto dva archívne dokumenty sú z rokov 1942 a 1943 vypovedajú 
o katastrofálnych životných podmienkach v pracovných a robotných oddieloch, ktoré 
boli úplne bežnou súčasťou života jeho príslušníkov a ukazujú ďalší spôsob diskriminácie 
príslušníkov Pracovného zboru.

1942 Značka spisovne 367 678

MINISTERSTVO NÁRODNEJ OBRANY
Správa pracovného zboru
----------------------------------------------------
Vec: Zdravotná prehliadka Bratislava, dňa 28. decembra 1942
R.O.36 Sv. Jur – hlásenie

 Veliteľstvo pracovného sboru MNO37

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

32 Bližšie pozri Smernice na ochranu proti škvrnitému týfusu. Rozkaz Veliteľstva Pracovného 
zboru národnej obrany č. 6 z 9. februára 1945, čl. 49, VHA Bratislava, f. PZNO 1940 – 1945, šk. 148.
33 Podľa hlásenia Vojenského stavebného dozoru v Zemianskych Kostoľanoch prichádzala 
každý deň na prácu až polovica zo 180 tvorníkov úplne bosých. VHA Bratislava, f. PZNO 1940-
1945, šk. 137, inv. č. 139, č. j. 415 923.
34 VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 137, inv. č. 139, č. j. 415 609.
35 Napríklad tvorníci III. pracovného práporu boli pri prácach v kameňolome v máji 1941 ubytovaní 
v 150-metrov vzdialenom Ladomerskom mlyne a spali v jednej miestnosti na drevenej dlážke na 
slamníkoch. Bližšie pozri VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 62, inv. č. 51, č. j. 250 578.
36 Robotnícky oddiel Sv. Jur
37 Veliteľstvo pracovného zboru Ministerstva národnej obrany
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Hlásim, že dňa 21. decembra 1942 vykonal som so stot. Dulom hygienickú prehliadku 
robotníckeho oddielu vo Sv. Jure.38 Pri prehliadke som zistil tieto závady:

1/ mužstvo je ubytované v drevených barakoch núdzove. Baráky majú zlé strechy, 
takže všade preteká a na povale sa už chytá huba. Okrem toho dosky, z ktorých sú baráky 
postavené, už zoschly, čím vznikli značné skuliny, kadiaľ preniká studený vzduch do 
ubikácií a tieto sa potom nedajú dostatočne vykúriť;

2/ studňa je nateraz pokazená. Ale keby nebola pokazená je veľmi závadná, lebo vôbec 
nie je vystavaná podľa hygienických kautel.39 Okolie studne nie je upravené, je tam samé 
blato, nie je urobený žiadny odtokový kanál a preto všetka nečistota môže sa ľahko dostať 
späť do studne;

3/ pitnú vodu dovážajú zo Sv. Jura v sude, ktorý – podľa hlásenia šéfl ekára – tiež nie je 
čistý, následkom čoho môže ľahko dôjsť k onemocneniu, prípadne až k epidémii;

4/ kúpanie mužstva v tomto období nebolo dosiaľ ešte prevedené. V tábore sú síce 
sprchové kúpele /nateraz pokazené/ ale len na studenú vodu. Kúpanie mužstva vlani 
mienili riešiť tým spôsobom, že bolo mužstvo dochádzalo do Bratislavy - Dynamitky. 
Ráz sa aj prišli kúpať do Bratislavy, ale cestou došlo k incidentu a preto radšej upustilo 
od kúpania v Bratislave.40 Keďže kúpanie je nutné, dojednal sa bývalý hospodár VPSb. 
mjr Ševčík41 s riaditeľstvom sírnatých kúpeľov Sv. Jur a smluvou písomnou sa umožnilo 
kúpanie mužstva. Avšak tento rok riaditeľ mal zvýšené požiadavky, ktoré veliteľ R.O. 
nemohol bez predchádzajúceho schválenia VPSb. akceptovať a tým došlo k situácii 
terajšej, že mužstvo sa už 2 mesiace sa ne kúpalo;

5/ Záchody sú dosť znečistené;
6/ kuchyňa je absolútne nevyhovujúca. Varí sa v poľných kuchyniach síce pod strechou, 

ale inak na voľnom priestranstve, takže poľné kuchyne stoja v mori blata. Mužstvu sa 
dosiaľ ani neumožnilo umyť si jedáce náčinie v teplej vode. Okrem poľnej kuchyne majú 
ešte aj malú prípravnú kuchyňku, kde pripravujú zásmažku, krájajú mäso atď. a kde majú 
aj príručné zásoby. V tejto kuchyňke sú však aj 2 robotníci-kuchári ubytovaní, čo nie je 
zrovna estetické;42

38 V novembri 1941 sa začalo pracovať aj na regulácii rieky Moravy v úseku Šúr, Sv. Jur. Cieľom 
bolo zúrodniť pôdu neďaleko od Bratislavy, siahajúcu až po malý Dunaj s rozlohou 5 328 katastrálnych 
jutár, z ktorých vyše tisíc bolo močiarom. Mal sa tam vybudovať odvodňovací kanál, ktorý mal odviesť 
horské vody, stekajúce z Malých Karpát do Šúrskej kotliny. Podľa predpokladov sa mal vykopať okolo 
tejto pôdy, za účelom odvodnenia, 16 km dlhý obvodový kanál. Pri výstavbe obvodového kanála sa 
malo vykopať a premiestniť 550 000 m3 ťažkej pôdy, na ktorej bolo veľké množstvo skál, 180 000 
m3 humusu, 14 000 m3 bahna a 6 000 m3 drna. Z tohto množstva bolo treba väčšinu premiestniť do 
vzdialenosti viac ako kilometer. Tieto ťažké a úmorné práce vykonával robotný oddiel Židov a Rómov 
dislokovaný vo Sv. Jure. Hodnota práce od novembra 1941 do novembra 1942 bola 1 374 344,25 Ks.
39 hygienických predpisov
40 Podľa spomienok jedného z príslušníkov VI. robotného práporu Dr. Ladislava Zajaca: „Dňa 
12. marca 1942 vracal sa židovský robotný oddiel z očistných kúpeľov v Bratislave na Kollárovom 
námestí peším pochodom do Jura. Pri vtedajšej Dynamitke vybavil šefl ekár päťminútový oddych pre 
celú jednotku. Pri tomto oddychu skupina nemeckých mládencov napadla Židov a začala ich biť. Židia 
sa pochopiteľne bránili. Prišla polícia. Skončilo sa to tým, že odviedli a zaistili jedného príslušníka 
robotnej roty, robotníka Beňoviča. O jeho osude sme sa nič nedozvedeli, len toľko, že robotník Beňovič 
sa k svojmu oddielu už nevrátil.“ Bližšie pozri ŠIMKO, D. – PAZDERA, M. VI. prápor. Bratislava : F. R 
a G. spol. r.o., 1997. s. 22, prípadne VHA Bratislava, f. PZNO 1940-1945, šk. 86, inv. č. 86, č. j. 380 391.
41 Veliteľstvo pracovného zboru.
42 Stravná jednotka pre príslušníkov vojenskej pracovnej služby bola rovnaká ako pre vojakov 
vojenskej prezenčnej služby. Čo sa týka veľkosti stravnej jednotky, za príklad možno použiť rozkaz 
Veliteľstva 1. divízie č. 32 zo dňa 10. júla 1941, na základe ktorého bol určený stravovací paušál vo 
výške 6,75 Ks na deň, z toho bolo stravné vo výške 5,50 ks na deň, plus relutum za chleba vo výške 
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7/ Nástupište je samé blato a toto blato siaha až pred dvere ubukácií a fakticky 
aroduje43 aj samotné baraky. Prirodzene, že následkom toho nemôže byť ani reči o čistote 
na ubikáciách.44

Závady, ktoré sa daly odstrániť na mieste, odstránil som ihneď. Nariadil som totiž 
zohrievať v jednom kotli vodu na umývanie šálok, šéfl ekára som upozornil, aby 
kontroloval čistotu rúk a nechtov u kuchárov, rozkázal som očistiť záchody a upozornil 
som šéfl ekára, aby dbal na čistotu záchodov. Nariadil som aj každodennú kontrolu stravy 
kasárenským dozorčím dôstojníkom.

K vôli odstráneniu ostatných závad odobrali sme sa k zástupcovi fy Moravod,45 p. 
Ing. Šnáblovi, ktorý prisľúbil spomenuté závady odstrániť v najkratšom čase, len žiadal 
pre tieto práce prideliť mužstvo od R.O., keďže prisľúbil, že týchto robotníkov vezme 
na šichtu, myslím, že nebudú žiadne ťažkosti pre realizovanie týchto prác. Navrhujem 
však, aby bol poslaný prípis fe Moravod, kde VPSb. energicky bude žiadať, aby všetky 
závady boli najneskôr do 15. januára 1943 odstránené.46 Bezpodmienečne treba žiadať 

1,25. A prídavok boli dve kávové konzervy v hodnote 0,50 Ks. Boli však prípady, hlavne, keď išlo 
o ťažké práce, že sa stravná jednotka upravovala. Napr. pri prácach v kameňolome bol stanovený 
stravný paušál na obedy a večere vo výške 10,95 Ks a k tomu dostali prídavok k stravnému na deň 
vo výške 6 Ks na deň Aj slávenie vianočných sviatkov v pracovných útvaroch prebiehalo rovnako 
ako v útvaroch zbraní. Na večeru sa podával smažený kapor so žemlou a vianočka.
43 nahlodáva
44 Práca na odvodnení Šurského močariska bola veľmi ťažká. Potvrdzujú to aj slová jedného 
z príslušníkov VI. robotného práporu: „Bolo postavených niekoľko barakov, v ktorých sme boli 
ubytovaní. Jeden brak pojal približne 40-50 vojakov. Okrem barakov na ubytovanie tu bolo 
veliteľské stanovište, kancelária veliteľa, vedľa bola ošetrovňa, kde boli dve, alebo tri lôžka 
a ordinoval vojenský lekár. Okrem toho boli postavené sklady a vojenská kuchyňa. Každý deň 
ráno po budíčku sme dostali raňajky, čiernu kávu a vojenský chlieb. Vzali sme si večer vyčistené 
krompáče a lopaty a odobrali sme sa na pracovisko, kde sme kopali Šurský kanál. Bola to tvrdá, 
namáhavá a ťažká práca. Boli medzi i takí, ktorí túto prácu nevydržali, boli postupne podľa 
možností zadeľovaní do iných robôt, ako pomocníci do kuchyne, alebo čistili priestor pred našimi 
ubytovňami a podobne. Ale drvivá väčšina z nás boli mladí ľudia, takže prácu, či sme chceli, alebo 
nechceli, ale sme ju zvládli.“ Bližšie pozri ŠIMKO, D. – PAZDERA, M. VI. prápor. Bratislava : F. 
R a G. spol. r.o., 1997, s. 17.
45 Pravidelne na jar zaplavovala rieka Morava pred ústím Dunaja široké plochy úrodných polí. 
Dolnomoravské vodné družstvo a po ňom fi rma Moravod už viac rokov pracovali na regulácii 
rieky, no neboli schopní práce dokončiť, pretože nemali dostatok ľudí. Preto začiatkom mája 1941 
podpísala správa Pracovného zboru zmluvu s Dolnomoravským vodným družstvom a fi rmou 
Moravod vo veci regulácie rieky Moravy v dĺžke viac ako 30 km. Podľa zmluvy malo byť na 
práce na obdobie od 15. mája do decembra 1941 pridelených 1 800 pracovníkov. Práce na regulácii 
rieky Moravy v úseku Zohor - Láb boli najväčšou akciou, ktorú Pracovný zboru v roku 1941 
vykonával. V roku 1941 vykonali príslušníci Pracovného zboru na regulácii Moravy dovedna 
53 965 pracovných dní, čo predstavovalo 431 725 pracovných hodín. Hodnota práce v roku 1941 
bola fi rme Moravod vyfakturovaná vo výške 1 705 382,45 Ks. Práce na regulácii rieky Moravy 
v úseku Zohor – Láb pokračovali aj v roku 1942, aj keď nie v takej intenzite ako v roku 1941. 
Namiesto 3 práporov, ktoré tu pracovali v roku 1941, v roku 1942 tu pracoval len jeden robotný 
prápor. Ten vykopával nové koryto rieky do hĺbky asi 10 m, šírky 55 m a dĺžky cca 10 km. Hodnota 
vykonanej práce za obdobie január až november 1942 bola 1 872 105,75 Ks.
46 Kým ešte v roku 1941 pri regulácii rieky Moravy pre fi rmu Moravod sa Pracovný zbor zmluvne 
zaviazal zabezpečiť stravovanie, zdravotnícku starostlivosť a ubytovanie vo vlastnej réžii, podľa 
zmlúv uzavretých v roku 1943 už tieto záležitosti zabezpečovala fi rma, kam boli príslušníci zboru 
pridelení. Rovnako hospodárska správa sprísnila aj kontrolu platieb za vykonané práce. Hospodárska 
správa Pracovného zboru začala dokonca účtovať aj penále za omeškané platby. Bola to reakcia na 
zlú platobnú disciplínu fi riem, keď napr. fi rma Moravod mala vo februári 1943 neuhradené faktúry 
za práce vykonané Pracovným zborom v rokoch 1941 a 1942 vo výške 2 616 727, 80 Ks. Aj keď zo 
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opravu všetkých striech, zapravenie skulín latami, vybetonovanie okolia kuchyne, takisto 
urobenie betonových chodníkov okolo budov, prípadne vyškvárovanie nástupišťa. Okolo 
studne je bezpodmienečne potrebné urobiť betónovú platňu o polomeru aspoň 2 m 
s odtokovým rigolom a studňu a umývarňu /kúpeľňu/ opraviť.

Ohľadom kúpania mužstva sme vyjednávali s riaditeľom sírnatých kúpeľov SV. Jur 
p. Ratkovským, ktorý bol ochotný kúpať mužstvo za tých istých podmienok ako vlani. 
Žiadal si len robotníkov, ktorí by mu pomohli to opraviť. Toto by sa mohlo povoliť. 
Navrhujem smluvu prolongovať a to aj písomne potvrdiť.

Zdravotný referent
správa prac. sboru MNO

mjr. zdrav. MUDr. PAVEL TRUSIK47

v. r.
1943 Značka spisovne 506 210

Šéfl ekár prac. oddielu,
Liptovský Sv. Peter48

------------------------------------------------
Vec: Zdravotné a hygienické pomery Lipt. Sv. Peter, 17. 8. 1943
v oblasti pos. správy v Lipt. Sv.
Petre - hlásenie

 Ministerstvo národnej obrany
 armádny hygienik

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

strany Moravodu nastalo zlepšenie platobnej disciplíny a časť peňazí postupne uhradila, aj tak sa 
tento spor skončil žalobou, pretože ešte v júni 1944 evidovala hospodárska správa nedoplatky fi rmy 
Moravod za práce príslušníkov Pracovného zboru pri regulácii rieky Moravy na úseku Zohor – Láb 
vo výške 2 000 694,22 Ks a za nájomné za používanie barakov v Lábe vo výške 7 267,50 Ks.
47 Začiatkom februára 1941 boli určení zdravotní referenti Pracovného zboru. Za zdravotného 
referenta Pracovného zboru bol menovaný mjr. MUDr. Pavel Trusík. Za zdravotného referenta 
Západnej pracovnej skupiny bol menovaný mjr. zdrav. MUDr. Vladimír Bernasovský a za zdravotného 
referenta Východnej pracovnej skupiny bol menovaný stot. zdrav. MUDr. Jozef Orješka. Obaja však 
mali aj iné funkcie a práci v Pracovnom zbore sa venovali len 2x týždenne, takže v praxi to prebiehalo 
tak, že príslušníci Pracovného zboru naďalej využívali služby civilných lekárov za poplatok.
48 Najvýznamnejším pracovným oddielom v roku 1941 bol oddiel v Liptovskom sv. Petri. Tu 
pracovalo takmer 650 príslušníkov Pracovného zboru a z dôvodu koordinácie ich činnosti bola 
vytvorená spoločná správa pracovného oddielu s právomocou veliteľa práporu. Pracovný oddiel 
v Liptovskom sv. Petri v priebehu roka 1941 tvorili pomocná čata pracovného oddielu, pracovná 
rota 19, robotná rota 21, 22 a 24 a robotná rota 24b.
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Odvolávajúc sa na služobný lístok zo dňa 12. 8. 1943 hlásim:
1/ Mužstvo spolu asi 2000 je ubytované:
na Chrasti: v barákoch a stanoch asi 600 mužov,
na Kaleníku: v barákoch, do ktorých premoká asi 500 mužov,
na Podskalí: v stanoch asi 250 mužov,
v Podbansku: v barákoch asi 200 mužov,
v Podtúrni: v barákoch asi 150 mužov,
v Jamníku: v budove a stanoch: asi 250 mužov.
2/ Došlé mužstvo z prezentácie z Trnavy nedonislo so sebou okrem výstroja, ktoré 

majú na sebe, žiadnu výstroj ani prádlo. Tí, ktorí sú ubytovaní v stanoch, spia na troxchu 
slame, bez slamníkov s jedno až dvoma prikrývkami. Nakoľko mužstvo, došlé z Trnavy 
nemá prádlo, je špinavé.

3/ Kúpanie mužstva: Prosil som ústne u Veliteľstva PO49 v Lipt. Sv. Petre a u VPSb-
NO osobne aj písomne zriadenie umývarky. Mužstvo sa niekoľkokrát kúpalo v potoku. 
V poslednom čase, hoci som dal príkaz do oddielového rozkazu sa ani to prakticky 
nevykonáva. Cigáni spolu asi 450 mužov nemá žiadne alebo len jednu garnitúru prádla 
roztrhaného. Navrhol som zakúpenie prádla z vlastných prostriedkov týchto, nakoľko 
HS50 podľa predpisu dať nemôže nové prádlo.

4/ Kuchyne: Kuchári sú zašpinení, upozornil som proviantného, aby zadovážil zástery, 
uterky, ryžáky a metly pre kuchyne, tento vzdor opätovnému napomenutiu dodnes tak 
neurobil. Kontrola vydaných náležitostí nie je možná, nakoľko proviantný rozdeľovník 
potravín do jednotlivých kuchýň odmietol dávať. Kosti na Chrasti sa nemajú kde 
vyhadzovať, a sú roztrúsené pri kuchyni. Sudy na pomyje proviantný taktiež nedal, takže 
sa tieto vylievajú neďaleko kuchyne. jedna z kuchýň na Chrasti nie je zakrytá.

5/ Záchody: Na Kaleníku a Chrasti vôbec hygienickým podmienkam nevyhovujú. 
Podobne ošetrovňa v Lipt. Sv. Petre je bez záchodu a napriek tomu, že som niekoľko krát 
na túto nutnosť upozornil. Veliteľ tvrdí, že nemá k tomu prostriedkov a materiálu.

Mužstvo došlé z jednotlivých posádok nemá mydla, dal som preto príkaz Veliteľstvu 
PO, aby mydlo vyžiadali z posádok, z ktorých došli. Ďalej som navrhol postaviť spoločnú 
umývarku pre celé mužstvo posádkovej správy v Lipt. Sv. Petre. Staré záchody na 
Kaleníku a Chrasti zakopať a vystaviť nové podľa hygienických potrieb.

Všetky závady som posledný raz urgoval na Veliteľstve PO V Lipt. Sv. Petre dňa 
15. 8. 1943. Okrem toho som žiadal dňa 23.7 pod č.j. 272 na MNO II/2 cez HS-ZPSk51 
potreby vnútorného zariadenia a bycikel pre 3 ošetrovne. Toho istého dňa pod čís.:273/
zdrav.-1943 cez HS-ZPSk u VPSb-NO-HÚ rôzne dezinfekčné a čistiace potreby ako 
mydlo metly, ryžáky, denaturovaný lieh a iné. Dosiaľ som nedostal ani v jednom prípade 
odpovedi.

Za správnosť odpisu:  Šéfl ekár:
doz.ašp. Babiak Štefan  Dr. A. Politzer v.r.

49 Pracovného oddielu
50 Hospodárska správa
51 Hospodárska správa Západnej pracovnej skupiny. Organizačne sa Pracovný zbor delil 
na dve skupiny: na Západnú pracovnú skupinu a na Východnú pracovnú skupinu. Pod správu 
Západnej pracovnej skupiny podliehali posádky Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bratislava, 
Brezno, Hlohovec, Krupina, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Pezinok, Piešťany, Sereď, Trenčín, 
Trnava, Topoľčany, Turčiansky sv. Martin, Žilina, Zvolen, Dolný Kubín, Ružomberok. Pod 
správu Východnej pracovnej skupiny podliehali posádky Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, 
Liptovský sv. Mikuláš, Michalovce, Poprad, Prešov, Sabinov, Spišská Nová Ves, Trebišov.
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PERSONÁLIE

VOJAK ŠTYROCH ARMÁD PLUKOVNÍK 
GENERÁLNEHO ŠTÁBU RUDOLF PILFOUSEK

JAROSLAV KOZOLKA

KOZOLKA, J.: Soldier of the Four Armies, Colonel of the General Staff, Rudolf 
Pilfousek. Vojenská história, 1, 22, 2018, pp 119-143, Bratislava.
In his contribution, the author deals with the topic of the signifi cant personality 
of the Slovak military power of 1939 – 1944 – Rudolf Pilfousek. He came from 
Bohemia, however, he was an offi cer of the German nationality. Pilfousek was an 
offi cer, the service of whom had refl ected the complicated and dramatic changes in 
the constitutional arrangement of the Central European nations of the fi rst half of 
the 20th century, when different states were rising and falling. During his military 
career, he served gradually as the soldier of four armies, fi rst as the member of 
the Austro-Hungarian Army and participated in the fi nal battles of the World War 
1. Later on, he served as the higher offi cer of the artillery of the inter-war CS 
Army, in 1939 – 1944 he was the member of the Slovak Military Force and Colonel 
of the General Staff. In conclusion of his military career, he shortly became the 
member of the German SS, with the rank of SS-Standartenfűhrer. Among the 
historical community, he is considered to be a negative personality of the Slovak 
modern military history, a pro-German and pro-Nazi oriented offi cer of the German 
nationality, in spite of the fact that originally, during the World War 1, he acted as 
the totally loyal citizen of the Austro-Hungarian Empire and later, after its collapse, 
as the CSR citizen, he was perceived as fully identifi ed with the Czechoslovak State 
and its state ideology.
Military history. Slovakia. World War 2. Personal Data. Colonel of the General Staff 
Rudolf Pilfousek.

Významnou osobnosťou slovenskej brannej moci v rokoch 1939 – 1944 bol z Čiech 
pochádzajúci dôstojník nemeckej národnosti Rudolf Pilfousek. Išlo o dôstojníka, 
v službe ktorého sa odzrkadľovali komplikované a dramatické zmeny v štátoprávnom 
usporiadaní národov strednej Európy v prvej polovici 20. storočia, keď zanikali a vnikali 
rôzne štátne útvary. Počas svojej vojenskej kariéry bol postupne vojakom štyroch armád, 
najprv príslušníkom c. a k. rakúsko-uhorskej armády a účastníkom záverečných bojov 
prvej svetovej vojny. Neskôr bol vyšším dôstojníkom delostrelectva a generálneho štábu 
medzivojnovej čs. armády, v rokoch 1939 – 1944 bol príslušníkom slovenskej brannej 
moci a plukovníkom generálneho štábu. V závere svojej vojenskej kariéry sa stal na krátku 
dobu príslušníkom nemeckých zbraní SS v hodnosti SS-Standartenfűhrer.1 V historickej 

1 Hodnosť SS-Standartenführer (vo Waffen-SS) zodpovedala armádnej hodnosti plukovník. 
In TOMÁŠ, Jan. Svět 1940-1945 ve stejnokroji. Praha : Naše vojsko, 2011, s. 378-379. ISBN 
978-80-206-1173-4; BÖHLER, Wolfgang. Uniformen – efekten 1939-1945. Dienstgrade und 
Laufbahnabzeichen von Achsenmächten, Alliierten und. Neutralen. Stuttgard : Motorbuch Verlag, 
2009, s. 54-58. ISBN 978-3-613-03020-6.



120

VOJENSKÁ HISTÓRIA

obci je považovaný za negatívnu postavu moderných slovenských vojenských dejín, 
pronemecky a pronacisticky orientovaného dôstojníka nemeckej národnosti2 napriek 
tomu, že pôvodne, počas prvej svetovej vojny, vystupoval ako absolútne lojálny občan 
rakúsko-uhorského cisárstva a neskôr, po jeho rozpade, už ako občan ČSR bol vnímaný 
ako plne stotožnený s československým štátom a jeho štátnou ideológiou.3 

R. Pilfousek sa narodil dňa 2. januára 1899 v národnostne zmiešanej obci Ebersdorf 
(dnes Habartice), v politickom okrese Frýdlant, v Libereckom kraji na severe Čiech, 
v Sudetoch. Bol nemeckej národnosti, vyrastal v zmiešanej česko-nemeckej katolíckej 
rodine žandárskeho strážmajstra Martina Pilfouska.4 Mal štyroch súrodencov,5 ktorých 
neskôr už ako mladý dôstojník čs. armády v dvadsiatych rokoch 20. storočia fi nančne 
podporoval, rovnako ako aj svojho otca, penzistu.

Za manželku mal Slovenku Máriu Petronelu Drahnu, rod. Zajcovú6, s ktorou sa zoznámil 
počas vojenskej služby na Slovensku. Manželstvo zostalo bezdetné. R. Pilfousek bol 
športovo zdatný, bol veľmi dobrým plavcom, lyžiarom a cyklistom. Bol jazykovo nadaný. 
Ako Nemec pochádzajúci z českého pohraničia dokonale ovládal český a nemecký jazyk, 
po službe na Slovensku sa bez problémov dorozumel aj po slovensky. Okrem toho ovládal 
aj francúzsky, čiastočne aj poľský a maďarský jazyk.

K jeho charakteristike možno uviesť, že bol mimoriadne učenlivý, ctižiadostivý 
a cieľavedomý, čo dokázal vo svojej vojenskej kariére plne využiť pre svoju stúpajúcu 
kariéru. Na druhej strane mal aj svoje profesijné a odborné limity a nedostatky, ktoré sa 
negatívne naplno prejavili v najkritickejších chvíľach jeho vojenskej kariéry, napr. počas 
mobilizácie v roku 1938 a počas bojov na východnom fronte počas druhej svetovej vojny.

Mladosť a účasť na záverečných bojoch prvej svetovej vojny

Základné vzdelanie absolvoval v dĺžke 2 a pol roka na obecnej škole s vyučovacím 
jazykom českým v Počátkách a Neustupave, neskôr ho dokončil za jeden a polroka na 
obecnej škole s vyučovacím jazykom nemeckým v Hodkoviciach. V štúdiu pokračoval na 
meštianskej škole s vyučovacím jazykom nemeckým v Hodkoviciach.7 

R. Pilfousek po absolvovaní základného vzdelania prejavil záujem o službu vojaka 
z povolania a vďaka výborným študijným výsledkom sa mohol ako 14-ročný prihlásiť 
na prestížnu Delostreleckú kadetnú školu v Traiskirchene pri Viedni, na ktorej bolo 
významné percento predmetov venovaných technickým predmetom a matematike. 
Škola mala výbornú odbornú povesť nielen v Rakúsko-Uhorsku, ale aj v zahraničí. Na 
kadetnej škole študoval štyri roky, v rokoch 1914 – 1918, prakticky po celý čas trvania 
prvej svetovej vojny. Už tu sa prejavil ako schopný, priebojný a nadaný študent, zároveň 

2 FALŤAN, Samuel. Slovenské národné povstanie a jeho problémy. In Slovenské národné 
povstanie roku 1944. Kol. aut. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1965, s. 238.
3 Predovšetkým vďaka tomu, že sa R. Pilfousek od vzniku ČSR v služobnej činnosti prejavoval 
ako československy orientovaný dôstojník, mu bolo umožnené, aby v rokoch 1929 – 1932 ako 
bývalý príslušník c. a k. rakúsko-uhorskej armády (nebol legionárom), navyše nemeckej národnosti, 
absolvoval prestížnu Vojnovú školu v Prahe, ktorá vychovávala vysokých štábnych dôstojníkov 
a vyšších veliteľov, časť z nich generálov.
4 Bundesarchiv Berlin, f. SOO, 380-A, spis SS-Standartenfűhrera Rudolfa Pilfouska. Životopis 
Rudolfa Pilfouska.
5 Jeden zo súrodencov R. Pilfouska počas 2. svetovej vojny vykonával vojenskú službu vo 
Waffen-SS.
6 Mária Petronela Drahna Pilfousková, rod. Zajcová, sa narodila 5. 12. 1906 v Liptovskom Sv. 
Mikuláši.
7 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Zatimní list 1. Rudolfa Plifouska, časť. I.
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disciplinovaný, ktorý dosahoval len tie najlepšie študijné výsledky. Vyučovanie, ako aj 
praktický výcvik boli mimoriadne náročné, ešte viac umocnené prebiehajúcou vojnou. 
Školu ukončil v roku 1918 s výborným študijným prospechom.8 Výborným študentom 
zostal aj v neskoršom období.

Po absolvovaní kadetnej školy bol dňa 17. augusta 1918 riadne odvedený do c. a k. 
armády. Ako absolventovi školy na výchovu dôstojníkov z povolania mu bola udelená 
hodnosť dôstojníckeho zástupcu delostrelectva a stal sa čakateľom na prvú dôstojnícku 
hodnosť. Zaradený bol k c. a k. ťažkému delostreleckému pluku 19 v Kostelci nad Labem, 
ktorý bol súčasťou ťažkej delostreleckej brigády 19 s veliteľstvom v Linci. Bol určený 
do funkcie veliteľa čaty náhradnej batérie. Neskôr, tesne pred skončením prvej svetovej 
vojny, od 19. októbra 1918 bol premiestnený k c. a k. delostreleckému pluku 127 v Linci, 
kde bol ustanovený za delostreleckého pozorovateľa a prvého dôstojníka 5. poľnej batérie 
a vzápätí bol odoslaný do poľa, na taliansky front.9 

Dôst. zást. del. R. Pilfousek sa ešte stihol zúčastniť záverečných bojov prvej svetovej 
vojny, keď v období od 20. októbra 1918 bojoval so svojím plukom na talianskom 
bojisku, v priestore pohorí Grappa – Col della Beretta – Monte Petrica – a predovšetkým 
pri Monte Asolone, na úseku Cassa Rona. V priestore pohorí bola vytvorená posledná 
línia rakúsko-uhorskej obrany, ktorá bránila talianskej armáde v rýchlom prieniku do 
tyla ustupujúcich rakúsko-uhorských vojsk. Na obrannej línii sa bojovalo až do 31. 
októbra 1918, pričom vďaka obrancom sa podarilo ustúpiť veľkému množstvu rakúsko-
uhorských vojsk a zabrániť tak ich zajatiu.10 Rakúsko-uhorské jednotky tu bojovali vo 
veľmi drsných podhorských a horských podmienkach, pričom významnú rolu hralo práve 
delostrelectvo. Boje boli mimoriadne intenzívne, nakoľko Taliani sa snažili za každú cenu 
dobyť strategické Monte Petrica a Monte Asolone.11 

R. Pilfousek sa na fronte stal svedkom rozkladu rakúsko-uhorskej armády v posledných 
dňoch prvej svetovej vojny, keď bezhlavo ustupujúce jednotky pechoty a ďalších zbraní 
často kryli iba delostrelecké batérie, medzi ktoré patrila aj Pilfouskova batéria. Pilfousek 
sa v bojoch plne osvedčil ako statočný delostrelecký veliteľ a budúci dôstojník.

Talianska armáda ešte v závere vojny použila proti rakúsko-uhorskej armáde bojové 
plyny v delostreleckých granátoch. Jednou z obetí plynových útokov bol aj R. Pilfousek. 
Našťastie bol nimi len ľahšie zasiahnutý. Na fronte zotrval až do 14. novembra 1918, keď 
po rozpade c. a k. rak.-uhor. armády a jej ústupe na územie bývalého Rakúsko-Uhorska sa 
mu podarilo so svojím plukom vrátiť domov. Za absolvovanie frontových bojov a osobné 
nasadenie bola dôst. zást. del. R. Pilfouskovi udelená rak.-uhor. „bronzová Medaila za 
hrdinstvo“.12 Keďže bol na fronte priotrávený plynom, na jeho následky sa liečil ešte 
krátky čas po skončení prvej svetovej vojny, a to až do 31. decembra 1918, v meste 
Stříbro. Do celkovej výsluhy mu boli neskôr započítané 2 mesiace a 12 dní služby 
v poli. Zo služby v rak.-uhorskej armády si priniesol dobrú znalosť Dolného Rakúska 
a severovýchodného Maďarska.

 

8 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Kvalifi kačná listina Rudolfa Plifouska, časť. I.
9 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Prihláška Rudolfa Pilfouska do čs. armády čoby gážista 
(ašpirant) z povolania z 9. 3. 1919.
10 Kol. aut. Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526 – 1918. Praha 
: Nakladatelství Elka Press, 2003, s. 369. ISBN 80-902745-5-2; NEDOROST, Libor. Češi v 1. 
světové válce. 3. díl. Do horkého konce. Praha : Libri, 2007, s. 281. ISBN 978-80-7277-327-5.
11 NEDOROST, Češi, ref. 10, s. 282-283.
12 VHÚ-VHA Bratislava, f. MNO dôverné 1940, šk. 70. Vec: Zoznam cudzích vyznamenaní 
udelených pplk. gšt. Rudolfovi Pilfouskovi.
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Služba v československej armáde

Po návrate R. Pilfouska do Čiech sa prihlásil k svojmu domovskému útvaru, k ťažkému 
poľnému delostreleckému pluku 19 v Kostelci, kde bol zaradený do náhradnej batérie. 
V čs. armáde mu bola priznaná hodnosť práporčíka, nakoľko v čs. armáde nebola zavedená 
hodnosť dôstojníckeho zástupcu.13 Doma ho čakala diametrálne odlišná situácia, než za 
ktorej odchádzal pred pár týždňami na front. Rakúsko-uhorské cisárstvo už neexistovalo, 
dňa 28. októbra 1918 vzniklo ako jeden z nástupníckych štátov Československo. Situácia 
v novom štáte, ktorého občanom sa na základe domovskej príslušnosti R. Pilfousek stal, 
bola miestami neprehľadná, predovšetkým v českom pohraničí, Slovensko a Podkarpatská 
Rus boli stále v područí Uhorska.

Po doliečení dňom 1. januára 1919 nastúpil na službu vo svojom útvare, nasledujúceho 
dňa zložil vojenskú prísahu Československej republike.14 Keďže čs. armáda pri svojom 
vzniku prevzala rakúsko-uhorské vojenské veliteľstvá, útvary a zariadenia, ktoré 
svojím počtom a dislokáciou čs. armáde nevyhovovali, viacero týchto útvarov bolo 
určených na likvidáciu. R. Pilfousek bol ustanovený za druhého evidenčného dôstojníka 
a skladištného dôstojníka pri likvidovaných spojených náhradných oddieloch horských 
delostreleckých plukov č. 9, 19 a 57, dislokovaných v Chebe (nem. Eger). Zároveň bol 
určený aj ako tlmočník nemeckého jazyka.15 Tu pôsobil až do 31. mája 1919, pričom 
mal na starosti materiál rušených náhradných horských delostreleckých oddielov. Podľa 
jeho vlastného tvrdenia v životopise z roku 1944, v tomto období sa zapojil do činnosti 
v Nemecko-českej lige, no žiadne podrobnosti o tejto činnosti neuviedol.16 

Následne bol R. Pilfousek rozkazom ZVV v Prahe preložený dňom 1. júna 1919 
k 205. horskému delostreleckému pluku v Stříbre, ktorý vznikol reorganizáciou pôvodne 
náhradných oddielov rakúsko-uhorských delostreleckých plukov č. 9, 19 a 57. Pluk bol 
neskôr premenovaný na horský delostrelecký pluk 205.17 Tu bol najprv zaradený ako 
subalterný dôstojník k 3. batérii, od 9. augusta 1919 vykonával funkciu 1. dôstojníka 
4. batérie. Už vtedy ho jeho nadriadený hodnotil v superlatívoch, ako dôstojníka, ktorý 
„pozná svoj obor dokonale, svedomitosťou, ukáznenosťou, poslušnosťou, vystupovaním 
voči mužstvu i ostatným získal si naprostú dôveru moju i ostatného mužstva“.18 Zároveň 
bol vzhľadom na vojenské schopnosti a korektné správanie voči podriadeným vnímaný 
ako „dosť obľúbený“ príslušníkmi mužstva, napriek tomu, že bol nemeckej národnosti.19 
Z jeho hodnotení vyplýva, že napriek nemeckej národnosti preukazoval kladný pomer 
k mladej Československej republike, inak by jeho hodnotenie bolo rozhodne menej 
pozitívne. K 1. novembru 1919 bol R. Pilfousek menovaný do hodnosti poručíka 
delostrelectva. Por. del. R. Pilfousek bol v krátkom období zo Stříbra premiestnený 

13 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Záznamný list 1. Rudolfa Pilfouska za dobu od 28. 10. 1918 
do 30. 9. 1919.
14 Tamže.
15 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Osobní výkaz por. del. Rudolfa Pilfouska. Kvalifi kačná 
listina Rudolfa Pilfouska, I. časť.
16 Bundesarchiv Berlin, f. SOO, 380-A, spis SS-Standartenfűhrera Rudolfa Pilfouseka. Životopis 
Rudolfa Pilfouseka.
17 FIDLER, Jiří – SLUKA Václav. Encyklopedie branné moci Republiky Československé 
1920 – 1938. Praha : Libri, 2006, s. 260. ISBN 80-7277-256-2; http://www.delostrelectvo-
csarmady1918-1939.estranky.cz/clanky/dislokacni-prehled.html
18 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Záznamný list 1. Rudolfa Pilfouska za dobu od 28. 10. 1918 
do 30. 9. 1919. Hodnotenie R. Pilfouska za obdobie od 1. 6. do 9. 8. 1919, s. 2.
19 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Záznamný list 1. Rudolfa Pilfouska za dobu od 28. 10. 1918 
do 30. 9. 1919. Hodnotenie R. Pilfouska za obdobie od 9. 8. do 30. 9. 1919, s. 2.
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k poľnému delostreleckému pluku 9 v Stříbrě a neskôr od 11. decembra 1919 k hrubému 
(pozn. J. K.: ťažkého) delostreleckému pluku 109 v Bratislave. Pri poslednom útvare 
zotrval až do 31. marca 1920.20 

Keďže Rudolf Pilfousek bol absolventom c. a k. delostreleckej kadetnej školy, pražské 
MNO uňho podobne, ako pri množstve ďalších jeho kolegov, absolventov školy rozhodlo, 
že nie je potrebné, aby absolvoval Vojenskú akadémiu v Hraniciach, bude mu postačovať na 
doplnenie vojenského odborného vzdelania iba dôstojnícky kurz, ktorý absolvoval v čase od 
2. apríla do 30. septembra 1920 vo Vojenskej akadémii v Hraniciach. Kurz ukončil s veľmi 
dobrým prospechom ako prvý zo 73 frekventantov kurzu.21 Od veliteľa kurzu obdržal veľmi 
lichotivé hodnotenie, bol hodnotený ako „pilný, snaživý a svedomitý dôstojník, vzorného 
chovania a pevného charakteru, v každom ohľade výborný a schopný dôstojník“.22 

Po absolvovaní kurzu bol zaradený od 1. októbra 1920 k ľahkému delostreleckému 
pluku 2 v Plzni ako nižší (subalterný) dôstojník 6. batérie. Aj tu svedomite plnil svoje 
služobné povinnosti k absolútnej spokojnosti nadriadených. Tu sa naplno prejavili jeho 
pedagogické schopnosti a delostrelecká odbornosť, nakoľko sa pri útvare osvedčil ako 
výborný pedagóg a inštruktor. Nadriadenými bol hodnotený ako „v každom ohľade 
výborný dôstojník…., veľmi dobrý inštruktor mužstva, dôstojníkov a poddôstojníkov“.23 

V období od novembra 1921 do augusta 1922 úspešne absolvoval aplikačnú školu 
delostrelectva v Olomouci ako excelentný frekventant s výborným prospechom, prvý 
z 50 poslucháčov.24 

Po absolvovaní aplikačnej školy nastúpil späť k ľahkému delostreleckému pluku 2 do 
Plzne, u ktorého ďalej zotrval ako nižší dôstojník batérie. V roku 1923 R. Pilfousek musel 
obdobne ako ostatní čs. dôstojníci z povolania absolvovať pred jazykovou komisiou ZVV 
v Prahe jazykovú skúšku, zloženú z preskúšania z jazyka českého, čs. dejín a občianskej 
náuky, z ktorej vyhovel.25 

Priebežne si dopĺňal svoje odborné vzdelanie, keď v čase od 2. mája do 30. júla 1924 
absolvoval kurz orientačných dôstojníkov delostrelectva (pre zameriavačov) v Delo-
streleckom učilišti v Olomouci. Tento kurz taktiež absolvoval s výborným prospechom. 
Bol hodnotený ako výborný a veľmi snaživý dôstojník, jeho mimoriadne schopnosti 
mu umožňovali byť inštruktorom v topografi i. V štúdiu priam vynikal.26 Stal sa z neho 
vynikajúci mladý delostrelecký dôstojník s výbornými teoretickými vedomosťami 
a praktickými skúsenosťami.

Po absolvovaní kurzu sa vrátil k svojmu materskému útvaru ako dôstojník batérie, 
pričom v období od 14. októbra 1924 do 19. apríla 1925 mu bola zverená prvá „štábna“ 
funkcia II. plukovného pobočníka veliteľa ľahkého delostreleckého pluku 2 v Plzni.27 
Pre R. Pilfouska bol rok 1924 zaujímavý z hľadiska jeho vojenskej kariéry aj tým, že 

20 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Kvalifi kačná listina R. Pilfouska, časť I.
21 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Kvalifi kačná listina R. Pilfouska, časť I., Vysvedčenie R. 
Pilfouska o absolvovaní aplikačného kurzu Vojenskej akadémie v Hraniciach z 10. 10. 1920.
22 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Záznamný list 2. R. Pilfouska za dobu od 1. 10. 1919 do 
30. 9. 1920.
23 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Záznamný list 3. R. Pilfouska za dobu od 1. 10. 1920 do 
30. 9. 1922.
24 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Vysvedčenie R. Pilfouska o absolvovaní aplikačného kurzu 
pri Delostreleckom učilišti v Olomouci.
25 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Kvalifi kačná listina R. Pilfouska, časť II, rok popisu 1923.
26 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Všeobecný posudok por. del. R. Pilfouska, absolventa 
prvého orientačného kurzu v r. 1924 pri Delostreleckom učilišti z 28. 7. 1924.
27 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Kvalifi kačná listina R. Pilfouska, časť II, roky popisu 1925 
a 1926.
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bol s účinnosťou od 28. októbra 1924 a poradím od 1. marca 1923 povýšený do hodnosti 
nadporučíka delostrelectva.

Nadriadení si stále viac všímali pedagogické nadanie R. Pilfouska, a jeho ďalšia 
vojenská kariéra začala do roku 1925 smerovať k vojenskému školstvu. V období od 20. 
apríla 1925 do 8. augusta 1925 bol ustanovený za učiteľa kurzu orientačných dôstojníkov 
delostrelectva, zriadenom pri Delostreleckom učilišti v Olomouci, v ktorom si viedol 
veľmi dobre. Následne od 1. septembra do 14. novembra 1925 bol nakrátko premiestnený 
k delostreleckému pluku 7 v Plzni, kde vykonával funkciu 1. dôstojníka 7. batérie.

Od 15. novembra 1925 bol opäť určený za učiteľa, tentoraz v škole na výchovu rot-
majstrov z povolania, zriadenej pri Delostreleckom učilišti v Olomouci. Funkciu učiteľa 
v tomto kurze vykonával až do 16. mája 1926, pričom od 17. mája 1926 do 19. júla 1926 
bol opäť ustanovený za učiteľa v kurze orientačných dôstojníkov delostrelectva a od 
20. júla do 15. augusta 1926 vyučoval v škole pre výchovu rotmajstrov delostrelectva 
z povolania. Mesto Olomouc sa stalo na dlhý čas jeho domovským posádkovým mestom.

V období od 16. augusta 1926 do 30. septembra 1926 opäť vykonával funkciu nižšieho 
dôstojníka batérie, ako pátrač 1. batérie delostreleckého pluku 7 v Olomouci. Od 21. ok-
tóbra 1926 do 16. septembra 1927 bol znovu učiteľom v škole na výchovu rotmajstrov 
z povolania. V čase od 17. septembra1927 do 19. októbra1927 vykonával pri svojom 
útvare prvú významnejšiu veliteľskú funkciu, keď sa stal dočasným veliteľom 7. batérie, 
no od 20. októbra 1927 až do 30. septembra 1928 bol opäť učiteľom v škole na výchovu 
rotmajstrov z povolania pri Delostreleckom učilišti v Olomouci. Ako učiteľ vojenských 
odborných predmetov v kurzoch pre dôstojníkov a rotmajstrov získal rozsiahle skúsenosti 
s vyučovacím procesom, zdokonalil sa v pedagogickej práci, neustále bol hodnotený 
ako výborný učiteľ a inštruktor. Nadriadení R. Pilfouska boli veľmi spokojní s jeho 
pedagogickou činnosťou. Každý rok dosahoval stupeň kvalifi kácie výborný, pričom 
v jeho hodnoteniach za roky 1927 a 1928 bol dokonca uvedený návrh na povýšenie mimo 
poradia28, a tieto návrhy sa následne každoročne opakovali. R. Pilfousek bol napokon 
s účinnosťou a poradím od 1. októbra 1928 povýšený do hodnosti kapitána delostrelectva.29 
Za vynikajúcu učiteľskú a inštruktorskú činnosť bolo kpt. del. R. Pilfouskovi v roku 1929 
udelené veliteľom Delostreleckého učilišťa v Olomouci pochvalné uznanie.30

Štúdium na Vojnovej škole v Prahe a ďalšia služba v čs. armáde

Ako cieľavedomý a perspektívny dôstojník si R. Pilfousek túžil doplniť vojenské 
odborné vzdelanie štúdiom na pražskej Vojnovej škole (VŠ), na ktorú si podal prihlášku, 
následne absolvoval špeciálnu prípravu a mimoriadne náročné viacstupňové prijímacie 
skúšky, až bol v roku 1929 prijatý do VŠ. Jeho výsledky prijímacích skúšok a služobné 
hodnotenia boli veľmi dobré, keďže bol prijatý na školu aj s hendikepom nemeckej 
národnosti. Taktiež nemohli byť akékoľvek pochybnosti o jeho štátnej spoľahlivosti. Jeho 
správanie a služobná činnosť preukazovali absolútnu lojalitu k ČSR. V opačnom prípade 
by mu nebolo umožnené študovať na VŠ.

Na VŠ študoval aj s neskorším slovenským generálom, vtedy ešte kpt. pech. Štefanom 
Jurechom. R. Pilfousek absolvoval štúdium na VŠ v období od 1. októbra 1929 do 
30. septembra 1932. V priebehu 1. ročníka VŠ v šk. roku 1929/1930 (od 1. 10. 1929 do 

28 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Kvalifi kačná listina R. Pilfouska, časť II, roky popisu 1927 
a 1928.
29 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Kvalifi kačná listina R. Pilfouska, časť II, rok popisu 1929.
30 Rozkaz veliteľa Delostreleckého učilišťa v Olomouci č. 127/1929 z 4. 9. 1929.
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30. 9. 1930) prebiehala na škole kombinovaná výučba, teoretické štúdium sa striedalo 
s absol vovaním stáží v určených útvaroch zbraní (pozn. J. K.: dobovo „skúsené“), pričom 
R. Pilfousek taktiež absolvoval automobilový kurz v Prahe (v čase od 1. 10. do 2. 11. 1929), 
ako aj armádny plynový kurz v Olomouci (od 9. do 21. 11. 1929), oba kurzy s veľmi dobrým 
prospechom.31 V roku 1930 ešte absolvoval telegrafný kurz v Turnove (od 2. do 31. 5. 1930), 
ktorý ukončil s výborným prospechom, ako druhý medzi 27 frekventantmi kurzu.

V II. ročníku VŠ, ktorý prebiehal od 1. októbra 1930 do 30. septembra 1931, 
absolvoval spolu s ostatnými frekventantmi školy predovšetkým mimoriadne náročnú 
teoretickú časť štúdia, zameranú na stupeň divízia a zbor. Veliteľ VŠ brig. gen. František 
Hrabčík hodnotil R. Pilfouska v I. a II. ročníku školy stupňom kvalifi kácie výborný.32 
Počas štúdia na VŠV bol s účinnosťou a poradím od 1. apríla 1931 povýšený na štábneho 
kapitána delostrelectva. Najnáročnejšia časť štúdia čakala na R. Pilfouska v III. ročníku 
školy (od 1. 10. 1931 do 16. 7. 1932), ktoré bolo zamerané na stupeň divízia a zbor, 
ale aj na stupeň armáda. Na záver školy R. Pilfousek spolu s ostatnými frekventantmi 
školy absolvoval mimoriadne náročné viac dní trvajúce záverečné skúšky, ktoré úspešne 
zvládol s prospechom „dobrý“, školu ukončil v poradí ako ôsmy z 25 frekventantov VŠ.33 
Následne bol R. Pilfousek preložený s účinnosťou od 31. júla 1932 a poradím od 1. apríla 
1932 do skupiny dôstojníkov generálneho štábu.

Na VŠ bol v závere štúdia nadriadenými hodnotený ako „ľahko chápajúci, s dobrými zna-
losťami, s dobrým úsudkom, v rozhodovaní je neistý a ľahko podľahne odchylným názorom…. 
svedomitý, snaživý, v práci vytrvalý“.34 Išlo o veľmi výstižné a objektívne hodnotenie 
R. Pilfouska, ktoré sa potvrdilo v nasledujúcich rokoch. Napriek výbornému stupňu kvalifi kácie 
a služobnému hodnoteniu, už na škole vojenskí pedagógovia vystihli nedostatok R. Pilfouska, 
spočívajúci v neistote v rozhodovaní a v ľahkom podľahnutí odchylným názorom. Tieto 
postrehy signalizovali Pilfouskovu nepripravenosť riadiť štáby vyšších jednotiek a jeho 
nedostatok rozhodnosti vo velení na vyššom stupni, ktoré sú základnými predpokladmi pre 
úspešnú činnosť každého štábneho dôstojníka a vyššieho veliteľa.

Po úspešnom ukončení štúdia na VŠ bol premiestnený k veliteľstvu 2. horskej brigády 
v Spišskej Novej Vsi, patriacej pod Krajinské vojenské veliteľstvo Košice, ako prednosta 
2. a 3. oddelenia štábu. Tu vykonával povinnú jednoročnú stáž v oddeleniach štábu vyššej 
jednotky v období od 1. októbra 1932 do 14. septembra 1933. Vo svojej novej funkcii 
sa veľmi rýchlo a veľmi dobre zapracoval, u nadriadených zanechal vynikajúci dojem 
ako pracovitý a schopný dôstojník. V roku 1933 mu veliteľ 2. horskej brigády udelil 
pochvalné uznanie za výborné služby prednostu 2. a 3. oddelenia.35 V novom služobnom 
zaradení sa R. Pilfousek zoznámil so svojou budúcou manželkou Máriou Zajcovou, dcérou 
okresného náčelníka v Spišskej Novej Vsi,36 s ktorou sa v krátkom čase od zoznámenia 
dňa 2. januára 1934 oženil. Mária Zajcová bola absolventkou nemeckého gymnázia.
31 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Kvalifi kačná listina R. Pilfouska, časť II, rok popisu 1932. 
Výkaz o prospechu R. Pilfouska z Vojenského chemického ústavu v Olomouci, školy plynovej 
obrany z 21. 12. 1929.
32 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Kvalifi kačná listina R. Pilfouska, časť II., roky popisu 1930 
a 1931.
33 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Výkaz o prospechu R. Pilfouska na VŠ z 16. 7. 1932.
34 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Kvalifi kačná listina R. Pilfouska, časť II., rok popisu 1932. 
Výkaz o prospechu R. Pilfouska z Vojnovej školy v Prahe z 16. 7. 1932.
35 Pochvalné uznanie veliteľa 2. horskej brigády č. 6907/1.osob.1933 zo 14. 9. 1933. In VÚA-
VHA Praha, zb. KL a KML. Kvalifi kačná listina R. Pilfouska, časť II., rok popisu 1933.
36 Bundesarchiv Berlin, f. SOO, 380-A, spis SS-Standartenfűhrera Rudolfa Pilfouseka. Životopis 
Rudolfa Pilfouseka; Správa Márie Pilfouskovej z 28. 3. 1980 pre priateľov na Slovensku pri 
príležitosti úmrtia Rudolfa Pilfouska (archívna zbierka autora).
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Od 15. septembra1933 bol opäť premiestnený k delostreleckému pluku 2 v Plzni, kde 
bol ustanovený za veliteľa 8. batérie. V období od 19. marca do 28. júla 1934 absolvoval 
v Delostreleckom učilišti v Olomouci kurz pre veliteľov batérií. Praktickú časť kurzu 
absolvoval na delostreleckej strelnici v Plaveckom Podhradí. Aj tento kurz tak ako to bolo 
typické pre Pilfouska, absolvoval s výborným prospechom.37 Vyzdvihované boli najmä 
jeho teoretické a praktické vedomosti, ako príprava delostreleckej streľby, rozhodovanie, 
samotná delostrelecká streľba a pozorovanie.38 Pilfousek aj tu potvrdil povesť výborného 
delostreleckého dôstojníka.

Po absolvovaní veliteľského kurzu sa nevrátil ku svojmu kmeňovému útvaru, ale bol 
premiestnený k Delostreleckému učilišťu v Olomouci. MNO rozhodlo, že Pilfouskovo 
pedagogické nadanie bude využité predovšetkým vo vojenskom školstve. Aj keď svoje 
zaradenie k učilišťu neskôr účelovo komentoval ako prejav nedôvery čs. orgánov voči 
„uvedomelému Nemcovi“,39 opak bol pravdou. Tu od 30. septembra 1934 až do 22. 
septembra 1938 ako absolvent školy generálneho štábu vykonával predovšetkým funkciu 
veliteľa spravodajských kurzov určených pre dôstojníkov delostrelectva v zálohe, no bol aj 
profesorom všeobecnej taktiky a taktiky delostrelectva na jednotlivých školách a kurzoch 
Delostreleckého učilišťa. Stal sa z neho mimoriadne kvalifi kovaný vojenský pedagóg. Veliteľ 
školy brig. gen. Bedřich Ruml hodnotil Pilfouska v rokoch 1935 a 1936 ako spôsobilého 
vykonávať funkciu veliteľa oddielu a priznal mu stupeň kvalifi kácie „výborný“. Pilfousek 
bol naďalej považovaný za veľmi schopného, erudovaného a perspektívneho vojaka.

R. Pilfousek bol rozhodne nadpriemerným dôstojníkom s vynikajúcim hodnotením, 
myslením však predovšetkým delostrelcom. V každoročných hodnoteniach v druhej 
polovici tridsiatych rokov 20. storočia začali Pilfouska nadriadení pravidelne hodno tiť ako 
spôsobilého na výkon funkcie veliteľa delostreleckého oddielu, no jeho schop nosť zastávať 
funkciu dôstojníka generálneho štábu nemohli posúdiť, nakoľko takúto funkciu prakticky 
nevykonával.40 Na základe dosahovaných výsledkov bol na čs. armá dne pomery v mimoriadne 
krátkych lehotách opakovane povyšovaný. Už ku dňu 1. januára1935 bol povýšený do 
hodnosti majora generálneho štábu a po úspešnom absolvovaní skúšok na podplukovníka 
generálneho štábu v roku 1937, bol do tejto hodnosti povýšený dňom 1. júla 1938.

R. Pilfousek zažil v čs. medzivojnovej armáde mimoriadne úspešnú kariéru delo-
streleckého dôstojníka a vojenského pedagóga, lojálneho k československému štátu 
napriek tomu, že bol nemeckej národnosti. Na druhej strane sa nedokázal dostatočne 
odbremeniť od myslenia delostrelca napriek tomu, že bol štábnym dôstojníkom. Svoj 
podiel na tom malo aj MNO, ktoré mu nevytvorilo podmienky stať sa plnohodnotným 
dôstojníkom generálneho štábu, keď bol po absolvovaní VŠ využitý predovšetkým ako 
vojenský pedagóg pre delostrelectvo. Okrem povinnej ročnej služby na štábe vyššej 
jednotky v rokoch 1932/1933 žiadnu štábnu funkciu na vyšších veliteľstvách až do 
roku 1938 nevykonával. Pritom práve prvé roky po skončení VŠ boli pre dôstojníkov 
generálneho štábu kľúčové, nakoľko sa počas nich postupne podrobne oboznamovali 
s činnosťou a riadením jednotlivých oddelení štábov brigád, divízií a zborov, ale aj armád 
(v mierových podmienkach KVV). Až po získaní dostatočných skúseností so štábnou 
prácou mohli byť ustanovovaní do funkcií náčelníkov štábov divízií, zborov a armád. 

37 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Kvalifi kačná listina R. Pilfouska, časť II., rok popisu 1934.
38 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Vysvedčenie škpt. gšt. R. Pilfouska o absolvovaní kurzu pre 
veliteľov batérií, str. 2.
39 Bundesarchiv Berlin, f. SOO, 380-A, spis SS-Standartenfűhrera Rudolfa Pilfouska. Životopis 
Rudolfa Pilfouseka.
40 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Kvalifi kačné listiny R. Pilfouska, časť II, roky popisu 1936, 
1937 a 1938.
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Najschopnejší z nich, disponujúci vlastnosťami veliteľa, sa neskôr stávali veliteľmi 
divízií, zborov a armád. R. Pilfouskovi chýbali práve základné skúsenosti a rutina 
z výkonu funkcie dôstojníka generálneho štábu, ktoré mu zabránili v preorientovaní sa 
z delostrelca na dôstojníka generálneho štábu. To sa malo v krátkom čase naplno prejaviť.

Nacistické Nemecko sa od nástupu Adolfa Hitlera k moci pokúšalo o revíziu výsledkov 
prvej svetovej vojny, pričom jedným z jeho cieľov bolo aj rozbitie Československa a jeho 
pohltenie. Na dosiahnutie cieľa využívalo veľkú, niekoľkomiliónovú nemeckú menšinu, 
žijúcu predovšetkým v českom pohraničí a v mestách, ale aj diplomatický a mediálny 
nátlak. Československu hrozilo agresiou, podporovalo, vyzbrojovalo a riadilo teroristické 
skupiny nemeckých ordnerov.41 

Odpoveďou ČSR na nemecký nátlak bola mobilizácia čs. armády, ktorá prebehla od 23. 
septembra 1938 do 7. októbra1938. Pplk. gšt. R. Pilfousek bol predurčený pre mobilizáciu 
ako náčelník štábu veliteľstva 6. divízie s krycím názvom „Kalvoda“, s veliteľským 
stanovišťom v Pohořeliciach.42 Pilousek bol do funkcie ustanovený napriek tomu, že mal 
iba minimálne štábne skúsenosti, a aj to iba z výkonu funkcie prednostu 2. a 3. oddelenia 
štábu horskej brigády, z prelomu rokov 1932/1933. Ako náčelníkovi štábu divízie sa 
mu preto nepodarilo v dostatočne potrebnej miere zhostiť svojej funkcie. Svoju funkciu 
náčelníka štábu divízie v priebehu mobilizácie nezvládol, nedokázal efektívne viesť 
a riadiť štáb divízie, pri výkone funkcie bol neistý. Jeho vtedajší nadriadený, veliteľ 6. 
divízie brig. gen. František Tallavania, o schopnostiach svojho náčelníka štábu riadiť štáb 
divízie v Pilfouskovej vojnovej kvalifi kačnej liste uviedol „(síce) svedomitý, ukáznený 
a starostlivý, dokáže energicky vystupovať…. (ale) vo vedení štábu nemá prax a nevie 
účelne organizovať prácu v štábe, pri koncepcii rozkazov sa uspokojil väčšinou s úlohou 
pisára, jeho návrhy neboli premyslené, takže s rýchlosťou, akou ich podával ich tiež 
opúšťal“.43 Veliteľ divízie dokonca Pilfouska ani neohodnotil stupňom kvalifi kácie, ktorý 
by zrejme musel byť iba „vyhovujúci“, resp. nevyhovujúci“. Hodnotenie R. Pilfouska 
bolo mimoriadne negatívne a akoby prejudikovalo dôvody jeho neskoršieho zlyhania 
v bitke pri Lipowci v roku 1941. Faktom ale zostáva, že predovšetkým personálne orgány 
MNO mali veľký podiel na danom stave, nakoľko Pilfouska nenasmerovali v druhej 
polovici tridsiatych rokov 20. storočia na výkon štábnych funkcií, kde by mohol získať 
bohatšie vedomosti a skúsenosti z praktickej štábnej práce na vyšších veliteľstvách.

Výkon funkcie náčelníka štábu 6. divízie bol posledným služobným zaradením R. 
Pilfouska v československej armáde. Po mníchovskom diktáte bol jeho osud v čs. armáde 
spečatený. Nemecko vyvinulo na ČSR nátlak, na základe ktorého ďalej už nemali v čs. 
armáde vykonávať službu dôstojníci, rotmajstri a ďalejslúžiaci poddôstojníci nemeckej 
národnosti. Čs. vláda prijala vládne nariadenie č. 217/1938 Sb. z. a n. o prepustení čs. 
štátnych občanov nemeckej národnosti z vojenskej služby, na základe ktorého bol R. 
41 ŠRÁMEK, Pavel. Ve stínu Mnichova. Z historie československé armády 1932 – 1939. Praha  :  
Mladá fronta, 2008, s. 80-82, 90-98. ISBN 978-80-204-1848-7; SEGEŠ, Vladimír a kol. Vojenské 
dejiny Slovenska a Slovákov. Praha : OTTOVO NAKLADATELSTVÍ v spolupráci s VHÚ 
Bratislava, 2015, s. 266-270. ISBN 978-80-7451-469-2; HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna 
– ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska. IV. zväzok. 1914 – 1939. Bratislava : MO 
SR, 1996, s. 211-226. ISBN80-88842-05-0; STRAKA, Karel. Historie československé armády 3. 
Československá armáda, pilíř obrany státu z let 1932 - 1939. Praha : MO ČR – AVIS, 2007, s. 104-
110. ISBN 978-80-7278-376-2.
42 JOHN, Miloslav. Září 1938. II. díl. Možnosti obrany Československa. Brno : Nakladatelství 
Bonus A, 1997, s. 529-530.ISBN80-85914-45-X; http://www.brannamoc1938.eu/mobilizace/
iv-armada/zaloha-iv-armady/v-sbor/a6-pesi-divize/; http://rok1938.webnode.cz/republika-cesko-
slovenska/lev-prchala/a4-a-neruda/
43 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Kvalifi kačná listina vojnová R. Pilfouska z roku 1938.
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Pilfousek rozhodnutím MNO č. j. 18.060.Dôv.-hl.št./3.odd.1938 zo 7. októbra 1938 
prepustený z činnej vojenskej služby bez ponechania dovtedajšej hodnosti podplukovníka 
gšt.44 Pilfousek teda stratil hodnosť podplukovníka generálneho štábu čs. armády. 
Podľa uvedeného vládneho nariadenia mohli čs. štátni občania nemeckej národnosti vo 
vojenskej činnej službe požiadať o prepustenie z vojenskej služby (brannej moci), ktorá 
bola zároveň prehlásením, že nehodlajú byť naďalej vojenskými gážistami z povolania.

Bývalý dôstojník R. Pilfousek sa musel rozhodnúť o svojom ďalšom smerovaní. 
Mimoriadne pozorne vnímal vzostup nacistického Nemecka, a preto sa snažil spojiť svoj 
ďalší profesionálny a osobný život práve s nacistickým Nemeckom. Po prepustení z čs. 
armády sa obratom spojil s nemeckým vojenským pridelencom v Prahe, ktorému ponúkol 
svoje služby.45 Následne odcestoval do Stříbra, ktoré bolo na základe Mníchovskej dohody 
odstúpené Nemecku. Dňa 10. októbra 1938 už ako občan Veľkonemeckej ríše (získal 
ríšsko-nemecké štátne občianstvo) si podal prihlášku na prijatie do Wehrmachtu. Žiadosť 
bola postúpená Veliteľstvu vojenského obvodu XIII v Norimbergu. Medzitým Vrchné 
veliteľstvo Wehrmachtu (Das Oberkommando der Wehrmacht) vydalo výnos č. 310/39, 
podľa ktorého prevzatie bývalých štábnych dôstojníkov čs. armády do služby malo byť 
zamietnuté z dôvodu nedostatku miest.46 Skutočným dôvodom zamietavého stanoviska 
bola nedôvera voči bývalým čs. dôstojníkom gšt., ktorí až na malé výnimky dovtedy 
verne slúžili ČSR. Osobitným problémom pre nemeckú stranu bol práve R. Pilfousek, 
ktorý síce bol etnickým Nemcom, ale ako čs. dôstojník gšt. a vojenský pedagóg bol 
veliteľom a pedagógom spravodajských kurzov určených pre dôstojníkov delostrelectva 
v zálohe. Až dňa 25. júla 1939 obdržal rozhodnutie Veliteľstva vojenského obvodu XIII 
č. 2611/39 IIa/E z 3. 7. 1939, ktorým bola jeho žiadosť odmietnutá.

R. Pilfousek sa okrem snáh o vstup do Wehrmachtu začal angažovať v organizácii sudeto-
nemeckých dôstojníkov, ktorých zastupoval počas rokovaní s úradom splnomocnenca 
Wehrmachtu v Prahe. Jeho začínajúca pronacistická angažovanosť mu v polovici roka 
1939 vyniesla udelenie troch pamätných medailí na prvú svetovú vojnu. Išlo o maďarskú 
„Vojnovú spomienkovú medailu s mečmi a prilbou“ (udelenú 13. 6. 1939), bulharskú 
„Pamätnú medailu 1915-1918 na červenej stuhe“ (udelenú 31. 7. 1939) a „Tyrolskú 
pamätnú medailu“ (udelenú 5. 6. 1939). 47 

Príslušníkom slovenskej brannej moci

R. Pilfousek si na základe odporučenia splnomocnenca Wehrmachu v Prahe podal 
prihlášku o vstup do slovenskej armády. Situáciu mu uľahčovalo, že mal za manželku 
Slovenku a na určitý čas služobne pôsobil na Slovensku. Vzhľadom na veľmi nepriaznivú 
situáciu v slovenskej armáde, ktorá po jej vzniku 14. marca 1939 trpela absolútnym 
nedostatkom vyšších dôstojníkov a osobitne dôstojníkov generálneho štábu, bola žiadosť 
R. Pilfouska kladne vybavená a na základe telegrafi ckej výzvy z 28. augusta 1939 sa 
Pilfousek dostavil na Slovensko a bol dňom 31. augusta1939 prevzatý do slovenskej 
armády, do kmeňového počtu MNO-HVV v najvyššej dosiahnutej čs. vojenskej hodnosti 
podplukovníka generálneho štábu.48 

44 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Kvalifi kačná listina R. Pilfouska, časť I.
45 Bundesarchiv Berlin, f. SOO, 380-A, spis SS-Standartenfűhrera Rudolfa Pilfouseka. Životopis 
Rudolfa Pilfouseka.
46 Tamže.
47 In VHÚ-VHA Bratislava, f. MNO dôverné 1940, šk. 70. Vec: Zoznam cudzích vyznamenaní 
udelených pplk. gšt. Rudolfovi Pilfouskovi.
48 http://ebadatelnavha.vhu.sk/sk/islandora/object/vha%3A60649#page/1/mode/1up. (MNO, č. j. 



129

VOJENSKÁ HISTÓRIA

Vzápätí, už dňa 1. septembra 1939, bol odoslaný do poľa k veliteľstvu slovenskej poľnej 
armády „Bernolák“ ako veliteľ delostrelectva a technický poradca štábu veliteľstva poľnej 
armády v ťažení slovenskej armády proti Poľsku po boku Nemecka.49 Keďže tu vykonával 
funkciu veliteľa delostrelectva a nie niektorú zo štábnych funkcií, v jej výkone sa osvedčil. 
Jeho služba pri veliteľstve „Bernolák“ bola jedna z najľahších, akú vo svojej vojenskej 
kariére zažil, nakoľko trvala len niekoľko dní a slovenská armáda sa do frontových bojov 
zapojila iba sporadicky. Delostrelectvo v ťažení prakticky nebolo využité. Tu sa bližšie 
spoznal s viacerými významnými slovenskými vyššími dôstojníkmi, čo mu neskôr pomohlo 
adaptovať sa na slovenské pomery. V poli zotrval do 7. októbra 1939. Ťaženie mu neskôr 
prinieslo prvé slovenské vyznamenania, a to slovenské vyznamenanie „Za hrdinstvo“ 2. 
st. a Pamätnú medailu, udelené pri prvom výročí existencie Slovenskej republiky dňa 14. 
marca 1940. Ocenila ho aj nemecká strana, keď mu iba na základe zanedbateľných zásluh 
dňa 11. marca 1940 udelila „Železný kríž“ II. tr.50

Od 20. októbra1939 bol R. Pilfousek pridelený k inšpektorátu slovenskej brannej 
moci pre otázky delostrelectva a výcviku. Tu boli vhodne využité jeho vojenské odborné 
a pedagogické schopnosti.

V druhej polovici novembra 1939 sa stal pomerne prekvapivo šéfom Vzdušného 
úradu a veliteľom Vzdušných zbraní.51 Veliteľom Vzdušných zbraní sa stal predo-
všetkým z dôvodu, že bol štábnym a pôvodne delostreleckým dôstojníkom, pričom 
súčasťou VZ sa stalo podľa nemeckého vzoru aj protilietadlové delostrelectvo. Išlo 
o jeho prvú významnú veliteľskú funkciu. Funkcie sa ujal v čase, keď prebiehala 
zásadná reorganizácia Vzdušných zbraní, ktorá však nepatrila k najšťastnejším. Bol 
zrušený letecký pluk a boli utvorené samostatné letecké perute. Zároveň bola zavedená 
dvojitá podriadenosť leteckých jednotiek, ktoré patrili pod tri veliteľstvá divíznych 
oblastí (v Trenčíne, Banskej Bystrici a Prešove) a zároveň aj pod leteckú skupinu MNO-
HVV.52 Funkcia veliteľa letectva bola pre R. Pilfouska len epizodická, vykonával ju 
iba počas niekoľkých mesiacov. R. Pilfousek popri výkone funkcie šéfa VÚ a veliteľa 
VZ ako dôstojník s technickou odbornosťou, získanou pri štúdiu a výkone funkcie 
delostreleckého dôstojníka, bol zároveň poverený aj výkonom funkcie technického 
poradcu MNO-HVV.

V máji 1940, v rámci reorganizácie slovenskej armády, plk. gšt. R. Pilfousek odovzdal 
velenie VÚ a VZ novému veliteľovi gen. II. tr. A. Pulanichovi. Dňom 30. septembra 
1940 bol premiestnený k Veliteľstvu divíznej oblasti 2 v Prešove a ustanovený za 
jej veliteľa.53 Dňa 30. novembra 1940 s účinnosťou od 1. júla 1940 bol prezidentom 
Slovenskej republiky Dr. Jozefom Tisom povýšený do hodnosti plukovníka generálneho 
štábu. Nakoľko v osobe R. Pilfouska išlo o vysoko kvalifi kovaného vojenského pedagóga 
s veľkými pedagogickými skúsenosťami, bol ustanovený ako jeden z členov komisie na 
výber frekventantov v roku 1940 zriadenej Vysokej vojennej školy v Bratislave.54 Po 

205.323/dôv. 1. osob. 1939 z 28. 8. 1939. Vec: Pilfousek Rudolf, pplk. gšt. – povolanie do služby).
49 Tamže.
50 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Kvalifi kačná listina Rudolfa Pilfouska, časť I.
51 RAJNINEC, Juraj. Slovenské letectvo 1939-1944. 1. Bratislava : VITA MO SR, 1997, s. 52-
53. ISBN 80-88842-08-5.
52 Tamže, s. 52-53.
53 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Kvalifi kačná listina Rudolfa Pilfouska, časť I.
54 VHA Bratislava, f. MNO dôverné, 1940, šk. šk. 52. MNO, č. j. 153.306 Dôv./H skup.1940 
z 5. 3. 1940. Vec: Frekventanti Vysokej vojennej školy. Správa o ich náboženskom rozvrstvení; 
KOZOLKA, Jaroslav. Správa o náboženskom rozvrstvení frekventantov Vysokej vojennej školy 
z roku 1940. In Vojenská história, 2010, roč. 14, č. 4, s. 71-79. ISSN 1335-3314.
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zriadení školy vo februári 1940 minister NO ustanovil Pilfouska za riadneho profesora 
novovzniknutej Vysokej vojennej školy v Bratislave, kde pravidelne učil aj napriek 
prekážkam a problémom, vyplývajúcim z plnenia ďalších služobných povinností. 
R. Pilfousek bol na VVŠ ustanovený šéfom katedier predmetov delostrelectvo a vzdušná 
zbraň (z titulu delostreleckej odbornosti a výkonu funkcie šéfa VÚ a VZ).55

Charakteristickým pre jeho správanie z uvedeného obdobia bolo, že pri každej príleži-
tosti verejne chválil nacizmus a Veľkonemeckú ríšu, ako aj ríšskeho vodcu Adolfa Hitlera. 
Prezentoval sa ako plne pronemecky orientovaný.56 Taktiež si vybudoval nadpriemerné 
vzťahy s členmi nemeckej vojenskej misie v Bratislave a osobitne s Franzom Karmasinom, 
šéfom Detsche Partei, ktorá pôsobila na Slovensku.57 Priateľské styky udržiaval tiež 
s ďalšími vedúcimi predstaviteľmi DP a s vojenským referátom DP, ktorým poskytoval 
informácie o slovenskej armáde. Pôsobil na verejnosti ako presvedčený nacista, o ktorom 
kolovali informácie, že bol údajne (tajným) členom DP.58 

R. Pilfousek zotrval vo funkcii veliteľa VDO 2 v Prešove až do zahájenia vojny proti 
ZSSR v lete 1941. Výkon funkcie bol náročný, nakoľko musel vynakladať veľké úsilie 
predovšetkým na výcvik a riadenie divíznej oblasti podriadených jednotiek. Okrem toho 
ako profesor VVŠ často absolvoval služobné cesty do Bratislavy, kde prednášal a riadil 
svoje katedry, musel pripravovať podklady pre svoje prednášky a pod.

V júli 1941 mu bola udelená symbolická náhrada „Kríž svetovej vojny“ IV. st. (udelený 
15. 7. 1941),59 ktorý mal nosiť namiesto vyznamenaní, udelených počas prvej svetovej 
vojny a za bojovú činnosť počas nej (pamätné medaily).

Nasadenie na východnom fronte v roku 1941 a služba v zázemí

Potom, ako slovenská vláda a prezident SR Dr. J. Tiso rozhodli o nasadení slovenskej 
armády po boku Nemecka v agresii proti ZSSR, minister NO hľadal v radoch slovenskej 
armády vhodného veliteľa poľnej jednotky, ktorú chcel nasadiť čo najskôr. Medzi 
kandidátmi sa objavil aj plk. gšt. Rudolf Pilfousek, ktorý bol vybratý ako jej veliteľ 
vďaka tomu, že bol vysokým dôstojníkom generálneho štábu a veliteľom divíznej oblasti, 
vybratý, naviac bol nemeckej národnosti, v dôsledku čoho neexistovala jazyková bariéra 
pri komunikácii s nemeckými veliteľmi.60 Pilfousek však v skutočnosti nemal dostatočnú 

55 VHA Bratislava, f. MNO Dôverné, 1940, šk. 52. MNO, č. j. 151.442 Dôv./3.výcv.1940 
z 31. 1. 1940. Vec: Vysoká vojenná škola – zriadenie; KOZOLKA, Jaroslav. Vysoká vojenná škola 
1940-1945 I. In Vojenská história, č. 3, 2017. ISSN 1335-3314.
56 LACKO, Martin. Dezercie a zajatia príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 1942-
1943. Bratislava : ÚPN, 2007, s 129. ISBN 978-80-969699-4-4; VHA Bratislava, f. ŠZ X-416; 
LACKO, Martin. Slovenská republika 1939-1945. Bratislava : Perfekt a. s. a ÚPN, 2008, s. 
113. ISBN 978-80-8046-408-0. VHA Bratislava, f. ŠZ X-416, Ferdinand ČATLOŠ. Poznámky 
k slovenskému letectvu a k Slovenskému národnému povstaniu. s. 40; VHA Bratislava, f. ŠZ 
X-415, Ferdinand ČATLOŠ, Talského spisy a Čatlošove poznámky k nim. s. 39.
57 BYSTRICKÝ, Jozef (ed.) Pramene obrany. Pamäti generála Jozefa Turanca. Banská Bystrica 
: M SNP, 2012, s. 155. ISBN 978-80-89514-19-9.
58 A ÚPN Bratislava, KS ZNB S-ŠtB Bratislava, Fond starých písomností, a. č. S-6838. Správa 
Leopolda Unzeitinga z TNP Ilava z 15. 6. 1949 „Poznatky z doby tzv. Slovenského štátu o osobách, 
ktoré sa stýkali s Nemeckou stranou („DP“) a prípadne s policajnou zložkou („SD“) a ktoré 
sú, či aspoň by mohli byť v podozrení z nadmernej, resp. dobrovoľnej spolupráce s nemeckými 
nacistickými okupantmi, prípadne tiež z udavačstva“, s. 1-2.
59 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Kvalifi kačná listina Rudolfa Pilfouska, časť I.
60 MIČIANIK, Pavel. Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu (1941-1944) I. V operácii 
BARBAROSSA. Banská Bystrica : Dali – BB s. r. o., 2007, s. 61. ISBN 978-80-89090-37-2.



131

VOJENSKÁ HISTÓRIA

prax veliteľa vyššej jednotky zbraní, a štábnu prax v minulosti vykonával len krátky 
čas, mal len minimálne skúsenosti z bojovej činnosti počas vojny.61 

Dňom 22. júna 1941 bol R. Pilfousek ustanovený ministrom NO gen. I. tr. F. Čatlošom 
za veliteľa Rýchlej skupiny (RS), za náčelníka štábu RS bol určený pplk. gšt. Koloman 
Brezáni. Velenie 2. divízie, formujúcej sa z VDO 2 od Pilfouska prevzal plk. gšt. Augustín 
Malár. RS nebola organickou vyššou vojenskou jednotkou. Bola zostavená z častí viacerých 
útvarov alebo samostatných jednotiek.62 Pilfousek už krátko po ustanovení veliteľom RS 
naplno prejavil svoj pronacistický postoj. V rozpore s predstavou ministra NO gen. I. 
tr. F. Čatloša o dôvodoch nasadenia RS v ťažení proti ZSSR, uvedenou v jeho rozkaze 
vydanom pri príležitosti prekročenia hraníc RS, ktorý chápal nasadenie RS ako povinnosť 
voči (slovenskému) štátu a kresťanstvu a dôkaz vernosti a spojenectva s Nemeckom,63 
Pilfousek zaslal telegram veliteľovi nemeckej 17. armády, v ktorom ubezpečoval, že 
slovenské jednotky budú „udatne bojovať pre novú Európu Adolfa Hitlera“.64 

RS bola pod vedením R. Pilfouska nasadená v rámci nemeckej 17. armády na Ukrajine, 
kde vďaka svojej výzbroji, hlavne tankovej, plnila ofenzívne úlohy.65 Prvé vážne boje RS 
absolvovala pri Wojtkovej dňa 26. júna 1941, keď útočila na brániace sa sovietske jednotky 
(sovietska 192. horská strelecká divízia, podporovaná dvomi zborovými delostreleckými 
plukmi) za použitia tankov a delostrelectva. Sovietske delostrelectvo donútilo jednotky 
RS najprv na ústup a zaujatie obrany, no neskôr po ústupe sovietskych jednotiek dňa 27. 
júna 1941 sa im podarilo obsadiť Wojtkovú a postupovali ďalej do vnútrozemia.66 Boj 
o Wojtkovú bol pre slovenskú RS z vojenskej stránky neúspechom.

Následne sa RS presúvala cez rieku San, pričom sa úspešne zúčastnila útočných 
operácií Wehrmachtu, podarilo sa jej obsadiť sovietske opevnenia pri Załuži.67 

Na základe rozkazu ministra NO gen. I. tr. F. Čatloša došlo k premenovaniu RS na 
Rýchlu brigádu,68 ako aj k jej doplneniu a reorganizácii, ktorá trvala až do 12. júla 1941.69 
Okrem doplnenia a reorganizácie dostala RB aj delostrelecký pluk. Plk. gšt. R. Pilfousek 
naďalej zostal veliť tomuto vojenskému telesu. Štáb RB bol zložený z frekventantov 
VVŠ, ktorých Pilfousek krátko pred nasadením RS na front vyučoval na VVŠ, ako 
aj z radových dôstojníkov zbraní.70 Na rozdiel od Pilfouska, účastníka záverečných 

61 BYSTRICKÝ, Pramene, ref. 57, s. 155 a 219.
62 Rýchla skupina pozostávala z veliteľstva, Jazdeckého priezvedného oddielu 2, II. 
motorizovaného pešieho práporu pešieho pluku 6, I. oddielu delostreleckého pluku 11, Práporu 
útočnej vozby, spojovacej roty a pomocných jednotiek. In KLIMENT, Charles K. Slovenská 
armáda 1939-1945. Plzeň : Mustang s. r. o., 1996, s. 83-84. ISBN 80-7191-132-1; MIČIANIK, 
Slovenská armáda, ref. 60, s. 64-65.
63 Kol. aut. Prehľad operácií slovenskej armády od 23. júna do 30. júla 1941. Bratislava : MNO, 
Čas, 1942, s. 6-7.
64 Kol. aut. Ťaženie slovenskej rýchlej skupiny (brigády) v SSSR od 23. júna do 30. júla 1941. 
Bratislava : MNO, Čas, 1942. s. 12.
65 MIČIANIK, Slovenská armáda, ref. 60, s. 62-63.
66 Tamže, s. 68-72.
67 VHA Bratislava, f. ŠZ, X-39. STRAKA, Ján. Spomienky na udalosti a osoby rokov 1938 – 
1945, s. 12-13; BYSTRICKÝ, Jozef. Ťaženie slovenskej armády na východnom fronte v roku 1941. 
In Vojenská história, 1998, roč. 2, č. 2, s. 41. ISSN 1335-3314; CSÉFALVAY, Jozef. František a kol. 
Vojenské dejiny Slovenska. V. zväzok (1939-1945). Bratislava : Magnet press, Slovakia s. r. o., 2008, 
s. 80-81. ISBN 978-80-89169-16-0.
68 VHA Bratislava, f. 55-57-4, šk. 57. Veliteľstvo armády, č. j. 107.086/Taj.oper.1941. Operačný 
rozkaz č. 5 zo 7. 7. 1941.
69 Tamže, s. 81.
70 Náčelníkom štábu RS bol frekventant VVŠ mjr. jazd. Július Nosko, ktorý nahradil pplk. gšt. 
Kolomana Brezániho, prednostom 3. (operačného) oddelenia štábu RS frekventant VVŠ stot. jazd. 
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bojov prvej svetovej vojny, členovia jeho štábu boli zväčša mladí dôstojníci, ktorí mali 
minimálne bojové skúsenosti, a to iba z poľského ťaženia v roku 1939. Náčelníkom štábu 
RB bol frekventant VVŠ mjr. jazd. Július Nosko. RB bola zaradená do zostavy XXXXIX. 
horského zboru nemeckej armády, ktorému velil genmjr. Ludwig von Kübler.71 Tu bola 
RB podriadená nemeckej 97. ľahkej pešej divízii.72

Jej najvýznamnejším bojovým vystúpením bola bitka pri Lipovci (na Ukrajine), ktorá 
prebehla v dňoch 22. – 23. júla 1941. RB dostala úlohu prelomiť Stalinovu líniu, keď 
sa nemeckým jednotkám podarilo dobyť Vinnicu a zatlačiť sovietske vojská smerom 
na juhovýchod. RB ako jedinej tankovej jednotke zboru pripadla úloha v prvej línii 
tvoriť hrot útočiacich jednotiek, ktorá mala prenasledovať nepriateľské vojská. Mala 
za úlohu postupovať po osi Gumennoje – Michajlovska – Ščaslivá – Lipovec – Iliňce, 
zaistiť priestor Lipovec – Iliňce a znemožniť ústup sovietskych jednotiek na juhovýchod. 
Sovietske jednotky mala prenasledovať až po Granov.73 Pri príprave a riadení útočnej 
operácie RB sa opätovne prejavili veliteľské a štábne nedostatky R. Pilfouska, ktoré 
v konečnom dôsledku spôsobili porážku RB v samotnej bitke pri Lipovci, ako aj vysoké 
ľudské a materiálne straty.74 Pilfousek niesol na nepriaznivom priebehu útočnej operácie 
RB svoj významný diel zodpovednosti, keď v snahe splniť rozkaz veliteľa XXXXIX. 
horského zboru čo najskôr a za každú cenu, nevenoval príprave útočnej operácie náležitú 
pozornosť. Predovšetkým nezabezpečil prieskum v priestore operačného nasadenia silami 
a prostriedkami RB napriek tomu, že mal k dispozícii motorizovaný priezvedný oddiel 
(vznikol zlúčením motorizovaných častí JPO 1 a JPO 2). Bezdôvodne sa spoľahol na 
informácie od prieskumného oddielu nemeckej 97. ľahkej pešej divízie, že RB nemá pred 
sebou nepriateľa.75 Preto nevyužil vlastný priezvedný oddiel na prieskum, nepožiadal ani 
o letecký prieskum a podporu,76 čo bolo priam v rozpore so zásadami plánovania útočnej 
operácie, čo sám vyučoval na bratislavskej VVŠ. Na RB čakala v pripravených obranných 
postaveniach čerstvá sovietska 44. horská strelecká divízia.77 Priebeh samotného boja 
bol plne v réžii protivníka. Sovietska divízia, ktorá včas zaujala obranu, krvavo odrazila 
útok nič netušiacej RB, ktorá postupovala v kolóne. RB bola napadnutá delostreleckou 
paľbou, pričom protivníkove delostrelectvo pokračovalo v priehradnej delostreleckej 
paľbe, ktorá bránila ústupu slovenských jednotiek.78 RB napriek nepriaznivému vývoju 
sa ďalej snažila dobyť Lipovec, pričom sovietska 44. hsd zahájila rozsiahly protiútok. 
Našťastie sa jej nepodarilo zničiť hlavné sily RB, preto prešla do obrany.79 RB bola 
významne oslabená, utrpela veľké straty a jej časť bola obkľúčená. Pilfousek napriek 
tejto nepriaznivej situácii súhlasil s jej ďalším nasadením napriek tomu, že nemal 
prehľad o situácii, stratil spojenie s viacerými vlastnými jednotkami. RB. Ako veliteľ 
RB aj v ďalších fázach bitky veliteľsky zlyhal, keď fakticky nedokázal riadiť podriadené 

Ján Straka. MIČIANIK, Pavel. Veteráni východného frontu v povstaní. Pôsobenie niektorých 
vyšších povstaleckých dôstojníkov na východnom fronte. In SYRNÝ, Marek a kol. Kolaborácia 
a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej sféry vplyvu v rokoch 1939-1945. Banská Bystrica : 
M SNP, 2009. s. 276. ISBN 978-80-970238-2-9.
71 CSÉFALVAY a kol. Vojenské dejiny, ref. 67, s. 81.
72 Tamže, s. 82-83.
73 MIČIANIK, Veteráni, ref. 70, s. 276; CSÉFALVAY a kol., Vojenské dejiny, ref. 67, s. 81-82.
74 HRADSKÁ, Katarína – KAMENEC, Ivan a kol. Slovensko v 20. storočí. Slovenská republika 
1939-1945. Bratislava : VEDA, 2015, s. 330-331. ISBN 978-80-224-1351-0.
75 MIČIANIK, Slovenská armáda, ref. 60, s. 97.
76 Tamže, s. 103.
77 Tamže, s. 98-99.
78 Tamže, s. 104-108.
79 BYSTRICKÝ, Ťaženie, ref. 67, s. 45.
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jednotky. Našťastie na rozkaz prezidenta SR a po prehodnotení situácie RB veliteľom 
zboru gen. Kűblerom nakoniec RB nebola nasadená na dobytie Lipovca.80 

Nesplnil sa predpoklad veliteľa XXXXIX. horského zboru, ktorý očakával veľké 
víťazstvo pri minimálnych stratách a mnoho zajatcov.81 Je však potrebné objektívne 
konštatovať, že nezanedbateľný podiel na prehre RB mal aj veliteľ XXXXIX. horského 
zboru. Ten pred začatím operácie na R. Pilfouska naliehal, aby aj bez vykonania vlastného 
prieskumu realizoval útočnú operáciu.

Aj napriek katastrofálnemu výsledku bitky pri Lipovci, za ktorý niesol významný 
diel viny práve veliteľ RB,82 bol Rudolf Pilfousek neskôr za boje pri Lipovci, Sane 
a Wojtkovej vyznamenaný vysokým slovenským vojenským vyznamenaním Slovenským 
vojenným víťazným krížom III. tr. Pilfouska tiež ocenila nemecká strana, keď mu bol dňa 
11. augusta 1941 udelený Železný kríž I. tr. Nemecká strana k dôstojníkom RB zaujala 
stanovisko, že sa v boji neosvedčili a naopak, R. Pilfouska vyhodnotila pozitívne.83 
Reálna situácia však bola opačná. Keďže nebolo možné na Slovensku samotnú bitku 
a slovenské straty zamlčať, médiá na Slovensku priebeh bitky a straty propagandisticky 
zahmlili a bitku vykreslili ako slovenské víťazstvo.84 

R. Pilfousek sa s RB zúčastnil ešte bojov pri Illiňcoch, no minister NO gen. I. tr. 
F. Čatloš pod vplyvom udalostí pri Lipovci rozhodol, že plk. gšt. R. Pilfouska odvolá 
z velenia RB. Čatloš neskôr ohodnotil veliteľské schopnosti Pilfouska slovami: 
„V Lipowci…. zapríčinil Slovákom citeľné straty, keď nerozvážne ich hnal do boja proti 
presile a dobre pripravenému postaveniu sovietskej obrany.“ Na základe Pilfouskovho 
zlyhania dospel k záveru že „…. ho už nepoužijem na zodpovednú funkciu, kde sa vyžaduje 
operačná schopnosť a rozvážnosť i zodpovednosť“.85 Na základe rozkazu ministra NO sa 
Pilfousek dňa 26. augusta 1941 vrátil späť na Slovensko.86 Minister NO gen. I. tr. F. 
Čatloš Pilfouskovi nikdy neodpustil výsledok bitky pri Lipovci (na Ukrajine),87 nakoľko 
sa prvé väčšie bojové nasadenie slovenskej armády skončilo porážkou. Rozhodol sa, 
že R. Pilfousek už nebude veliť žiadnej frontovej divízii a neskôr aj napriek snahám 
nemeckej vojenskej misie zamedzil povýšeniu R. Pilfouska do generálskej hodnosti.88 

R. Pilfousek sa na Slovensko vrátil ako neúspešný veliteľ. Jeho charizma ako vynikajúceho 
dôstojníka gšt. a delostreleckého odborníka po bitke pri Lipovci úplne vyprchala. Na Slovensku 
neboli voči nemu zo strany nadriadených brané žiadne ohľady. V kvalifi kačnej listine za rok 
1941 bol napriek tomu hodnotený celkom priaznivo, ako dôstojník „schopný k výkonu funkcie 
náčelníka štábu, upotrebiteľný všestranne, hlavne ako dôstojník gšt. a delostrelec, spôsobilý 
pre velenie pluku, ako náčelník štábu a ako dôstojník gšt. po určitej dobe s predpokladmi pre 

80 Tamže, s. 122-123.
81 MIČIANIK, Veteráni, ref. 70, s. 276-277.
82 ŠTEFANSKÝ, Václav. Generál Ferdinand Čatloš. Bratislava : VITA MO SR, 1998, s. 44. 
ISBN 80-88842-13-1.
83 SNA, f. Alexandrijský archív, II C 906. Krátka správa o boji pri Lipovci z 22. 7.
84 MIČIANIK, Slovenská armáda, ref. 60, s. 137.
85 VHA Bratislava, f. gen. Ferdinand Michal Čatloš 1914-1971 (pozostalosť) šk. 4. Ferdinand 
ČATLOŠ: Dejinná retrospektíva – výklad o mojej činnosti za 2. svetovej vojny (49 s.); ŠTEFANSKÝ, 
Generál Ferdinand Čatloš, ref. 82.
86 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Kvalifi kačná listina R. Pilfouseka, časť I.
87 STANISLAV, Ján. Ferdinand Čatloš v perimetri kolaborácie a odboja. In SYRNÝ, Marek 
a kol. Kolaborácia a odboj na Slovensku a v krajinách nemeckej sféry vplyvu v rokoch 1939-1945. 
Banská Bystrica : M SNP, 2009. s. 329. ISBN 978-80-970238-2-9; MIČIANIK, Slovenská armáda, 
ref. 60, s. 130, 137.
88 Tamže, s. 333.
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velenie vyššej jednotke“.89 Bola mu priznaná schopnosť viesť divíziu v dobe mieru ako veľmi 
dobrá, no spôsobilosť na velenie najbližšej vyššej jednotky alebo k zastávaniu najbližšie 
vyššej funkcii podľa hodnotenia neprichádzala do úvahy. Generálny inšpektor brannej moci 
gen. A. Čunderlík hodnotil u R. Pilfouska stupeň jeho kvalifi kácie už iba ako „veľmi dobrý“. 
Pilfouskovi boli v hodnotení tradične priznané vynikajúce schopnosti na výchovu a výcvik 
podriadených, hlavne v pozícii profesora delostrelectva na VVŠ.90 

Pilfousek bol po návrate na Slovensko tzv. „uprataný“. Od 1. septembra 1941 sa stal 
zastupujúcim veliteľom Vysokej vojennej školy v Bratislave, nakoľko veliteľ školy plk. 
gšt. A. Malár bol menovaný za vojenského pridelenca v Berlíne. Funkciu zastupujúceho 
veliteľa VVŠ vykonával do 28. februára 1942,91 nakoľko v mesiaci február 1942 bol 
ukončený I. kurz VVŠ frekventantov oddelenia „A“ (gšt.) a „B“ (int.) a absolventi školy 
boli dňa 14. februára 1942 slávnostne vyradení.92 Po skončení I. kurzu VVŠ bol od 1. 
marca 1942 zriadený niekoľkotýždňový veliteľský kurz (pre veliteľov plukov), ktorého 
sa zúčastnili vybraní vyšší dôstojníci zbraní, velitelia plukov, resp. perspektívni vyšší 
dôstojníci, s ktorými sa počítalo pre výkon funkcií veliteľov plukov.93 Za veliteľa tohto 
kurzu bol menovaný plk. gšt. R. Pilfousek, pričom kurz prebiehal v odvode Divíznej 
oblasti 2, sídlom kurzu bol Prešov.94 

Od 1. marca 1942 bol R. Pilfousek opäť ustanovený za veliteľa vyššej jednotky – 
veliteľstva DO 2 v Prešove, pričom v tejto funkcii zotrval do 31. júla 1942.95 Pilfouskovi 
v hodnotení za rok 1942 nový veliteľ Pozemného vojska gen. I. tr. A. Pulanich priznal 
iba schopnosť viesť pluk a výkon funkcie náčelníka štábu, pričom jeho schopnosti boli 
naviac hodnotené už iba ako „dobré“, teda priemerné. Veliteľ PV zároveň konštatoval 
„nie (upotrebiteľný) ako veliteľ divízie, no upotrebiteľný ako profesor na VVŠ a náčelník 
štábu“. V hodnotení sa mu dokonca vytýkalo, že neovláda úplne služobný jazyk, čo malo 
mať nepriaznivý vplyv na jeho vojenskú hodnotu.96 Závery hodnotenia za rok 1942 sa 
úplne zhodovali so závermi Pilfouskovho služobného hodnotenia za rok 1943.97

Opäť na východnom fronte

Jedným z permanentných problémov slovenskej brannej moci počas jej ťaženia proti 
ZSSR bol nedostatok vhodných kandidátov na veliteľov divízií v poli. Do tohto problému 
zasahovala aj nemecká strana. V lete 1942 bol veliteľom Zaisťovacej divízie plk. pech. 
Pavol Kuna, voči veleniu ktorého boli z nemeckej strany veľké výhrady. Predseda 
slovenskej vlády Dr. Vojtech Tuka na základe dohovoru s nemeckým veliteľom Ukrajiny 
gen. Karlom Kitzingerom dohodli bez vedomia ministra NO gen. I. tr. F. Čatloša výmenu 
veliteľa ZD, ktorého mal nahradiť práve plk. gšt. R. Pilfousek. Zaujímavá bola pritom 

89 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Kvalifi kačná listina R. Pilfouska, časť II, rok popisu 1941.
90 Tamže.
91 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Kvalifi kačná listina R. Pilfouska, časť I.
92 KOZOLKA, Jaroslav. Vysoká vojenná škola 1940-1945. II. časť. In Vojenská história, 2015, 
roč. 19, č. 4, s. 80-81. ISSN 1335-3314.
93 VHÚ Bratislava, f. MNO 1942, šk. 265. VVŠ, č. j. 93.109 dôv.II/1.-1942 z 18. 2. 1942. Vec: 
Veliteľský kurz – zriadenie.
94 VHÚ Bratislava, f. MNO 1942, šk. 265. VVŠ, č. j. 93.110 dôv.II/1.-1942 z 18. 2. 1942. Vec: 
plk. gšt. Rudolf Pilfousek – ustanovenie.
95 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Kvalifi kačná listina R. Pilfouska, časť I.
96 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Vložka k čistopisu kvalifi kačnej listiny, časť II, R. Pilfouska, 
rok popisu 1942.
97 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Vložka k čistopisu kvalifi kačnej listiny, časť II, R. Pilfouska, 
rok popisu 1943.
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argumentácia gen. Kitzingera pre túto voľbu, ktorú odôvodňoval tým, že ZD nepotrebuje 
bojového veliteľa, ale človeka s administratívnymi schopnosťami, ktorý dokonale ovláda 
nemecký jazyk.98 Táto argumentácia naznačuje, že aj nemecká strana si uvedomovala 
nižšiu „bojovú hodnotu“ plk. R. Pilfouska. Na základe zákulisných rokovaní bol R. 
Pilfousek nakoniec opätovne odoslaný do poľa, od 1. augusta 1942 bol ustanovený za 
veliteľa nie prvosledovej bojovej Rýchlej divízie, ale ako veliteľ ZD,99 plniacej úlohy 
na okupovanom území Ukrajiny a postupne aj na južnom Bielorusku. Jej úlohou bol boj 
s partizánmi v zápolí a v prifrontovom pásme, predovšetkým však ochrana železničnej 
siete, ktorá bola kľúčová pre prepravu vojsk, techniky a materiálu na front a z frontu.

Rudolf Pilfousek sa počas nasadenia u ZD prejavil ako aktívny veliteľ, ktorý sa so 
zverenými jednotkami snažil energicky bojovať proti partizánom. Dôraz v činnosti ZD 
kládol na aktívne ofenzívne akcie voči partizánom, s ktorými ZD počas jeho velenia 
viedla pomerne ťažké boje,100 organizoval protipartizánske akcie.101 

O tvrdosti bojov s partizánmi hovorí aj skutočnosť, že 15. novembra 1942 sa aj sám 
veliteľ ZD plk. gšt. Rudolf Pilfousek dostal aj so svojím štábom a SPO do obkľúčenia 
jedného z partizánskych zväzkov pri Chvojnikoch, zo zovretia ktorého sa nakoniec 
slovenským jednotkám podarilo vyslobodiť.102 

R. Pilfousek pristupoval k plneniu protipartizánskych úloh ZD aktívne, od slovenského 
MNO požadoval doplnenie a posilnenie ZD, no minister NO gen. I. tr. F. Čatloš zaujal 
k jeho návrhom zamietavý postoj. Usmernil ho k zabráneniu chýb z minulosti, pre ktoré 
dochádzalo k zbytočným stratám pre taktickú neúmernosť (nedostatok síl na plnenie 
zadaných úloh).103 Pilfousek nerešpektoval ministrove usmernenia a pokyny. V rozpore 
s nimi navrhoval nemeckému veleniu využiť ZD na výslovné ofenzívne akcie voči 
partizánskym zväzkom a jednotkám.104 Tieto Pilfouskove aktivity neboli ministrovi 
NO po vôli, nakoľko Čatlošova predstava poľnej služby ZD bola skôr vo vykonávaní 
defenzívnych, strážnych úloh, bez aktivít smerom k partizánom.105 

98 ALU SNK Martin, f. F. Čatloš, sign. 129 I 6, ČATLOŠ Ferdinand. Zaisťovacia (technická) 
divízia a jej velitelia; MIČIANIK, Pavel. Slovenská Zaisťovacia divízia na okupovaných územiach 
Ukrajiny a južného Bieloruska (január – august 1942). In Vojenská história, roč. 10, 2006, č. 4, s. 
58. ISSN 1335-3314.
99 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Kvalifi kačná listina R. Pilfouska, časť I.; BAKA, Igor – 
CSÉFALVAY, František a kol. Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny. Bratislava : Pro 
Militaria Historica, 2015, s. 44-45. ISBN 978-80-970768-2-5; MIČIANIK, Veteráni, ref. 70, s. 278.
100 Do priestoru ZD sa v novembri roku 1942 presunuli mohutné partizánske zväzky plk. S. A. 
Kovpaka a A. N. Saburova, ktoré sebavedomo útočili aj na väčšie nemecké, ale aj slovenské vojenské 
jednotky. In CSÉFALVAY a kol., Vojenské dejiny, ref. 67, s. 90-91; MIČIANIK, Pavel. Slovenská 
armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu (1941-1944) II. Zaisťovacia divízia a železniční pionieri. 
Banská Bystrica : DALI-BB, 2008, s. 137, 151-155, 162-166. ISBN 978-80-89090-48-8.
101 AM SNP Banská Bystrica, f. XII, pr. č. 102/67. Dušan JAMRIŠKA. Zaisťovacia divízia 
v ZSSR – spomienka. s. 20-21; BYSTRICKÝ, Jozef. Zaisťovacia divízia na okupovanom území 
Ukrajiny a Bieloruska (september 1941 – november 1942). In Vojenská história, 1999, roč. 3, č. 4, 
s. 39-40. ISSN 1335-3314.
102 VHA Bratislava, f. ZD, šk. 1. Hlásenie za dobu od 11. 11. do 10. 12. 1942; BYSTRICKÝ, 
Zaisťovacia divízia, ref. 101, s. 48-49; LACKO, Dezercie, ref. 56, s. 69.
103 BYSTRICKÝ, Zaisťovacia divízia, ref. 101, s. 50; MIČIANIK, Pavel. Rok 1942 – obdobie 
najväčšieho operačného nasadenia slovenskej armády na východnom fronte. In UHRIN, Marian 
a kol. Slovensko v roku 1942. Politika – armáda - spoločnosť. Banská Bystrica : M SNP, 2013, s. 
69-70. ISBN 978-80-89514-24-3.
104 MIČIANIK, Rok 1942, ref. 103, s. 70-71.
105 VHA Bratislava, f. gen. Ferdinanda Čatloša (1914-1971 (pozostalosť), šk. 4. Hlásenie veliteľa 
pohotovostného oddielu zbrojníka A. Sedláčka Kubalovi z 9. 12. 1944; ABS Praha, f. 135, 135-2-1, 



136

VOJENSKÁ HISTÓRIA

Veliteľ ZD riadil rozsiahle očisťovacie akcie proti partizánom trvajúce od 16. decembra 
1942 do 11. januára 1943 v priestore západne od Mozyra a v období od 22. januára 1943 do 5. 
februára 1943 v priestore tzv. Mokrého trojuholníka (pri Chvojnikoch) spolu s nemeckými 
jednotkami.106 Tieto akcie prinášali slovenským jednotkám straty, čo sa odzrkadľovalo 
v narastaní prejavov vnútornej krízy v jednotkách.107 Pilfousek za svojho velenia presadzoval 
tvrdší postup nielen proti partizánom, ale aj proti civilnému obyvateľstvu, podporoval 
nehumánne akcie proti civilnému obyvateľstvu.108 Jeho postoj bol zreteľný napr. aj z toho, 
že zabránil vyšetreniu masakru v Maloduši, spáchaného príslušníkmi pešieho pluku 102, 
ku ktorému došlo na základe iniciatívy veliteľa pešieho pluku 102 pplk. pech. Michala 
Lokšíka dňa 2. augusta 1942.109 U slovenských vojakov, ktorí dezertovali od ZD, požadoval 
ich dôsledné vyšetrenie ako páchateľov vojenskej zrady.110 

R. Pilfousek bol ako veliteľ ZD pre svoj pozitívny postoj k Nemcom a pre neustále 
podceňovanie slovenských vojakov u dôstojníkov neobľúbený.111 Nedokázal odstrániť 
bariéru nedôvery medzi ním a slovenskými dôstojníkmi. V popularite medzi mužstvom 
ZD mu nepomohlo ani vyhlásenie stanného práva za zločin zbehnutia k nepriateľovi 
a zločin vojenskej zrady v ZD dňa 9. júna 1943, ako reakcia na množiace sa dezercie 
slovenských vojakov.112 Jeho negatívny postoj k slovenským dôstojníkom a vojakom, 
ich podceňovanie, ako aj nekritické velebenie nemeckej armády, mu ešte viac priťažili 
u ministra NO gen. I. tr. F. Čatloša.

V poli R. Pilfousek zotrval ako veliteľ ZD po dobu jedného roku, pričom v závere 
poľnej služby ešte stihol na základe rozkazu ministra NO gen. I. tr. F. Čatloša vykonať 
reorganizáciu ZD na 2. pešiu divíziu, na ktorú bola ZD premenovaná dňom 1. augusta 
1943.113 Nemecký vodca Adolf Hitler za verné služby a prínos k ťaženiu proti ZSSR, 
za zásluhy v boji proti partizánom Pilfouska dňa 9. júla 1943 vyznamenal „Záslužným 
krížom Radu nemeckého orla“ I. tr. s mečmi.114 

list pplk. pech. Michala Lokšíka Koboldovi z 18. 1. 1945.
106 MIČIANIK, Rok 1942, ref. 103, s. 71-72.
107 BYSTRICKÝ, Jozef. Vojenské trestné právo a trest smrti v slovenskej armáde po vstupe 
Slovenskej republiky do vojny proti ZSSR. In SYRNÝ Marek a a kol. Slovensko v roku 1941. 
Politika – armáda – spoločnosť. Banská Bystrica : M SNP, 2012. s. 68-69. ISBN 978-80-89514-07-6.
108 HRADSKÁ, KAMENEC a kol. Slovensko, ref. 74, s. 331-332.
109 BAKA, Igor – CSÉFALVAY, František – KRALČÁK, Peter a kol. Ferdinand Čatloš – vojak 
a politik. Bratislava : Pro Militaria Historica v spolupráci s VHÚ, 2011. s. 157-158. ISBN 978-80-
970768-0-1; LACKO, Martin. Dezercie a zajatia príslušníkov Zaisťovacej divízie v ZSSR v rokoch 
1942-1943. Bratislava : ÚPN, 2007. s 67-68. ISBN 978-80-969699-4-4; CSÉFALVAY, František 
a kol. Vojenské dejiny Slovenska. V. zväzok (1939-1945). Bratislava : Magnet press, Slovakia s. r. o., 
2008. s. 82. ISBN 978-80-89169-16-0.
110 BYSTRICKÝ, Jozef. Zaisťovacia divízia na okupovanom území Ukrajiny a Bieloruska 
(november 1942 – október 1943). In Vojenská história, 2000, roč. 4, č. 3/4, s. 39. ISSN 1335-3314. 
BYSTRICKÝ, Jozef. Vojenské trestné právo a trest smrti v slovenskej armáde po vstupe Slovenskej 
republiky do vojny proti ZSSR. In SYRNÝ, Marek a kol. Slovensko v roku 1941. Politika – armáda 
– spoločnosť. Banská Bystrica : M SNP, 2012. s. 68-69. ISBN 978-80-89514-07-6.
111 AM SNP Banská Bystrica, pozostalosť J. Šolca, šk. 11, pr. č. S 124/86, plk. Jozef TURANEC 
: Vojnový denník (20. 6. – 19. 9. 1941), s. 67.;  MIČIANIK, Slovenská armáda, ref. 60, s. 130..
112 BYSTRICKÝ, Jozef. Na oboch stranách frontu (Slováci na východnom fronte v roku 1943). In 
LEPIŠ, Juraj a kol. Slovensko v roku 1943. Politika – armáda - spoločnosť. Banská Bystrica : M SNP, 
2015. s. 57. ISBN 978-80-89514-33-5; HRADSKÁ, KAMENEC a kol. Slovensko, ref. 74, s. 332.
113 MIČIANIK, Pavel. Rok 1943 v nasadení slovenskej armády na východnom fronte. In LEPIŠ, 
Juraj a kol. Slovensko v roku 1943. Politika – armáda – spoločnosť. Banská Bystrica : M SNP, 2015. 
s. 45-46. ISBN 978-80-89514-33-5.
114 VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Kvalifi kačná listina R. Pilfouska, časť I.
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Rudolf Pilfousek divíziu odovzdal 10. augusta 1943 novému veliteľovi plk. gšt. 
Karolovi Peknikovi.115 Z poľa na Slovensko sa vrátil až 24. augusta 1943. Po návrate 
absolvoval zdravotnú dovolenku. Od 1. novembra 1943 bol ustanovený za veliteľa 
jednotiek a výcviku OPL v Banskej Bystrici, pričom túto funkciu vykonával až do 1. 
februára 1944. V marci 1944, pri príležitosti 5. výročia vzniku SR, bol R. Pilfouskovi 
udelený slovenský „Vojenný víťazný kríž“ II. st. (za zásluhy, bez mečov).

Ako sa blížil východný front smerom k slovenským hraniciam, bolo ministrovi 
NO a MNO zrejmé, že bude potrebné začať s opevňovaním severovýchodných hraníc 
Slovenska. Preto po predchádzajúcej dohode s nemeckou stranou, na základe rozhodnutia 
ministra NO gen. I. tr. F. Čatloša, bol R. Pilfousek od 1. februára 1944 ustanovený za 
veliteľa Veliteľstva opevňovacích prác na Východnom Slovensku (zriadenom dňa 26. 
januára 1944), so sídlom v Prešove.116 Pilfousek sa z titulu veliteľa VOP zásadným 
spôsobom podieľal na príprave obrany severovýchodných hraníc Slovenska. V marci 
1944 sa zúčastnil rokovania slovenskej vojenskej delegácie s maďarským vojenským 
velením v Budapešti o možnostiach spolupráce, styku a spojenia slovenskej a maďarskej 
armády v obrannom priestore vo Východných Karpatoch (maďarská strana budovala tzv. 
Arpádovu obrannú líniu).117 R. Pilfousek ako veliteľ VOP dostal za úlohu rekognoskovať 
priestor obrany na východných hraniciach Slovenska a vypracovať návrh koncepcie 
obrany. Spolu s ďalšími štábnymi dôstojníkmi a frekventantmi II. kurzu VVŠ a ďalšími 
určenými dôstojníkmi mal za úlohu vypracovať konkrétny návrh na použitie vojenských 
jednotiek v priestore obrany.118 V apríli 1944 bol hotový prieskum obrany a následne bol 
vypracovaný plán opevnení.119 Ku dňu 8. mája 1944 bol R. Pilfousek popri ponechaní 
vo funkcii veliteľa opevňovacích prác ustanovený aj za veliteľa 2. divíznej oblasti 
s veliteľstvom v Prešove,120 neskôr premiestnenom do Liptovského Mikuláša. VDO 2 
malo mať len najpotrebnejší personál a malo plniť mierový chod služby. Po vytvorení 
Armádneho veliteľstva (tzv. Východoslovenskej armády) plk. gšt. Rudolfovi Pilfouskovi 
nebol ponúknutý adekvátny veliteľský post, na krátky čas vykonával funkciu zástupcu 
veliteľa VSA.121 Agenda VOP bola postupne pridelená veliteľstvu VSA. Služba R. 
Pilfouska v slovenskej brannej moci sa v lete 1944 nezadržateľne blížila k svojmu záveru.

V službách Waffen-SS

Na základe medzištátnej dohody uzatvorenej dňa 7. júna 1944 medzi Slovenskou 
republikou a Nemeckou ríšou o splnení brannej povinnosti slovenských štátnych 
príslušníkov nemeckej národnosti v nemeckých branných silách a vo Waffen-SS122 došlo 

115 MIČIANIK, Veteráni, ref. 70, s. 289.
116 HRADSKÁ, KAMENEC, Slovensko, ref. 74, s. 324; PAŽUROVÁ, Helena. Východoslovenská 
armáda. Horúce leto 1944 na východnom Slovensku. Banská Bystrica : M SNP, 2012, s. 30-33. 
ISBN 978-80-89514-05-2.
117 Tamže. s. 34-35; BAKA, CSÉFALVAY, KRALČÁK a kol. Ferdinand Čatloš, ref. 109, s. 211.
118 PAŽUROVÁ, Východoslovenská armáda, ref. 116, s. 61.
119 Tamže, s. 39-45.
120 Tamže, s. 68.
121 KRALČÁK, Peter. Pracovné jednotky slovenskej armády. Bratislava : Pro Militaria Historica 
v spolupráci s VHÚ, 2014, s. 136. ISBN 978-80-970768-1-8.
122 CSÉFALVAY, František – KÁZMEROVÁ, Ľubica. Slovenská republika 1939-1945. 
Chronológia najdôležitejších udalostí. Bratislava : HÚ SAV, 2007, s. 120. ISBN 978-80-969782-2-
9; SCHVARC, Michal. Heimatschutz – medzi realitou a ilúziou (organizácia a formovanie nemeckej 
domobrany). In Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov III. (Povstanie roku 
1944). Zborník príspevkov z tretieho sympózia Katedry histórie Filozofi ckej fakulty UCM Trnava, 
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v auguste 1944 k prepusteniu príslušníkov slovenskej brannej moci, vojakov z povolania 
nemeckej národnosti zo slovenskej armády. Medzi prepustených dôstojníkov nemeckej 
národnosti patril aj plk. gšt. R. Pilfousek. Do zálohy bol prepustený dňom 21. augusta 
1944123. Títo vojaci z povolania boli následne povolaní do Waffen-SS, kde im boli 
priznané hodnosti získané v slovenskej armáde.124 Pre objektivitu je potrebné uviesť, že 
z ich strany nešlo o dobrovoľné rozhodnutie, ale o povinnosť ako etnických Nemcov 
podriadiť sa nemeckej brannej moci a nastúpiť službu vo Waffen-SS, nakoľko brannú 
povinnosť mohli vykonávať ako cudzí štátni príslušníci iba vo Waffen-SS.

Pri vstupe k Waffen-SS bola Pilfouskovi priznaná hodnosť SS-Standartenführer 
(plukovník SS), ktorú mal až do konca druhej svetovej vojny. Po prijatí do Waffen-SS 
spolu s časťou ďalších, pôvodne slovenských dôstojníkov a poddôstojníkov z povolania 
nemeckej národnosti, bol odoslaný do SS-Panzergrenadier Schule Kinschlag (dnes 
Proseč na Morave)125, ktorá sa nachádzala vo veľkom výcvikovom priestore, určenom pre 
výcvik jednotiek SS. Tu bol zaradený k SS výcvikovému pluku tankových granátnikov 
v Networschitz (dnes Netvorice), za účelom absolvovania výcviku do funkcie veliteľa 
pluku. Výcvik absolvoval v období od 21. augusta 1944 do 16. októbra 1944.126 Tu sa 
spolu s ďalšími bývalými príslušníkmi slovenskej brannej moci oboznámil s organizáciou 
a taktikou Waffen-SS, aby bol ich vstup do jednotiek SS čo najbezproblémovejší. 
Pilfousek po jeho absolvovaní opäť dosiahol veľmi lichotivé hodnotenie, keď ho veliteľ 
výcvikového pluku na záver výcviku hodnotil: „v krátkej dobe sa mu podarilo uviesť 
a zapracovať do veliteľského zboru pluku…. jeho taktické schopnosti by mali byť pri 
nadobudnutí ďalších praktických skúseností ako veliteľa pluku tankových granátnikov 
viac ako postačujúce…. by mohol (byť) pri ďalšom postupe a osvedčení sa ako veliteľ 
pluku tankových granátnikov na fronte vhodný na vyššie služobné zaradenie a postup“.127 

Vedenie SS s Pilfouskom pravdepodobne od počiatku počítalo pre službu na 
Slovensku, pre jeho znalosti slovenských pomerov a slovenských štátnych a vojenských 
predstaviteľov. Ešte počas Pilfouskovho výcviku v SS-Panzergrenadier Schule Kinschlag 
sa s ním v závere septembra 1944 počítalo, že buď on alebo SS-Sturmbannführer Walter 
Eccher, pôvodom rakúsky šľachtic, nahradí SS-Obersturmbannführera Rudolfa Otta 
Klotza,128 veliteľa bojovej skupiny Schill, ktorá bola nasadená na Slovensku proti 1. 

Lúka 21.–22. 5. 2004. Trnava : Katedra histórie FF UCM, 2004, s. 120, s. 120, 302-303, s. 304, s. 
301-325. ISBN 80-89034-75-6.
123 Osobný vestník MNO, roč. IV, č. 8 z 1. 11. 1944, s. 74-75. Podľa uvedeného vestníka bol 
dňom 21. 8. 1944 preložený do zálohy plk. gšt. R. Pilfousek.
124 Medzi dôstojníkov nemeckej národnosti, prepustených zo slovenskej armády a povolaných 
do Waffen-SS, patrili napr. pplk. pech. Róbert Schneider, pplk. pech. Walter Domes a pplk. spoj. 
Carl Wildner (všetkým trom bola udelená hodnosť SS-Obersturmbannfűhrer), mjr. pech. Czermin 
Albert, stot. del. Emil Schlesinger, mjr. pech. Elemér Scholtz a ďalší, ktorým bola taktiež priznaná 
hodnosť, adekvátna hodnosti dosiahnutej v slovenskej armáde. In CSÉFALVAY, František a kol. 
Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939-1945. Bratislava : VHÚ, 2013. ISBN 978-80-89523-20-7. 
s. 53, 153-154, 214-215, 269.
125 Škola pancierových granátnikov SS v Kinschlagu.
126 Bundesarchiv Berlin, f. SOO, 380-A, spis SS-Standartenfűhrera Rudolfa Pilfouseka. Osobné 
hodnotenie Rudolfa Pilfouseka. SS-výcvikový pluk tankových granátnikov, Networschitz (pozn. J. 
K.: dnes Netvorice v ČR) z 13. 11. 1944.
127 Tamže.
128 PREČAN, Vilém (zost.). Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Bratislava : Vydavateľstvo 
politickej literatúry, 1965, s. 598-599; KLUBERT, Tomáš. Smrť sa volala Schill. Bratislava : ÚPN, 
2014, s. 168-169. ISBN 978-80-89335-69-5.
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čs. armáde na Slovensku.129 Napokon sa veliteľom bojovej skupiny Schill od polovice 
novembra 1944 stal W. Eccher.130

Pilfouskove ďalšie osudy na prelome mesiacov október a november 1944 nie sú 
dostatočne objasnené. Podľa viacerých neoverených zdrojov bol po absolvovaní výcviku 
odoslaný dňa 16. októbra 1944 k 16. SS Panzer-grenadier Division „Reichsführer SS“,131 
u ktorého mal zotrvať až do 10. novembra 1944.

Na Pilfouska po jeho opustení Slovenska nezabudlo vedenie Deutsche Partei, 
konkrétne jej vodca Franz Karmasin. DP vytvárala svoju ozbrojenú zložku – 
Heimatschutz, pre ktorú sa hľadala vhodná štruktúra a náplň činnosti. Heimatschutz 
bol rozčlenený na Všeobecnú domobranu a bojovú časť – Heimatschutz. Vodca DP po 
predošlých rokovaniach s vedením SS za veliteľa týchto oddielov vymenoval práve SS 
Standartenführera R. Pilfouska, ktorý bol pre tento účel vyžiadaný od SS-Waffen.132 
Pilfousek po návrate na Slovensko v novembri 1944 začal vykonávať funkciu veliteľa 
jednotiek „SS-Heimatschutz“133 (Domobrana), v ktorej boli začleňovaní príslušníci 
nemeckej menšiny (Volksdeutsche) na Slovensku, ročníkov narodenia 1904 a mladších. 
Išlo o „bojovú“ zložku DP.134 Tieto jednotky boli určené a nasadzované do bojových 
akcií, plnili tiež zaisťovacie a bezpečnostné úlohy, vykonávali aj asistenciu pri evakuácii 
príslušníkov nemeckej menšiny. Z príslušníkov Heimatschutzu sa regrutovali budúci 
príslušníci Waffen-SS. Ofi ciálny názov jeho funkcie bol „Der Ispekteur des Deutschen 
Heimatschutzes in der Slowakei“ (inšpektor nemeckej Domobrany na Slovensku).135 
R. Pilfouek sa vo funkcii venoval predovšetkým organizácii jednotiek Heimatschutzu 
a plnil úlohy na základe požiadaviek veliteľského štábu zbraní SS v Bratislave 
a vedenia DP.

V januári 1945 patrilo pod právomoc R. Pilfouska niekoľko práporov SS-Heimatschutz, 
zvláštnych jednotiek a ďalších jednotiek, v celkovej sile 6 827 mužov.136 

Osudy Rudolfa Pilfouska po druhej svetovej vojne

Koniec druhej svetovej vojny zastihol SS-Standartenfűhrera R. Pilfouska spolu 
s ustupujúcimi nemeckými jednotkami v Rakúsku, kde bol zajatý Červenou armádou. 

129 KLUBERT, Smrť, ref. 128, s. 14-132.
130 Tamže, s. 130-131.
131 CSÉFALVAY a kol., Vojenské osobnosti, ref. 124, s. 197-198. https://pl.wikipedia.org/wiki/
Rudolf_Pilfousek; http://forum.valka.cz/topic/view/59421/Pilfousek-Rudolf.
132 AM SNP Banská Bystrica, f. IX, mikrofi lm A 85/75, inv. č. 1 149 (pôv. NAUS Washington, T 
175, roll 540), Ďalekopis veliteľa SiPo Krakov, č. 21 937 RSHA Berlín ROEM 3 a 4, inšpektorovi 
Viedeň – skupina IV – SS – Obersturmbannführerovi Wanekovi a Pohotovostnej skupine H SiPo 
a SD z 28. 11. 1944.
133 O zriadení Heimatschutz bolo rozhodnuté na zasadnutí rozšíreného vedenia DP dňa 25. 7. 1944. 
Neskôr sa začal členiť na SS-Heimatschutz (SS-HS) a Allgemeiner Heimatschutz (AHS). In 
SCHVARC, Michal. Heimatschutz – medzi realitou a ilúziou (organizácia a formovanie nemeckej 
domobrany). In Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov. Zv. 3. (Povstanie roku 
1944). Zborník príspevkov z tretieho sympózia Katedry histórie Filozofi ckej fakulty UCM Trnava, Lúka 
21.–22. 5. 2004. Trnava : Katedra histórie FF UCM 2004 s. 301-325. ISBN 80-89034-75-6. s. 304, 312.
134 SCHVARC, Heimatschutz, ref. 122, s. 312.
135 VHA Bratislava, f. MNO dôverné, 1944, šk. 497. Plk. gšt. v zál. Rudolf Pilfousek z 19. 12. 1944. 
Vec: Vyznamenanie – neobdržanie.
136 AM SNP Banská Bystrica. F. IX, mikrofi lm A 85/75, inv. č. 1 149, Súpis stavu vlastných 
jednotiek Heimatschutz a stav odvelených a prevelených k iným jednotkám. Január 1945; 
SCHVARC, Heimatschutz, ref. 122, s. 317.
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Pilfousek vzhľadom na svoju národnosť, angažovanosť v slovenskej brannej moci 
počas existencie prvej Slovenskej republiky, ako aj pre službu vo Waffen-SS sa po zajatí 
neprihlásil sovietskym bezpečnostným orgánom ako občas ČSR, ale ako Nemec. Radšej 
zostal s nemeckými zajatcami. Ako vojnový zajatec bol premiestnený na územie ZSSR 
a postupne umiestnený v rôznych zajateckých táboroch v ZSSR na Sibíri,137 v ktorých boli 
umiestnení nemeckí vojenskí zajatci. V zajatí sa mu podarilo prežiť v priam vražedných 
životných podmienkach napriek tomu, že príslušníci SS, osobitne dôstojníci SS, mali 
oproti ostatným zajatým príslušníkom nemeckej brannej moci oveľa horšie životné 
podmienky. V zajatí zotrval deväť rokov. V dôsledku nedostatku stravy a vďaka zlému 
zaobchádzaniu sa mu výrazne zhoršil zdravotný stav.

V roku 1954 bol R. Pilfousek spoločne s množstvom ďalších nemeckých vojnových 
zajatcov nakoniec zo zajatia prepustený. Keďže bol evidovaný ako nemecký štátny 
príslušník, po jeho prepustení zo zajatia nebol repatriovaný do Československa, ale do 
Nemecka.

Jeho manželka po celý čas manželovho zajatia zotrvala v ČSR, konkrétne na Slovensku. 
O povojnových osudoch svojho manžela prakticky nevedela, nemala informáciu o tom, 
že bol zajatý. Československé bezpečnostné orgány už krátko po oslobodení ČSR 
prejavili o osobu R. Pilfouska ako kolaboranta mimoriadny záujem.138 Pilfousek mal byť 
za svoju činnosť počas prvej Slovenskej republiky a služby v SS postavený pred súd na 
základe toho, že spáchal trestné činy podľa nariadenia č. 33/1945 Zb. nar. SNR. Manželka 
a ani ďalší príbuzní však nevedeli o manželovom osude nič konkrétne. Manželka trpela 
rôznymi príkoriami od čs. bezpečnostných orgánov, keď sa musela vysťahovať z bytu, 
stratila zamestnanie, príležitostne bola sledovaná a monitorovaná bezpečnostnými 
orgánmi. Bezpečnostné orgány VI. odboru Povereníctva pre veci vnútorné a Obranného 
spravodajstva MNO v osobe R. Pilfouska priam naháňali fantóma, keď preverovali 
„zaručené“ správy o jeho pobyte na Žitnom ostrove, v Parkáni (dnes Štúrovo), vo 
Viedni a inde.139 Po bezvýslednom pátraní čs. bezpečnostné orgány dospeli v roku 1946 
k mylnému predpokladu, že R. Pilfousek ušiel pred ČA do zahraničia. Napriek tomu 
prešetrovali osobu R. Pilfouska ešte aj v roku 1950.140

Po prepustení zo zajatia v ZSSR sa R. Pilfousek v r. 1954 vysťahoval do SRN. V SRN 
bola Rudolfovi Pilfouskovi priznaná hodnosť nemeckého plukovníka vo výslužbe, 
v dôsledku čoho mal nárok na solídny dôchodok. Manželka ho neskôr nasledovala do 
SRN, kde sa spoločne usadili.141 Životná púť Rudolfa Pilfouska, bývalého dôstojníka 
c. a k. rakúsko-uhorskej, československej, slovenskej a naposledy nemeckej armády 
sa nakoniec uzavrela, keď už ako dôchodca vo vysokom veku (ako 81-ročný) zomrel 
v Erlangene v Bavorsku dňa 5. marca 1980.142 

137 Správa Márie Pilfouskovej z 28. 3. 1980 pre priateľov na Slovensku pri príležitosti úmrtia 
Rudolfa Pilfouska (archívna zbierka autora).
138 A ÚPN Bratislava, KS ZNB S-ŠtB Bratislava, Fond starých písomností, a. č. S-6838.
139 A ÚPN Bratislava, KS ZNB S-ŠtB Bratislava, Fond starých písomností, a. č. S-6838.
140 A ÚPN Bratislava, KS ZNB S-ŠtB Bratislava, Fond starých písomností, a. č. S-6838.
141 Správa Márie Pilfouskovej z 28. 3. 1980 pre priateľov na Slovensku pri príležitosti úmrtia 
Rudolfa Pilfouska (archívna zbierka autora).
142 Úmrtné parte Rudolfa Pilfouska (archívna zbierka autora).
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Zoznam udelených vyznamenaní a pamätných odznakov:

- rak.- uhor. Bronzová medaila za statočnosť (1918)
- maď. Vojnová spomienková medaila s mečmi a prilbou (1939)
- bulh. Pamätná medaila 1915-1918 na červenej stuhe (1939)
- tyrol. Pamätná medaila (1939)
- slov. Pamätná medaila so štítkom „Javorina“ (1940),
- slov. vyznamenanie „Za hrdinstvo“ II. st. (1940),
- nem. Železný kríž II. tr. (1940)
- Slovenský vojenný víťazný kríž III. st. (1941),
- nem. Železný kríž I. tr. (1941),
- slov. symbolické vyznamenanie „Kríž svetovej vojny“ IV st. (1941),
- slov. Pamätný odznak za ťaženie proti ZSSR I. st. (?),
- Záslužný kríž Rádu nemeckého orla I. tr. s mečmi (1943),
- slov. Vojenný víťazný kríž III. st. – za zásluhy (1944)
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VOJENSKÉ MÚZEJNÍCTVO

FORTIFIKAČNÝ KOMPLEX PRZEMYŚL (POĽSKO)

MARTIN KONEČNÝ

KONEČNÝ, M.: The Przemyśl Fortifi cation Complex (Poland). Vojenská história, 1, 
22, 2018, pp 144-160, Bratislava.
In his article, the author briefl y presents the history of building the Przemyśl 
Fortifi cation Complex, which had been the most important Austro-Hungarian fortress 
since the 19th century, analysing the implementation of individual fortifi cation projects. 
One of the fortresses in the Halič territory built during the rise of Austria-Hungary was 
intended to play the role of protecting the easternmost part of the Monarchy, as well as 
the protection of roads to the east. In the early 20th century, this was one of the largest 
fortresses in Europe. During the World War 1, the fortress became the arena of a number 
of bloody battles. The author summarises that since 17 September 1914 until 3 June 
1915, with a few breaks, Przemyśl survived 182 battle days, taking the lives of about 
100,000 of Austro-Hungarian, Russian and German soldiers, as well as civilians. After 
acquiring Przemyśl from Russians, the Austro-Hungarian general staff did not consider 
transforming it to a fortress again. They decided to turn it into a temporary fortifi ed 
bridgehead for the protection of the important road and railway roads. Nowadays, 
Przemyśl is a small Polish town in terms of area and population (67,000). It is located 
on the Polish-Ukraine border and a part of the forward forts belonging to the I Salis-
Soglio fort lies on the Ukraine side. The remaining forts of the Przemyśl complex lie 
on the Polish side of the border. It is the I Salis-Soglio fort that belongs to the best 
preserved and we may say also the most magnifi cent remains of the once powerful 
Przemyśl. In conclusion, the author mentions the work of the National Museum, which 
administrates this famous fortifi cation complex, making it accessible to the public. The 
contribution also mentions the current condition of its individual parts.
Military history. Museology. Austria-Hungary. Fortifi cation system. 19th century - 
World War 1. Przemyśl (today’s Poland).

Koncom 18. storočia došlo k trom deleniam Poľského kráľovstva medzi vtedajšie 
veľmoci Prusko, Rusko a Rakúsko.1 Rakúske cisárstvo získalo z bývalého poľského 
územia oblasť Haliče (dnes sa tento región nachádza v juhovýchodnom Poľsku a na 
juhozápadnej Ukrajine), ktorá bola vyhlásená za dedičnú krajinu Habsburgovcov 
a administratívne riadená priamo z Viedne. V roku 1846 bolo k monarchii pripojené 
aj poľské mesto Krakov s okolím, čím sa podoba rakúskej časti Haliče defi nitívne 
stabilizovala.2 Na severe hraničila rakúska Halič s bývalým poľským územím, ktoré 
pripadlo Rusku a nazývalo sa Kongresovka. Východná hranica rakúskeho cisárstva 
s ruskou ríšou kopírovala líniu miest Brody, Tarnopol a Czortkow (dnes sa nachádzajú na 
území Ukrajiny) až do Bukoviny, ktorej centrom bolo mesto Černovice.

1 KLEIN, B. Predpoklady vojenskej obrany rakúskej Haliče pred prvou svetovou vojnou. In 
Vojenská história, 3, 1999, č. 2, s. 71. ISSN 1335-3314.
2 Tamže, s. 72.
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Po získaní Haliče sa rakúsky generálny štáb začal zaoberať vojenskou správou a obranou 
nového územia. Postupne boli v jednotlivých sídlach zriadené vojenské posádky a po 
roku 1848 sa tri mestá v Haliči stali centrami oblastných okruhov a veliteľstiev (neskôr 
centrami armádnych zborov). Vojenský okruh a veliteľstvo I. sídlili v Krakove, vojenský 
okruh a veliteľstvo X. v Przemyśli (dnes sa toto mesto nachádza v juhovýchodnom 
Poľsku na hranici s Ukrajinou) a XI.  okruh a veliteľstvo v hlavnom meste Haliče, Ľvove.3

Teoretické diela pojednávajúce o spôsoboch obrany rakúskej Haliče vznikali už od 
dvadsiatych rokov 19. storočia. Ich autorom bol najmä príslušník vládnucej cisárskej 
rodiny a generálny ženijný riaditeľ arcivojvoda Ján Habsburský, ktorý osobne precestoval 
celú Halič i časť severného Uhorska.4 Pri svojom výskume došiel k jednoznačnému záveru, 
že nadobudnuté územie je veľmi náročné brániť, keďže jeho hranica s Ruskom je umelo 
vytvorená a neopiera sa o prírodné prekážky, ako sú horské pásma alebo veľké rieky. Obrana 
prevažne rovinatej krajiny si bude vyžadovať výstavbu niekoľkých pevností, a to nielen 
priamo na hraniciach s Ruskom, ale aj hlbšie vo vnútrozemí Haliče i v severovýchodnom 
Uhorsku. Arcivojvoda Ján upozorňoval, že v prípade, ak by nepriateľ v Haliči porazil poľné 
armády a dobyl aj pevnosti, cez karpatské priesmyky by mohol preniknúť do Uhorska 
a postupovať až na Budín. Ako nutný obranný prvok preto navrhoval vytvoriť opevnené 
body priamo v karpatských priesmykoch, niekoľko aj na území dnešného Slovenska.5 

V roku 1845 uskutočnil inšpekčnú cestu po Haliči náčelník štábu generálneho ubytovateľa 
generálmajor Heinrich von Hess, ktorý zastával názor, že na obranu tejto provincie bude 
nutné vybudovať rozsiahly fortifi kačný komplex okolo mesta Przemyśl: „Prednosti tohto 
mesta ležiaceho na operačnej línii z Uhorska sú tak dominantné, že musia byť zrejmé každému 
vojenskému oku a nie je možné s nimi porovnávať žiadne iné mesto. Vyvýšená poloha na 
hlavnej rieke tejto provincie a pohorie na oboch jej brehoch predstavuje zo všeobecného 
fortifi kačného a taktického hľadiska veľmi dobré umiestnenie. Na najďalej vysunutom úpätí 
Karpát, vo vzdialenosti iba osem míľ od severnej hranice Haliče a uprostred tejto krajiny 
(ktorú ovláda smerom na východ i na západ a je spojené na juh a juhozápad prírodnými 
cestami s dvomi hlavnými karpatskými priesmykmi Turkou a Duklou) je už od prírody mesto 
Przemyśl určené k hlavnej úlohe pri obrane spomínaného regiónu.“6

K postupnej realizácii návrhov arcivojvodu Jána a Heinricha von Hessa habsburská 
monarchia skutočne o niekoľko desaťročí neskôr pristúpila. V roku 1871 rakúsky cisár 
František Jozef I. (vládol 1848 – 1916) prikázal začať s výstavbou pevnosti prvej triedy 
v Przemyśli.7 Zároveň sa rozhodlo o vybudovaní opevnenej citadely v Ľvove, ale ďalšie 
návrhy opevnení iných miest boli odložené na neurčito. Prvým riaditeľom opevňovacích 
prác v Przemyśli sa začiatkom roka 1872 stal plukovník Daniel von Salis-Soglio, po 
ktorom bol neskôr pomenovaný fortový komplex č. I. Stavebné práce boli naprojektované 
na 24 rokov s plánovanými výdajmi vo výške 24 miliónov zlatých, ktoré sa však ukázali 
ako výrazne podhodnotené.8 Plán výstavby zahŕňal vytvorenie tzv. fortového venca okolo 

3 TURIK, R. Posádkové mestá v rakúsko-uhorskej monarchii pred 1. svetovou vojnou. Dostupné 
na internete: http://www.kvhbeskydy.sk/posadkove-mesta-v-rakusko-uhorskej-monarchii-pred-1-
svetovou-vojnou-ii/.[cit. 27. 11. 2017].
4 KLEIN, Predpoklady, ref. 1, s. 73.
5 KLEIN, B. Vojenskohistorický potenciál územia Slovenska pred prvou svetovou vojnou. 
In ŠTEFANSKÝ, M. – PURDEK, I. (Eds.). Slovensko vo vojnách a v konfl iktoch v 20. storočí. 
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2003, s. 14-18.
6 KUPKA, V. Pevnosti Krakov a Přemyšl. Opevnění habsburské monarchie v Haliči. Dvůr 
Králové nad Labem : FORTprint, 1999, s. 108. ISBN 80-86011-09-7.
7 Tamže, s. 111.
8 Tamže, s. 111.
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samotného mesta Przemysl, ktorý mal pozostávať z 23 samostatných permanentných 
fortov a ďalších polopermanentných a delostreleckých objektov. Teoreticky malo 
mierovú posádku pevnostného komplexu tvoriť 21 000 mužov, 1 800 koní a vyše 700 
diel. V prípade vypuknutia vojny sa mal Przemyśl stať útočiskom pre viac ako 100 000 
vojakov a 20 000 koní.

Keďže bol Przemyśl vyhodnotený ako najdôležitejšia rakúsko-uhorská pevnosť, 
rozhodlo sa o jeho napojení na hlavné železničné trate spájajúce Halič s Moravou 
a Viedňou, ale aj s Uhorskom. V druhej polovici 19. storočia sa postavila železnica 
spájajúca Uhorsko (a teda aj územie Slovenska) s Haličou, ktorá viedla cez Humenné, 
Medzilaborce a Lupkovský priesmyk až do Przemyślu a ďalej do Ľvova.9 K defi nitívnemu 
prepojeniu Przemyślu s Medzilaborcami došlo v roku 1873. Železničná stanica 
v Przemyśli sa zároveň rozšírila na desať koľají, aby zvládala nápor neustálych vojenských 
transportov. V roku 1887 dokonca vtedajší veliteľ pevnosti generálmajor Friedrich von 
Pollini požadoval vytvorenie samostatnej železnice v Przemyśli, ktorá by prepojila mesto 
navzájom so všetkými už postavenými fortami, no ministerstvo na to neposkytlo fi nančné 
prostriedky.10 Chronický nedostatok fi nancií na výstavbu pevností, ich modernizáciu 
a výzbroj bol trvalým javom počas celého obdobia existencie fortifi kačného komplexu.

Výrazná stavebná činnosť v Przemyśli je spojená s nástupom plukovníka Moritza 
von Brunnera na miesto riaditeľa opevňovacích prác v roku 1890 (neskôr bol po ňom 
pomenovaný fort IX Brunner). Tento odborník na pevnostné staviteľstvo presadzoval 
výstavbu nového typu pancierových fortov a zabudovanie pancierových veží s delami do 
všetkých už postavených pevnostných objektov v Przemyśli. Správne predpokladal, že 
pancierové forty a delostrelectvo ukryté v pancierových vežiach budú hrať kľúčovú úlohu 
v obrane pevnosti, čo sa plne potvrdilo počas obliehania fortifi kačného komplexu v rokoch 
1914 – 1915. Na celkovú modernizáciu však neustále chýbali fi nančné prostriedky, a tak 
sa prestavba nerealizovala v takom meradle, ako si to želali riaditelia opevňovacích 
prác a velitelia pevnosti. Dovedna sa v rokoch 1892 – 1907 postavilo v Przemyśli osem 
pancierových veží s mažiarmi kalibru 15 cm vzor 1880, šesť pancierových veží s húfnicami 
kalibru 15 cm vzor 1894 a 26 pancierových veží s delami kalibru 8 cm vzor 1894.11 

V období vypuknutia prvej svetovej vojny v auguste 1914 tvorili fortifi kačný komplex 
Przemysl tri obranné línie. Najväčší bol tzv. vonkajší fortový veniec celkovej dĺžky 45 
km. Pozostával z 15 permanentných hlavných fortov, 14 permanentných a 7 provizórnych 
medziľahlých fortov a 6 permanentných predsunutých fortov.12 Osem hlavných a päť 
predsunutých fortov malo výzbroj ukrytú pod ochranou panciera. V jednotlivých fortoch 
bolo rozmiestnených spolu 714 kanónov, 54 húfnic a 95 mažiarov. Drvivá väčšina 
delostreleckých zbraní však bola beznádejne zastaraná. V roku 1914 Przemyśl v žiadnom 
prípade nemohol byť označený za modernú pevnosť s modernou výzbrojou. Jeho 
jednotlivé forty budované najmä v 80. a 90. rokoch 19. storočia by nedokázali odolať 
paľbe z delostreleckých zbraní, ktorých kaliber presiahol 24 cm.

V druhej polovici augusta 1914 prebiehali v Haliči tvrdé boje, v ktorých postupne 
získavala prevahu ruská armáda.13 Dňa 3. septembra 1914 Rusi obsadili bez boja hlavné 

9 KLEIN, Vojenskohistorický potenciál, ref. 5, s. 18-19; BURDA, M. Vývoj železničnej siete 
v Rakúsko-Uhorsku do roku 1914. Dostupné na internete: http://www.kvhbeskydy.sk/vyvoj-
zeleznicnej-siete-v-rakusko-uhorsku-do-roku-1914/. [cit. 27. 11. 2017].
10 KUPKA, Pevnosti. Krakov a Přemyšl, ref. 6, s. 117-118.
11 Tamže, s. 120.
12 Tamže, s. 121.
13 Pozri DANGL, V. Nástup rakúsko-uhorských branných síl na severovýchodnom fronte 
v auguste 1914. In Historie a vojenství, 6/1988, s. 59-77. ISSN 0018-2583; DANGL, V. Počiatočná 
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mesto Haliče Ľvov a postupovali ďalej na západ. Rakúsko-uhorská armáda utrpela 
obrovské straty na mužstve i výzbroji a od 11. septembra sa sťahovala z východnej Haliče 
až na novú obrannú líniu budovanú na riekach San a Dunajec.14 Generálny štáb cisárskej 
armády vydal rozhodnutie, že Przemyśl neodovzdá Rusom bez boja aj napriek stiahnutiu 
svojich poľných armád ďaleko na západ. V polovici septembra posilnili obranu pevnosti 
aj vojaci z ustupujúcich rakúsko-uhorských armád, a tak sa počet obrancov zvýšil na 
100 000 mužov.15 Przemyśl mal k dispozícii aj dve poľné letiská a 4 lietadlá, ktoré 
zabezpečovali spojenie pevnosti s veliteľstvom v Krakove.16

Už 17. septembra 1914 sa prvé kozácke hliadky priblížili k najvýchodnejšiemu 
fortovému zoskupeniu Salis-Soglio a do 26. septembra Rusi kompletne obkľúčili celý 
Przemyśl.17 Prvé obliehanie trvalo do 9. októbra, keď sa pod tlakom útočiacich rakúsko-
uhorských armád Rusi začali od Przemyślu sťahovať na východ a cisárske vojská 
vstúpili do pevnosti. Na prelome októbra a novembra 1914 (po opravení železničnej trate 
z Medzilaboriec) dochádzalo k masívnemu dopĺňaniu vojenských skladov v Przemyśli 
zásobami, muníciou, výzbrojou, pohonnými hmotami a ďalším potrebným materiálom. 
Posádka pevnosti sa rozrástla na 130 000 mužov a až 21 500 koní, v meste bolo zároveň 
stále takmer 18 000 civilistov.18 Strategická situácia v Haliči sa však začiatkom novembra 
zvrtla v neprospech Rakúsko-Uhorska a Rusi opäť začali postupovať smerom na 
Przemyśl. Poľné armády habsburskej monarchie sa stiahli až ku Krakovu a do karpatských 
priesmykov a Przemyśl začala od 8. novembra blokovať ruská 11. armáda.19

Druhé obliehanie pevnosti trvalo až do 22. marca 1915 a vyžiadalo si obrovské straty 
na ľudských životoch oboch bojujúcich strán. Vojaci a civilisti neumierali len v dôsledku 
priamych bojových akcií, ale aj kvôli hladu, zime, omrzlinám, vyčerpaniu organizmu 
a infekčným chorobám. Hoci náčelník generálneho štábu rakúsko-uhorskej armády 
Franz Conrad von Hötzendorf podnikol niekoľko ofenzív, ktorých cieľom bolo oslobodiť 
Przemyśl, útočiace cisárske armády sa nikdy nedokázali k pevnosti ani len priblížiť. 
Ich nápor v priebehu zimy 1915 bol vždy Rusmi zastavený. Obrancovia pevnosti 
však nečakali len pasívne na záchranu zvonka, ale uskutočnili niekoľko výpadov proti 
obliehacím líniám. Ich cieľom bolo prebiť sa až k cisárskym postaveniam, ale vyčerpaní 
a vyhladnutí muži jednoducho nemali dostatok síl na splnenie takej náročnej úlohy.

fáza bitky pri Komarówe a činnosť VI. košického zboru. In Historický časopis, 40, 1992, č. 4, 
s. 422-437. ISSN 0018-2575; HRONSKÝ, M. – KRIVÁ, A. – ČAPLOVIČ, M. Vojenské dejiny 
Slovenska IV. 1914 – 1939. Bratislava : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 1996, s. 29-30. 
ISBN 80-88842-05-0.
14 HORVÁTH, J. Posledná vojna rakúsko-uhorskej monarchie. Rakúsko-uhorská armáda 
v rokoch 1914 – 1918. Banská Bystrica : vlastným nákladom, 2008, s. 66. ISBN 978-80-970040-6-4.
15 Tamže, s. 66-67.
16 K leteckým súbojom nad Przemyślom a bombardovaniu pevnosti ruským letectvom pozri 
OLEJKO, A. Niekoľko informácií o leteckej technike a jej použití nad Haličou. Pohľad na vybrané 
biele miesta podkarpatského úseku východného frontu Veľkej vojny 1914/1915. In ČAPLOVIČ, 
M. – DROBŇÁK, M. – SZABÓ, V. – TURIK, R. (Eds.). Karpatský front 1914/1915. Bratislava : 
Vojenský historický ústav a Klub vojenskej histórie Beskydy, 2016, s. 45-49. ISBN 878-80-89523-
43-6.
17 KUPKA, Pevnosti Krakov a Přemyšl, ref. 6, s. 172-174; IDZIKOWSKI, T. Twierdza Przemyśl. 
Przemyśl : Urzad Miejski w Przemyślu, 2016, s. 10. ISBN 978-83-64589-25-6.
18 KUPKA, Pevnosti Krakov a Přemyšl, ref. 6, s. 181-182.
19 HORVÁTH, Posledná vojna, ref. 14, s. 75; SLEPCOV, I. Boje ruskej armády v Karpatoch 
v rokoch 1914 – 1915. In Historica Carpatica, 13, 1982, s. 102. ISBN 978-80-89093-33-5. K bojom 
v Karpatoch pozri HORVÁTH, J. Boje v Karpatoch 1914-1915. Banská Bystrica : vlastným 
nákladom, 2014. ISBN 978-80-971688-0-3.
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V marci 1915 už bola situácia s potravinami v Przemyśli kritická. Podľa lekárskych 
záznamov zomieralo denne od hladu približne 300 osôb a vojaci i civilisti trpeli 
podvýživou a extrémnym vyčerpaním organizmu.20 Bojaschopnosť vykazovalo už len 
30 % vojakov uväznených v Przemyśli. Dňa 19. marca 1915 sa obrancovia pevnosti 
pokúsili o posledný útok v snahe preraziť línie a dostať sa k najbližším ruským 
zásobovacím skladom. Vyhladnutí, premrznutí a demoralizovaní vojaci však boli Rusmi 
pobití. Následne mali udalosti pomerne rýchly spád. Náčelník štábu rakúsko-uhorskej 
armády vedel, že potraviny v pevnosti sú takmer vyčerpané a nie je žiadna nádej na 
vyslobodenie zvonku. Preto dal veliteľovi pevnosti poľnému podmaršalovi Hermannovi 
Kusmankovi povolenie kapitulovať, ale ešte predtým bolo nutné zničiť všetko, čo by 
nepriateľ mohol využiť vo svoj prospech. Následne rozkázal vyhodiť do vzduchu aj 
jednotlivé pevnosti fortového komplexu Przemyśl.

Ničenie zbraní, munície, vojenskej techniky a materiálu prebiehalo počas celej noci 
z 21. na 22. marca 1915. V tú noc bola zabitá aj väčšina vyhladovaných koní v Przemyśli. 
Svedectvo o tejto apokalyptickej noci zanechal očitý svedok major Franz Stuckheil: „Bola 
to chvíľa prekračujúca ľudské chápanie vo svojej hrôze i spanilosti. Celý prstenec fortov 
obkolesujúcich Przemysl sa vzniesol do vzduchu – vyzeralo to, akoby kopce vyskakovali 
až do neba sprevádzané aureolou blčiaceho ohňa. Vzduchom sa niesol ohlušujúci a nervy 
drásajúci hluk, dunenie a hrmot a to celé doprevádzal neustály monotónny tresk, ktorý ustal 
až na druhý deň ráno. To vybuchovali milióny puškových nábojov v horiacich skladoch 
streliva. Všetky vojenské budovy sa v priebehu niekoľkých minút premenili v ruiny…“21 
Vyše 120 000 rakúsko-uhorských vojakov a dôstojníkov padlo do ruského zajatia, väčšina 
z nich skončila v táboroch v stredoázijskom Turkménsku. Medzi zajatcami bol aj veliteľ 
pevnosti Hermann Kusmanek a ďalších osem generálov. Druhé obliehanie Przemyślu 
trvalo 137 dní a zapísalo sa do dejín ako vôbec najdlhšie obliehanie pevnosti v celej prvej 
svetovej vojne.

Posádka zničila jednotlivé forty tak dôsledne, že bojová hodnota Przemyślu ako 
pevnosti už bola takmer nulová. Napriek tomu sa Rusi v priebehu jari 1915 usilovali 
zo všetkých síl opraviť v rámci možností zničený obranný systém a tisíce vojakov 
i civilistov budovali nové obranné postavenia, zákopy a pechotné kryty. Przemyśl dostal 
delostrelecké batérie (tentoraz, samozrejme, ruské) a časť z nich sa podarilo ukryť pod 
ochranu pancierových veží. Rusi pracovali na obnovení obranyschopnosti Przemyślu 
veľmi intenzívne, aj keď sa po celý čas museli vyrovnávať s epidémiami infekčných 
chorôb (najmä týfusu a úplavice).

Tretie obliehanie Przemyślu sa začalo 28. mája 1915, keď k pevnosti dorazilo rakúsko-
uhorské a nemecké ťažké delostrelectvo.22 Rusi boli v obrovskej nevýhode, keďže 
fortifi kačný komplex v žiadnom prípade nepredstavoval nepreniknuteľné postavenie 
a obliehanie malo pomerne krátky priebeh. Už 3. júna vpadli do jednotlivých fortov 
nemeckí a rakúsko-uhorskí vojaci a opätovne sa zmocnili pozostatkov kedysi slávnej 
cisárskej pevnosti. Že ju dobyli za taký krátky čas, nie je žiadnym prekvapením. 
K Przemyślu totiž dotiahli aj najťažšie obliehacie delostrelectvo kalibru 30,5 cm a 42 cm, 
ktorému by neodolal žiaden z fortov ani v neporušenom stave.

Przemyśl od 17. septembra 1914 až do 3. júna 1915 prežil s malými prestávkami 182 
dní bojov, ktoré si spolu vyžiadali životy približne 100 000 rakúsko-uhorských, ruských 

20 KUPKA, Pevnosti Krakov a Přemyšl, ref. 6, s. 191.
21 Tamže, s. 200.
22 Tamže, s. 208-210.
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a nemeckých vojakov.23 K tomu je nutné prirátať aj životy tisícov civilistov. Rakúsko-
uhorský generálny štáb po získaní Przemyślu už neuvažoval o jeho opätovnom premenení 
na pevnosť. Rozhodol sa urobiť z neho provizórne opevnené predmostie na ochranu 
dôležitých cestných a železničných komunikácií. Dňa 1. augusta 1915 vydal náčelník 
generálneho štábu rozkaz, ktorým zrušil postavenie Przemyślu ako vojenskej pevnosti. 
Povolila sa výstavba civilných domov a objektov slúžiacich na nevojenské účely. Slávne 
obdobie existencie vojenskej pevnosti prvej triedy sa defi nitívne skončilo.

Dnes je Przemyśl svojou rozlohou i počtom obyvateľov (67 000) menším poľským 
mestečkom. Nachádza sa na hranici Poľska s Ukrajinou a časť predsunutých fortov 
patriacich k fortovej skupine I Salis-Soglio leží už na ukrajinskej strane. Všetky ostatné 
forty komplexu Przemyśl sú na poľskej strane hranice. Práve fort I Salis-Soglio patrí 
k najzachovalejším a možno povedať i najveľkolepejším pozostatkom kedysi mocného 
Przemyślu. Pozostáva z hlavného fortu a šiestich menších predsunutých fortov (tie sú 
na ukrajinskej strane). Jednoznačne ho odporúčam navštíviť práve kvôli množstvu 
zachovaných častí pevnostného staviteľstva prelomu 19. a 20. storočia.

Salis-Soglio bol postavený v rokoch 1883 – 1886 a posádku tvorilo 400 – 520 mužov.24 
Je klasifi kovaný ako neštandardný delostrelecký fort lunetového pôdorysu a jeho výzbroj 
pozostávala zo siedmich kanónov vzor 1861 kalibru 12 cm, šiestich kanónov vzor 
1861 kalibru 15 cm a štyroch mažiarov vzor 1898 kalibru 24 cm.25 Okrem mažiarov 
išlo o zastarané, doslova muzeálne kusy delostreleckej výzbroje, ktoré boli už dávno 
stiahnuté zo služby poľných armád. O túto skupinu fortov prebiehali krvavé boje, najmä 
počas prvého obliehania Przemyślu, keď Rusi oproti nej sústredili značnú časť svojich 
jednotiek s úmyslom preraziť práve na tomto mieste. To sa im nepodarilo a s ťažkými 
stratami museli 9. októbra 1914 odtiahnuť.

Pri druhom obliehaní síce obrancovia 22. marca 1915 zničili delostreleckú výzbroj, ale 
samotný fortový komplex ostal čiastočne zachovaný. Dodnes sa môžete poprechádzať 
po centrálnom dvore kasární, vstúpiť do jeho podzemných spojovacích chodieb alebo 
si prezrieť zachované latríny pre mužstvo či stajne pre kone. Zaujímavosťou sú aj stále 
čitateľné (hoci zošúchané) nápisy v nemčine na stenách centrálneho dvora kasární pevnosti. 
Podobnú zaujímavosť som si nevšimol pri žiadnom inom forte, ktorý som v Przemyśli 
navštívil. Salis-Soglio nie je strážený, vstup doňho je na vlastnú zodpovednosť. Ak sa 
aspoň na pár minút chcete preniesť v čase o sto rokov späť, zostúpte do jeho podzemných 
priestorov a na chvíľu vypnite baterku. Tá atmosféra nekonečných tmavých tunelov 
a chladných stien najslávnejšej rakúsko-uhorskej pevnosti vás úplne pohltí.

Blízko fortu I Salis-Soglio sa nachádza menší, no zaujímavý fort XV Borek. Leží 
severovýchodne od Salis-Soglio na poľsko-ukrajinskej hranici a takisto zažil ťažké boje. 
Postavený bol v rokoch 1883 – 1886 ako delostrelecký dvojvalový fort, ale na sklonku 
19. storočia bol podľa najnovších fortifi kačných zásad prestavaný na pancierový fort.26 
Na zosilnenie jeho obranných prvkov bol použitý pancier z plzenskej fi rmy Škoda, 
ktorá sa stala dvorným dodávateľom pancierových častí výzbroje do všetkých rakúsko-
uhorských pevností.27 Vo forte Borek boli inštalované pancierové veže pre kanóny vzor 
1894 kalibru 8 cm (najčastejšia delostrelecká výzbroj ukrytá pod pancierom) a rovnako 
pancierové pozorovacie veže. Borek je jedným z mála fortov, kde sa pancierové veže, 

23 Tamže, s. 211.
24 IDZIKOWSKI, Twierdza Przemyśl, ref. 17, s. 18.
25 KUPKA, Pevnosti Krakov a Přemyšl, ref. 6, s. 126-127.
26 Tamže, s. 141; IDZIKOWSKI, Twierdza Przemyśl, ref. 17, s. 16-17.
27 FRANCEV, V. Československé zbraně ve světě. V míru i za války. Praha : Grada Publishing, 
2015, s.13. ISBN 978-80-247-5314-0.
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resp. viaceré ďalšie súčasti pancierovej výzbroje zachovali a môžete si ich pozrieť. Nie 
všetky pancierové prvky pôvodne patrili do fortu Borek, ale boli prevezené do tejto 
pevnosti, aby si jej návštevníci mohli na jednom mieste prezrieť väčšinu zachovaných 
pancierových prvkov v Przemyśli. Na pozorovacej veži je stále krásne čitateľný nápis 
výrobcu „E. Skoda Pilsen 1897“. Pancierovú vežu nájdete vystavenú aj priamo v meste 
Przemyśl v Národnom múzeu.

V najjužnejšom cípe fortifi kačného komplexu Przemyśl sa nachádza fort IV Optyń. Bol 
postavený v rokoch 1878 – 1879 ako jednovalový delostrelecký fort lunetového pôdorysu, 
no v rokoch 1897 – 1900 sa uskutočnila jeho rozsiahla modernizácia a prestavba.28 Na 
spevnenie sa použili betónové a pancierové prvky, vrátane delostreleckých a pozorovacích 
pancierových veží. Optyń je zaujímavý z toho dôvodu, že ho dňa 31. októbra 1914 
navštívil budúci rakúsky cisár Karol I. (1916 – 1918) so svojím štábom a vojenskými 
spravodajcami. Hoci bol v marci 1915 zničený vlastnou posádkou, v jeho troskách sa v 90. 
rokoch našla pancierová pozorovacia veža. Dnes je fort IV Optyń neudržiavaný a zarastený 
bujnou vegetáciou, tým pádom v letných mesiacoch jeho návštevu neodporúčam. Navyše, 
prístup k nemu nie je nijako označený a keď ho nakoniec po predraní sa húštinami nájdete, 
pravdepodobne budete sklamaní z toho mála, čo po ňom zostalo.

Na rozdiel od neho cesta k väčšine fortov v okolí Przemyślu je jasne označená 
tabuľkami a nebudete mať problém sa k nim dostať. Jedným z najvýchodnejšie položených 
opevnených objektov je fort XIII San Rideau, rozprestierajúci sa dnes v krásnej vidieckej 
krajine bezprostredne pri rodinných domoch. Postavený bol v rokoch 1892 – 1896 ako 
pancierový fort s lichobežníkovým pôdorysom. Bol vyzbrojený pancierovými vežami 
s húfnicami vzor 1894 kalibru 15 cm, mažiarmi vzor 1880 kalibru 15 cm, kazematovými 
kanónmi vzor 1894 kalibru 8 cm a ďalšími delostreleckými zbraňami.29 Ako silne 
opevnený objekt bol v marci 1915 poctivo zničený, ale napriek tomu jeho návšteva aj dnes 
stojí za to. Stále môžete vstúpiť do vonkajšej kaponiéry a prejsť jej tmavými chodbami, 
ktoré z jednej strany lemujú strieľne pre pechotné zbrane. Zachovala sa aj rozsiahla časť 
kasární fortu, v jej blízkosti si pozrite zničené kusy opevnenia, ktoré bolo obrancami 
vyhodené do vzduchu. Na prvý pohľad zaujme neskutočná hrúbka použitého betónu.

Nie všetky forty v komplexe Przemyśl sú voľne prístupné. Niektoré získali do správy 
rôzne občianske združenia, ktoré sa o ne starajú a v ich priestoroch zriadili súkromné múzeá. 
Patrí k nim fort XII Werner, v ktorom je rozsiahle súkromné múzeum a keď si ho chcete 
pozrieť, musíte zaplatiť vstupné 10 zl.30 Múzeum sa nachádza v zachovaných priestoroch 
pôvodných kasární. V expozícii nájdete sekcie zaoberajúce sa bojmi o Przemyśl, všeobecne 
strategickou situáciou na východnom fronte, ale aj informačné tabule o bojoch na západnom 
fronte. Vo vitrínach sú vystavené militárie po príslušníkoch rakúsko-uhorských, ruských 
i nemeckých vojsk, ktoré bojovali o Przemyśl. Prevažujú delostrelecké šrapnely a nábojnice, 
pušky, bodáky, pracky, gombíky, výstrojné súčasti, ale aj predmety dennej potreby vojakov. 
Keďže to nie je profesionálne múzeum, úroveň vystavenia predmetov je zúfalo nedostatočná. 
Do vitrín boli mnohé predmety umiestnené v nálezovom stave, bez toho, aby podstúpili 
reštaurovanie. Neboli zbavené hrdze a nie sú zakonzervované, takže hrdza sa z nich trúsi 
aj na policiach vitrín a vyzerá to veľmi amatérsky. Absolútne nedostatočné a častokrát aj 
chybné sú popisy k predmetom v jednotlivých vitrínach. Napriek týmto nedostatkom, je 

28 KUPKA, Pevnosti Krakov a Přemyšl, ref. 6, s. 129-130; IDZIKOWSKI, Twierdza Przemyśl, 
ref. 17, s. 26-27.
29 KUPKA, Pevnosti Krakov a Přemyšl, ref. 6, s. 138-139.
30 IDZIKOWSKI, Twierdza Przemyśl, ref. 17, s. 44-45. Pozri aj stránku venovanú tejto pevnosti 
www.fortwerner.pl.
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zážitok vidieť na jednom mieste stovky pôvodných predmetov po vojakoch oboch armád 
od ihiel až po delové hlavne. V niektorých miestnostiach sú vystavené aj dobové predmety 
nevojenského charakteru, ktoré dotvárajú celkovú atmosféru návratu na začiatok 20. 
storočia. Ak by ste si chceli prejsť poctivo celú expozíciu a zachované priestory fortu XII 
Werner, zaberie Vám to približne tri hodiny.

V samotnom meste Przemyśl sa nachádza aj Národné múzeum (Muzeum narodowe 
ziemi przemyskiej), v ktorom je inštalovaná stála expozícia Pevnosť Przemyśl (Twierdza 
Przemyśl). Expozícia je urobená skutočne profesionálne a moderne, ale rozhodne nie je taká 
veľká, ako by ste možno očakávali. Môžem skonštatovať, že v pevnosti Werner je omnoho 
viac exponátov súvisiacich s fortifi kačným komplexom, ako v samotnom Národnom 
múzeu. Expozícia sa nachádza na druhom poschodí v dvoch výstavných miestnostiach. 
Obsahuje dobové predmety dvojrozmernej i trojrozmernej povahy, množstvo fotografi í, 
máp a dobových dokumentov z pevnosti Przemyśl. Na stenách sú tapety, ktoré navodzujú 
dojem, že sme vstúpili priamo hlavnou bránou do jedného z fortov. Výstavné miestnosti 
obsahujú diorámy s rakúsko-uhorskými vojakmi, ale napríklad aj zreštaurované rakúsko-
uhorské delo vzor 1875 kalibru 9 cm. K vzácnym zbierkovým predmetom patria originálne 
rakúsko-uhorské, ruské a nemecké uniformy, vyznamenania, medaily a dôstojnícke 
opaskové pracky. Niekoľko vitrín je venovaných nálezom priamo z bojiska, tie sú však 
profesionálne zreštaurované a zakonzervované. Medzi inými sú to poľné fľašky (často 
s vyrytými nápismi a kresbami), bodáky, delostrelecké nábojnice a predmety charakteru 
„trench art“ (zákopového umenia). Absentujú pechotné strelné zbrane ako pušky či 
guľomety, ktoré by v takejto expozícii rozhodne mali mať svoje miesto.

Ak Vás zaujímajú dejiny prvej svetovej vojny, najmä východný front a armáda 
Rakúsko-Uhorska, návšteva fortifi kačného komplexu Przemyśl pre Vás bude veľkým 
zážitkom. Výlet za poznaním však rozhodne odporúčame podniknúť vlastným autom, 
keďže za jednotlivými fortmi sa budete neustále presúvať, a to aj na miesta, kde nepremáva 
autobusová doprava. Mnohé z fortov sú ťažšie prístupné, v zalesnenom teréne, resp. 
zarastené vegetáciou, a preto radím mať pri ich návšteve vhodnú pevnú obuv. A rovnako 
poctivo nabitú batériu do fotoaparátu a voľnú pamäťovú kartu, pretože v celom komplexe 
i múzeu bude čo fotografovať. Okrem vojenských pamätihodností aj nádhernú prírodnú 
scenériu v okolí mesta, poznačeného nepredstaviteľným utrpením vojakov i civilistov 
počas prvej svetovej vojny.

Pozostatky vstupnej brány do fortu I Salis-Soglio
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Centrálny dvor kasární fortu I Salis-Soglio

Zošúchaný, no stále čitateľný nápis v nemčine na stene fortu I Salis-Soglio
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Vo forte I Salis-Soglio sa doteraz 
zachovali latríny pre mužstvo.

Pancierová pozorovacia veža vyrobená v závodoch Škoda 
Plzeň z fortu XV Borek

Pohľad na fort XV Borek z vtáčej perspektívy
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Kasárne fortu XV Borek s pamätnou tabuľou venovanou príslušníkom 5. honvédskeho pešieho pluku, 
ktorí tu slúžili v období obliehania Przemyślu

Zachované zvyšky pancierovej výzbroje na vale fortu XV Borek
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Vojenské trúbky vystavené v súkromnom múzeu vo forte XII Werner

Kasárne fortu XII Werner, kde sa dnes nachádza súkromné múzeum
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Mapa fortifi kačného komplexu Przemyśl

Posledný rakúsky cisár Karol I. navštívil pevnosť Przemyśl 31. októbra 1914.
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Súčasný stav fortu XIII San Rideau

Vonkajšia kaponiéra fortu XIII San Rideau
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Zvyšky fortu IV Optyń už takmer úplne pohltila bujná vegetácia.

Kasárne fortu VIII Letownia
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Fotografi a zachytáva robotníkov pri stavbe pevnosti Przemyśl v 80. rokoch 19. storočia.

Zajatí obrancovia pevnosti Przemyśl defi lujú na prehliadke v Moskve v roku 1915.
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RECENZIE

LUKAČKA, Ján. MATÚŠ ČÁK TRENČIANSKY. Bratislava : Veda – Vydavateľstvo 
SAV, 2016, 144 s. ISBN 978-80-22415-32-3

Na úvod možno povedať, že v prípade prvého monografi ckého spracovania osobnosti 
„pána Váhu a Tatier“ v slovenskom jazyku boli pred vydaním knihy značné očakávania 
predovšetkým zo strany laickej verejnosti, keďže ide o tematicky vďačný a čitateľsky 
príťažlivý objekt skúmania. A keďže autor patrí medzi nemnohých univerzitných 
profesorov s odborným zameraním na stredovek, očakávalo sa tiež, že pôjde o komplexné 
vedecké spracovanie danej témy, prinášajúce množstvo nových poznatkov na veľkom 
rozsahu strán. Žiaľ, zostalo len pri očakávaniach, pretože už pri letmom pohľade na 
publikáciu je z jej dôrazu na obrazový materiál, veľkosť použitého písma, a napokon aj 
nepresvedčivý rozsah zrejmé, že typologicky ide o skôr o populárno-náučný publikačný 
výstup, a to i napriek tomu, že sa na prebale zdôrazňujú odborný profi l autora a „dôkladná 
heuristika“, na ktorej má byť toto dielo založené. Zrejme nielen pre recenzenta je preto 
prekvapujúce, že autor si tento výstup v zozname svojej publikačnej činnosti vykázal ako 
vedeckú monografi u s kódom AAB, čiže ten najvyšší a najkvalitnejší stupeň vedeckého 
výstupu. Z toho dôvodu je zrejme potrebné hodnotiť ho ako taký aj v tejto recenzii, a tak 
niektoré formálne zvláštnosti, ktorým recenzent pôvodne neplánoval venovať pozornosť, 
je na tomto mieste treba analyzovať bližšie, a to i na úkor obsahovej stránky textu.

Je to až neuveriteľné, ale hlavným problémom vedeckosti tejto publikácie je citovanie 
a uvádzanie zdrojov. Neuveriteľné je to predovšetkým z toho dôvodu, že s korektným 
citovaním tu má problém vysokoškolský profesor, pričom nejde len o nejaký technický 
problém, akým by bol použitý nesprávny citačný štýl a podobne, ale o fakt, že autor 
cituje len sporadicky a veľkú časť informácií ním uvedených nemá doloženú žiadnym 
spôsobom! Zo spätného pohľadu je zarážajúce už to, že na niečo vyše 110-tich stranách, 
ktoré tvoria gro publikácie, je sotva 245 poznámok pod čiarou, čoho výsledkom je na 
pomery odbornej historickej faktografi e skutočne nízky priemer citácií na stranu. Na 
lepšiu ilustráciu problému si možno detailne rozobrať napríklad záver kapitoly Posledné 
desaťročie panovania Matúša Čáka, konkrétne strany 78-80. Za poslednou poznámkou 
v kapitole (č. 119) nasleduje opis bojov kráľa s oligarchiou, konkrétne sa spomínajú presne 
datované udalosti, ako dobytie Komárna, bitka pri Zalafő, úteky Matúšových familiárov, 
smrť jeho syna, obkľúčenie hradu Trenčín, presný dátum Matúšovej smrti atď., a pritom 
tieto udalosti nie sú nijako odcitované! Keďže ide o v širšom kontexte zväčša marginálne 
záležitostí, sa len ťažko dá vyhovárať na to, že sú to všeobecne známe informácie, ktoré 
nie je potrebné doložiť zdrojom.

Samozrejme, nejde o ojedinelú pasáž s takýmto problémom. Podobne je na tom 
napríklad dvojstrana 27-29, ako aj niekoľko menších odsekov v iných častiach textu. 
Niektoré kapitoly majú kvalitnejší poznámkový aparát, niektoré zasa pôsobia dojmom 
článku z nejakého populárno-náučného periodika. S problematickým citovaním súvisí aj 
použitie obrázkov, predovšetkým rytín zo starých kroník a fotokópií starých listín. Ani 
jeden obrázok nie je v samotnom texte odcitovaný korektne – pri rytinách sa uvádza len 
názov kroniky, pri listinách absolútne nič. Až v záverečnej tiráži sú poznámky v zmysle 
„Dobové obrázky: archív autora“ a „Listiny: Magyar Nemzeti Levéltár Budapest“ – toto 
je ale spôsob citovania prípustný tak maximálne v bulvárnej tlači či internetovom blogu, 
rozhodne nie vo vedeckej monografi i. Ťažko totiž veriť tomu, že „archív autora“ obsahuje 
originál Obrázkovej kroniky, z ktorého si použité obrázky sám naskenoval, čo je asi 
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jediný možný spôsob, ako ich mohol uverejniť bez uvedenia iného zdroja. To, že citovať 
namiesto listiny s konkrétnou signatúrou len správcu zbierky listín nemá z pohľadu 
verifi kácie zdroja žiadny zmysel, hádam ani netreba spomínať.

Z hľadiska vedeckosti obsahu je nutné sa zastaviť aj pri mapách, napríklad tej na strane 
35, kde sa ako majetky Matúša Čáka v rokoch 1291 – 1297, okrem iných, spomínajú aj 
Šahy nad Ipľom, Hont a Brežany v Hontianskej župe. Odhliadnuc od faktografi ckých 
nepresností (Šahy boli cirkevným majetkom nepretržite najneskôr od roku 1244, Brežany 
sú neexistujúcim tvarom názvu obce Nagybörzsöny), je predovšetkým potrebné sa 
zamyslieť nad tým, odkiaľ autor tieto údaje má, pretože v príslušnom texte sa tieto sídla 
nespomínajú ani raz! Keďže zrejme ide o nepresné preklady z maďarčiny, možno sa 
domnievať, že autor ich prebral z niektorého z použitých maďarských diel, avšak bez 
uvedenia zdroja, čo rozhodne nie je kóšer ani v dielach nevedeckej faktografi e, tobôž 
v monografi i kategórie AAB.

Okrem takýchto etických lapsusov publikácia obsahuje aj pomerne veľa faktických chýb, 
často vyplývajúcich z nedôslednosti pri overovaní zdrojov. Spomenieme len niekoľko tých, 
ktoré sa týkajú Hontu a Novohradu. Na str. 33 autor spomína sídlo Brnice, „dnes Bernence 
v maďarskej časti Hontu“, avšak Hontianska župa už v Maďarsku ako administratívny 
celok neexistuje, a dnešná obec Bernecebaráti je súčasťou župy Peštianskej. Na str. 34 
sa spomína podsudca Martin z Devečera v Novohrade, avšak v citovanej edícii listín 
župná príslušnosť tohto prídomku spomenutá nie je, a hoci takéto sídlo v Novohrade 
existovalo, písomne doložené je až dávno po ére Matúša Čáka, a v skutočnosti tu tak ide 
o iný Devečer. Na str. 92 sa spomína familiár Budej zo Šiah nad Ipľom, ale ako sme už 
spomenuli, tieto Šahy boli cirkevným majetkom, a prídomok de Saagh tu v skutočnosti 
poukazuje na zaniknuté sídlo v katastri Ipolytölgyesu. Na str. 93 je spomenutá Očová ako 
majetok Balogovcov z Veľkého Blhu, toto je však fabulácia, zrejme založená na podobnosti 
s menom spomínaného šľachtica „Oča“ (v citovanom zdroji správne vo forme Oth). To, 
že sa autor bohato inšpiroval maďarskými kolegami, dokazuje aj zmienka o hrade menom 
„Široký hrad (Siroki vár) “ na str. 94 – zdroj, ktorý autor cituje, totiž neuvádza ani slovenskú, 
ani maďarskú verziu názvu, len latinské „castro Syrok“. Zmieniť ešte možno aj záležitosť, 
v ktorej si autor sám odporuje – na str. 94 v poznámke č. 159 najprv spomína, že vojvoda 
Tomáš bol vzdialeným príbuzným Kačicovcov, avšak hneď na ďalšej strane píše, že tento 
Tomáš, syn Farkaša, bol predstaviteľom jednej z najvýznamnejších línií tohto rodu.

V každom prípade, niektoré menšie faktografi cké chyby ešte ako-tak možno tolerovať, 
keďže sa týkajú záležitostí len okrajovo súvisiacich s hlavnou témou publikácie. Sústavné 
a širokospektrálne porušovanie citačnej etiky, spomínané v úvodných odsekoch, je však 
u práce z kategórie vedeckých monografi í neobhájiteľné a neakceptovateľné. Je preto 
skutočne pozoruhodné, že takýto výstup svojím recenzným posudkom posvätili nesporné 
kapacity na stredovek z Trnavskej univerzity, profesori Marsina a Rábik. Problémy 
s korektným citovaním zdrojov, ktoré sa objavujú aj u ich absolventov (viď napr. recenzia 
na dizertačnú prácu D. Stoklasovej na stránke korene.sk), tak možno nie sú len zlyhaním 
jednotlivca, ale systémovým problémom vyplývajúcim z prílišnej benevolencie v tomto 
aspekte vedeckej práce. Ostáva dúfať, že táto recenzia padne na úrodnú pôdu a (nielen) 
študenti TU budú vedení k dôslednejšiemu dodržiavaniu pravidiel citačnej etiky. Rovnako 
nezostáva nič iné, len veriť, že autor tejto publikácie, prípadne aj jeho potenciálni 
nasledovníci budú mať v budúcnosti dostatok sebarefl exie, aby si nevykazovali (možno 
aj vonkajšími okolnosťami ovplyvnené) slabšie práce kompilačného charakteru ako 
vedecké výstupy najvyššej kvality. Tým si totiž poškodzujú nielen vlastné akademické 
renomé, ale znižujú aj pomyselnú latku kvality slovenskej historiografi e.

Tomáš Sitár
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KLABJAN, Borut. ČEŠI A SLOVÁCI NA JADRANU. VZTAHY S TERSTEM 
A SEVERNÍM JADRANEM V LETECH 1848-1948. Praha : UK Praha, Filozofi cká 
fakulta, 2014, 239 s. ISBN 978-80-7308-470-7

V súčasnosti je k dispozícii niekoľko publikácií venujúcich sa enklávam Slovákov 
a Čechov v rôznych častiach Európy. Viaceré oblasti však zostávajú nepreskúmané. 
Príčinou môže byť jazyková bariéra, najmä pokiaľ ide o jazyky používané na Balkáne, 
a istá provinčnosť témy v prípade menej početných komunít. Monografi a jazykovo 
disponovaného slovinského historika Boruta Klabjana sa venuje Čechom (menej Slová-
kom) v oblasti severného Jadranu. Vychádza z prameňov a literatúry v slovinčine, 
češtine, slovenčine, nemčine, angličtine aj taliančine. Kniha otvorila viacero dôležitých 
otázok a sprostredkovala zaujímavý uhol pohľadu. Prináša informácie o menšinách 
žijúcich v oblasti a zároveň sleduje genézu myšlienky prepojenia územia (budúceho) 
Československa a Terstu. Nevynecháva obchodné, hospodárske, politické, diplomatické 
či dopravné vzťahy. Text nie je strohým opisom bilaterálnych kontaktov, ale usiluje sa 
o mnohovrstevné spracovanie problematiky, vyhnúť sa nemohol ani diplomatickým 
vzťahom Československa s Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov a s Talianskom. 
Kniha je doplneným a skráteným prekladom publikácie, ktorá vyšla v roku 2007 
(Češkoslovačka na Jadranu: Čehi in Slovaki ter njihove povezare s Terstom in Primorsko 
od začetka 20. stoletja do druge svetovne vojne. Koper 2007, 426 s.). V slovinčine sa 
nestala publikáciou, ktorá by bola prístupná širšiemu záberu slovenských a českých 
historikov so záujmom o tému. Rozhodnutie garanta monografi ckej edície Fotes na FF 
UK v Prahe, preložiť monografi u do češtiny, tak možno len privítať.

Kniha sleduje vzťahy medzi Terstom, oblasťou severného Jadranu (ten je defi novaný 
ako Terst a jeho okolie, Gorica, Kraňsko a oblasti Idrija a Logatec, s. 14) a územím 
(budúceho) Československa na viacerých úrovniach. Dynamiku dodáva zvolený časový 
rámec, od revolúcie 1848/1849 po nastolenie komunistického monopolu moci v ČSR, 
resp. po roztržku medzi Juhosláviou a ostatnými socialistickými krajinami. Tieto udalosti 
znamenali pre oba regióny zásadné zmeny. V roku 1848 sa vzťahy, najmä s českými 
krajinami, ktoré prechádzali výrazným hospodárskym rozvojom, zintenzívnili, v roku 
1948 naopak citeľne ochladli. Obe sledované územia boli niekoľko storočí súčasťou 
jedného celku a existovalo medzi nimi množstvo vzájomných väzieb. Kontakty neboli 
programové, ale sprostredkovávané cez aktívnych jednotlivcov. Po strate Benátok sa 
z hľadiska Viedne zvyšoval význam severného Jadranu, ktorý bol geografi cky k admini-
stratívnemu centru štátu najbližšou prímorskou oblasťou.

Terst bol súčasťou habsburského panstva viac ako päťsto rokov. Do 18. storočia 
išlo o perifériu. K rozmachu došlo rozvojom moreplavby v monarchii, čo zvyšovalo 
možnosti jeho kontaktov so svetovými obchodnými trhmi. V prípade naddunajských 
častí monarchie záujem o Terst nebol veľký, obchodné trasy sa tradične orientovali na 
Hamburg (s. 20). Napriek výstavbe železničnej trate, spájajúcej Viedeň s Terstom od roku 
1857, prístav nebol výraznejšou konkurenciou pre Hamburg a Štetín, najmä pokiaľ išlo 
o technické vybavenie či o výšku colných taríf. Zámer, aby sa stal „oknom do sveta,“ 
narazil na problém jeho neskorého zapojenia do svetového obchodu. Až v posledných 
rokoch 19. storočia mesto zhodnotilo predchádzajúce investície do modernizácie 
a prílev kapitálu. V nasledujúcich dvoch dekádach vzrástol počet obyvateľov, vrátane 
prisťahovalcov z Čiech a Moravy, ktorých počet presiahol 2 000 (s. 22). Zmapovať 
vzájomné prepojenia nebola jednoduchá úloha, pramene neumožňujú relevantné 
rozlišovanie etnických kategórií a demografi cké údaje sú útržkovité. Išlo prevažne 
o obchodníkov a remeselníkov, ktorí refl ektovali na rapídny hospodársky rozkvet mesta 
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a do oblasti ich prilákala vidina ekonomického úspechu. Etnicita týchto prisťahovalcov 
však mohla byť rôznorodá, o prisťahovalcoch z územia Slovenska sa nepodarilo zistiť 
bližšie informácie. Autor sa domnieva, že ich počet nebol vysoký, keďže Uhorsko malo 
svoje „okno do sveta“ na Rijeke (s. 22). Mozaika pôsobenia Čechov a Slovákov je veľmi 
fragmentárna, poskladaná z textov spisovateľov, cestovateľov, novinových článkov, 
stručných zmienok v archívnych dokumentoch. Českú národnosť alebo český pôvod 
udávali niektorí podnikatelia, obchodníci, bankári, ale aj lekári či správcovia hotelov. 
V českých krajinách vychádzali príručky a sprievodcovia venované Dalmácii, Terstu 
a jadranskému pobrežiu (s. 35). To sa prejavilo aj vo zvýšenom záujme o turistickú 
návštevu oblasti. V druhej polovici 19. storočia vzrástol počet českých turistov a adekvátne 
tomu aj počet ľudí pracujúcich v hotelierstve a reštauračnom priemysle. Česi boli v Terste 
aktívnym elementom, v roku 1882 bola založená pobočka Sokola, aktívni členovia 
komunity sa zaslúžili o vydávanie česky písaných novín a otvorenie čitárne, kde bolo 
možné si zapožičať knihy v češtine, ale aj navštevovať výučbu českého jazyka. Na konci 
storočia sa zvýšil záujem českého kapitálu o prienik do Terstu, ktorý bol alternatívou 
severonemeckým prístavom. Expandovala sem napr. Banka Slavia či Živnostenská banka 
(s. 29). V roku 1909 vznikla Česká beseda, ktorá sa stala kľúčovým spolkom a miestom 
stretávania českej komunity. Realizované aktivity mali predovšetkým kultúrny charakter, 
o politických akciách či názoroch členov komunity sa dozvedáme zriedkavo (s. 46).

Nasledujúca kapitola je venovaná obdobiu rokov 1914 – 1918. Autor sa zameral 
na sledovanie genézy názorov T. G. Masaryka týkajúcich sa budúceho teritoriálneho 
začlenenia severného Jadranu. V stanovisku k mestu Terst a jeho okoliu sa miešali 
historické kontakty, hospodárske záujmy, myšlienka práva národov na sebaurčenie, 
politické úvahy, ale aj veľmocenská politika. Severný Jadran bol otázkou, v ktorej sa 
rozchádzali predstavy československého a juhoslovanského odboja. Hoci spoločným 
cieľom bolo rozbitie monarchie Habsburgovcov a vytvorenie národných štátov, oba tábory 
odlišne vnímali úlohu Talianska a mali rôzne „pochopenie” pre talianske teritoriálne 
ašpirácie. Masaryk akceptoval talianske požiadavky na úkor „juhoslovanských” predstáv 
o usporiadaní priestoru (s. 52). V tomto období sa kreovala československá politika voči 
budúcemu Kráľovstvu Srbov, Chorvátov a Slovincov a aj voči Taliansku. Strategický 
význam pre formujúce sa Československo mal mať plánovaný koridor, ktorý by zaistil 
spojenie s Kráľovstvom SHS. Plán bol načrtnutý už v roku 1914 s cieľom oddeliť Nemcov 
a Maďarov (s. 76). Ignorovať nemožno ani spoločné hospodárske záujmy oboch krajín. 
Išlo o možnosť obísť Nemecko a nahradiť prepravu tovaru cez Hamburg, predpokladalo 
sa aj vybudovanie železničnej trate Praha – Bratislava – Terst (s. 79). V prípade Terstu 
Masaryk preferoval kompromisnú verziu vyhlásenia slobodného prístavu. Existoval 
strategický záujem o čo najväčšiu koreláciu s postojmi s Kráľovstvom SHS, avšak na 
druhej strane nebolo možné ignorovať veľmocenskú pozíciu Talianska a fakt, že pri 
procese povojnového usporiadania mal práve Rím zohrávať významnú úlohu. Taliansko 
si teritoriálne ašpirácie na Terst, Goricu, Istriu a Dalmáciu zaistilo pred vstupom do vojny 
londýnskou dohodou z roku 1915. Týmito územnými ziskami mala byť kompenzovaná 
jeho účasť vo vojne na strane Dohody. Masaryk akceptoval záujmy Talianska, hoci 
to znamenalo, že myšlienka práva národov na sebaurčenie nebude dôsledne naplnená 
a početné skupiny Slovincov a Chorvátov zostanú v Taliansku. Autor konštatuje, že 
„Masaryk mal k Taliansku počas celého obdobia pôsobenia v zahraničí lojálny vzťah“ 
(s. 62). Treba však vziať do úvahy, že v tomto kontexte zvažoval krátkodobé, ale aj 
dlhodobé ciele a nemal záujem na latentnom či otvorenom konfl ikte s krajinou, ktorá 
umožnila vznik československých légií na svojom území a po skončení vojny sa dalo 
očakávať, že bude chcieť zvýšiť svoj mocenský vplyv v strednej Európe. Preto otvorená 
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a jednoznačná podpora „juhoslovanským“ požiadavkám nebola reálna, aj vzhľadom na 
množstvo otvorených otázok týkajúcich sa hraníc Československa, ktoré mala riešiť 
mierová konferencia.

Na mierovej konferencii sa otázka Terstu preberala v širších kontextoch slobodné ho 
obchodu a slobodnej námornej prepravy. Jednotlivé krajiny strategicky uvažovali v kategó-
riách budúcich spolkov, blokov a hľadaní spojenectiev. Stanoviská československých 
zástupcov boli skôr hmlisté, neurčité, v snahe neuzatvoriť si žiadnu cestu. E. Beneš 
uplatňoval túto stratégiu opakovane v nasledujúcich rokoch. Z viacerých dôvodov sa 
nepodarilo presadiť vytvorenie koridoru, neúspešné bolo aj úsilie o internacionalizáciu 
železničných a námorných ciest. Borut Klabjan sa domnieva, že postoj Masaryka 
a Beneša bol „pragmatický“ a išlo o „realistické zhodnotenie situácie“, ale zároveň 
akési spreneverenie sa myšlienke práva národov na sebaurčenie (s. 84-86 a 185). Pri 
tejto príležitosti vyjadruje aj niekoľko úvah, ktoré možno označiť za polemické, pretože 
situácie, ktoré sú porovnávané, sa odohrávali v rozličných kontextoch (s. 86 a s. 184-
185) a nezohľadňujú postavenie a možnosti Československa v európskej diplomacii. 
Prekvapujúco málo sa dozvedáme o názoroch M. R. Štefánika na túto tému, hoci práve 
jeho aktivity v Taliansku do značnej miery určovali vzťah k Rímu. Kým názory Masaryka 
sú sledované ako genéza postojov, názory Štefánika zostali vyhodnotené v jednom 
časovom bode bez ďalšieho sledovania línie (s. 62-63).

V dôsledku rozhodnutia mierovej konferencie sa Terst stal súčasťou Talianska 
a stratil značnú časť dovtedajšieho hospodárskeho zázemia. Pre Československo sa 
stal významným prístavom. Cez Terst sa do Európy, na základe zmluvy s Talianskom 
z augusta 1919, priplavili československí legionári z Vladivostoku. Išlo o cca 60 000 
mužov. Monografi a popisuje proces, organizáciu vyloďovania a spoluprácu talianskych 
a československých úradov. Vyloďovanie prebiehalo bez väčších ťažkostí. Gro v preprave 
legionárov zohrával Terst (cca 50 000), hoci boli využívané aj ďalšie jadranské prístavy, 
ale v menšej miere (s. 95). Následne boli plynulo železničnou dopravou presunutí do 
Prahy. Do novembra 1920 sa väčšina legionárov vrátila.

V prvých rokoch po vojne sa Česi a Slováci žijúci v oblasti Terstu priamo stretli 
s realitou politiky Ríma voči netalianskym národnostiam a vybičovanou nacionalistickou 
politikou, ktorej dôsledkom (a zámerom) bol odchod početných netalianskych skupín 
z mesta (s. 107). Vysťahovali sa aj Česi a Slováci, predovšetkým tí, ktorí mali nejaké 
kontakty s Československom a mali možnosť odísť. Talianske úrady odchod „netalianov“ 
nebrzdili, na druhej strane bola evidentná snaha presídliť do oblasti talianske obyvateľstvo. 
Po roku 1918 sa v prameňoch miešajú pojmy Česi a Čechoslováci, čo opäť nespresňuje 
obraz o zložení komunity. Časť záznamov pochádza z československého zastupiteľstva 
v Terste, ktoré v roku 1920 získalo status generálneho konzulátu. Konzul riešil viacero 
konkrétnych sporov a problémov jednotlivcov, ktorí boli talianskymi úradmi prešetrovaní 
a preverovaní, mnohým nebol umožnený návrat do Terstu. Zrejmá bola aj snaha 
o romanizáciu obyvateľstva (s. 111). Istú chaotickosť tohto postupu dokazuje fakt, že 
presný údaj, ktorý by hovoril o počte Čechov a Slovákov, ktorí museli Terst opustiť, 
nie je k dispozícii (s. 117). Zástupcovia českej a slovenskej menšiny (zrejme nie všetci 
mali československé občianstvo) sa pokúsili nadviazať na tradíciu spolkovej činnosti 
spred vojny. Bola obnovená Česká beseda pod názvom Československá beseda, s cieľom 
reprezentovať české a slovenské spoločenstvo v Terste a nadväzovať priateľské vzťahy 
s Talianskom. Jej činnosť nebola veľmi významná, obmedzovala sa na spoločenské 
a kultúrne akcie, zo strany talianskych úradov jej nebolo umožnené výraznejšie sa 
angažovať. V dôsledku medzinárodnej situácie aktivity besedy stagnovali, v 30. rokoch 
boli skôr sporadické.
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Významný podiel na vzájomných vzťahoch medzi Terstom a ČSR zohrávala otázka 
obchodných vzťahov. So začlenením Terstu do Talianska sa spájali nemalé očakávania, 
mal sa stať východiskom hospodárskej expanzie na Balkán (s. 128). Československí 
predstavitelia predpokladali intenzívnu ekonomickú spoluprácu, ktorá mala nadviazať 
na stav pred vojnou, keď objem obchodu cez prístav rástol. Terst predstavoval najkratšiu 
trasu, kadiaľ bolo možné sa vydať na trhy do Orientu. Využívanie prístavu však bolo 
mimoriadne nákladné. Rozpadom monarchie došlo k zmenám na železničnej trati do 
prístavu a hoci jeho využívanie pre obchodné aktivity malo podporu na najvyšších 
diplomatických miestach (s. 136), očakávania sa nenaplnili. Snaha presmerovať časť 
obchodu cez Terst sa ukázala v roku 1924, keď Československo bolo na prvom mieste 
medzi vývozcami a na druhom mieste medzi dovozcami. Vo všeobecnosti bol prístav 
pre zahraničných obchodníkov drahý (s. 138), nebol schopný adekvátne konkurovať 
Hamburgu. Nemecko sa usilovalo cenovou politikou motivovať stredoeurópske krajiny, 
ktoré nemali prístup k moru, k využívaniu prístavov v Hamburgu a Brémach. V tridsiatych 
rokoch situáciu v Terste zhoršila taliansko-etiópska vojna, v dôsledku ktorej sa zvýšili 
ceny poistného z obáv pred bezpečnostnými rizikami. Spolu s prejavmi hospodárskej 
krízy a meniacou sa medzinárodnou situáciou klesal záujem o využívanie terstského 
prístavu a objem prepravených tovarov mal zostupný charakter. Anšlus Rakúska 
znamenal, že niektoré železnice, nevyhnutné pre tranzit tovarov, sa stali súčasťou Ríše, 
čo obchod takmer znemožnilo.

Autor sa venuje aj citlivej otázke menšín na území Terstu a priľahlých oblastí. 
Politika Talianska voči netalianskym menšinám bola represívna. Situácia sa vyhrotila 
po pochode na Rím. Otázka postoja voči národnostným menšinám je analyzovaná skôr 
okrajovo. Informácie o menšinovej politike pochádzali predovšetkým z pera konzula 
v Terste, ktorý si všímal kroky realizované fašistickou administratívou proti slovinskému 
a chorvátskemu obyvateľstvu, či už išlo o uzatváranie škôl alebo útoky v tlači. Reakcie 
československej vlády a diplomacie v tejto veci boli obozretné (s. 162). Toto konštatovanie 
nie je prekvapujúce, keďže pražská vláda bola sama opakovane kritizovaná za postoj 
k menšinám. Československá tlač reagovala na situáciu podstatne otvorenejšie a prudšie, 
než ofi ciálni predstavitelia štátu. Týkalo sa to najmä tzv. terstského procesu, keď sa 
v československej tlači zdvihla vlna solidarity s odsúdenými. V dôsledku meniacich sa 
geopolitických okolností a nenaplnených obchodných očakávaní, záujem o dianie na 
severnom Jadrane v ČSR pozvoľne opadal. Pre bližšie poznanie menšinovej problematiky 
by boli obohatením napríklad práce Bohumily Ferenčuhovej či René Petráša, týkajúce sa 
francúzskej politiky v tomto priestore, politiky Malej Dohody či otázok ochrany menšín 
na pôde Spoločnosti národov. Súčasťou kapitoly je otázka bilaterálnych československo-
talianskych diplomatických vzťahov, ktoré pomerne dlho neboli spracované (dnes sú 
k téme k dispozícii napr. monografi e O. Housku či M. Šmída).

Najkratšou časťou práce je analýza situácie po druhej svetovej vojne, ktorá dodáva 
publikácii spád. Terst sa totiž nestal len hranicou medzi Talianskom a Juhosláviou, ale aj 
hranicou železnej opony. Juhoslovanskí predáci sa, podobne ako po prvej svetovej vojne, 
usilovali získať československých predstaviteľov na svoju stranu v boji o získanie Terstu 
(s. 188). Pri zaujatí stanoviska boli rozhodujúce hospodárske argumenty. Československo 
sa rozhodlo juhoslovanské požiadavky podporiť (s. 190). Postoj pražskej vlády sa odrazil 
v podpise zmluvy o priateľstve s Juhosláviou, vzájomnej pomoci a mierovej spolupráci 
v máji 1946. Na diplomatickej úrovni Praha juhoslovanské požiadavky podporila počas 
parížskej mierovej konferencie (s. 194-195). Terst získal štatút slobodného mesta. 
Situácia sa zmenila v dôsledku udalostí v roku 1948. Z obáv pred narastajúcim vplyvom 
komunistickej strany v krajine boli západné krajiny ochotné uvažovať o pripojení Terstu 
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k Taliansku (s. 198). Po vylúčení Juhoslávie z Informbyra sa situácia dostala na okraj 
záujmu medzinárodného spoločenstva. Po ukončení vojenskej správy sa Terst stal priemerne 
významným talianskym mestom, ktoré aj pre ČSR prestalo byť zaujímavé (s. 200).

Monografi a prezentuje výsledky dlhoročného výskumu, pričom vychádza 
z rôznorodých prameňov. Komunitu Čechov a Slovákov nevníma ako monolit, ale ako 
heterogénnu skupinu a snaží sa u aktérov hľadať rozdiely v motivácii, hodnotiť nakoľko 
u jednotlivcov dominoval pragmatizmus a nakoľko „romantické dedičstvo slovanskej 
vzájomnosti“ (s. 206). Hoci to kniha v názve naznačuje, o Slovákoch sa dozvedáme 
pomerne málo, etnicky nie sú v sledovaných obdobiach rozlíšiteľní, aj keď zrejme časť 
tzv. českej kolónie v Terste tvorili. V niekoľkých prípadoch sa objavil problematický 
preklad, napr. Czechoslavische Verband der Gastwirtschaftsangestellten (s. 39 a 47) je 
preložený ako Československý svaz hostinského pomocnictva. Objavilo sa aj niekoľko 
drobných nepresností, napr. v uvedenom kontexte išlo o ministra Beneša (nie prezidenta, 
s. 180), Hitler v marci 1936 vtiahol do demilitarizovaného Porýnia (nie Porúria, s. 182). 
Uvedené postrehy neznižujú význam monografi e, ktorá cenným spôsobom analyzuje 
vzťahy s Terstom a prináša zaujímavú a ucelenú perspektívu na postoje československej 
diplomacie, ako aj na realitu života krajanskej enklávy. Tá vznikla v dôsledku 
očakávaného ekonomického profi tu, ale v zmenených geopolitických pomeroch zostali 
pôvodné predpoklady skôr v rovine nesplnených túžob. Komparácia situácie v Terste 
a okolí s Masarykovými pamäťami či neskoršími vyjadreniami ministra zahraničných 
vecí E. Beneša ukazuje, že blízka spolupráca, jednota a vzájomná podpora medzi 
juhoslovanským a československým odbojom počas prvej svetovej vojny v skutočnosti 
neboli také jednoznačné, ako obaja v povojnovom období deklarovali.

Alena Mikulášová

ČINČURÁK, Samuel. VOJNA. MALÉ SPOMIENKY Z MÔJHO ŽIVOTA NA BOJIŠTI 
V ROKOCH 1914 – 1918. Vydavateľstvo Miloš Hric, 2016. 248 s. ISBN 978-80-
972385-3-7

Storočnica prvej svetovej vojny spustila novú vlnu záujmu nielen odbornej, ale aj 
laickej verejnosti o túto prelomovú udalosť dejín, ktorá významným spôsobom zasiahla 
do životov miliónov ľudí. Aj na Slovensku sa akademické, vedecké, kultúrne a umelecké 
inštitúcie vo veľkej miere zapojili do projektu pripomínania Veľkej vojny, a to skutočne 
rozmanitou formou. V priebehu rokov 2014 – 2018 bolo k téme prvej svetovej vojny 
usporiadaných niekoľko vedeckých konferencií, sympózií, sérií prednášok, výstav, 
podujatí v réžii klubov vojenskej histórie, ale odvysielaných bolo aj mnoho televíznych 
a rozhlasových relácií. Výraznou mierou stúpla odborná i popularizačná publikačná 
činnosť pojednávajúca o problematike prvej svetovej vojny. Vďaka aktivite knižníc, 
archívov a múzeí sa podarilo objaviť doteraz dobre ukryté rodinné klenoty v podobe 
denníkov a zápiskov vojakov, albumov fotografi í, uniforiem či iných pamätihodností 
z obdobia rakúsko-uhorskej monarchie. Mnohé z nich boli následne prezentované na 
výstavách a dostali sa po prvýkrát do povedomia verejnosti. Kampaň k storočnici Veľkej 
vojny prispela aj k objaveniu, resp. vydaniu niekoľkých denníkov vojakov habsburskej 
ríše. Vysokú výpovednú hodnotu majú zápisky Samuela Činčuráka z obce Ozdín 
v dnešnom okrese Poltár, ktoré vyšli knižne v roku 2016.

Rukopisnú pozostalosť Samuela Činčuráka z veľkej časti opatruje jeho vnuk, Ivan 
Mojmír Zoborský, univerzitný profesor žijúci v Mojmírovciach pri Nitre. Zápisky 
objavil náhodou v 80. rokoch minulého storočia pri vypratávaní povaly rodičovského 
domu v Ozdíne, ktoré akoby zázrakom odolali času a zostali neporušené. Veľká časť 
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literárneho diela Samuela Činčuráka (najmä s náboženskou tematikou) bola zničená počas 
komunistického režimu, ale niekoľko diel sa zachovalo a sú v osobnom archíve profesora 
Zoborského. V súvislosti so storočnicou prvej svetovej vojny sa amatérski historici 
z Novohradu pod vedením Michala Šestáka rozhodli pátrať po osude textov Samuela 
Činčuráka a nadviazali kontakty s profesorom Zoborským. Výsledkom ich spolupráce 
a vydavateľského úsilia Miloša Hrica je recenzovaná publikácia, ktorá výraznou mierou 
obohatila slovenskú spisbu pojednávajúcu o Veľkej vojne.

Kniha má 248 strán, z ktorých väčšinu tvoria samotné zápisky Samuela Činčuráka 
rozdelené na podkapitoly s názvami, aké im pridelil autor. Okrem nich je súčasťou 
publikácie aj odborná štúdia Pavla Mičianika Slovenský vojak v prvej svetovej vojne 
a doslov Ivana Mojmíra Zoborského s názvom Život a literárna tvorba Samuela Činčuráka. 
Uverejnenie spomínanej štúdie považujem za veľmi vhodné, pretože tvorí dôležitý vstup 
do problematiky rakúsko-uhorskej armády a priebehu jednotlivých bojových operácií na 
srbskom, ruskom i talianskom fronte. V rozsiahlej štúdii Pavel Mičianik hojne cituje aj 
iné denníky a zápisky slovenských vojakov z prvej svetovej vojny, medzi ktorými je 
napríklad denník neskoršieho slávneho slovenského generála Jozefa Turanca. Mičianik 
sa však nevyhol niekoľkým zásadným chybám pri predstavovaní jednotlivých zložiek 
rakúsko-uhorskej armády a ich nasadeniu na frontoch. V celom texte i v poznámkach 
pod čiarou si mýli vlastibranecké (zemebranecké) a domobranecké jednotky rakúsko-
uhorskej armády, pričom ich zamieňanie je po odbornej stránke hrubou chybou. Na 
konkrétne príklady poukážem v recenzii nižšie.

Samuel Činčurák sa narodil v roku 1883 v dedinke Pivnica v Báčke na Dolnej 
zemi. Pochádzal zo slovenskej rodiny, ktorá sa usadila na Balkáne a živila sa prevažne 
poľnohospodárskymi prácami. V roku 1912 sa Činčurák natrvalo presťahoval na 
Slovensko, keďže sa priženil do obce Ozdín v Novohrade. Tu ho zastihlo vypuknutie 
vojny v júli roku 1914. Po mobilizácii bol pridelený k 25. honvédskemu pešiemu pluku, 
ktorý mal veliteľstvo v chorvátskom Záhrebe. Pluk bol súčasťou 42. honvédskej pešej 
divízie XIII. armádneho zboru 5. rakúsko-uhorskej armády, ktorá bola odvelená na 
srbský front.1 Činčuráka zaradili k etapnému trénu (zásobovacej kolóne) 3/13, ktorý bol 

1 Podľa tvrdení Pavla Mičianika v štúdii Slovenský vojak v prvej svetovej vojne (s. 11) narukoval 
Činčurák k 25. domobraneckému pešiemu pluku, ktorý bol súčasťou 42. domobraneckej divízie. 
V skutočnosti išlo o 25. honvédsky peší pluk a 42. honvédsku pešiu divíziu. Mičianik si mýli pojmy 
domobrana a vlastibrana (v slovenskej historiografi i sa niekedy používa aj pojem zemebrana), ktoré 
jednoznačne musíme rozlišovať, pretože predstavovali rozdielne druhy vojska rakúsko-uhorskej 
monarchie. Honvédske vojsko (v maďarčine Magyar király Honvédség – Uhorská kráľovská 
vlastibrana) bolo primárne určené na obranu uhorskej časti monarchie, podobne ako Kaiserlich-
Konigliche Landwehr (Cisársko-kráľovská vlastibrana) bránilo rakúsku časť monarchie. Hlavnou 
silou ríše však bola spoločná armáda (Kaiserliches und konigliches gemeinsames Heer), ktorá 
mala posádky po celej monarchii. V prípade vypuknutia vojny vznikali aj domobranecké jednotky, 
ktoré sa v uhorskej časti monarchie nazývali Népfelkelo a v rakúskej časti Landsturm. Organizačne 
najvyšším domobraneckým útvarom však bola brigáda, preto Činčurák nemohol byť zaradený k 42. 
domobraneckej divízii, ale k 42. vlastibraneckej (teda honvédskej) pešej divízii. Rovnakú chybu 
urobil pri predstavovaní denníka iného vojaka, Jozefa Klempu z Bratislavy. Mičianik ho zaradil do 
13. domobraneckého pešieho pluku 37. domobraneckej pešej divízie (s. 20), pričom v skutočnosti 
bol Klempa príslušníkom 13. honvédskeho pešieho pluku 37. honvédskej pešej divízie. Zamieňanie 
uhorskej vlastibrany a domobrany je prítomné v celom texte publikácie a znižuje tak jej odbornú 
úroveň. K zložitej štruktúre rakúsko-uhorskej armády v období pred vypuknutím Veľkej vojny 
pozri: JUNG, P. Rakousko-uherská armáda za první světové války. Brno : Computer Press, 2007, 
s. 3-4. ISBN 978-80-251-1520-6; HORVÁTH, J. Posledná vojna rakúsko-uhorskej monarchie. 
Rakúsko-uhorská armáda v rokoch 1914 – 1918. Banská Bystrica : vlastným nákladom, 2008, s. 
12-13. ISBN 978-80-970040-6-4.



169

VOJENSKÁ HISTÓRIA

súčasťou XIII. armádneho zboru. Od vypuknutia vojny až po jej koniec v novembri 1918 
pôsobil v zásobovacej jednotke, čo mu s najväčšou pravdepodobnosťou zachránilo život. 
Ak by sa stal radovým pešiakom honvédskeho pluku a bol nasadený v prvej línii, mal by 
len malú nádej prežiť štyri roky bez vážnejšieho zranenia.

So svojou zásobovacou kolónou vyrazil Samuel Činčurák ako tridsaťjedenročný na 
srbský front, v ústrety krutej vojnovej realite. Keďže bol vzdelaný a literárne činný, 
rozhodol sa zaznamenávať svoje zážitky a skúsenosti v podobe zápiskov. Neoznačujeme 
ich priamo ako denník, keďže neboli písané na dennej báze, ale v čase, keď mal autor 
voľno od svojich vojenských povinností a mohol zachytiť na papier, čo prežil a videl. 
Jeho zápisky majú obrovskú historickú hodnotu aj preto, že poznáme konkrétnu vojenskú 
jednotku a jednotlivé lokality na srbskom, ruskom i talianskom fronte, kde bola nasadená. 
Činčurák si veľmi poctivo zapisoval mená miest a obcí, cez ktoré prechádzal a rovnako 
pohyb frontu a postavenie rakúsko-uhorských, ale niekedy i nepriateľských útvarov.

Autor zápiskov už pred vojnou vstúpil do cirkevného spolku Modrý kríž, ktorý sa 
vyznačoval osvetovou činnosťou medzi ľudom a poukazovaním na nebezpečenstvo 
alkoholu, hazardných hier, smilstva a neviazaného života.2 Činčurák bol hlboko veriaci 
človek, ktorý sa snažil priviesť k viere a pilierom Modrého kríža aj svojich najbližších, 
či už to boli susedia v Ozdíne alebo vojaci v jeho honvédskom pluku. Bola to úloha 
nanajvýš ťažká, zachovať si v krutých vojnových časoch a pri neustálom styku so smrťou 
svoju vieru, ľudskosť a statočnosť. Tento autorov charakter je bytostne prítomný na 
stránkach zápiskov, kde sa niekoľkokrát odvoláva na Bibliu, Ježiša Krista a pranieruje 
nespravodlivosť a najrôznejšie formy zla, ktoré na svojom putovaní videl.3

Jeho postavenie v jednotke sa čiastočne zlepšilo, keď sa stal dôstojníckym sluhom 
svojho poručíka. Ako sluha sa Činčurák od svojho veliteľa dozvedel viac informácií 
z frontu, ktoré potom dal aj na papier a čiastočne nakukol aj do uzavretého sveta 
dôstojníkov rakúsko-uhorskej armády. Medzi dôstojníkmi a mužstvom bola totiž obrovská 
priepasť a rozdiely v postavení boli viditeľné pri akejkoľvek dennej činnosti.4 Autor na 
tento nepomer veľmi často upozorňoval a na konkrétnych príkladoch ukazoval krutosť 
veliteľov a neľudské zaobchádzanie s vojakmi. Takto opísal správanie poddôstojníkov 
k vojakom v mestečku Bartfali v Sedmohradsku v roku 1915: „Poddôstojníci, aby sa 
preukázali pred dôstojníkmi, akí sú verní službe, rúbali našich furmanov nielen bičmi 
ale i šabľami. Jeden kaprál šľahol jedného 60-ročného furmana cez oči bičom tak, že 
mu hneď líce rozťal. Starec sa pustil do hlasitého plaču, jedno ho bolelo, druhé hanba, 
že sopliak ho tak udrel. Kaprál bol asi 24-ročný, doma sluha a ten majetný sedliak mal 
dvoch synov na vojne, on sám so svojím vozom ide, aby vlasť bránil a hľa, aká odmena len 
preto, že neutekal s koňmi ku vozu. Dôstojníci pochválili kaprála, že dobre urobil, preto 
sa ten ešte lepšie usiloval a bil furmanov.“ (s. 96)

Krutou realitou života v rakúsko-uhorskej armáde bolo okrádanie vojakov dôstojníkmi 
i poddôstojníkmi o ich pravidelné prídely stravy, ale niekedy aj žoldu, ba dokonca súčastí 
výstroja. Ťažké srdce mal Činčurák i na Židov, ktorí sa neraz dostávali k týmto veciam 
a kupčili s nimi: „Jedného dňa rozkázal stotník manipulantovi, aby mužstvu rozdelil 
prádlo a šatstvo. Tak chceš-nechceš musel, bo stotníka sa všetci báli. Keď začal deliť, bol 

2 Modrý kríž pôsobil na Slovensku v rokoch 1897 – 1948, zakázaný bol po komunistickom 
prevrate a už nebol obnovený. Samuel Činčurák bol dlhoročný predseda tohto spolku v Ozdíne.
3 Niekoľkokrát si smutne povzdychol: „Človek musí mlčať, bo v Uhorsku spravodlivosť 
zomrela.“ (s. 118).
4 Pozri DANGL, V. Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia. Bratislava : VEDA, 
2006. ISBN 8022409193; DANGL, V. Dôstojník, manželstvo a rodina v Uhorsku (1850 – 1914). In 
Vojenská história, 15, 2011, č. 1, s. 3-32. ISSN 1335-3314.



170

VOJENSKÁ HISTÓRIA

som prekvapený, veď to, čo bolo pre nás odložené, už tu nebolo. Delil nám len zdrapy, 
čo zostalo do staffl ov! Bol som zvedavý, kde sa to asi mohlo podieť, no ďaleko som ísť 
nemusel. U susedov Židovka šila šaty deťom z vojenských nových vecí, poznal som ich, 
no bolo najlepšie mlčať. Jedného dňa dokonca prišla jedna židovská dievka ku nám 
dôstojníckym sluhom, aby sme jej dali jeden krátky mantel, no ale sa jej nepošťastilo.“ (s. 
143). V poslednom roku vojny už zúril obrovský hlad nielen medzi civilistami v zázemí, 
ale aj medzi obyčajnými vojakmi na fronte. Činčurák píše: „V talianskom Primolane videl 
som tú najväčšiu biedu dosiaľ. Nadporučík sa mal kde dobre najesť, napiť a spokojne spať, 
tak sa vôbec nestaral o to, že my na suchom chlebe a studených konzervách žijeme. Tu som 
videl na vlastné oči, keď na nádražie doviezli surové kože zo zdochnutých koní nadrané a už 
zosmradlené a hladovití vojaci rezali si z nich a kládli do vačkov, že si to v šálke uvaria. 
Jeden vojak sa zohol k zemi, chcejúc si kus kože odrezať, tu ho hneď dôstojník okríkol. 
Ohlásil som sa a poviem: „Nezáviďte mu, nerobí z prepychu, hlad ho k tomu núti.“ (s. 179).

Civilné obyvateľstvo bolo počas vojny často nútené živiť sa prostitúciou a ženy spali 
s ubytovanými dôstojníkmi i poddôstojníkmi, aby sa vďaka tomu dostali k nejakému 
jedlu.5 Muži boli na fronte, ženy s deťmi ostali doma a aby prežili, neraz sa museli núkať 
dôstojníkom. Činčurák, ako hlboko veriaci človek, toto smilnenie odsudzoval a neváhal 
proti tomu aj kázať vo svojej jednotke. Konkrétne prípady rozoberá na mnohých stranách, 
vybral som jeden za všetky: „Páni si hľadali byt a našli si ho u jednej sedliackej rodiny. 
Domáci mali dievča šestnásťročné a jedna vydatá 22-ročná, len aj tá bola doma, bo muž 
jej bol na vojne. Bola v druhom stave, s kým, to len ona vedela. Nadporučík Šetela hneď 
sa skamarátil a nielen dôstojníci, ale aj poddôstojníci išli na ne. Jedného dňa nadporučík 
Šetela to šestnásťročné dievča na záhrade od hlavy až po pás holé fotografoval, aj rodičia 
dievčaťa tu stáli, smiali sa na tej práci. Boli ešte pyšní, že majú dcéru s veľkými cecky. 
Keď som im aj jej dovrával, že je to hriech, nahnevali sa, veď čo by si oni jednému 
vojakovi dali povedať, keď sa kamarátili s dôstojníkmi.“ (s. 137).

Za veľmi cenné považujem pasáže, kde Činčurák opisuje jednotlivé mestá a lokality, 
cez ktoré jeho kolóna putovala. Porovnáva život civilistov v Srbsku, v Sedmohradsku, 
v Bukovine, v Haliči, bol veľmi dobrý pozorovateľ a mal silné sociálne cítenie. Všíma 
si zvyky obyvateľstva, ale aj spôsob bývania, odievania, stravovania a podobne. Jeho 
postrehy sú prínosom aj pre etnológiu a príbuzné vedné disciplíny.

Na niekoľkých stranách sa pokúsil zachytiť špecifi ká vzájomného vzťahu rakúsko-
uhorských a spojeneckých nemeckých vojakov. Neprekvapí, že Nemci väčšinou 
vystupovali voči príslušníkom habsburskej armády povýšenecky a z pozície sily, nie 
z pozície rovnocenného partnera. Na prelome rokov 1917 – 1918, keď už v Nemecku 
zúril katastrofálny hlad, drancovali Nemci nielen ruské, ale aj rakúske územie a čo sa 
dalo, posielali vlakmi domov do Nemecka.6 Z pobytu v Bukovine i v Haliči si Činčurák 
odniesol trpké skúsenosti v súvislosti s rabovaním nemeckých vojakov a nerešpektovaním 
žiadnych dohôd chrániacich civilné obyvateľstvo: „Naši boli prešli hranice besarabijské, 
Nemci za nimi a aby im obyvatelia nezavadzali v ich panovaní, pozbierali ich v nočnú 

5 Prostitúcia žien kvôli nedostatku obživy bola smutnou súčasťou vojnových čias. Veľmi 
rozšírená bola napríklad aj počas niekoľkomesačného obliehania najslávnejšej rakúsko-uhorskej 
pevnosti Przemysl v rokoch 1914 – 1915. Tento jav bol príčinou masívneho šírenia pohlavných 
chorôb medzi vojenskou posádkou i civilistami. Pozri KUPKA, V. Pevnosti Krakov a Přemyšl. 
Dvůr Králové nad Labem : FORTprint, 1999, s. 191. ISBN 80-86011-09-7.
6 PROKŠ, P. Konec říše Hohenzollernů. Politika císařského Německa vůči carskému 
a sovětskému Rusku (1914 až 1917/1918). Praha : Naše Vojsko, 2010, s. 76. ISBN 978-80-206-
1088-1; MAŠEK, M. Odříznuti od zdrojů. In Německá armáda. 1. světová speciál, 2016, s. 14-16. 
ISSN 1805-7195.
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hodinu a tak v spodnom šatstve odohnali až do Haliče. Statok, hydinu, múku, pšenicu, ba 
aj šatstvo vlnené, všetko nakladali na vozy a odvážali na nádražie a stadiaľ vlakom do 
Nemecka. Ten rok ovocie bolo veľmi obrodilo, to oberali a lifrovali do Nemecka. Všade 
boli postavili svoju vartu, takže rakúsko-uhorský vojak si nesmel ani slivku odtrhnúť, bo 
oni si to osvojili hovoriac: „To nám náleží!“ Stal sa prípad, mašírovali rakúski vojaci 
cestou, prišli ku jednej záhrade, tam viseli krásne jablká. Jeden vojak preskočil jarok 
a jedno si odtrhol, aby si smäd uhasil. Naraz jeden nemecký dôstojník strelil doňho 
a úbohý vojak za jedno jablko ležal mŕtvy na zemi. S veľkým namáhaním utíšili rakúski 
dôstojníci ostatných vojakov, že sa nevrhli na Prušákov.“ (s. 167-168)

Už som spomínal, že publikácia obsahuje aj faktografi cké chyby najmä z oblasti 
terminológie zložiek rakúsko-uhorskej armády, ale aj pri opisoch vojenských ťažení. 
Nájdeme ich nielen v úvodnej štúdii, ale aj v poznámkovom aparáte vysvetľujúcom 
Činčurákove zápisky. Napríklad na strane 125 je chybne uvedené, že v Prešove mal 
posádku 5. peší pluk spoločnej armády, pričom v skutočnosti išlo o 67. peší pluk 
spoločnej armády. Na strane 193 je závažná chyba v súvislosti s vojenskou kariérou 
poľného maršala Svetozara Boroeviča. Uvádza sa, že „od začiatku vojny do apríla 1915 
bol so svojím zborom nasadený v rámci 4. armády na ruskom fronte, kde sa zúčastnil 
ťažkých bojov v Haliči a Karpatoch.“ Boroevič síce na začiatku vojny pôsobil ako veliteľ 
VI. armádneho zboru, ale už v septembri 1914 sa stal veliteľom 3. rakúsko-uhorskej 
armády. Celú zimu 1914/1915 pôsobil ako veliteľ 3. armády, ktorá bola nasadená najmä 
v Karpatoch.7 Svoje veliteľstvo mal istý čas aj v Košiciach a Bardejove.

Pozitívnou stránkou publikácie je bohatá obrazová príloha, ktorá nie je zaradená 
samostatne, ale fotografi e sú rozmiestnené priebežne v celom diele. Prevažujú snímky 
rakúsko-uhorských vojakov, v menšej miere ruských alebo nemeckých. Fotografi e vhodne 
dopĺňajú textovú časť knihy a približujú čitateľovi napríklad rôznu dobovú vojenskú 
techniku, ako guľomety, delá, húfnice, lietadlá, nákladné automobily a podobne. Snímky 
sprevádzajú veľmi podrobné popisy, takže ich výpovedná hodnota je vysoká aj pre 
človeka, ktorý sa v problematike armád obdobia prvej svetovej vojny príliš neorientuje. 
V publikácii som našiel uverejnených aj niekoľko fotografi í z albumu Košičana Antona 
Brechera, ktorý bol príslušníkom 27. pešej divízie spoločnej armády, ktorá mala 
mierové veliteľstvo v Košiciach. Tento album obsahuje takmer 600 fotografi í z ruského 
a talianskeho frontu a je majetkom pani Judity Bódyovej, vnučky Antona Brechera.8 Pani 
Bódyová ho v rámci kampane zapožičala Východoslovenskému múzeu v Košiciach, 
ktoré ho odborne spracovalo a v roku 2014 priblížilo návštevníkom výstavy „Takí boli 
naši dedovia. Prvá svetová vojna a východné Slovensko.“ Preto mi je záhadou, ako sa 
dostali k vydavateľovi recenzovanej publikácie a prečo ani pri jednej nie je zmienka o jej 
autorovi (Brecher) alebo súčasnom majiteľovi. V knihe nájdeme aj zberateľsky veľmi 
vzácne fotografi e s rakúskym cisárom Karolom I. (1916 – 1918) a nemeckým cisárom 
Wilhelmom II. (1888 – 1918).

Takmer 300 rukopisných strán textu Samuela Činčuráka si teraz môže čitateľ, 
ktorého zaujímajú dejiny prvej svetovej vojny, prečítať v podobe kvalitnej a nesmierne 

7 K pôsobeniu 3. rakúsko-uhorskej armády pozri HORVÁTH, J. Boje v Karpatoch 1914-
1915. Banská Bystrica : vlastným nákladom, 2014. ISBN 978-80-971688-0-3; TURIK, R. Účasť 
„slovenských“ plukov rakúsko-uhorskej armády v karpatskej kampani 1914/1915. In ČAPLOVIČ, 
M. – DROBŇÁK, M. – SZABÓ, V. – TURIK, R. (Eds.). Karpatský front 1914/1915. Bratislava : 
Vojenský historický ústav a KVH Beskydy, 2016, s. 100-119. ISBN 978-80-89523-43-6.
8 BÉREŠ, D. Album Antona Brechera. In Pamiatky a múzeá, 64, 2015, č. 3, s. 38-42. ISSN 
1335-4353; KONEČNÝ, M. Výzbroj rakúsko-uhorskej armády na fotografi ách Antona Brechera. 
In Vojenská história, 20, 2016, č. 4, s. 152-180. ISSN 1335-3314.
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zaujímavej knižnej novinky. Aj keď má vyššie spomínané nedostatky, jednoznačne vo 
mne prevážil pozitívny dojem, a to najmä vďaka vysokej výpovednej hodnote samotných 
Činčurákových slov. Zachytil nám denný chlebík rakúsko-uhorského vojaka počas štyroch 
rokov na fronte bez príkras, bez idealizácie a bez propagandistických nánosov. Nie sú to 
spomienky generála na podrobný priebeh vojenského ťaženia, ale pohľad na vojnové 
roky optikou sedliackeho človeka, ktorý bol vyhnaný zo svojho domova a uvrhnutý do 
šialenstva vojny. Vydanie tejto knihy považujem za cenný počin a odporúčal by som 
ju používať aj učiteľom dejepisu pri výučbe dejín prvej svetovej vojny. Činčurákove 
opisy dokážu zasiahnuť človeka tak silne, že v ňom zanechajú možno viac stôp, ako 
dokumentárne fi lmy s explicitným zobrazovaním hrôzy bojov. Vážme si, že žijeme 
v neporovnateľne lepšom, bezpečnejšom a spravodlivejšom svete ako Samuel Činčurák.

Martin Konečný

HUSÁK, Otakar. JDI! Vzpomínky legionáře Otakara Husáka. Kniha I. Na vydanie 
pripravili Michal Rak, Tomáš Kykal, Jiří Charfreitag, Milan Mojžíš, Erik Štrégl a Petr 
Tolar. Praha : Československá obec legionářská, 2017, 357 s., fotografi e v texte, 
prílohy. ISBN 978-80-87919-29-3

Príslušník Českej družiny a neskôr francúzsky legionár Otakar Husák (23. 4. 1885 – 
12. 6. 1964), ktorý to potom dotiahol ako generál až na prvého náčelníka vojenskej kancelárie 
prezidenta Tomáša Garrigue Masaryka a ministra obrany Československej republiky, bol 
jedným z najvýznamnejších príslušníkov československého prvého aj druhého odboja 
a vytrpel si svoju kalváriu po februári 1948 aj od komunistického režimu. Husák zanechal po 
sebe rozsiahly rukopis pamätí, ktorý má viac ako 1 300 strán a je uložený v Archíve Národného 
múzea v Prahe. Tam ho po jeho smrti odovzdala jeho manželka a roky ležal zabudnutý. Pred 
časom ho v archíve objavil historik Martin Zückert. Strojopis pre účely edície zdigitalizoval 
pracovník Vojenského historického ústavu v Prahe, Tomáš Kykal. Československá obec 
legionárska vydala prvú časť jeho memoárov k 100. výročiu zborovskej bitky (2. júla 1917), 
v príprave ktorej Husák zohral významnú úlohu. Samotnej bitky sa však už nezúčastnil, lebo 
pred jej začiatkom bol spolu s Janom Syrovým ťažko zranený rakúsko-uhorským granátom.

Husák pochádzal z mlynárskej rodiny, ktorej korene siahajú až do roku 1612, ale jeho 
otec už pracoval ako úradník pri železniciach. Husáka po skončení meštianskej školy 
prijali na chemické oddelenie vyššej štátnej Priemyselnej školy v Prahe, ktorá je najstaršou 
priemyselnou českou školou s rokom vzniku 1837. Husák si zamiloval chémiu a okrem 
toho aj na tejto škole vlastenecky dozrieval. Učili tam významné osobnosti, profesori, ktorí 
svoje české presvedčenie neskrývali a vštepovali ho aj svojim študentom. Vzhľadom na 
rodinné pomery nemohol Husák po absolvovaní priemyslovky študovať na vysokej škole, 
ale musel si pohľadať prácu. Prvé pracovisko si našiel v Českých Budějoviciach v továrni 
na ceruzky a atrament. Odslúžil si vojnu ako jednoročný dobrovoľník a potom si našiel 
ďalšie miesto v Paríži a vďaka jeho znalosti jazyka aj schopnostiam ho majiteľ továrne 
fi rmy Jules Cacheux v Billancourte pri Paríži ihneď urobil zástupcom riaditeľa. Pred 
vojnou ešte pracoval vo Varšave v továrni na výrobu ceruziek. Tu bol platným aktívnym 
členom ako v rusko-českom Sokole, tak aj vo varšavskej Besede, ktorá sa podľa neho po 
vypuknutí prvej svetovej vojny stala kolískou varšavskej čaty Českej družiny. Vo Varšave, 
patriacej vtedy k cárskemu Rusku, žilo vtedy asi tisíc Čechov a Slovákov a v Besede hrali 
prím Slováci. Ako uvádza Husák, mnohí Slováci boli v zahraničí často úspešnejší ako 
Česi. Husák sa vo Varšave najviac spriatelil so Slovákom „Jožkom“ Országhom, ktorý 
s ním tiež odišiel do Českej družiny a bol aj členom deputácie k ruskému cárovi.
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Husák vo svojich memoároch približuje atmosféru medzi českými a slovenskými 
dobrovoľníkmi a vyzdvihuje ich úprimné bratstvo, ktoré medzi nimi panovalo: boli 
skutočne ovplyvnení ako básňami Svatopluka Čecha, tak prózami Aloisa Jiráska, ktorého 
považovali za „duchovného otca“ légií: „Bratrství bylo tou tajemnou silou, která držela 
legie, dokud byly malé, a když již formálně bylo nahrazeno pravidelnými řády vojenskými, 
bylo to zase ono, které udrželo soudržnost velkého již vojska v dobách těžších krisí. Nemá 
v dějinách příkladů. Vojáci okolních armád napřed s nedůvěrou, blahovolným údivem, 
pak s netajeným zájmem a obdivem pozorovali naše bratrství“. (s. 42) Husák sa neskôr 
netajil tým, že toto sa zmenilo v tyle a v republike, keď už pominulo nebezpečenstvo 
a nebol jeden legionár odkázaný na druhého. Objavili sa deliace tendencie a neblahú 
úlohu zohralo aj politikárčenie a úpadok záujmu verejnosti. Legionári sa opäť zaskveli – 
aspoň väčšina z nich – počas nemeckej okupácie, keď za svoje ideály neváhali priniesť 
aj tie najvyššie obete. Zapojili sa do odboja a mnohí z nich skončili na nacistických 
popraviskách, alebo padli so zbraňou v ruke pri prestrelkách s gestapákmi, príslušníkmi 
Wehrmachtu, SS alebo horlivými četníkmi, ktorí zabudli na svoje češstvo.

Husák v úvode svojich spomienok pripomína veľké výsledky, ktoré v roku 1914 dosiahla 
hŕstka okolo 800 príslušníkov Českej družiny (bolo v nej aj šestnásť Slovákov). Vtedy 
neznáme, malé národy Čechov a Slovákov – častejšie sa používal termín Čechoslováci – 
vojensky málopočetné a bezcenné pre Dohodu, od samého počiatku nepriateľstva zdvihli 
svoje prápory revolúcie. Príslušníci Českej družiny sa stali zakladateľmi hnutia, ktoré 
o niekoľko rokov pomohlo vyvrátiť stáročnú habsburskú monarchiu.

Husák popisuje počiatky nášho prvého odboja bez príkras a pripomína, že aj keď 
spočiatku nebolo medzi nimi zradcov (tí sa objavili až neskôr ako v Rusku, tak aj vo 
Francúzsku, ale nebolo ich mnoho), hnutie nemožno charakterizovať od samého počiatku 
ako dobre premyslené a organizované. Snaží sa vo svojich spomienkach uvádzať holé, 
neprikrášlené fakty, ktoré budú potrebovať historici (s. 46). Nadšenie po podaní prihlášok 
do dobrovoľníckeho vojska v Michajlovskom monastýri v Kyjeve skoro vystriedala 
próza – nezvyklá mizerná strava, drsné nadávky od ruských poddôstojníkov, narážky 
na ich údajné austriáctvo a zradu vlastného panovníka… Husák pripomína aj pomery 
v tyle. Každé vojsko potrebuje tylové zabezpečenie, ale tam už nebolo toho heroizmu ako 
u bojových jednotiek a aj vzťah medzi ich príslušníkmi a tylom bol často až napätý a ostro 
kritický. Svoje zohrali aj nejednotnosť a spory v politickom vedení, osobné ambície 
a súperenie. Husák má právo na svoje kritické postrehy, lebo dôkladne poznal obidve 
pozície – bol v bojových jednotkách a v roku 1916 aj príslušníkom tyla, redaktorom 
a členom štábu, ktorý pripravoval druhý zjazd Zväzu československých spolkov v Rusku 
v roku 1916 v Kyjeve. Táto úloha mu veľmi nevyhovovala, a preto sa s uľahčením a rád 
po zjazde vrátil k svojej bojovej jednotke.

V Husákových spomienkach nájde čitateľ mnoho zaujímavostí a fakty zo života 
a pôsobenia Českej družiny (s. 50-118), zo života v tyle (s. 119-234) a opätovne v bojovej 
jednotke. Veľmi zaujímavé sú podrobné charakteristiky politických splnomocnencov 
v Rusku – Aloisa (Luisa) Tučka, Zdeňka Rejmana a Jozefa „Jožka“ Országha – podľa Husáka 
cenného spolupracovníka, verného a taktného človeka. Slovenských dobrovoľníkov bolo 
málo, ale pre svoju znalosť maďarčiny boli hneď premiestňovaní do vyšších štábov, ktoré si 
ich rozoberali: „Konali věci prvotřídní služby. Vbrzku seznámil jsem se s některými, v pravdě 
vynikajícími: Janko Jesenským, Gregorem Tajovským, Jánem Jančekem, Dr. Markovičem. 
Čest a sláva a věčná památka těmto prvým opravdovým Čechoslovákům!“ (s. 123)

Husák podrobne opisuje aj zákulisie druhého zjazdu Zväzu československých spolkov 
na Rusi v Kyjeve v apríli 1916 aj s podrobným prejavom Jozefa Országha o Slovákoch 
a ich osudoch (s. 134-136). K najvýznamnejším uzneseniam zjazdu patrilo zvolenie 
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nového vedenia Zväzu a aj rozhodnutie o tzv. národnej dani, z ktorej sa fi nancovali 
aktivity odboja v Rusku. K zaujímavým charakteristikám Husáka patrí skutočnosť, že 
v sporoch sa priklonil ku kyjevskej skupine a kritizoval petrohradskú skupinu, najmä 
Bohdana Pavlů, hoci nakoniec aj tak prevládla práve ona – na treťom zjazde Zväzu v máji 
1917. Podľa Husáka sa v mnohom ukrivdilo ako Aloisovi Tučkovi, tak aj Václavovi 
Vondrákovi, hoci ten bol vyhranene protimasarykovský: „Organisačně zařídili jste 
vše. Vše co bylo tenkráte vůbec možné. To byl a jest Váš největší hřích. Ten konkurence 
nemohla a nemůže Vám odpustit: byli jste PRVNÍ.“ (s. 156) Na stranách 219-228 sa Husák 
podrobne zaoberá Kyjevským zápisom, Dürichovou aférou a Štefánikovým významom 
pre politické usmernenie čs. odboja v roku 1916 – 1917 v Rusku.

V decembri 1918 sa Husák ako člen sprievodu prezidenta T. G. Masaryka vrátil do 
Československa. Istý čas viedol vojenskú kanceláriu prezidenta republiky a neskôr bol 
rok na čele ministerstva národnej obrany. Spory, rozpory a intrigy v armáde aj medzi 
politikmi viedli k tomu, že na jeseň 1921 radšej odišiel do civilu a vrátil sa do priemyslu, 
kde uplatnil svoje hlboké znalosti z chémie. V dvadsiatych rokoch založil továreň 
na výbušniny Explosia v Semtíne. Svoje spomienky začal písať už vtedy a súčasne 
uverejňoval aj články v tlači. Pre nedostatok času prácu na pamätiach prerušil a vrátil sa 
k nej až po svojom penzionovaní. Jeho rukopis je úctyhodný – má 1 399 strán a vysokú 
literárnu úroveň.

Podľa spomienok jediného svojho potomka, dcéry Elišky, bol Husák výnimočný, 
srdečný, priateľský a skromný človek s umeleckým nadaním a svojím tenorom vedel 
zaspievať aj náročné árie z opier popredných svetových skladateľov. Od roku 1948 bol 
už v dôchodku a venoval sa výchove dcéry, ktorá sa narodila až keď mal 63 rokov. Ale 
neskôr ešte musel prejsť rokmi komunistického väzenia a potom zase pracovať až do 
svojich 75 rokov, aby získal nárok na skromný dôchodok. Na slobode neskôr udržiaval 
kontakty s významnými osobnosťami, s ktorými sa priatelil od počiatku vojny, hlavne 
s Mikulášom Čílom a generálom Václavom Šidlíkom; po návrate z väzenia aj s generálom 
Janom Syrovým a Jaroslavom Fajfrom. Všetci boli vtedy prenasledovaní komunistickým 
režimom, zbavení občianskych práv a žili v chudobe. Štátna bezpečnosť ich sledovala 
a neraz boli aj na výsluchoch, hlavne kvôli svojim návštevám pri hrobe prezidenta 
Masaryka v Lánoch. Okrem spoločných bojov zrejme aj toto prispievalo k ich čistému 
a pevnému presvedčeniu, doživotnému priateľstvu, vzájomnému rešpektu a vzájomnej 
morálnej podpore. Ako Husákova dcéra Eliška Husáková-Suchomelová uviedla, bolo 
cítiť, že sa majú veľmi radi a prejavujú voči sebe úctu.

Husák bol v roku 1968 rehabilitovaný a po roku 1989 ho in memoriam vyznamenali 
Radom Milana Rastislava Štefánika II. triedy. Mesto Nymburk mu v roku 1998 udelilo 
čestné občianstvo.

Vydanie prvého dielu spomienok výnimočného človeka a skutočného hrdinu bez 
pátosu Otakara Husáka je záslužný čin ČsOL a celého kolektívu, ktorý sa na sprístupnení 
jeho memoárov podieľal. Vďaka nim sa čitateľ môže vrátiť do rokov prvej svetovej vojny, 
názorne si predstaviť život príslušníka Českej družiny a neskôr aj francúzskeho legionára 
a tiež sledovať osudy čs. vlastenca počas nemeckej okupácie a aj po februári 1948, keď 
režim legionárom neprial a snažil sa spomienku na nich vytesniť z povedomia Čechov 
a Slovákov. Husák sa, žiaľ, nedožil rehabilitácie ani zmeny režimu v roku 1989, keď 
sa opäť môžu pripomínať zásluhy legionárov bez deformácií a klamstiev. Pre historika 
prináša kniha mnoho nových neznámych fotografi í a zaujímavých detailov.

Ferdinand Vrábel
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ANOTÁCIE, GLOSY

PREININGER, Ladislav. PŘÍSAHA: 
DENÍK LEGIONÁŘE LADISLAVA PREI-
NINGERA. Druhé prepracované vydanie 
pripravila Milena Freimanová. Praha : 
Československá obec legionářská, 2016, 
369 s., fotografi e v texte, prílohy. ISBN 
978-80-87919-16-3

Ladislav Preininger (1895 – 1941) bol 
jedným z prvých československých dobro-
voľníkov, ktorí sa na počiatku prvej svetovej 
vojny rozhodli bojovať za slobodu svojej 
vlasti v rámci francúzskej Cudzineckej 
légie ako príslušník legendárnej roty Na-
zdar. V juhofrancúzskom Bayonne spolu 
s ostatnými Čechmi a Slovákmi, ktorí 
sa v Paríži prihlásili ako dobrovoľníci, 
zložil v októbri 1914 vojenskú prísahu 
a zúčastnil sa bojov vo Francúzsku a na 
Balkáne. V medzivojnovom období 1. ČSR 
pôsobil pri čs. generálnom štábe vo funkcii 
spojovacieho dôstojníka francúzskej misie, 
ktorú viedol generál L. E. Faucher. Za dru-
hej svetovej vojny sa zapojil do odboja 
ako člen Obrany národa, ale už v júli 
1941 ho nacisti zatkli, väznili na Pankráci 
a potom v októbri 1941 ho spolu s ďalšími 
československými dôstojníkmi popravili. 
Zanechal po sebe rozsiahle pamäti, kto-
rých prvé vydanie vyšlo v roku 2001 na 
pamiatku šesťdesiateho výročia popráv 
československých dôstojníkov v septembri 
a októbri 1941. Nové vydanie vyšlo pri 
príležitosti 100. výročia bitky pri Arrase.

Pražský rodák Preininger odišiel v roku 
1913 do Francúzska. V Paríži ho zastihlo 
vypuknutie prvej svetovej vojny a on ako 
Sokol a vlastenec sa prirodzene prihlásil ako 
dobrovoľník. S rotou Nazdar sa zúčastnil 
v máji 1915 v bitke pri Arrase, kde bol ťažko 
ranený. Po vyliečení slúžil ďalej v Afrike 
a Grécku. Neskôr sa stal príslušníkom 
21. streleckého pluku francúzskych lé-
gií, s ktorým sa zúčastnil v posledných 
bojoch s Nemcami v októbri a novembri 
1918. Po návrate do Československa sa 

v prvom polroku 1919 zapojil do bojov na 
Těšínsku a na Slovensku. V rokoch 1919 – 
1920 absolvoval francúzsku vojenskú 
akadémiu v Saint-Cyr. Potom bol vojakom 
z povolania, pôsobil ak inštruktor na 
Vojenskej akadémii v Hraniciach; neskôr 
slúžil v 42. pešom pluku v Terezíne, potom 
v ďalších jednotkách, napríklad v Josefove, 
Vyškove a napokon v Prahe. Ako inak, 
tragické udalosti v čase Mníchova ho 
poznamenali, a takisto aj rýchla porážka 
Francúzska, ktorú pripisuje vnútornému 
rozkladu tejto kedysi vojenskej veľmoci.

Preininger pomerne veľa publikoval. 
Písal samostatné práce, jeho príspevky 
nájdeme aj v kolektívnych zborníkoch 
napr. o francúzskych légiách, o bojoch 
Marockej divízie na francúzskom fronte, 
alebo o bojoch v Alsasku pri Vouziers 
a Terrone. V roku 1936 vydal aj publikáciu 
Úvahy a myšlenky armádního generála L. 
E. Fauchera – Výbor z jeho prací, projevů 
a poznámek z let 1926 – 1936.

Kniha, ktorú na vydanie pripravila dcéra 
Ladislava Preiningera, Milena Freimanová, 
prináša mnohé zaujímavé a podrobné 
informácie o prísahe v Bayonne, bitke 
pri Arrase, bojoch pri Terrone a ďalších 
významných udalostiach. V samotnej 
bitke pri Arrase sa v rámci Marockej 
divízie Cudzineckej légie zúčastnilo 289 
príslušníkov roty Nazdar, z ktorých 42 
padlo a 90 bolo zranených (medzi nimi aj 
Preininger), z toho jedna tretina ťažko.

V anotovanej publikácii nájde čitateľ aj 
veľa informácií o Slovensku. Preininger sa 
zúčastnil na smútočných obradoch po tra-
gickom úmrti generála Milana Rastislava 
Štefánika (v Bratislave stál ako člen čestnej 
stráže pri jeho katafalku) a potom aj na 
Brezovej pod Bradlom, Košariskách a na 
pohrebe na Bradle (s. 265-269). Preininger 
podáva aj málo známe svedectvo o tom, že 
pri pohrebe stál vedľa neho generál Otakar 
Husák, prednosta vojenskej kancelárie pre-
zidenta Masaryka. Husák „V jedné chvíli 
vyňal z kapsy malou krabičku a z ní napolo 
uschlou kytičku. Tázavě jsem naň pohlédl: 
’Starý pán mi před odjezdem dal tuto kytičku 
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a nařídil mi, abych ji zaň hodil na Milanovu 
rakev. Měl ho velmi rád a strašně jej mrzí, že 
choroba mu zabránila pohřbu se účastniti…’ 
řekl mi br. Husák na vysvětlenou. Kytička 
padla na rakev a nepoznána rozpadla se 
v hromadě ostatních. Nerad bych, aby tato 
vzpomínka měla stejný osud, je pro T. G. 
M. velmi charakteristická. Tento ’realista’, 
což mu bylo tolik vytýkáno jako příhana, 
byl ve svém srdci jistě velmi jemný, citlivý 
a v projevech svých dojmů stále mladý…’“ 
(s. 269).

Autor denníka sa podrobne zaoberá aj 
bojmi na Slovensku a tamojšou situáciou 
v roku 1919 (s. 271-282). Je však škoda, že 
vydavateľka si k tejto časti neprizvala na 
pomoc pri prepise slovenských a maďar-
ských názvov nijakého znalca, a tak sa do 
inak veľmi cennej publikácie dostalo aj plno 
chýb a topografi ckých nepresností. Takisto 
by boli pomohli aj poznámky a vysvetlivky 
pod čiarou od nejakého historika – znalca 
bojov na Slovensku. Takto si mnohé čitateľ 
musí opravovať a dopĺňať sám.

Kniha vyšla ako tretí zväzok edície 
Pamätí Československej obce legionárskej 
(ČsOL). Ako konštatuje v úvode predse-
da ČsOL Pavel Budinský, v rámci pro-
jektu LEGIE 100 sa organizácia usiluje za 
podpory Ministerstva obrany ČR v spolu-
práci s desiatkami ďalších organizácií 
(medzi nimi aj Nadáciou Milana Rastislava 
Štefánika v Bratislave) o nápravu krívd, ktoré 
na odkaze československých legionárov 
vykonali nacistický a komunistický režim. 
Potlačovaním, klamaním a zamlčovaním 
sa snažili o to, aby sme na svojich hrdinov 
zabudli a prijali zvrátené videnie dejín, 
a tým aj súčasnosti a budúcnosti. Náležitá 
znalosť o ťažkostiach, ktoré museli naši 
predkovia prekonať na ceste za svojím 
snom o slobodnom a humanistickom štáte, 
a úprimná úcta voči ich dielu a odkazu 
patrí neodmysliteľne k obrazu moderného 
občana. Ladislav Peininger a jeho životný 
príbeh patrí k trvalým vzorom najmä pre 
mládež rovnako v Českej republike, ako aj 
v Slovenskej republike.

 Ferdinand Vrábel

MAJER, Petr. MUSELI ZEMŘÍT? PŘÍ-
BĚHY PSANÉ KRVÍ. Ostrava : Sdružení 
pro rozvoj Třinecka a Jablunkovska, 2017, 
303 s., fotografi e v texte, prílohy, použitá 
literatúra. ISBN 978-80-270-2422-3

Autor, plukovník v. v., PhDr. Petr Majer, 
sa postupne vyprofi loval na popredného 
znalca dejín Těšínska a, hlavne, jeho zloži-
tých osudov v dvadsiatom storočí až do 
súčasnosti. Z jeho bohatej publikačnej 
činnosti treba uviesť napríklad tituly: 
Vojenská akademie v Hranicích na Moravě 
(1991), Vojna do kapsy aneb průvodce 
vojenskou službou (vyšlo až 9x! v rokoch 
1994 – 2003), Armáda České republiky 
a zahraniční mise (2003), Generál Josef 
Šnejdárek opět na Těšínsku (2013), Na 
perutích RAF (2016), Železný Arnošt – 
statečný voják z Třince (2015), Od češtiny 
k české škole (2015) a mnohé ďalšie.

Majer je od roku 2013 aj predsedom 
Československej obce legionárskej 
(ČsOL), jednoty Frýdek-Místek a členom 
Republikového výboru ČsOL. Za svoje 
pôsobenie je nositeľom celého radu do-
mácich aj zahraničných vyznamenaní. 
Treba medzi nimi uviesť poľskú medailu 
„Pro Memoria“ za vynikajúce zásluhy 
pri zachovávaní pamäti na občanov a ich 
činy v boji za nezávislosť Poľska v čase 2. 
svetovej vojny i po jej ukončení, pamätnú 
medailu k 70. výročiu operácie Anthropoid 
za jeho prácu pre zachovanie pamäti náro-
da v oblasti novodobej českej histórie 
a prácu s vojnovými veteránmi. V Roku 
2015 mu udelili Pamätnú plaketu „Péče 
o válečné hroby“ ministerstva obrany ČR 
za významnú angažovanosť v starostlivosti 
o vojnové hroby, vojnových veteránov 
a vojnových hrdinov v okrese Frýdek-
Místek a ďalšie vyznamenania a uznania. 
Je to hlavne jeho zásluha, že táto oblasť 
Českej republiky má do podrobností spra-
covanú uvedenú problematiku.

Jeho najnovšia publikácia mapuje bo-
lestné a kruté udalosti na Těšínsku, ale 
neplynie z nej beznádej. Celkom iste si ju 
so záujmom prečítajú nielen potomkovia 



199

VOJENSKÁ HISTÓRIA

hrdinov, o ktorých Majer píše a rovnako aj 
príslušníci mladej generácie, možno aj bu-
dúci historici. Podľa autora, treba zachovať 
historickú pamäť o udalostiach, hrdinoch 
a aj o páchateľoch neprávostí, z ktorých 
mnohí unikli spravodlivosti, hoci mali na 
svedomí ťažké zločiny.

Je prirodzené, že Majer pripomína stovky 
mladých mužov, ktorí pochádzali z Těšínska 
a pridali sa v rokoch prvej svetovej vojny k čs. 
légiám v boji proti Rakúsko-Uhorsku. Po 
skončení vojny čakali Těšínsko v januári 1919 
znovu ťažké skúšky, keď jeho príslušnosť 
k nové mu štátu – Československu – museli 
predo všetkým talianski a francúzski 
legionári pod velením skvelého vojvodcu 
Josefa Šnejdárka uhájiť so zbraňou v ruke. 
Patrí ku komplikovaným skutočnostiam 
doby, že na zákrok Francúzska sa muselo 
historické územie Těšínska napokon aj tak 
rozdeliť medzi Československo a Poľsko, 
ktoré malo k nemu nepriateľský pomer. 
Ten sa naplno prejavil v ťažkom období 
pre našich predkov – v období Mníchova 
Poľsko veľ mi krátkozrako podporilo Hitlera 
a jeho agresívnu politiku. Narastajúca chuť 
Poľska na československú časť Těšínska – 
Zaolšie – v tridsiatych rokoch minulého 
storočia zavŕšila poľská anexia väčšiny 
Těšínska v roku 1938. Krátkozraká poľská 
politika mala pre mnohých Slezanov tragické 
následky – museli čoskoro narukovať do 
Wehrmachtu a mnohí padli na rôznych 
frontoch druhej svetovej vojny. Tí, čo prežili, 
si po vojne zažili prenasledovanie ako 
kolaboranti s nacistickým režimom. Časť 
poľskej menšiny sa zapojila do pov staleckej 
poľskej Armie Krajovej a je faktom, že 
tunajšie obyvateľstvo bolo za tretej ríše 
postihnuté oveľa tvrdšie, než ostatné 
miestne obyvateľstvo. Časť obyvateľstva 
skončila v koncentračných a vyhladzovacích 
táboroch, mnohým sa nevyhli ani popravy 
v Katyni a neskôr dlhoročné väzenia 
v stalinských gulagoch. Kniha opisuje 
mnohé z toho krutého obdo bia, ale nemôže 
zachytiť všetku, celú tu ohromnú tragiku.

Podľa autora ho k napísaniu publikácie 
viedlo presvedčenie, že v tomto kraji sa 

mnohé aj po skončení druhej svetovej 
vojny „vymklo z normálu“. Podielom 
obetí všetkých konfl iktov a vojen sa okolie 
Třinca a Jablunkova stalo jedným z najviac 
postihnutých regiónov Českej republiky. 
Je preto nepochopiteľné, že ani po 100 – 
80 – 70 rokoch v kraji nevládne zmierenie, 
odpustenie a vzájomné pochopenie. Sved čí 
o tom poškodzovanie pomníkov J. Šnejdárka, 
člena rozhraničovacej komisie Klementa 
Štastného v novembri 1920 na hrebeni kopca 
Čantoryje, zavraždeného čs. vojaka a iných 
pamiatok, dokonca aj ničenie hrobov, krádeže 
českej vlajky… Autor a spolu s ním aj ďalší 
obyvatelia okolia Třinca a Jablunkova dúfajú, 
že napokon prevládne zmierenie, vzájomné 
pochopenie a úcta ku všetkým obetiam, 
nech boli príslušníkmi českého, poľského či 
nemeckého národa.

Aby sa dejiny neopakovali, aby naši 
blízki, susedia, spoluobčania nemuseli zby-
točne umierať. Aj preto Majer túto kni hu 
napísal a považuje ju za poklonu tým, ktorí 
museli zomrieť. Publikácia okrem toho 
mapuje aj zložitú problematiku ple biscitu 
1919 – 1920 na Těšínsku a je nielen dobrou 
prehľadnou informáciou, ale aj nevyhnutnou 
pomôckou pre každého, kto sa bude 
dejinami tých pohnutých časov zaoberať 
v budúcnosti. V knihe je podrobný prehľad 
obetí a aj mnohé dokumenty, ktoré počas 
viacročného bádania autor objavil v rôznych 
archívoch, získal od potomkov aktérov 
a obetí vtedajších udalostí v tejto časti 
Československa a dnes Českej republiky.

Ferdinand Vrábel

ŠMIDRKAL, Pavel a kol. KAROL 
MOLNÁR. Maliar troch krajín. Malíř tří 
zemí. Pelhřimov : Nová tiskárna, 2017, 128 
s. ISBN 978-80-7415-147-7

Publikácia je venovaná Karolovi Mol-
nárovi (1903 – 1981) čs. maliarovi, 
rodákovi z Brezovej pod Bradlom, kto-
rého umelecká tvorba nesie výrazný pro-
tivojnový odkaz vtlačený do obrazov 
vyjadrujúcich šialenstvo vojnovej hrôzy, 
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a to pod vplyvom autopsie vojaka počas 
jeho aktívneho pôsobenia v radoch Čs. 
samostatnej obrnenej brigády vo Veľkej 
Británii v čase druhej svetovej vojny. Po 
roku 1948 bol vo svojej vlasti ako vojak 
zahraničnej armády odsunutý z verejného 
života a zomrel zabudnutý. Jeho tvorba 
bola opäť oživená po zmene režimu r. 1990, 
mnohé diela sa stali súčasťou významných 
súkromných zbierok v Českej a Slovenskej 
republike. Podnetom vydania uvedenej 
knihy boli výstavy diela Karola Molnára, 
ktoré sú obsiahnuté v obrazárniach Špej-
char Zeleč a Topičův salon Praha. Na 
výstavách sa podieľali aj Český svaz 
bojovníků za svobodu, Slovenský zväz 
protifašistických bojovníkov a Sdružení čs. 
zahraničních letců – Východ. Úlohy editora 
a kurátora výstavy sa zhostili Peter Salaj 
a Pavel Šmidrkal. Záštitu nad výstavami 
prijali prezident Českej republiky Miloš 
Zeman a prezident Slovenskej republiky 
Andrej Kiska.

Publikáciu zostavili a príspevkami 
obohatili Marián Hodoš, Pavel Šmidrkal, 
Petr Švanda, Štefan Zajíček, Viliam Žilínek.

Biografi cké údaje Karola Molnára a jeho 
predkov v kontexte vývoja spoločenských 
podmienok, pôsobiacich zväčša v pozícii 
duchovných reformovaných cirkví, ktorí 
disponovali túžbou po vzdelaní, láskou 
k hudbe a výtvarnému umeniu, uviedol 
v úvodnej štúdii publikácie Petr Švanda, 
niekdajší riaditeľ Vojenského historického 
archívu, sídliacom v tom čase v Trnave. 
Karol Molnár nesporne zdedil výtvarný 
talent po svojom otcovi. Cesta za dosiahnu-
tím vzdelania v tejto sfére nebola preňho 
ľahká, nakoľko sa rodina po smrti otca 
následkom vážneho zranenia pri oprave 
organu ocitla vo veľkých ekonomických 
ťažkostiach, pričom situáciu skomplikovalo 
matkino vážne ochorenie očí.

Z biografi ckého náčrtu P. Švandu je 
ďalej zrejmé, že Karol pracoval 10 rokov 
v rôznych robotníckych profesiách, kým sa 
mohol venovať maľovaniu profesijne, keď 
ho prijali na pražskú Akadémiu výtvarných 
umení, na ktorej s prestávkami študoval. 

Začiatky jeho umeleckej tvorby nesú stopy 
impresionizmu a postimpresionizmu. Z dru-
hej polovice tridsiatych rokov sa zachovalo 
množstvo jeho kresieb zo stredného 
Slovenska, maľoval aj okolo dalmatského 
Splitu. V r. 1938 sa prihlásil do súťaže 
o štipendium francúzskej vlády, ktoré sa 
mu s podporou významných profesorov 
akadémie podarilo získať. Vo vypätej situácii 
po mníchovskej zrade odišiel do Paríža, 
kde pracoval v ateliéri Františka Kupku, 
oddaného čs. vlastenca, spoluzakladateľa 
moderného abstraktného maliarstva, ktorý 
podporoval čs. štipendistov.

P. Švanda priblížil aj vývoj osudu 
maliara v peripetiách politických udalostí 
v Európe roku 1939, keď došlo k rozpadu 
spoločného štátu Čechov a Slovákov a za-
čal sa formovať čs. zahraničný odboj, s čím 
súviselo aj formovanie čs. armády na území 
Francúzska. V tomto období centrom bu-
dúcej čs. armády sa stalo juhofrancúzske 
mestečko Agde na pobreží Stredozemného 
mora. V októbri 1939 tam bol K. Molnár 
prezentovaný v Náhradnom prápore. V marci 
1940 zložil prísahu vernosti vlasti. V apríli 
bol preradený s určením pre veliteľstvo 1. čs. 
divízie so sídlom v Béziers. Aj počas služby v 
armáde využíval umelec každú príležitosť na 
maľovanie (vystavoval v Paríži). Po vojenskej 
porážke a kapitulácii Francúzska (v júni 
1940) sa Molnár spolu s ďalšími vojakmi 
rozhodol pokračovať v boji proti nacizmu, 
za obno venie čs. štátu. Východiskom sa stal 
únik na britské ostrovy. Po príchode do Veľkej 
Británie bol K. Molnár zaradený do pomoc-
nej roty Náhradného telesa 1. čs. zmiešanej 
brigády. Od leta 1941 pôsobil v Umeleckej 
skupine Čs. samostatnej brigády. Pracoval 
ako dokumentarista a výtvarne vyjadroval 
utrpenie a odpor proti nacistickému nepria-
teľovi. Zobrazoval motívy z každodenného 
života a výcviku brigády, zobrazoval voj-
nové dianie nielen formou malieb, ale aj 
prostredníctvom fotografi e.

Vojnový konfl ikt sa podpísal na jeho 
výraznom zhoršení zdravia, zvlášť v psy-
chickej oblasti, čo malo za dôsledok aj 
superarbitrovanie v júli 1943 a prepustenie 
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z čs. brannej moci v septembri 1943. 
V náhradnom telese čs. vojska zostal pôso-
biť ako civilný zamestnanec.

Výnimočnosť vo vnímaní tragických 
udalostí, ako uvádza P. Švanda, v okupova-
nej vlasti maliar napr. demonštroval 
reak ciou na vyhladenie Lidíc nacistami 
10. júna 1942 v podobe kresieb uhlíkom, 
dnes prístupných v Lidickej galérii.

Vo VB sa Molnár zúčastnil na niekoľ-
kých kolektívnych výstavách v Edinburgu, 
Birmingheme a Leamingtone, Londýne, 
Glasgowe a Aberdeene.

V marci 1945 sa v Londýne Molnár 
oženil s viedenskou Češkou Janou Trandafí-
rovou, učiteľkou detí v českej škole. Do 
oslobodenej vlasti sa vrátil v októbri 1945. 
Bol zamestnaný v pražskom Vojenskom 
historickom múzeu, kde pracoval ako 
reštaurátor. K maľovaniu sa vrátil až po 
dlhšom čase, čoho dôvodom boli existenčné 
a zdravotné problémy. Vytvoril množstvo 
zátiší, postupne sa vracal k obľúbeným 
konským motívom, spomienkam na južné 
Francúzsko, neskôr ku krajine v okolí 
Prahy, k jej okrajovým častiam. Aktívne 
hral v sláčikovom kvartete.

Pozdní vzkřísení uměleckého odkazu 
Karola Molnára je názov príspevku, ktorej 
autorom je Pavel Šmidrkal, redaktor, kurátor 
výstav a režisér dokumentárnych fi lmov. 
V ňom hodnotí umeleckú tvorbu Karola 
Molnára v celom komplexe. Poukazuje na 
to, ako vojnou traumatizovaný, nepokojom 
vojnových rokov rozorvaný maliar, bol 
zraňujúcimi udalosťami motivovaný k 
úžasným obrázkom rýchlej reakcie (výjavy 
bombardovania, operácie ranených, prečká-
vanie obyvateľov v kryptách), a výnimočným 
počinom následného umeleckého pretavenia 
psychických tráum. Mal majstrovskú schop-
nosť psychologického ponoru, o čom svedčia 
dochované portréty (blázon z londýnskeho 
parku), tiež zobrazenie zákulisia života 
vo vojenskej jednotke v sérii akvarelov 
„kuchári“ alebo „zdravotníci“.

K. Molnár sa venoval previazanosti 
s hudobnou tematikou, čo sa odráža v ab-
straktnom zobrazení hudobnej témy (počas 

pobytu v Paríži a potom počas 60. rokov), 
v čom vynikal a prevyšoval mnohých 
maliarov. V abstraktných maľbách možno 
podľa P. Šmidrkala intuitívne vytušiť a za-
chytiť nielen tóny hudobných nástrojov, 
ale v niektorých odhaliť i vojnové vre nie. 
Karol Molnár dosiahol vnútorné prepo-
jenie akordov a farieb a priviedol ich 
k harmonickej jednote. Jeho maľba na 
jednej strane prekypuje sýtosťou farieb, 
je typická jasnozrivou svietivosťou. Popri 
chladnej modrej dynamiku rozvíja červená 
a tie dolaďuje žltá. Autor miešal prvky 
impresionizmu s prvkami fauvizmu, často 
v nich cítiť vplyv napr. fr. impresionistu 
P. Cézanna a maliara a sochára André 
Deraina – predstaviteľa fauvizmu. K. Mol-
nár ovládal dokonale techniku akvarelu 
s bledými prelivmi.

Odsúdenie vojny a rozsudok sa sym-
bolicky prejavili v mnohých jeho zobraze-
niach, napr. v podobe Madony s dieťatkom – 
strádajúca matka a jej dieťa prežili. Vojno-
vé hrôzy pripomínajú mnohokrát postavy 
v útrpnom pohybe. Mohutné fi gúry žien 
pripomínajúce sochy sú zachytené na úteku 
pred skazou. Odlúčené od mužov kľačia s ru-
kami vzopnutými k nebesiam v modlitbách 
za svoje deti. Niektoré fi gu rálne kompozície, 
zvlášť ženy a deti sú ovplyvnené dielom 
Antonína Procházku, predstaviteľa českej 
medzivojnovej moderny.

Častým námetom v jeho tvorbe sú aj 
baletky, tiež rozprávkový motív pre deti, 
kde scénu ovláda zápas rytiera s drakom.

P. Šmidrkal poukazuje na pribúdajúce 
úspešné výstavy Molnárových obrazov 
a jeho dovetok má príchuť osobného 
vyznania dielu Karola Molnára.

Maliarske dielo Karola Molnára ohod-
notil aj Karol Zajíček, riaditeľ Záhorskej 
galérie Jána Mudrocha v Senici, ktorý sa 
tiež aktívne venuje kresleniu. Pripomenul 
nedožité 115. výročie narodenia doteraz ešte 
stále málo známeho akademického maliara 
Karola Molnára, „ktorého celoživotné die-
lo s odstupom mnohých rokov zreje ako 
dobré víno: Čím je staršie, tým je lepšie…“ 
Celkovú umeleckohistorickú periodizáciu 
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Molnárovho majstrovstva však sťažuje 
skutočnosť, že svoje diela takmer vôbec 
nedatoval a ani nepomenoval, preto ich 
zaradenie do jeho maliarskeho vývoja je 
podmienečné. Pripomenul, že pomerne 
málo sú v zberateľských kolekciách 
zastúpené najstaršie obrazy a kresby 
pochádzajúce ešte zo študentských 
čias na pražskej Akadémii výtvarných 
umení v rokoch 1932 – 1938. Z tohto 
najstaršieho obdobia Molnárovej tvorby 
pochádza štúdia panorámy detvianskej 
krajiny z jeho tvorivých študijných ciest 
po Slovensku v r. 1936 a 1937. V závere 
svojho štúdia maľoval jednak obrazy 
v plošných tvaroch zjednodušených 
siluet postáv či už v interiéri alebo aj 
v exteriéri. Na námetoch ženských aktov 
si všímal plastickosť telesných objemov. 
Pevný a vecný tvar si uchovávajú zátišia. 
Doterajšie hodnotenia jeho tvorby doplnil 
aj o informáciu, že s obľubou maľoval 
farebne pestré a kontrastné krajinkárske 
kompozície doplnené fi gurálnou štafážou 
s obľúbenými koňmi alebo jazdca na koni 
medzi stromami.

Marián Hodoš, zberateľ zo Skalice, svo-
je pocity z jednotlivých vystavovaných 
Molnárových obrazov uviedol v príspevku 
Karol Molnár a ja. Taktiež z obdivu 
k obrazom sa vyznal zberateľ Viliam 
Žilínek v príspevku Pred obrazmi Karola 
Molnára, ktorý sa zoznámil s jeho tvorbou 
prostredníctvom internetu, a to ponuky 
akvarelu „strom a voda“.

Analyzovanú tvorbu Karola Molnára 
uvedenými zostavovateľmi si môžu čita-
telia pozrieť a precítiť v zvyšnej časti 
publikácie, bezpochyby netreba nikoho 
upozorňovať na rozdielnosť pôsobenia 
farieb prežiareného slobodného sveta 
a tých tmavo-šedo-čiernych, myseľ 
zatemňujúcich farieb hrôz a násilia 
nechceného sveta vojny.

Mária Stanová

KOTYK, Jiří. PARDUBICKÝ ZÁME-
ČEK A JEHO OSUDY (K 70. VÝROČÍ 

VÍTĚZSTVÍ NAD NĚMECKÝM NACIS-
MEM. Pardubice : Klub přátel Pardubicka, 
2015, 71 s., fotografi e v texte, prílohy

Budova Zámeček je v povedomí obča nov 
Pardubíc a okolia zapísaná ako temné miesto 
popráv českých vlastencov v čase heydrichiády 
na východe Pardubíc – v časti Pardubičky. 
Tu zomrelo hrdinskou smrťou 194 českých 
vlastencov, podporovateľov parašutistického 
výsadku SILVER A a ob čania vyhladenej 
obce Ležáky. Budovu, ktorá mala veľmi pestré 
osudy, postavil v roku 1885 významný český 
staviteľ v štýle historizujúceho romantizmu 
František Schmoranz pre grófa Jiřího 
Larischa Mönnicha. Budova nesie známky 
novorenesančného štýlu a stala sa jednou 
z najkrajších víl v Pardubiciach a pre svoje 
krásne prírodné okolie a blízku dostihovú 
dráhu sa stala obľúbeným výletným miestom 
a spoločenským centrom.

Stručná publikácia má tri časti: Záme-
ček v letech 1885 – 1935 (s. 4-48), Záme-
ček v době okupace (s. 49-69) a Zámeček 
po roce 1945. Manželka grófa Mönnicha 
Mária, pôvodne slobodná pani z Wallersee, 
neter cisárovnej Alžbety, je neblaho 
spojená s tragédiou následníka trónu Ru-
dolfa a jeho milenky Márie Vetse rovej 
v Mayerlingu. Manželia mali spolu päť 
detí, ale manželstvo v roku 1896 roz-
viedli. V roku 1897 kúpil Zámeček gróf 
Alfons Henckel von Donnersmarck. Vilu 
potom vlastnil jeho mladší brat Georg, 
ktorý Zámeček predal v roku 1928 dcére 
kolínskeho veľkoobchodníka s textilom 
Ludmile Erhartovej. Po jej vydaji za MUDr. 
Vladimíra Bidla prenajala majiteľka 
vilu bavorskému štátnemu príslušníkovi 
Leopoldovi grófovi Fuggerovi von Baben-
hausen, letcovi, tenistovi a dostihovému 
jazdcovi. Ten sa čoskoro zoznámil s niekto-
rými dôstojníkmi čs. armády a svojimi 
aktivitami veľmi skoro vzbudil pozornosť 
úradov aj vojenského spravodajstva. Miest-
na tlač písala aj o „čiernej vysielačke“ 
na Zámečku. V októbri 1935 Fugger 
odišiel do Nemecka a úrady kvôli jeho 
dlhom vykonali prehliadku jeho vecí 
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zanechaných v Zámečku. Je príznačné, 
že sa tohto aktu zúčastnil aj prednosta 2. 
oddelenia 4. divízie v Hradci Králové. 
Medzi Fuggerovými vecami sa našli listy 
z prvej svetovej vojny, mapy východných 
Čiech, Moravy a Slovenska a fotografi e 
Fuggera s čs. dôstojníkmi alebo z návštevy 
vojenských objektov. Nepodarilo sa zistiť, 
či tieto informácie Fugger odovzdával 
Abwehru. Bol špecialistom na letecké 
snímkovanie a v tomto odbore pôsobil aj 
po odchode do Nemecka. Za zmienku stojí 
ešte to, že Fuggerova bývalá manželka 
Věra, rodená grófka Czerninová, sa v roku 
1938 vydala za Kurta von Schuschnigga, 
bývalého rakúskeho spolkového kancelára.

Zámeček v roku 1937 kúpila od Lud-
mily Bidlovej obec Pardubice, ktorá tu 
umiestnila jazdeckú školu dôstojníkov 
v zálohe. Za druhej svetovej vojny bol 
v budove dislokovaný prápor nemeckého 
policajného pluku „Böhmen“ č. 20 z Ko-
lína tzv. Schutzpolizei, podriadený SS, 
ktorý tu za heydrichiády popravoval čes-
kých vlastencov. V roku 1944 bol prápor 
odvelený a prišiel sem český útvar požiarnej 
polície s nemeckými veliteľmi. Od júna 
1945 boli v objekte ubytovaní čs. vojaci 
z delostreleckej a mínometnej jednotky, 
potom štáb jazdeckej brigády, následne tu 
bola škola dôstojníckeho dorastu a napokon 
kurz spojovacích technikov. Od roku 1956 
používala budovu na administratívne účely 
Tesla Pardubice a po roku 1989 napokon 
tajvanská fi rma FOXCONN.

Najsmutnejšou kapitolou v dejinách Zá-
mečku boli samozrejme tragické mesiace 
heydrichiády, o čom svedčí aj neďaleký 
pomník obetí odboja. V období od 3. júna 
do 9. júla 1942 tu nacisti popravili 194 
českých odbojárov – mladých, ženy, mužov 

a starcov. Medzi nimi tu zomrelo 24. júna 
1942 aj 33 obyvateľov obce Ležáky. 
Pred popravou bolo od ležáckych žien 
oddelených 13 detí, ktoré pravdepodobne 
zahynuli v poľskom Chełmne. Prežili z nich 
len dve, ktoré odovzdali na prevýchovu 
nemeckým rodinám. Dňa 2. júla 1942 tu 
hrdinsky zomrelo aj 40 občanov spojených 
s činnosťou paradesantnej skupiny SILVER 
A. Obete pred popravou zastrelením pri-
viazali ku kolom zo suterénu Zámečku, 
kde ich predtým väznili a mučili. Podľa 
neskoršieho vyšetrovania gestapáckych 
zločincov boli Pardubice na tieto zločiny 
vybrané preto, lebo tam bolo krematórium, 
a tak nacisti mohli ľahko zahladiť stopy 
po svojich zločinoch spálením tiel obetí. 
V brožúrke sú menné zoznamy popra-
vených (s. 64-67) aj fotografi e mučeníkov 
z Ležákov a spolupracovníkov paravýsadku 
SILVER A (s. 57-60).

V roku 2014 budovu získala darovacou 
zmluvou Československá obec legionárska 
(ČsOL), ktorá prikročila k jej rekonštrukcii. 
Budova bude slúžiť na pietne účely, bu de 
tu školiace stredisko, historická expozí cia 
a Zámeček poslúži aj na kultúrne a spo-
ločenské aktivity. Na prednášky a kultúrne 
vystúpenia bude pripravená prednášková 
sála s kapacitou 100 osôb. Sú aj zámery 
vytvoriť v priliehajúcom lesoparku obdobu 
výcvikového strediska čs. parašutistov 
v Anglicku, ktorí úspešne zasiahli do boja 
proti okupantom. Budú sa tu organizovať aj 
branné preteky pre žiakov základných škôl 
Battlefi eld a branné preteky pre študentov 
stredných škôl Legie. Všetky projekty 
súvisiace so Zámečkom zastrešuje ČsOL.

Ferdinand Vrábel
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KRONIKA

FENOMÉN SMRTI V GENEALÓGII A HERALDIKE

V dňoch 25. – 26. októbra 2017 sa na pôde 
Slovenskej národnej knižnice v Martine konala 
konferencia s názvom Fenomén smrti v genealógii 
a heraldike. Zorganizovali ju Slovenská genealogicko-
heraldická spoločnosť, Slovenská národná knižnica 
a Národný biografi cký ústav. Účastníkov konferencie 
privítal v stredu ráno príhovorom profesor PhDr. Jozef 
Novák, DrSc. a odovzdal slovo trojici pracovníčok 
Ústavu slovenskej literatúry Slovenskej akadémie 
vied v Bratislave Mgr. Kataríne Štafurovej, Mgr. 
Lenke Riškovej, PhD. a PhDr. Marcele Mikulovej, 
ktoré účastníkov konferencie oboznámili s obrazom 

smrti v dielach spisovateľov pôsobiacich v 18. – 19. storočí. Na ne nadviazala doc. JUDr. 
PhDr. Adriana Švecová, PhD. z Trnavskej univerzity s prednáškou o barokovom poňatí 
smrti v novovekých trnavských meštianskych závetoch. Po prestávke vystúpil doc. PhDr. 
Frederik Federmayer, PhD. z Univerzity Komenského, ktorý predstavil úmrtné oznámenia 
a pozvania na pohreby z predmatričného obdobia a vysvetlil základné pojmy potrebné pre 
genealogický výskum. Doc. PhDr. Erika Brtáňová, PhD. z Ústavu slovenskej literatúry 
SAV predniesla ukážky z pohrebných rečí urodzených ľudí a významných osobností. 
Predstaviteľ domácej Slovenskej národnej knižnice Mgr. Zdenko Ďuriška a Mgr. Šarlota 
Drahošová, emeritná riaditeľka Štátneho archívu v Nitre, osvetlili úskalia genealogického 
výskumu v úmrtných matrikách a úmrtných oznámeniach. Mgr. Marek Gilányi v ďalšej 
časti konferencie prezentoval zmapované náhrobky a hroby rodiny Csákyovej na Spiši. 
„Zlatým klincom“ prvého dňa konferencie boli ukážky z novo pripravovaného fi lmu 
o gen. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi od autora Pavla Kanisa. Nasledovalo diskusné 
fórum, v ktorom sa predstavili regionálni bádatelia a zástupcovia dejepisných spolkov.
Úvodné slovo druhého dňa patrilo profesorovi PhDr. Leonovi Sokolovskému, CSc. 
a príspevkom Lebka v znaku Umrlej Lehoty obohatil genealogicko-heraldické povedomie 
o erboch miest a obcí Slovenska. PhDr. Katarína Pekařová z Univerzity Komenského 
spracovala štatistiky k úmrtiam detí v 19. storočí. Veľký záujem vzbudilo vystúpenie 
PhDr. Mileny Balcovej z Vojenského historického ústavu v Bratislave, ktorá predstavila 
možnosti získavania údajov o zomretých vojakoch z Vojenského historického archívu. 
Na ňu nadviazala Mgr. Eliška Horníková z Národného biografi ckého ústavu v Martine 
s témou vnímania smrti vojakmi v prvej svetovej vojne. Spoločné vystúpenie Mgr. 
Šarloty Drahošovej a Mgr. Oľgy Kvasnicovej, zo Štátneho archívu v Nitre, dnes obe 
na dôchodku, pojednávalo o údajoch z archívneho fondu Duchovná správa Zemského 
vojenského veliteľstva. Nasledoval ich PhDr. Radoslav Ragač, PhD. s opisom výskumu 
krupinských mortuárií z konca 17. storočia. Na záver vystúpil Igor Brossmann z Bratislavy 
s pozvánkou na prehliadku „Domu Maríny“ v Banskej Štiavnici. Moderátor konferencie 
Mgr. Milan Šišmiš poďakoval všetkých prítomným a vyslovil nádej, že všetky tieto 
príspevky vyjdú v najbližšom období v spoločnom zborníku.

 www.vhu.sk
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DEŇ VOJNOVÝCH VETERÁNOV (11. NOVEMBER)

11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva pri podpise 
prímeria v Compiégne vo Francúzsku, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Na rozdiel 
od všetkých predchádzajúcich vojen trvalo toto ozbrojené stretnutie nepretržite viac než 
štyri roky. Straty na ľudských životoch, ktoré si táto „Veľká vojna“ vyžiadala, nemali 
dovtedy obdobu v celých ľudských dejinách. Zo 65 miliónov vojakov mobilizovaných 
všetkými bojujúcimi štátmi ich bolo 8 miliónov zabitých a ďalších 21 miliónov zranených 
alebo doživotne zmrzačených. Hrôzy a útrapy z tejto vojny zostali tak hlboko vryté do 
vedomia jej účastníkov, že bezprostredne na to ako sa vojna skončila, bol 11. november 
vyhlásený za Deň vojnových veteránov.
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Symbol červeného maku

Prvopočiatky tohto symbolu, ako symbolu nového života, nájdeme v básni In 
Flanders Fields od kanadského vojenského lekára podplukovníka Johna McCrae, rodáka 
z mesta Guelph, v provincii Ontario v Kanade. Zložil ju v máji 1915, keď sa v oblasti 
západného Flámska zúčastnil na druhej veľkej krvavej bitke o belgické mestečko Ypres 
(22. 4.–25. 5. 1915). Napriek tomu, že bol vojenským chirurgom, na útrapy a bolesť 
ranených vojakov, ktorých ošetroval v poľnom obväzisku, si nemohol zvyknúť. Svoju 
bolesť tlmil písaním básní. Osobitne sa ho dotkla smrť priateľa a bývalého žiaka poručíka 
Alexisa Helmera z Ottawy, ktorý bol zabitý výbuchom granátu 2. mája 1915. Očitý svedok 
seržant Cyril Allison opísal, že toho rána, keď vial jemný východný vietor, sa červené 
(divé) maky medzi hrobmi akoby vlnili. John McCrae svoju bolesť vpísal do básne, 
ale papierik s ňou zahodil. Okoloidúci dôstojník ho však zdvihol a poslal do Anglicka. 
Časopis Punch publikoval báseň 8. decembra 1915. Tradície nosenia červeného maku 
sa John McCrae nedožil, zomrel 28. januára 1918 v Britskej vojenskej nemocnici pre 
dôstojníkov č. 14 vo Wimereux, neďaleko Boulogne, vo Francúzsku vo veku 45 rokov. 
Báseň sa dostala aj do rúk americkej členky asociácie Mladí kresťania Moiny Michaelovej 
a inšpirovala ju k myšlienke učiniť z kvetu červeného maku poetický symbol obetí tohto 
dovtedy najväčšieho celosvetového vojnového konfl iktu. Prvýkrát túto svoju predstavu 
realizovala v USA v roku 1920, keď červený mak ako symbol spomienky na vojnové 
hrôzy prijali americkí veteráni. V roku 1921 ju nasledovala francúzska Anne Guerin, 
ktorá tento symbol nového života rozšírila medzi kanadských a britských legionárov.
V rovnakom roku sa k symbolu červeného maku prihlásila aj Austrália. Dnes môžeme 
uvidieť kvet červeného maku pri spomienkových aktoch a ceremóniách pri príležitosti 
Dňa vojnových veteránov vo väčšine demokratických krajín, ktoré boli zatiahnuté do 
svetových vojen. V posledných rokoch si táto tradícia nachádza svoje dôstojné miesto aj 
na Slovensku. V krajinách Commonwealthu si 11. november pripomínajú pod ofi ciálnym 
názvom Remembrance Day (Deň pamäti) a tiež aj ako Poppy Day (Deň červených makov), 
v Spojených štátoch ako Veterans Day (Deň veteránov), vo Francúzsku či Belgicku 
ako Jour de l’Armistice (Deň prímeria), alebo tiež pod názvom Jour du Souvenir (Deň 
pamäti), v Holandsku ako Wapenstilstandsdag (Deň prímeria).

 Miloslav Čaplovič

PIATY ROČNÍK LEGIONÁRSKEJ KONFERENCIE 
ČESKOSLOVENSKEJ OBCE LEGIONÁRSKEJ

 
V dňoch 1. – 2. decembra 2017 sa v Prahe a v Pardubiciach uskutočnil už piaty ročník 

medzinárodnej legionárskej konferencie Československej obce legionárskej (ČsOL), 
ktorý bol pod názvom Zborov náš vzor! 1917, 1942, 2017 venovaný okrúhlym výročiam 
významných udalostí československého prvého a druhého odboja – stému výročiu 
bitky pri Zborove (2. júla 1917) a sedemdesiatemu piatemu výročiu vojenskej operácie 
Antropoid (27. mája 1942). Aj preto sa konferencia tentoraz konala na dvoch miestach – 
s témou Zborova v Prahe v Národnom památníku na Vítkove a s názvom Antropoid 
v Pardubiciach – Zámečku.

Na podujatí odzneli veľmi prínosné príspevky historikov z Ruska – Perm, 
Jekaterinburg a Vladivostok, založené na archívnom výskume v ruských archívoch (D. 
Lobanov, A. Kručinin, N. Dmitrijev a P. Alexandrov). Alexander Jemeľjanov informoval 
o archeologickom výskume na bojiskách pri Vouziers a Terrone, kde sa na jeseň 1918 
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angažoval Ruský expedičný zbor vo Francúzsku. O pietnych spomienkach na zborovskú 
bitku v Kalinivke a o akcii „Sviečka za padlých pri Zborove“ informoval P. Tolar. 
Účastník z Talianska L. Ferranti oboznámil poslucháčov s táborom československých 
zajatcov v Nocera Umbra. Niekoľko referátov sa venovalo aj tradíciám zborovskej bitky 
v medzivojnovom období a v súčasnosti. F. Vrábel na konferencii vystúpil s príspevkom 
Ohlas bitky pri Zborove v Rakúsko-Uhorsku a P. Šesták, ktorý sa zaoberal refl exiami 
návštevy Legiovlaku na Slovensku v auguste a septembri 2017.

Druhý deň p okračovala konferencia v Pardubiciach, kde odzneli referáty spojené 
s odbojov v Protektoráte Čechy a Morava so sústredením sa na vojenskú akciu Antropoid. 
Slovenský účastník J. Leikert vystúpil s referátom prinášajúcim aj menej známe 
informácie o Jozefovi Gabčíkovi. V Pardubiciach sme si uctili pri pamätníku odbojárov 
aj obete heydrichiády v roku 1942, medzi nimi aj obyvateľov obce Ležáky.

Z konferencie vydajú organizátori zborník príspevkov. Šiesty ročník konferencie sa 
uskutoční v roku 2018 so zameraním na prínos legionárov pre vznik Československa.

Ferdinand Vrábel

5. ROČNÍK ZIMNÉHO LEGIOMARŠU

V dňoch 26. – 28. januára 2018 sa uskutočnil 5. ročník pripomienky „Sedemdňovej 
vojny“, ktorá sa odohrala v januári 1919 v rámci zabezpečenia hraníc a územnej integrity 
mladej Československej republiky. Súčasťou podujatia je pochod z rôznych smerov 
(Návsí, Bystřice nad Olší alebo Nýdek) na vrchol Polední (672 m. n. m.), pietny akt pri 
pomníku generála Josefa Šnejdárka a pietny akt na cintoríne pochovaných padlých čs. 
legionárov na cintoríne v Orlovej.

Toto významné podujatie už opakovane organizuje Klub vojenskej histórie KVH I. prapor 
Ostrava, Československá obec legionárska, Jednota Frýdek-Místek a Československá 
obec dělostřelecká. Bez československých légií by nebolo vzniklo ani Československo – 
slobodný, demokratický štát dlho utláčaných Slovákov a Čechov. Ale tomuto štátu už pri 
jeho vzniku kládli prekážky nielen Nemci a Maďari, ale dokonca aj príbuzný slovanský 
národ – Poliaci. To bude v našich spoločných dejinách vždy problémom. Ako Česi, tak 
aj Slováci poľské aktivity na prelome rokov 1918/1919 totiž hodnotia veľmi odlišne od 
Poliakov a nezdá sa, že by sa stanoviská darilo zbližovať ani po sto rokoch.

Ani po takmer sto rokoch od týchto udalostí sa niektorí ľudia nechcú zmieriť s dejinami 
a dodnes neuznávajú ani faktický stav vecí a ani československú a dnes českú suverenitu 
nad týmito časťami historického Těšínska. Ale nielen Těšínsko aj Orava a Spiš mali svoje 
historické hranice, ktoré Poľsko, vzniknuté na konci roku 1918 s podporou mocností 
Dohody – napriek tomu, že Poľská légia J. Piłsudského bojovala proti spojencom na strane 
Centrálnych mocností – si prisvojilo časti týchto území. A bolo by získalo oveľa viac, nebyť 
skvelých veliteľských schopností podplukovníka Josefa Šnejdárka a obetí príslušníkov 
československých vojsk, medzi ktorými zohrali vynikajúcu úlohu talianski a francúzski 
legionári. Je dôležité si uvedomiť, že už v tomto období sa Francúzsko k Československu 
nezachovalo ako dôveryhodný a spoľahlivý spojenec, čo neskoršie udalosti na jeseň 1938 
a Mníchov len potvrdili.

Z pamätných miest na Těšínsku sa ešte aj dnes odstraňujú české (v minulosti česko-
slovenské) vlajky, pomník J. Šnejdárka bol opätovne poškodený vyrytím hákového kríža 
(!) na jeho obličaji, kríž a miesto posledného odpočinku čs. vojaka Klementa Šťastného 
pod vrcholom Velkej Čantoryje vandali opakovane ničia. Dňa 11. novembra 1920 sa 
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konali vymeriavacie práce na hrebeňoch Sliezskych Beskýd, ale skupinu zememeračov 
zákerne napadla zo zálohy z poľskej strany početná skupina ozbrojencov. Šťastného, 
ktorý tam pôsobil ako zememeračský fi gurant, najprv útočníci v prestrelke len zranili, ale 
potom ho so sebou odvliekli a utýrali. Je to posledný čs. vojak, ktorý padol v konfl ikte 
o Těšínsko, resp. prvá obeť vytyčovaných nových poľsko-československých/českých 
hraníc a iste by si zaslúžil úctu a rešpekt aj z druhej strany. Je to predsa vojnový hrob, na 
čo sa vzťahujú príslušné medzinárodné aj medzištátne zmluvy.

Bolo by vhodné na uvedených miestach umiestniť tzv. videopasce, ktoré konajú 
vynikajúce služby pri mapovaní správania zvierat v prírode, ale v tomto prípade by možno 
prispeli k odhaleniu a potrestaniu vandalov, ktorí si nevážia pomníky čs. a českej štátnosti 
a nehanbia sa hanobiť ani hrob skutočnej obete rozhraničovacieho procesu v roku 1920.

Ferdinand Vrábel

OCENENIE PRACOVNÍKA VHÚ PRI PRÍLEŽITOSTI 
JEHO VÝZNAMNÉHO ŽIVOTNÉHO JUBILEA

Náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl SR gen. Ing. Milan Maxim dňa 
4. decembra 2017 ocenil pri príležitosti významného životného jubilea pplk. v zál. PhDr. 
Petra Šumichrasta, PhD., riaditeľa odboru vojensko-historických výskumov – zástupcu 
riaditeľa Vojenského historického ústavu (VHÚ). Za mimoriadne zásluhy pri zvyšovaní 
historického povedomia príslušníkov ozbrojených síl SR mu pri príležitosti 50-tych 
narodenín udelil „Pamätný kríž náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR III. 
stupňa“. Slávnostný akt dekorovania sa uskutočnil v Sieni cti a slávy Ministerstva obrany 
SR za účasti genpor. Ing. Pavla Macka, CSc., genmjr. Ing. Miroslava Kociana a brig. gen. 
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Ing. Ľubomíra Gacka, ako aj ďalších príslušníkov Generálneho štábu ozbrojených síl SR, 
vybraných príslušníkov a zamestnancov VHÚ. Gen. Ing. Milan Maxim vo svojom príhovore 
osobitne ocenil spoluprácu Generálneho štábu ozbrojených síl SR s VHÚ pri zvyšovaní 
historického povedomia príslušníkov ozbrojených síl. V tejto súvislosti vyzdvihol aj viac 
než 30-ročnú prácu pplk. v zál. PhDr. Petra Šumichrasta, PhD. v prospech rezortu obrany, 
ktorý viac než dve desaťročia úspešne pôsobí v štruktúrach VHÚ. Ocenený v následnej 
reči poďakoval náčelníkovi Generálneho štábu ozbrojených síl SR za dekorovanie jeho 
vyznamenaním, ktoré poníma ako významný medzník v jeho profesionálnej kariére.
Pplk. v zál. PhDr. Peter Šumichrast, PhD. (1967) je absolventom magisterského štúdia 
na Vysokej vojenskej pedagogickej škole v Bratislave (1991). V roku 2002 ukončil 
rigorózne konanie na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši, kde obhájil rigoróznu 
prácu Výchovná práca v slovenskej armáde v r. 1939 – 1944. Externú vedeckú prípravu 
absolvoval v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, kde v roku 
2004 obhájil doktorandskú dizertačnú prácu Bojové nasadenie slovenského letectva 
na východnom fronte 1941 – 1943. V roku 2010 mu komisia Slovenskej akadémie 
vied pre posudzovanie vedeckej kvalifi kácie priznala vedecký kvalifi kačný stupeň IIa.
Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá vojenskou históriou so zameraním na letectvo 
v období druhej svetovej vojny a slovenskú armádu v rokoch 1939 – 1945. Je autorom 
publikácie Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943 a spoluautorom ďalších 
odborných publikácií, vedeckých štúdií, dokumentov a odborných statí, ktoré publikoval 
v domácich aj zahraničných odborných časopisoch. Počas dlhoročnej vojenskej služby 
bol výkon jeho služby ocenený mnohými slovenskými rezortnými vyznamenaniami 
a vyznamenaniami domácich a zahraničných občianskych združení, ako aj českým 
Záslužným krížom ministra obrany III. stupňa.

www.vhu.sk
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Spôsob odovzdávania rukopisov
Príspevky do Vojenskej histórie odovzdávajte, resp. posielajte zásadne v textových 
editoroch Word. Poznámky vrátane bibliografi ckých odkazov je potrebné vkladať 
pomocou programu WORD na vkladanie poznámok/odkazov pod čiarou – nie 
písať ich mechanicky vzadu za textom štúdie. Súhrnný zoznam použitej literatúry 
treba uvádzať v abecednom poradí na konci príspevku. 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 nemal prekročiť 40 strán 
(minimálny má rozsah 15 s.) Recenzie môžu byť v rozsahu do 15 strán, anotácie 
maximálne do 3 strán. Pri anotáciách a recenziách je potrebné uvádzať ISBN
Počet normostrán sa počíta podľa počtu znakov (1 800 znakov vrátane medzier na 
stranu).

Základnou citačnou normou je 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 1.-krát 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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