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A NAJNOVŠÍCH POZNATKOV HISTORIOGRAFIE

R U D O L F  M I C H A L  V I E S T



„Bratia, máte lásku a obdiv sveta a podporu Spojencov. Obete, ktoré 

ste doteraz priniesli, nebudú márne, keď v odhodlanom boji vydržíme 

a nepovolíme a oslobodené územie si udržíme. Ale našou úlohou 

nie je len udržať oslobodené. My musíme vyhnať votrelca z celého 

Slovenska a z celej československej republiky. V tomto boji pomôžu 

nám aj naše zahraničné, v bojoch s Nemcom už zocelené jednotky 

a všetci naši Spojenci.“

Div. gen. Rudolf Michal Viest adresoval tieto burcujúce slová povstalcom  
krátko po príchode do vlasti , keď prevzal velenie 1. čs. armády na Slovensku.
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Naše mesto, Revúca, je v pamäti Slovákov mestom, ktoré patrí k symbolom národ-
ného hnutia, mestom, ktoré zohralo významnú úlohu v procese formovania novo-
dobého slovenského národa a ktoré sa v 60. a 70. rokoch 19. storočia stalo jedným 
z centier národného a kultúrneho života založením prvej čisto slovenskej strednej 
školy v celej predchádzajúcej histórii Slovákov, Slovenského evanje lického a. v. 
gymnázia. Zostali už len spomienky na študentov, osobnosti, ktoré sa v dospe-
losti svojím životom a prácou zaradili do veľkej rodiny najväčších synov slávnych 
revúckych rodákov. 

Medzi významných revúckych rodákov a statočných vlastencov narodených 
v 19. storočí určite patrí aj generál Rudolf Viest. Vtedy v roku 1890 malo mesto 
okolo 1 800 obyvateľov bývajúcich vo vyše 300 domoch pokrytých šindľami. Svet-
lo sveta uzrel v období, keď sa z mesta vytrácala železiarska výroba, ktorá viac 
ako pol tisícročia priaznivo ovplyvňovala mesto a život obyvateľov.

Život v rodine sviečkara a mydlára Gustáva Viesta a jeho manželky Johany nebol 
ľahký. Spolu s deťmi pribúdali aj zákerné choroby. Narodilo sa im 9 detí, 4 z nich 
však v útlom detstve pochovali a 5 vychovali pre život. Ich domácnosť bola sloven-
ská. V dome Viestovcov sa schádzali slovenskí vlastenci. Otec Gustáv bol v roku 
1880 zvolený za pokladníka Vzájomnej pomocnice, prvej svojho druhu v Uhorsku. 
Rudolf Viest sa narodil 24. septembra 1890, 8. októbra 1890 ho v evanjelickom 
kostole pokrstili menami Rudolf Michal. Krstnou matkou mu bola Klementína 
Bottová, manželka slávneho slovenského historika Júliusa Bottu. Krstným ot-
com bol otcov brat Rudolf Viest, niekdajší študent Prvého slovenského gymnázia.  
Po smrti otca, keď mal Rudolf 15 rokov, sa životné podmienky zhoršili, a tak bola 
rodina Viestovcov nútená presťahovať sa do Budapešti. Vyštudoval tam Rudolfov 
starší brat Ivan, ktorý mohol zabezpečiť štúdium aj pre svojich súrodencov. Tak 
sa Rudolf Viest dostal do Budapešti, kde vyštudoval Vyššiu priemyselnú školu. 
Po krátkom zamestnaní bol 1. októbra 1911 ako dobrovoľník povolaný na ročnú 
vojenskú službu. Vojenskú uniformu už nevyzliekol, stal sa vojakom z povolania. 
Jeho rozvážna povaha, vojenské vedomosti a všeobecný rozhľad viedli k vymeno-
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vaniu do viacerých funkcií so vzrastajúcou mie rou zodpovednosti. Vymenujem 
niektoré z nich:

V období rokov 1920 – 1939 pôsobil ako dôstojník československej armády v diplo-
matických a veliteľských službách až po veliteľa 6. a 7. armádneho zboru. V roku 
1933 dosiahol hodnosť brigádneho generála ako jediný Slovák. Ako veliteľ pražskej 
posádky v roku 1937 viedol ulicami Prahy pohrebný sprievod prvého prezidenta 
Československej republiky Tomáša Garrigua Masaryka. Od roku 1939 bol príslušní-
kom slovenskej armády. Patril k skupine protifašisticky orientovaných dôstojníkov, 
udržiaval styk s domácim občianskym odbojom aj česko-slovenskou exilovou vlá-
dou v Londýne.

Dňa 14. marca 1939 ako prvý spolu s Jankom Jesenským, Jozefom Gregorom Tajov-
ským a ďalšími podpísal memorandum, v ktorom vystúpil proti činnosti, ktorá viedla 
k odtrhnutiu Slovenska od Československej republiky. Dňa 29. augusta 1939 emigro-
val cez Maďarsko do Francúzska. Od 17. októbra 1939 bol členom Československého 
národného výboru v Paríži a veliteľom vytvárajúceho sa exilového česko-slovenské-
ho vojska. Od januára 1940 bol veliteľom 1. československej divízie vo Francúzsku.  
Po okupácii Francúzska v júni 1940 odišiel do Anglicka. Tu zastával rôzne funkcie.  
Od 23. júla 1940 sa stal štátnym tajomníkom Ministerstva národnej obrany českosloven-
skej vlády v Londýne. Následne sa stal členom Štátnej rady v Londýne a dekrétom pre-
zidenta Beneša bol v roku 1941 menovaný do funkcie štátneho ministra Ministerstva 
národnej československej exilovej vlády v Londýne. Od mája 1942 bol zástupcom mi-
nistra národnej obrany v Anglicku, mal podiel na organizovaní československých vo-
jenských zahraničných jednotiek a na ich nasadení na frontoch druhej svetovej vojny. 

Dňa 20. júna 1944 ho menovali za zástupcu čs. vládneho delegáta pre správu oslo-
bodeného územia. Začiatok Slovenského národného povstania ho zastihol v Moskve, 
kam 22. augusta 1944 odletel s československou vládnou delegáciou z Londýna. V noci 
zo 6. na 7. októbra priletel s jednotkami 2. československej paradesantnej brigády  
do Banskej Bystrice a prevzal velenie nad bojujúcimi jednotkami povstaleckej armády. 
Na povstaleckom území vyvíjal nadmernú aktivitu pre to, aby zastavil postup nepria-
teľských jednotiek do vlasti, ale situácia sa nevyvíjala priaznivo. Po obsadení Ban-
skej Bystrice nemeckými jednotkami 27. októbra 1944 sa povstalecké velenie stiahlo  
na Do novaly. V noci z 27. na 28. októbra 1944 vydal na Donovaloch posledný rozkaz  
1. československej armády na prechod celej povstaleckej armády na partizánsky spô-
sob boja.  

Dňa 28. októbra absolvoval 54-ročný generál Viest spolu s generálom Golianom 
prechod z Donovál po úbočiach Prašivej. Jeho zdravotný stav bol veľmi zlý. Spočiat-
ku šiel na koni, neskôr postupoval pešo. 

Dňa 2. novembra zostúpil so skupinou vojakov do Bukovca a ráno 3. novem bra 
1944 Pohronský Bukovec obkľúčili Nemci, ktorí mali informácie o tom, že sa tam 
nachádzajú najvyšší predstavitelia Povstania. Generál Viest spolu s generálom Golia-
nom vyšli z úkrytu, aby zabránili represáliám na tamojších obyvateľoch.

Previezli ich najskôr do Banskej Bystrice a potom do Bratislavy, kde ich vypočúval 
osobne vrchný veliteľ nemeckých okupačných jednotiek na Slovensku Obergrup-
penführer SS Hermann Höffle. I v týchto ťažkých situáciách sa správali obidvaja 
generáli statočne. 

Pri výsluchoch často opakovali, že veria v porážku fašizmu. Neskôr boli prevezení 
do Berlína a krátko nato odsúdení na trest smrti a popravení. Miesto ich  posledného 
odpočinku nie je doteraz známe.

S L O V O  N A  Ú V O D



Armádny generál Rudolf Viest – presvedčený vlastenec a demokrat, sa počas ce-
lého obdobia druhej svetovej vojny podieľal významnou mierou na odboji doma 
i v zahraničí a odovzdal všetky svoje sily do posledných chvíľ života slovenskému 
národu. Jeho aktivity v širokom kontexte súvislostí nám priblížia odborníci z Vojen-
ského historického ústavu Bratislava. Okrem Rudolfa boli aj všetci jeho súrodenci 
roduverní slovenskí vzdelanci. Starší brat Ivan Viest, železničný inžinier, konštruk-
tér, publicista, prekladateľ, bol účastník SNP. Sestra Oľga Johana Kraftová, bola vlas-
tenka a protifašistická bojovníčka. Sestra Anna Božena Hrušovská bola vlastenka, 
funkcionárka Živeny, antifašistka, väznená za svoje presvedčenie v koncentračnom 
tábore. Najmladší brat Dušan Viest, stavebný inžinier, sa tiež zapojil do protifašis-
tického odboja.         

Dovolím si pripomenúť, že hoci od začiatku 50. rokov minulého storočia pamiat ka 
na armádneho generála Rudolfa Viesta začala prekážať a jeho meno neuľahčilo život 
ani jeho rodine, my Revúčania, sme na neho nikdy nezabúdali. Jedna z ulíc nášho 
mesta nesie jeho meno. Pri 100. výročí jeho narodenia, 24. 9. 1990, mu predstavitelia 
mesta odhalili pamätnú tabuľu a  zorganizovali celonárodnú spomienku a konferen-
ciu. Rodný dom a pamätná tabuľa sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Zaujíma-
vosťou je, že deň po konferencii bolo na plenárnom zasadnutí MsNV anulované roz-
hodnutie Obvodného notárskeho úradu v Revúcej č. 2050/1942 zo dňa 8. júla 1942 
o vymazaní generála Rudolfa Viesta zo zoznamu príslušníkov obce.

Teším sa, že sú tu medzi nami občania, ktorí iniciovali po mojom nástupe do funk-
cie primátorky mesta zrod busty armádneho generála Rudolfa Viesta od autora so-
chára Mgr. art. Petra Repku, ktorú sme spoločne odhalili 28. augusta 2007. Slávnosti 
sa zúčastnila aj neter generála Viesta pani Mgr. Tatiana Šimková so synom JUDr. 
Ivanom Šimkom. Vďaka jej úsiliu a vedeniu mesta bola v budove Prvého slovenského 
gymnázia inštalovaná časť expozície o jeho vojenskej dráhe a v roku 2002 vydaná 
ojedinelá publikácia: Zápisky Rudolfa Viesta z exilu, ktorú vydalo Ministerstvo obra-
ny SR. 

Po ukončení prebiehajúcej rekonštrukcie podkrovia Múzea Prvého slovenského 
gymnázia sa opätovne zriadi pamätná expozícia venovaná generálovi Rudolfovi 
Viestovi.

Meno nášho generála, nášho rodáka, nemôže byť zabudnuté. Každý človek tohto 
sveta si predsa zaslúži mať po odchode z neho hrob alebo pamätné miesto, kde 
sa môžu prísť pokloniť a zapáliť sviečku nielen členovia rodiny pri spomienkach 
a výročiach, ale aj naše budúce generácie občanov. Keďže sa nevie s určitosťou, 
kde skončil svoju životnú púť a nie je známe miesto uloženia jeho tela, rozhodli 
sme sa iniciovať vytvorenie symbolického hrobu v jeho rodisku na revúckom cin-
toríne. 

Jedným z najušľachtilejších ľudských snažení je úsilie o spravodlivosť. Jedným 
zo základných práv človeka je právo byť slobodným. Jednou z najtragickejších 
súčastí histórie ľudstva sú udalosti, keď človek musí brániť slobodu a spravodli-
vosť so zbraňou v ruke. Odhodlanie jednotlivcov položiť za svoje a národné ideály  
to najcennejšie, svoj život, postaviť sa zlu a nespravodlivosti – je tým najlepším 
dôkazom, že každý národ, mesto, rodina má stále svojich hrdinov. Zanechávajú 
nám stopu v písaní histórie s odkazom, aby sme nezabúdali. To je pre nás, pred-
staviteľov mesta, výzva a záväzok zároveň, aby sme pripomínali históriu a výročia 
mesta, nezabudli na dôležitých ľudí, našich rodákov, ktorí sa zapísali do histórie 
nielen nás Slovákov, ale aj medzinárodných dejín. 
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Dovoľte mi, aby som sa v závere môjho príhovoru poďakovala spoluorganizáto-

rom dnešnej spomienkovej slávnosti a konferencie. Vám, všetkým tu prítomným, 
ďakujem, že ste si prišli osobnou účasťou uctiť 125. výročie narodenia armádneho 
generála Rudolfa Viesta.

Česť jeho pamiatke! 
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Vojenská služba Rudolfa Michala Viesta  
do roku 1920
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V každom národe sa z  času na čas rodia osobnosti, hrdinovia s rozvahou, rozhľade-
nosťou, s rozumom, citom, vlastenci dušou i presvedčením. Práve medzi takých nespor-
ne patril armádny generál in memoriam Rudolf Michal Viest, jedna z najvýznamnejších 
osobností novodobých vojenských dejín Slovenska. 

Rudolf Viest sa narodil 24. septembra 1890 v Revúcej1, v rodine Gustáva Viesta (1849 – 
1899) a matky Johany (1862 – 1919), rodenej Grnáčovej. Mal štyroch súrodencov. Bratov 
Ivana (1882 – 1963) a Dušana (1892 – 1971), sestry Oľgu (1884 – 1966) a Annu (1886 
– 1971). V tomto mestečku, kde žila rozvetvená rodina Viestovcov celé desaťročia, vý-
razným spôsobom napomáhala rozvíjať a prehlbovať slovenské národné povedomie. 
Starý otec Ondrej Viest (1806 – 1884) bol richtárom v Revúcej a patril aj k spoluzakla-
dateľom tamojšieho prvého slovenského gymnázia (1862).2 Otec Gustáv bol sviečkar, 
neskôr pracoval ako bankový úradník, pokladník Ľudovej banky. V Revúcej, kde Rudolf 
postupne navštevoval evanjelickú ľudovú školu a potom i meštiansku školu, sa žilo ču-
lým národným životom. Základy pre to boli položené už v roku 1862 založením prvého 
slovenského evanjelického gymnázia (1862 – 1974). Viestovci patrili medzi rodiny, ktoré 
sa podieľali na pestovaní národnej kultúry aj v časoch silnej maďarizácie. Starší brat 
Ivan skončil techniku v Budapešti a tam sa i zamestnal. Šesť rokov po otcovej smrti sa 
celá rodina v roku 1905 za bratom Ivanom presťahovala, aby s jeho pomocou mohli 
študovať aj ostatní súrodenci. Ich domácnosť v Budapešti sa postupne stala miestom 
stretnutí a schôdzok slovenských študentov, najmä vysokoškolákov, ktorým prenajímali 
izbu. Patrili k nim budúci právnik Vladimír Daxner (1888 – 1971), novinár a literárny 
kritik František Votruba (1880 – 1953), architekt Juraj Tvarožek (1887 – 1966), bratia 
Slávikovci, dopravný odborník Ján (1886 – 1953) a slovenský politik a diplomat Juraj 
(1890 – 1969) i mnohí ďalší.3 Rudolf Viest absolvoval v maďarskej metropole v rokoch 

1 https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9RQY-FX3?i=529&wc=9P3G-L23%3A107654101%2C12717
5501%2C127648201%2C121253203%3Fcc%3D1554443&cc=1554443

2 Podrobnejšie DUBOVSKÝ, Dušan. Prvé slovenské gymnázium.  
Revúca : Mestské kultúrne stredisko, 2001, 156 s.
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3 STANISLAV, Ján – GAJDOŠ, Milan. Generál Rudolf Viest – slovenský národovec a československý vlaste-
nec. In  Zápisky generála Rudolfa Viesta (Exil 1939 – 1944). Úvod a zostavenie diela Dezider Tóth. Brati-
slava : MO SR, 2002, s. 8., ISBN 8088842581. Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv (ďalej 
VÚA-VHA) Praha, Kvalifikační listina a Kmenový list Rudolfa Michala Viesta.

4 Podrobnejšie POHANIČOVÁ, Jana – DULLA, Matúš. Michal Milan Harminc. Bratislava : Trio Publishing, 
2014, 184 s. ISBN 978-80-8170-003-3.

5 Porovnaj VÚA-VHA Praha, Kvalifikační listina Rudolfa Viesta.

6 ČAPLOVIČ, Miloslav. Legionári – „naši hrdinovia Veľkej vojny“. In DUDEKOVÁ, Gabriela – MANNOVÁ, 
Elena a kol. Vojak medzi civilmi, civil medzi vojakmi : Vzťah armády a spoločnosti v období modernizácie 
: Pocta Vojtechovi Danglovi. Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2017, s. 261-288. ISBN 978-80-89910-01-4. 
Podrobnejšie BORBÉLYOVÁ, Dominika. Účasť Ivana Markoviča na československom zahraničnom odboji 
v Rusku 1914 – 1918. In Vojenská história, roč. 22, 2018, č. 1, s. 7-21. ISSN 1335-3314.

7 VÚA-VHA Praha, Kvalifikační listina Rudolfa Viesta a a Služební výkaz Rudolfa Viesta – PrŮběh služby.

8 Tamže.

9 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok  
1914 – 1939. Bratislava : MO SR, 1996. ISBN 80-88842-05-0.

1905 – 1909 Vyššiu priemyselnú školu. Po krátkom zamestnaní ako staviteľ, v stavebnej 
kancelárii významného slovenského architekta Milana Michala Harminca4 v Budapeš-
ti, bol ako jednoročný dobrovoľník 25. mája 1911 odvedený a 1. októbra 1911 povola-
ný do vojenskej služby. Tú si odslúžil v 7. pešom pluku cisárskej a kráľovskej armády 
(ďalej c. a k., tiež rakúsko-uhorskej armády) v rakúskom Štajerskom Hradci (Graz), 
kde absolvoval aj školu pre jednoročných dobrovoľníkov s prospechom veľmi dobrým.5 

Tam sa stretol aj s JUDr. Ivanom Markovičom (1888 – 1944), neskorším významným 
predstaviteľom 1. čs. zahraničného odboja a politikom v medzivojnovom Českosloven-
sku.6 Po menovaní za rezervného kadeta 1. januára 1913 bol 22-ročný Viest preložený  
k 5. pešiemu pluku c. a k. armády v Prešove, kde od 22. mája do 19.  júna 1913 vykonal 
štvortýždňové cvičenie v zbrani.7 

Po vypuknutí prvej svetovej vojny a vyhlásení všeobecnej mobilizácie narukoval  
1. augusta 1914 do 5. pešieho pluku rakúsko-uhorskej armády. Vo funkcii veliteľa čaty ho 
10. augusta 1914 odvelili na ruský front. V septembri 1914 bol povýšený na práporčíka 
a na ruskom fronte prevzal velenie roty v svojom kmeňovom pluku. V radoch rakúsko-
-uhorskej armády dlho nebojoval, lebo už 24. novembra 1914 sa v hodnosti práporčík 
a vo funkcii veliteľ roty dostal pri Krakove do zajatia.9 V ruských zajateckých táboroch 
(v roku 1915 v Omsku, neskôr v Ťumeni), v ktorých zotrval do 20. apríla 1916, rástol 
počet jemu podobných, Slovákov a Čechov, ktorí nechceli bojovať za cudzie záujmy 
proti slovanským národom. Sám sa k tomu Rudolf Viest s odstupom 24 rokov vyjadril 
v Slovenskom národnom klube v Košiciach 8. mája 1938 takto: „(...) protirakúska nálada 
a odhodlanie ísť do boja za slobodu národa čím ďalej, tým viac sa u nás utvrdzovala. 
Približne k tým istým rozhodnutiam dochádzalo i v iných strediskách zajatcov. Nebolo 
to ešte organizované hnutie, každý tábor žil pre seba, svojím životom a predsa jednota 
myslenia, jednota ideí sa už začínala prejavovať. Tak sa tvorili a rástli zárodky česko-slo-
venskej armády...“9

Už v zajateckom tábore v Ťumeni sa 1. augusta 1915 prihlásil u srbského vyslanca 
v Petrohrade do srbskej armády. Od 21. apríla 1916 v hodnosti podporučíka bol ako 
veliteľ čaty zaradený do 1. srbského dobrovoľníckeho pluku 1. srbskej dobrovoľníckej 
divízie, ktorá bola organizovaná a budovaná v ruskej Odese (dnes Ukrajina).  Popri Sr-
boch a ďalších príslušníkoch juhoslovanských národov slúžilo v jej radoch niekoľko sto-
viek českých a slovenských dobrovoľníkov. Táto divízia, po vstupe Rumunska do vojny  
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10 Napriek urputným bojom  a bojovému odhodlaniu jej príslušníkov, bola 1. srbská dobrovoľnícka divízia 
prinútená ustúpiť späť do Ruska. Neskôr bola časť jej príslušníkov  prepravená do Grécka, na tzv. Solún-
sky front. Podrobnejšie ČERMÁK, Jiří. Věrnost za věrnost:  Vzpomínky z účasti Čechů v bojích srbské divise 
v Dobrudži roku 1916. Praha : Karlín, Vesmír, 1920, 62 s., ČERMÁK, Jiří. Naši v srbské armádě. Cyklus 
přednášek o našem národním osvobození; přednáška 12. Praha : Památník odboje, 1924, 51 s., CHORVÁT, 
Peter – ČAPLOVIČ, Miloslav. Czechs and Slovaks in the Serbian Volunteer Junits (1915 – 1916). In Denda, 
Dalibor – Ortner, Mario Christian, eds. The Geat War in 1915. Belgrade : Heeresgeschichtliches Museum/
Militärhistorisches Institut – Strategic Research Institute, 2017, p. 323-327.

11 STANISLAV, GAJDOŠ, Generál Rudolf Viest, ref. 3, s. 9.

12 VÚA-VHA Praha, Kvalifikační listina a Kmenový list Rudolfa Viesta.

13 https://forum.valka.cz/topic/view/64272/Cervinka-Jaroslav. Podrobnejšie KUDELA, Josef. Jaroslav 
Červinka. Nejstarší legionář. Brno : Moravský legionář, 1933, 72 s.

14 VÚA-VHA Praha, Kvalifikační listina a Kmenový list Rudolfa Viesta.

15 STANISLAV, GAJDOŠ, Generál Rudolf Viest, ref. 3, s. 9.

16 Podrobnejšie o histórii 7. čs. streleckého pluku „Tatranského“: IVIČIČ, Václav. Dějiny 7. střeleckého ta
tranského pluku od jeho založení do návratu do vlasti. Přerov, Nákladem Památníku Odboje, 1924, 243. 
s., IVIČIČ, Václav-KUJAN, Jozef red.: 7. peší pluk „Tatranský“. Spomienky a stručné dejiny. Bratislava : 
Universum, 1937, 139 s.

v auguste 1916, sa po boku rumunských vojsk zapojila do ťažkých bojov v kraji Dob-
rudža proti Bulharom, nemeckým a tureckým silám.10 V boji pri Kokardži bol Rudolf 
Viest 6. septembra 1916 ranený do ľavej ruky a do novembra 1916 strávil 6 týždňov v ne-
mocničnom ošetrovaní v Odese. Po doliečení odišiel v novembri 1916 znova ako veliteľ 
roty so srbským plukom na front do priestoru Berezovky (dnes Berezivka na Ukrajine) 
v Odeskej oblasti, kde zotrval až do 31. januára 1917. V tom čase sa už podarilo rozvinúť 
organizovanie čs. legionárskych jednotiek v Rusku.11 

Formovanie vojenských jednotiek čs. legionárskeho vojska v Rusku znamenalo pre 
podporučíka Viesta novú kapitolu v jeho vojenskom živote. Na vlastnú žiadosť bol  
1. februára 1917 preložený do právomoci Komisie pre výstavbu československých vojen-
ských jednotiek v Rusku (osobné číslo 29.55812), ktorej predsedal generálmajor Jaroslav 
Červinka (1848 – 1933).13 Následne bol Rudolf Viest zaradený do dôstojníckej zálohy 
v kádri dôstojníkov pre československú armádu v Belgorode, s predurčením ako veliteľ 
čaty k  6. čs. streleckému pluku Hanáckemu.14 Spolu s  členmi Odbočky Československej 
národnej rady v Rusku (ďalej OČSNR), slovenskými legionármi JUDr. Ivanom Markovi-
čom (1888 – 1944), Ing. Vladimírom Svetozárom Hurbanom (1883 – 1949), JUDr. Jan-
kom Jesenským (1874 – 1945), Jozefom Gregorom Tajovským (1874 – 1940) a ďalšími, 
podpísal podporučík Viest leták, ktorým sa táto Odbočka obra cala na vojakov s výzvou 
na formovanie čs. vojska na území Ruska. V tejto výzve sa okrem iného konštatovalo: 
„...Konečne i my Slováci prechodíme na pole skutkov. Hurbanovské heslo, že národ je 
len tam, kde sa ukáže, chápeme tak, že všetci povedomí Slováci staneme si do radov 
československého vojska. Splnenie diplomatických sľubov spojencov môžeme si zabez-
pečiť iba silnou armádou...“15 Od 17. júna do 29. septembra 1917 Rudolf Viest absolvoval 
celý rad emisárskych ciest a podieľal sa na nábore dobrovoľníkov do československých 
légií v Rusku. 

Dňa 30. septembra 1917 bol ako veliteľ čaty preložený do 7. čs. streleckého pluku 
Tatranského, ktorý sa začal formovať v Berezani, mestečku na Ukrajine, od 16. augusta 
1917. Jeho základ tvorili hlavne slovenskí legionári, príslušníci III. záložného práporu 
Čs. streleckej brigády čs. legionárskeho vojska.16 Pluk bol personál ne dobudovaný do 
decembra 1917 a organizačne zaradený do 2. streleckej divízie čs. légií, ktorá vznikla 
v Borispole (ukr. Boryspiľ) neďaleko Kyjeva 26. júla 1917.17 Predpokladané vytvorenie 
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17 2. čs. streleckú divíziu, podriadenú veliteľstvu Čs. zboru v Rusku, tvorili: 5. čs. strelecký pluk Pražský T. 
G. Masaryka, 6. čs. strelecký pluk Hanácky, 7. čs. strelecký pluk Tatranský, 8. čs. strelecký pluk Sliezsky, 
2. čs. delostrelecký pluk, 1. čs. úderný prápor, 2. jazdecký pluk a 2. záložný pluk. Zúčastnila sa ťažkých 
bojov proti nemeckej presile pri dnešnom ukrajinskom meste Bachmač od 8.  do 13. marca 1918, pri bo-
jových vystúpeniach čs. légií v Rusku v rokoch 1918 – 1919 bola súčasťou Novonikolajevskej, Mariinskej, 
Nižnoudinskej, Vladivostockej skupiny.

18 Výzva slovenských legionárov v Rusku Všetkým Slovákom v Amerike z októbra 1917. Uverejnená v časopi-
se  Obrana, 5, 12. 1. 1918, č. 101 (Cleveland). Medzi signatármi výzvy boli aj také osobnosti slovenského 
politického, kultúrneho, či vojenského života, ako lekár Ján Gustáv Čipka (1881 – 1918), učiteľ a politik 
Martin Oríšek (1887 – 1966), vojak a politik Ferdinand Čatloš (1895 – 1972), vojak a funkcionár obecnej 
správy Branislav Manica (1894 – 1980), spisovateľ a politik Jozef Gregor Tajovský (1874 – 1940), spisovateľ 
a profesor Rudolf Klačko (1892 – 1975) a ďalší. 

19 Z najnovších prác o bitke pri Zborove 2. júla 1917 pozri: JAKL, Tomáš – POLČÁK, Zdeněk – HEJL, Alexan-
der – ORIÁN, Edmund – GALANDAUER, Jan. Zborov 2. července 1917. Den zrodu armády. Praha : MO ČR, 
2008, 131 s.

20 STANISLAV, GAJDOŠ,  Generál Rudolf Viest, ref. 3, s. 9-10.

21 VÚA-VHA Praha, Služební výkaz Rudolfa Viesta – Účast v bojích, taženích a zvláštní poslání, Českoslo-
venské vojsko na Rusi. Almanach dŮstojníkŮ, p. č. 17  Účast v bojích a taženích v čsl. Vojsku (označení 
období operací, bojišť a skupin).

22 Tamže, Kvalifikačná listina a Kmeňový list Rudolfa Viesta.

čisto slovenského 7. čs. streleckého pluku sa však vzhľadom na nedostatok slovenských 
dobrovoľníkov nepodarilo. Slováci boli sústredení hlavne v jeho III. prápore, čisto slo-
venská bola len jeho 12. rota. Rudolf Viest popri veliteľských povinnostiach vykonával 
aj viaceré úlohy, ktoré súviseli s náborom dobrovoľníkov do čs. légií. V októbri 1917 sa 
v Berezani, spolu s ďalšími dvanástimi významnými slovenskými legionármi v Rusku, 
obrátil na slovenských krajanov v Amerike s výzvou, aby sa zapojili do boja za národnú 
slobodu. Píše sa v nej, že „... Vy, ktorí ste nútení boli zanechať rodné krby, ktorých ma-
ďarská krutovláda zahnala do šíreho sveta, Vy prví ste pocítili ťažký osud slovenského 
národa.... My bez rozdielu politických programov, bez ohľadu na vierovyznanie budeme 
sa vrhať na vraha a vďačne obetujeme svoje životy za blaho Slovenska, v tej pevnej viere, 
že vy naši bratia a sestry v Amerike, sjednotení idete s nami! Očakávame od každého 
syna a dcéry slovenského národa, že v tento rozhodný okamih, keď sa má riešiť osud 
nášho ľudu, každý vykoná svoju povinnosť. Do videnia na slobodnom Slovensku!...“18

Pre Rudolfa Viesta to bola veľká škola vojenského, organizačného i politického dosa-
hu. Sám sa k tomu s odstupom rokov vyjadril takto: „...V roku 1917 došlo k slávnemu 
víťazstvu česko-slovenskej brigády pri Zborove.19 V roku 1917 sme sa konečne dočkali 
túžobne očakávaného rozšírenia vojska. Široko založeným, dobre organizovaným ná-
borom medzi zajatcami československej národnosti, tvorenie nových plukov rýchlo po-
kračovalo, takže už na jeseň stáli úplné divízie našej armády. Koncom roku 1917 počet-
ný stav jednotiek v Rusku bol okolo 35 000 mužov. Bohužiaľ, radosť naša z tak krásnych 
úspechov musela byť kalená stále vzrastajúcim chaosom v Rusku...“20 Dňa 16. mája 
1918, už v hodnosti kapitána, prevzal velenie 12. roty 7. čs. streleckého pluku Tatran
ského. V rámci Vladivostockej skupiny čs. légií sa v nasledujúcich mesiacoch roku 1918 
zúčastnil bojov proti sovietskym vojskám o Irkutsk, Spasskoje a Kaul. Neskôr v priebehu 
strastiplnej sibírskej anabázy bojoval s plukom od 21. decembra 1918 do 26. januára 
1919 proti boľševickým jednotkám pri Kunhute, Popove, Poleve a pri Suchom Logu.21 
Dňa 7. apríla 1919 bol kapitán Viest preložený do československého tábora pre Slovákov 
v Irkutsku, kde 19. apríla prevzal jeho velenie a s účinnosťou od  1. mája bol povýšený 
na majora čs. légií. Práve v tomto tábore sa postupne sústredilo najväčšie množstvo slo-
venských dobrovoľníkov v radoch čs. legionárskeho vojska v Rusku.22 
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23 Podrobnejšie o Čs. tábore pre Slovákov (tiež sa označoval aj Výchovný tábor pre Slovákov)  v Irkutsku: 
HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, Vojenské dejiny Slovenska, ref. 9, s. 63-64.

24 Podrobnejšie o histórii 12. čs. streleckého pluku „M. R. Štefánika“: PRÁŠEK, Vojtěch. Historie 12. čs. stře
leckého pluku „M. R. Štefánika“. Praha : Nákladem Českolovenského Legionáře, 1938, 208 s.

25 VÚA – VHA Praha, Kvalifikačná listina Rudolfa Viesta a Služební výkaz Rudolfa Viesta – PrŮběh služby. 
Účast v bojích, taženích a zvláštní poslání.

26 Tamže. Pozri tiež Osobný vestník MNO č. 113/1920.

27 Rudolf Michal Viest – dobrovoľník v srbskej armáde a čs. legionár v Rusku, príslušník čs. a slovenskej 
brannej moci, jediný slovenský generál v medzivojnovej čs. brannej moci, r. 1940 veliteľ 1. čs. divízie vo 
Francúzsku, člen Štátnej rady československej a minister čs. exilovej vlády v Londýne, 1944 veliteľ 1. čs. 
armády na Slovensku počas SNP, 1944 nacistami uväznený a 1945 popravený (?) Podrobnejšie: ANGER, 
Jan. Vznik čs. armády, Slovensko a Slováci v nej (1918 – 1938). In Armáda v dejinách Slovenska I., 1993, s. 
62-82; ANGER, Jan. Národnostná štruktúra dôstojníckeho zboru česko-slovenskej armády v rokoch 1918 
– 1938. In Historický časopis, 1993, roč. 41, č. 5 – 6, s. 622-638. ISSN 0018-2575; CSÉFALVAY, František. 
Martýr boja za slobodu. In Obrana, 2007, roč. 15, č. 5, s. 29. ISSN 1336-1910; CSÉFALVAY, František a kol. 
Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013. ISBN 978-
80-89523-20-7; ČAPLOVIČ, Miloslav. Slováci v čs. armáde (1918 – 1939). In Obrana, 2003, roč. 11, č. 16, 
s. 24-27. ISSN 1336-1910; Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha : MO ČR – AVIS, 
2005. ISBN 80-7278-233-9; ČAPLOVIČ, Miloslav. Postavenie a profesionálny rast slovenských dôstojníkov 
v československej brannej moci v rokoch 1920 – 1939. In Vojenská osveta : GŠ OS SR, 2006. ISBN 978-80-
970322-7-2; ČAPLOVIČ, Miloslav. Slovenskí legionári v SNP (Druhýkrát v odboji). In Slovenské národné 
povstanie 1944 súčasť európskej antifašistickej rezistencie v rokoch druhej svetovej vojny. (Edícia mono-
grafie a štúdie, zväzok 18.) Ed. Miroslav Pekník. Bratislava : Veda – ÚPV SAV, 2009, s. 348-378; DUBOV-
SKÝ, Dušan. Revúca – kolíska slovenského stredného školstva. Revúca : Mestské kultúrne stredisko, 1993; 
DOBRÍKOVÁ, Mária. Generál Rudolf Viest. In Zborník Múzea SNP 15. Martin : Osveta, 1990, 158-164; 
DOBRÍKOVÁ, Mária. Život a dielo generála Rudolfa Viesta. In Obzor Gemera – Malohontu, 1990, roč. 21, 
č. 4, s. 170-174; HANZLÍK, František. K osudům generálů Jurecha, Malára, Viesta a Goliana. In Vojenské 
rozhledy, 6, 1997, č. 4, s. 150-155. ISSN 1210-3292; JABLONICKÝ, Jozef. Za česť generála Viesta. In Historie 
a vojenství, 1990, roč. 39, č. 4, s. 98-120. ISSN 0018-2583; JABLONICKÝ, Jozef. Samizdat o odboji. Štúdie 
a články. Bratislava : Kalligram 2004, s. 444-463. ISBN 80-7149-681-2; KORČEK, Ján. Rudolf Viest. Česť 
vojaka a generála. In MICHÁLEK – KRAJČOVIČOVÁ a kol. Do pamäti národa. Bratislava : Veda, 2003, s. 
647-650. ISBN 80-224-0771-2; MAŤOVČÍK, Augustín a kol. Reprezentačný biografický lexikón Slovenska. 
Martin : Matica slovenská, 1999, s. 362-363; ŠIMKOVÁ, Tatiana. Spomienky na generála Rudolfa Viesta. In 
Bratislavské listy, 1990, roč. 3, č. 15, s. 12-13; ŠTAIGL, Jan a kol. Generáli. Slovenská vojenská generalita 
1918 – 2012. Bratislava : Magnet Press Slovakia v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2012. ISBN 
978-80-89169-25-2; ŠTEFANSKÝ, Václav. K niektorým problémom postavenia Slovákov v čs. armáde (1918 
– 1939). In Vojenská história, 1997, roč. 1, č. 2, s. 3-17. ISSN 1335-3314; VALIŠ, Zdeněk. Armádní generál 
in memoriam Rudolf Viest. In Vojenské rozhledy, 1994, roč. 3, č. 9, s. 151-155. ISSN 1210-3292; VIESTOVÁ, 
Dana. Pán prezident, povedzte mi, kde má hrob generál? In Slovenka, 1990, roč. 42, č. 38, s. 10-11. ISSN 
1338-1105, https://forum.valka.cz/topic/view/1861/Viest-Rudolf.

Po rozpustení tábora v Irkutsku v polovici júla 191923 prevzal major Viest v Krasnojar-
sku postupne funkcie veliteľa práporu, pomocníka veliteľa pluku a od 15. augusta 1919 
zástupcu veliteľa 12. čs. streleckého pluku M. R. Štefánika.24 Jeho jednotky následne od 
11. septembra 1919 do 11. januára 1920 zabezpečovali ochranu legionárskych transpor-
tov na sibírskej magistrále v úseku Krasnojarsk – Kansk a ešte vo februári 1920 sa zapo-
jili do bojov pri Nure a Azaji. Dňa 13. apríla 1920 prevzal major Viest dočasne velenie  
12. čs. streleckého pluku.25 Po rozhodnutí o transporte čs. legionárskych jednotiek zo Si-
bíri odovzdal major Viest 27. apríla 1920 velenie pluku a vo Vladivostoku sa 7. mája 1920 
nalodil do lodného transportu. Cez Japonsko, Kanadu a USA bol na lodi Ixion evakuo-
vaný do vlasti a 5. septembra 1920 ako žiak zaradený do III. kurzu Školy generálneho 
štábu v Prahe. Potvrdenie o jeho legionárskej službe mu bolo vydané 15. októbra 1920 
pod číslom 22.687, so započítaním legionárskej činnosti od 1. augusta 1915 do 31. júla 
1920, spolu pätnásť rokov. Dňa 1. januára 1921 bol prijatý do československej armády 
ako dôstojník z povolania.26 To je však už ďalšia kapitola jeho vojenského života.27 
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Rudolf Viest – dôstojník československej armády  
1920 – 1939

P e t e r  C h o r v á t

17

Pôsobenie Rudolfa Viesta v československej armáde v rokoch 1920 – 1939 predstavu-
je mimoriadne zaujímavú kapitolu jeho vojenskej kariéry, a to aj preto, že v uvede-
nom období ako jediný jej dôstojník – Slovák dosiahol hodnosť generála.

Časovo-tematicky je táto jeho etapa života ohraničená návratom zo sovietskeho 
Ruska v hodnosti majora československého zahraničného vojska (légií) v roku 1920 
na jednej a rozpadom československej brannej moci v marci 1939 na strane druhej. 

Repatriácia Rudolfa Viesta prebiehala spolu s tzv. ariergardom (zadným vojom) 
československých légií v čase od 7. mája do 5. septembra 1920, pričom po návrate 
domov mu bola udelená riadna dovolenka. Počas nej sa konečne stretol so svojimi 
príbuznými, ktorých v dôsledku vojnových udalostí nevidel niekoľko rokov. Spolu 
s ním sa k príbuzným do Gemera – Malohontu zároveň vracali aj ďalší ruskí legio-
nári, čo pozitívne reflektovala aj dobová československá publicistika.1 Za obdobie 
účasti v československom zahraničnom vojsku (od 1. augusta 1915 do 31. júla 1920) 
bola Viestovi zároveň započítaná tzv. legionárska činnosť v dĺžke 15 rokov.2 

Po ukončení riadnej dovolenky sa mjr. Rudolf Viest rozhodol zostať ako gážista 
z povolania v unifikovanej československej brannej moci. Svoju relevantnú rolu tu 
zohrala viacročná skúsenosť s armádou ako inštitúciou a ďalšie, otvárajúce sa per-
spektívy kariérneho rastu majúce korene v jeho legionárskej skúsenosti. Ešte v sep-
tembri 1920 preto nastúpil do III. kurzu školy generálneho štábu v Prahe, kde ako 
frekventant študoval do 1. augusta 1921. Medzitým, 1. januára 1921, bol oficiálne 
prijatý do československej armády. Treba zdôrazniť, že po absolvovaní uvedeného 

1 Napríklad významný autor historickej prózy Alois Jirásek zhodnotil legionársku účasť JUDr. Vladimíra 
Daxnera, rodáka z Tisovca (1888 – 1971), nasledovne: „Vzpomínám si na Vladka, čiperného synka Dra 
Sama Daxnera. Ten chlapec je dnes statný muž a hrdina. Po mnoha letech našej jsem jeho jméno v sezna-
mu naší sibiřské armády, kterýž seznam vydával časopis legionářů. A nedávno jsem slyšel, že Dr. Vladi-
mír Daxner, major sibiřského pluku, šťastně se vrátil domů na milé Slovensko.“ Bližšie pozri: JIRÁSEK, 
A. Směsa (Beletrie i paměti). Praha : Nakladatelství J. Otto, 1932, s. 350. V závere kapitoly je odkaz na 
Topičův sborník 1920, kde boli tieto spomienky už predtým publikované. 

2 Bližšie pozri: Vojenský historický archív Bratislava, Kvalifikačná listina – Rudolf Viest (1890). 
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3 Bližšie pozri:  Zápisky generála Rudolfa Viesta (Exil 1939 – 1944). Bratislava : Ministerstvo obrany Sloven-
skej republiky, 2002, s. 11. ISBN 8088842581

4 Bližšie pozri: Zápisky generála Rudolfa Viesta, ref. 3, s. 11.

kurzu bol francúzskym dôstojníkom plk. Janetom hodnotený ako schopný zastávať 
post dôstojníka generálneho štábu.3  

Následne, od 1. augusta do 15. novembra 1921, absolvoval prax v delostreleckom 
pluku 9. 

Dňa 15. novembra 1921 Rudolf Viest síce bol povolaný do II. ročníka Vysokej školy 
válečnej ako frekventant, no už od 21. februára 1922 začal pôsobiť ako zástupca 
československého vojenského atašé v Budapešti. Toto mesto dobre poznal zo svo-
jich stredoškolských štúdií a taktiež z pracovného pôsobenia pri stavebnej firme M. 
M. Harminca. Napriek tomu, že to bolo pomerne komplikované, nakoľko uvedená 
pozícia bola mimoriadne exponovaná, vojenskí atašé vykonávali aj spravodajskú 
činnosť. V hlavnom meste Maďarska Viest pôsobil do 3. novembra tohto roku (1922). 

Po návrate z Maďarska bol už 4. novembra 1922 opäť povolaný na štúdiá do  
II. ročníka Vysokej školy válečnej v Prahe. O niekoľko týždňov neskôr bol 22. decem-
bra 1922 povýšený na podplukovníka, čím sa zaradil k dôstojníkom – Slovákom s naj-
vyššou hodnosťou v československej armáde. Po úspešnom absolvovaní tejto školy 
mu bola 20. septembra 1923 udelená hodnosť dôstojníka generálneho štábu (gšt).

Z ďalších veliteľských funkcií, ktoré zastával, môžeme spomenúť, že od 1. októbra 
1923 zastával post náčelníka štábu 2. pešej divízie v Plzni, kde zotrval do konca 
septembra 1924. Následne, od 1. októbra 1924 do 31. októbra 1925, pôsobil ako pod-
náčelník štábu Zemského vojenského veliteľstva v Bratislave. 

Dňa 1. novembra 1925 bol Rudolf Viest ustanovený za vojenského atašé vo Varšave 
a následne – 15. mája 1926 – bol odovzdaný do kompetencie spravodajského odde-
lenia hlavného štábu, a to bez zmeny pridelenia. V súvislosti s Viestovým pôsobe-
ním v Poľsku treba zdôrazniť, že napriek obdobným vojensko-politickým a takisto 
hospodárskym problémom, ktoré obe krajiny po prvej svetovej vojne sužovali, boli 
vzťahy medzi Československou a Poľskou republikou komplikované. K tomu svojou 
relevantnou mierou prispievali aj nedoriešené hraničné spory týkajúce sa aj Sloven-
ska. Keď Rudolf Viest nastúpil do spomínanej funkcie, podpísal reverz, že za kaž-
dý rok strávený v Poľsku bude v československej armáde slúžiť ďalšie tri roky bez 
nároku na povýšenie. Išlo, vzhľadom na medzivojnové obdobie, o najdlhší súvislý 
úsek jeho vojenskej kariéry. Na tomto poste naplno zúročil skúsenosti, ktoré už na-
dobudol počas predchádzajúceho pôsobenia v Maďarsku v obdobnej funkcii, pričom  
1. mája 1928 bol povýšený do funkcie plukovníka generálneho štábu. Z Varšavy sa 
do Československej republiky vrátil 15. novembra 1929. 

Dňa 31. decembra 1929 bol plk. gšt. Rudolf Viest ustanovený za veliteľa pešieho 
pluku 23 „Amerických Slovákov“ s veliteľstvom v Bratislave, neskôr, od januára 
1930, v Trnave. Išlo o vojenskú jednotku, ktorá vznikla 1. októbra 1920 v rámci spo-
mínanej unifikácie československej armády. 

Dňa 3. januára 1931 Viest nastúpil do kurzu pre vyšších veliteľov v Prahe, ktorý 
trval do 30. júna tohto roka. Veliteľ tohto kurzu ho charakterizoval ako pokojného, 
rozvážneho, veľmi dôkladného veliteľa, ktorý vždy koná po dôkladnej analýze sku-
točnosti. Ďalej sa pozitívne hodnotila Viestova energickosť, samostatnosť, discipli-
novanosť a spoľahlivosť.4  
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5 Bližšie pozri: Národnie noviny 26. júla 1933.

6 FIDLER, J. – SLUKA, V. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920 – 1938. Praha : Naklada-
telství Libri, 2006, s. 685.

7 Bližšie pozri:  Zápisky generála Rudolfa Viesta, ref. 3, s. 51.

8 Z týchto rokovaní existuje filmový záznam, na ktorom bol zachytený aj generál Rudolf Viest.

Dňa 31. decembra 1931 bol ustanovený za náčelníka štábu Zemského vojenského 
veliteľstva v Bratislave. 

Ako už bolo v úvode naznačené, medzníkom jeho vojenskej kariéry bolo meno-
vanie do hodnosti brigádneho generála. Stalo sa tak 1. júla 1933. Národnie noviny 
vo svojom vydaní z 26. júla 1933 reagujúc na túto významnú spoločenskú udalosť 
napísali: „Vymenovali nám konečne generála – Slováka. Radosť je všeobecná. Zvesť 
o tom priniesli všetky časopisy, hovorí sa o tom temer v každej spoločnosti. Akoby aj 
nie! Veď nový generál Rudolf Viest je prvým generálom Slovákom, ktorý bol v našej 
republike vymenovaný, keďže tragicky zahynuvší generál Štefánik bol generálom 
francúzskej armády... Generál Viest mal byť už dávno generálom, tak ako mali byť 
už dávno povýšení i ostatní slovenskí dôstojníci. No i tak sa tomu tešíme ako prvej 
lastovičke a pánovi generálovi srdečne blahoželajúc, prajeme si, aby sa nezabúdalo 
pri budúcich povýšeniach i na ostatných našich slovenských dôstojníkov.“5    

Dňa 31. októbra 1934 bol Rudolf Viest menovaný za dočasného veliteľa a od  
31. decembra 1934 veliteľa 8. pešej brigády s veliteľstvom vo Vysokom Mýte. To už 
bolo v čase, keď sa medzinárodné postavenie Československej republiky začalo po-
stupne zhoršovať. Nástup nacizmu v Nemecku v roku 1933 vyvolal v českosloven-
skej armáde množstvo protiopatrení, z ktorých najvýznamnejšie bolo rozhodnutie 
budovať stále opevnenia na hranici s potenciálnymi agresormi. 

Od 15. októbra 1935 sa Rudolf Viest stal dočasným veliteľom 1. divízie v Prahe 
a súčasne veliteľom pražskej posádky. 

Dňa 30. novembra 1936 bol premiestnený k I. zboru, so sídlom takisto v Prahe, ako 
zástupca veliteľa.  

Dňa 30. novembra 1937 bol ustanovený za zástupcu veliteľa VI. zboru v Košiciach 
a túto funkciu začal vykonávať počínajúc nasledujúcim dňom.6 Aj na území VI. zbo-
ru sa v tomto roku začalo s intenzívnym budovaním stálych opevnení, pričom tento 
proces vyvrcholil v nasledujúcom roku 1938. 

Dramatický rok 1938 sa pre Rudolfa Viesta začal v profesijnom živote ďalším slu-
žobným postupom, keď bol 1. januára 1938 povýšený do hodnosti divízneho gene-
rála.

Po vyhlásení septembrovej mobilizácie československej armády v roku 1938 div. 
gen. Viest krátko velil VI. zboru IV. československej armády so stanovišťom veliteľa 
v Soběslavi. Sem sa presunul 30. septembra 1938 a tu ho podľa vlastných spomienok 
zastihli aj správy o tzv. Mníchovskej dohode.7 

Zo Soběslavi dostal 4. októbra 1938 rozkaz okamžite odísť do Prahy. Tento presun 
súvisel s prípravou na politické rokovania s Maďarskom, ktoré malo voči Českoslo-
venskej republike takisto teritoriálne požiadavky. 

Ako delegát sa Rudolf Viest zúčastnil na rokovaniach v Komárne 9. – 13. októbra 
1938.8 Vedúcim československej delegácie bol predseda slovenskej autonómnej vlá-
dy Dr. Jozef Tiso. Rokovania nesplnili svoj účel a 13. októbra 1938 sa rokujúce strany 
rozišli bez výsledku s tým, že sa podriadia rozhodnutiu arbitrážnej komisie. Násled-
kom tzv. Viedenskej arbitráže z 2. novembra 1938 došlo k odovzdaniu pohraničných 
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9 V spomienkach na tento akt Rudolf Viest uviedol. „Asi o 11. 00 h zišli sme sa niekoľkí legionári, odhlaso-
vali a podpísali sme memorandum určené snemu, v ktorom sme ešte v poslednej minúte upozorňovali 
na ideály, za ktoré bojovali tak naši predkovia, ako aj my. Vedeli sme, že už to nič nie je platné, ale predsa 
sme vykonali aspoň našu povinnosť. Neviem teraz presne, kto všetko tam bol a spis podpísal, bolo nás 
tam asi 15. Pamätám sa len na niekoľko mien: dr. Jesenský, Gregor Tajovský, Granatier, pplk. Malár, Kus-
tra, Ďuračka, Kalamen.“ Bližšie pozri:  Zápisky generála Rudolfa Viesta, ref. 3, s. 51. 

území Slovenska a Podkarpatskej Rusi Maďarsku. Až do marca 1939 sa Rudolf Viest 
zúčastňoval za československú stranu rokovaní delimitačnej komisie a striedavo sa 
zdržiaval v Prahe, Bratislave a Budapešti. 

Rozpad Československej republiky prijal divízny generál Rudolf Viest s nevôľou. 
Ešte 14. marca 1939 bol signatárom memoranda, ktoré poslancov slovenského par-
lamentu varovalo pred vznikom Slovenskej republiky. Okrem neho toto memoran-
dum podpísali Janko Jesenský, Jozef Gregor Tajovský, Augustín Malár a ďalší bývalí 
legionári.9 

V sledovanom období rokov 1920 – 1939, v období služby v československej ar-
máde, mala kariéra Rudolfa Viesta množstvo nuáns, z ktorých rozhodujúcim bolo 
dosiahnutie hodnosti divízneho generála. Ďalej treba spomenúť, že v tomto období 
si okrem iného periodicky dopĺňal a rozširoval svoje vojenské vzdelanie i jazykovú 
erudovanosť. Pôsobenie vo vyšších veliteľských funkciách a zastávanie postov vo-
jenských atašé v Poľsku a Maďarsku malo, zvládnutím týchto náročných funkcií, 
pozitívny vplyv na jeho osobnosť vojaka. 

Rozpad Československej republiky v marci 1939 a vypuknutie novej svetovej vojny 
znamenali ďalšiu etapu v živote tejto významnej osobnosti vojenských dejín Slo-
venska. Obdobné stimuly, ktoré ho viedli k účasti na vojenskom odboji v čase prvej 
svetovej vojny, stáli za jeho rozhodnutím zastať si aj do radov druhého českosloven-
ského vojenského odboja. V konečnom dôsledku však toto rozhodnutie znamenalo 
aj to, že srbský a ruský legionár, dôstojník československej armády, Slovák, Rudolf 
Viest sa rozhodol priniesť na oltár vlasti a slobody aj cenu najvyššiu – vlastný život. 
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Starí rodičia Rudolfa Viesta. Zuzana 
Viestová, rod. Roháčová a Ondrej Viest

Rodný dom Rudolfa Viesta v Revúcej dnes. Národná kultúrna pamiatka

Rodičia  Rudolfa Viesta, otec Gustáv Viest 
s manželkou Johanou, rod. Grnáčovou 
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Rodný a krstný list Rudolfa Michala Viesta
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Záznam o narodení Rudolfa Michala Viesta v matrike narodených 
a pokrstených evanjelického a. v. cirkevného zboru v Revúcej 1783 
– 1896. In: Slovakia Church and Synagogue Books, 1592 – 1910

Žiaci meštianskej školy v Revúcej, piata trieda v školskom roku 
1900 – 1901. Rudolf Viest v druhom rade druhý zľava
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Členovia telovýchovného spolku Sokol v Budapešti. Rudolf Viest v treťom rade 
tretí zľava, v dobe štúdií na budapeštianskej Vyššej priemyselnej škole

Rodina Viestovcov v roku 1907. Šestnásťročný Rudolf sedí uprostred.
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Rudolf Viest (tretí sprava) s matkou (uprostred) a súrodencami

Desiatnici Rudolf Viest (vľavo) a Ivan Markovič (vpravo) v čase vojenskej služby 
v 7. pešom pluku c. a k. armády v Štajerskom Hradci (Graz) v roku 1912
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Podobizeň Rudolfa Viesta v ruskom zajatí, jar 1916
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Príslušníci 7. čs. streleckého pluku „Tatranského“ v Berezani, Rusko, 
zima 1917/1918. Rudolf Viest sedí v prvom rade, štvrtý zľava.

Príslušníci 7. čs. streleckého pluku „Tatranského“ československých légií v Rusku
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Z oslavy Nového roka 1920 na ďalekej Sibíri.  
Sediaci zľava veliteľ 12. čs. streleckého 
pluku „M. R. Štefánika“  major Josef Palacký 
a zástupca veliteľa pluku major Rudolf Viest

Návrat príslušníkov 7. čs. streleckého pluku „Tatranského“ cez  Kanadu v roku 1920 do vlasti 

Portrét Rudolfa Michala Viesta 
v civilnom oblečení  v roku 1922
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Podobizeň plukovníka gšt. Rudolfa Viesta  
z roku 1928 vo Varšave, kde pôsobil 
ako čs. vojenský atašé od 1. novembra 
1925 do 15. novembra 1929

Blahoželanie náčelníka štábu Zemského vojenského veliteľstva (ďalej ZVV) 
v Bratislave, brigádneho generála Rudolfa Viesta, správcovi Matice Slovenskej 
v Martine Dr. Jozefovi Škultétymu k jeho 80tinám. Bratislava, 23. november 1933

Brigádny generál Rudolf Viest  
– portrét, 30. roky
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Brigádny generál Rudolf Viest, jediný generál slovenskej 
národnosti v medzivojnovej čs. armáde, 1933
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Prehliadka Bratislavskej posádky pri príležitosti 15. výročia príchodu Šrobárovej 
vlády do Bratislavy. V popredí veliteľ bratislavského ZVV armádny generál Josef 
Šnejdárek. Vzadu vľavo náčelník štábu ZVV, brig. gen. Rudolf Viest, 3. február 1934

Veliteľ 8. pešej brigády gen. Rudolf Viest na prehliadke vojenskej posádky vo Vysokom 
Mýte, pri príležitosti  osláv narodenia Tomáša Garrigua Masaryka 7. marca 1935
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O B R A Z O V Á  P R Í L O H A

Československá generalita na pôde Ministerstva národnej 
obrany v Prahe. Rudolf Viest stojí vzadu uprostred pri obraze 
prezidenta Tomáša Garriqua Masaryka, 1937.

Brigádny generál Rudolf Michal Viest, za pracovným stolom
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R U D O L F  M I C H A L  V I E S T  D O  R O K U  1 9 3 9

Budova ZVV v Košiciach v rokoch 1925 – 1938, kde Rudolf Viest pôsobil od 
30. novembra 1937 až do vyhlásenia všeobecnej mobilizácie čs. brannej 
moci 23. septembra 1938 vo funkcii  zástupcu veliteľa VI. zboru.

Na návšteve u Dr. Ing. Svobodu v juhočeskom mestečku 
Volyně. Prvý sprava Rudolf Viest, 29. august 1937
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O B R A Z O V Á  P R Í L O H A

Na bývalej veliteľskej 
budove v Košiciach (dnes 

sídlo VÚC), na Námestí 
Maratónu mieru, bola 

Rudolfovi Viestovi 
v roku 1970 odhalená 
pamätná tabuľa. Na 

prvý pohľad je zjavný rad 
faktografických 

nepresností.

Divízny generál Rudolf 
Viest, zástupca veliteľa 
košického VI. zboru, reční 
pri pietnej spomienke 
20. výročia Kragujevskej 
vzbury. Juhoslávia, 
Kragujevac, jún 1938
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R U D O L F  M I C H A L  V I E S T  D O  R O K U  1 9 3 9

Generál Viest, spolu s prvým podpredsedom Poslaneckej snemovne Národného 
zhromaždenia Dr. Ivanom Markovičom, počas návštevy Juhoslávie, jún 1938

Rokovanie československej a maďarskej delegácie o odovzdaní južného Slovenska Maďarsku 
v Komárne  9. – 19. októbra 1938. Čs. delegácia zľava: 1. Ferdinand Ďurčanský,  2. Jozef Tiso, 
3. Ivan Krno, 4. I. Párkányi, 5. div. gen. Rudolf Viest. Maďarská delegácia sprava: 2. minister 
zahraničných vecí Kálmán Kánya, 3. minister školstva a cirkevných vecí gróf Pál Teleki 
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Generál Rudolf Viest  
v rokoch druhej svetovej vojny

J o z e f  B y s t r i c k ý

1 Zákon o samostatnom Slovenskom štáte zo dňa 14. 3. 1939 (z. č. 1/1939 Sl.z.).  
http://www.klasici.sk/node/500 

2 Memorandum podpísali: gen. Rudolf Viest, pplk. Augustín Malár, škpt. Jozef  M. Kristín, Matej Miškóci, 
Jozef Kustra, Ing. Pavel Kalamen, Anton Granatier, Eduar Králiček, arch. Juraj Tvarožek, spisovatelia Ján 
Jesenský a Jozef G. Tajovský.

3 Zápisky generála Rudolfa Viesta. Bratislava : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 2002, s. 14.  
ISBN 8088842581. 

Pred zasadnutím Snemu Slovenskej krajiny, na ktorom bol 14. marca 1939 vyhlá-
sený „samostatný a neodvislý Slovenský štát“1, gen. R. Viest spolu s ďalšími slo-
venskými legionármi2 podpísal memorandum, ktoré poslancov upozorňovalo na 
dôsledky ich konania: „Ak máte dnes rozhodnúť, či autonómne Slovensko bude 
súčasťou republiky Česko-slovenskej, alebo samostatným štátom po boku niekto-
rého štátu, pamätajte že slovenskí národovci bojovali a umierali spoločne s Čechmi 
za oslobodenie slovenského národa, a pamätajte, že Česi to boli, ktorí nám Slo-
vákom pomáhali v najhorších osudových chvíľach a že všetko, čo dnes v duchov-
nom a materiálnom ohľade máme, docielili sme za uplynulých 20 rokov s pomocou 
českou. Kladieme Vám na srdce, aby ste nezneuctievali slovenskú národnú česť 
a pamiatku našich mŕtvych druhov v čele s generálom M. R. Štefánikom. Časove 
nie je možné, aby spolu s nami všetci ešte žijúci slovenskí legionári a dobrovoľníci 
Vám to pripomenuli, ale hovoríme zo srdca iste všetkých a tiež zo srdca prevažnej 
väčšiny slovenského národa.“3 Po vzniku Slovenského štátu ako Slovák nastúpil na 
službu v slovenskej armáde, spočiatku ako nezaradený. Podľa zápisu v denníku, 
ktorý si viedol v exile vo Francúzsku a vo Veľkej Británii, na konci marca 1939 mal 
rozhovor s ministrom národnej obrany pplk. F. Čatlošom, ktorý mu tvrdil, že vláda 
s ním počíta, ale že s ohľadom na Nemcov predbežne nemôže dostať funkciu, lebo 
je považovaný za exponenta československého režimu. Druhý rozhovor s Čatlošom 
mal v apríli 1939 (asi 8. apríla), keď požiadal o penzionovanie. Potom odišiel na 
dovolenku do Prahy. Tam sa dozvedel o povýšení F. Čatloša z pplk. na divízneho 
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generála. Po návrate do Bratislavy v pošte našiel zamietnutie jeho žiadosti o pen-
zionovanie a o niekoľko dní neskoršie mu Čatloš ponúkol funkciu generálneho in-
špektora armády, do ktorej ho potom ustanovil predseda vlády Dr. Jozef Tiso.4 Túto 
funkciu vykonával v hodnosti generála I. triedy. Ako sám neskoršie napísal: „Úrad 
to bol nijaký. Nerobil som vlastne skoro nič a ani som sa nesnažil o vybudovanie 
právomocí úradu.“5 V tom čase už vážne uvažoval o emigrácii a za najschodnejšiu 
cestu, ako sa dostať do Francúzska, kde sa pripravovala výstavba čs. vojska, si zvo-
lil služobnú cestu do Budapešti, na zasadnutie slovensko-maďarskej delimitačnej 
komisie. Do Budapešti spolu s ďalšími členmi komisie odcestoval 29. augusta 1939 
o 14.00 h. Rokovanie komisie prebiehalo do 2. septembra (do 12.30 h). Deň predtým, 
1. septembra, došlo k napadnutiu Poľska nemeckým vojskami, po boku ktorých 
začala ťaženie proti Poľsku aj slovenská armáda. V nedeľu 3. septembra 1939 od-
cestoval vlakom z Budapešti do Bukurešti, kde prišiel pred obedom nasledujúceho 
dňa. O svojom rozhodnutí odísť do exilu v liste rodine, ktorý poslal ešte z Maďar-
ska, napísal: „Po dlhom a ťažkom duševnom boji rozhodol som sa ku kroku, ktorý 
znamená začiatok novej kapitoly môjho života. ... Je možné, že budem prehlásený 
za dezertéra, že bude na mňa kydaná všemožná hana, ako na zradcu, zbabelca, 
zbeha, atď. Odpusťte mi, jestli nepriamo aj Vás sa to dotkne, ale prisahám, že nie 
zrada na národe, ale naopak oddanosť a láska k nemu ma ženie ta, odkiaľ podľa 
môjho presvedčenia jedine mu kynie spása a lepšia budúcnosť.“6

Po príchode do Bukurešti sa gen. Viest stretol s plk. Heliodorom Píkom, ktorý 
mu zaobstaral dokumenty potrebné na cestu do Paríža, vrátane francúzskeho pasu 
na meno René Vienot, narodený v Paríži, bytom vo Varšave. Ráno 13. septembra 
z Bukurešti odcestoval do Paríža, kde dorazil pred obedom 15. septembra. Hneď sa 
odobral do budovy bývalého československého vyslanectva, kde sa v tom čase ko-
nala porada gen. Sergeja Ingra s niekoľkými vyššími československými dôstojník-
mi. Potom sa stretol s vyslancom Štefanom Osuským, ktorý sa výrazným spôsobom 
zaslúžil o výstavbu československého vojska vo Francúzsku. O niečo neskoršie,  
21. septembra, odcestoval do Londýna, kde sa hlásil Dr. Edvardovi Benešovi. V Lon-
dýne zostal do 8. októbra a v nasledujúci deň pricestoval späť do Paríža. To už bolo 
po podpísaní dohody o obnovení československej armády vo Francúzsku, ktorú  
2. októbra 1939 za dočasnú československú vládu podpísal vyslanec Š. Osuský a za 
francúzsku vládu ministerský predseda a minister zahraničných vecí Édouard Da-
ladier. Ďalší vývoj ukázal, že francúzska vláda nemienila uznať dočasnú českoslo-
venskú vládu, a to o to viac, že na jej čele mal stáť Dr. E. Beneš. Preto 17. októbra 
1939 došlo k vytvoreniu Československého národného výboru (ČSNV)7, ktorý mal 

J O Z E F  B Y S T R I C K Ý

4 Počas vypočúvania v Prahe 9. 1. 1947 F. Čatloš v tejto súvislosti vypovedal: „Ako minister národnej obrany 
podal som návrh slovenskej vláde na organizáciu armády. Proti najstaršiemu slovenskému generálovi 
Viestovi väčšina členov slovenskej vlády s predsedom vlády Dr. Tisa v čele bola zaujatá a nesúhlasila 
s jeho funkciou ako veliteľa slovenskej armády. Viestovi slovenská vláda, resp. skorej Hlinková strana 
nedôverovala pre jeho politické zmýšľanie a pre jeho osobné nezhody s Dr. Tisom. Preto som musel sám 
prevziať funkciu hlavného vojenského veliteľa, t. j.  náčelníka Hlavného štábu a v prípade vojny HVOA 
a z toho dôvodu som bol povýšený z podplukovníka na divízneho generála s poradím pred div. gen. Vies-
tom. Následkom toho som navrhol, aby Viest sa stal armádnym inšpektorom, čoho som dosiahol.“Archiv 
bezpečnostních složek (ABS) Praha, f. H-502, Čatloš Ferdinand, s. 4, 5.

5  Zápisky generála Rudolfa Viesta, ref. 3, s. 56. 

6 Tamže, s. 16.

7 Členmi ČSNV sa stali: Dr. Edvard Beneš, div. gen. Sergej Ingr, Dr. Štefan Osuský, Dr. Edvard Outrata, Dr. 
Hubert Ripka. Dr. Juraj Slavík, Msgre Jan Šrámek, div. gen. R Viest.
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zabezpečovať realizáciu dohody o obnovení armády. Československý národný vý-
bor bol francúzskou vládou uznaný výmenou listov medzi Š. Osuským a E. Daladie-
rom z 13. a 14. novembra len ako orgán, ktorý je kompetentný „reprezentovať čs. 
ľud v zahraničí“ a „organizovať a riadiť čs. armádu vo Francúzsku“. V jeho rámci 
bola vytvorená Vojenská správa na čele s generálom S. Ingrom, ktorá mala riadiť vý-
stavbu vojska. Francúzska vojenská správa za miesto formovania československých 
jednotiek určila mestečko Agde, nachádzajúce sa na juhu Francúzska, na pobreží 
Stredozemného mora. Sem už v druhej polovici septembra 1939 prišli prvé stovky 
dobrovoľníkov. Výstavba československého vojska vo Francúzsku sa tak praktic-
ky začala ešte pred podpísaním dohody o obnovení československej armády. Dňa  
28. septembra 1939 vznikol 1. čs. náhradný prápor, 29. septembra 1. čs. peší prápor 
a o niečo neskoršie, 16. októbra 1939, bol zriadený čs. peší pluk 1. Dňa 15. novem-
bra 1939 sa rámcovo sformoval čs. peší pluk 2. Zároveň boli položené základy pre 
výstavbu ďalších jednotiek (delostreleckých, ženijných, spojovacích atď.), ktoré sa 
mali vytvoriť po vykonaní mobilizácie. 17. novembra 1939 totiž ČSNV vydal mobi-
lizačný rozkaz8 a 1. decembra bola publikovaná vyhláška o odvodoch českosloven-
ských občanov, podpísaná na základe rozhodnutia francúzskej vlády Š. Osuským. 
Všeobecná mobilizácia sa vzťahovala nielen na krajanov, ktorí sa usadili vo Fran-
cúzsku, ale aj na tých, ktorí žili v krajinách pod francúzskou správou. 

Mobilizácia, napriek problémom, ktoré ju sprevádzali, priniesla výrazný nárast 
príslušníkov čs. jednotiek a spolu s transportmi príslušníkov bývalej českej a slo-
venskej légie v Poľsku zo Sovietskeho zväzu a dobrovoľníkov z Blízkeho východu, 
umožnila 15. januára 1940 oficiálne zriadiť 1. čs. pešiu divíziu. Za jej veliteľa bol 
Československým národným výborom už 29. novembra 1939 ustanovený gen. R. 
Viest, ktorý sa od polovice novembra do 6. decembra 1939 nachádzal v Londýne9 
a potom až do 14. januára 1940 v Paríži. Dňa 15. januára 1940 v Agde prevzal ve-
lenie nad divíziou, v ktorej (spolu s náhradným telesom a vojenskou správou) na 
začiatku júna 1940 bolo 11 405 osôb.10 Aj počas vykonávania funkcie veliteľa divízie 
Viest naďalej pôsobil ako člen Československého národného výboru. Medzitým, 
dňa 2. septembra 1939, bol na Slovensku vyhlásený za zbeha a 13. septembra vo-
jenský prokurátor v Bratislave npor. just. JUDr. Tibor Hajdu proti nemu zaviedol 
predbežné pátranie pre podozrenie, že „s úmyslom navždy sa vyhnúť svojej služob-
nej vojenskej povinnosti opustil služobné odvetvie, ku ktorému patril a v tom úmy-
sle sa od neho vzďaľuje (zločin zbehnutia ...).“11 O niečo neskoršie, 26. septembra, 
MNO - HVV12 podalo vojenskému prokurátorovi v Bratislave trestné oznámenie, 

G E N E R Á L  R U D O L F  V I E S T  V   R O K O C H  D R U H E J  S V E T O V E J  V O J N Y

8 Ustanovenia mobilizačného rozkazu nadobúdali platnosť dňom 1. decembra 1939. 

9 V súvislosti s týmto pobytom v Londýne Viest napísal: Po uznaní Národného výboru francúzskou vládou 
som sa 15. septembra vybral lietadlom do Londýna. Aspoň predbežne sme predpokladali, že zostanem 
stále v Londýne pri Benešovi. Čoskoro sa však vynorila potreba vytvoriť vyššie veliteľstvo (divízie) v na-
šom vojsku. Dohodli sme sa s Ingrom, že on zostane vojenským veliteľom pri Národnom výbore a ja 
prevezmem velenie divízie. S týmto riešením súhlasil aj Beneš. Preto som sa 6. decembra vrátil letecky do 
Paríža.“  Zápisky generála Rudolfa Viesta, ref. 3, s. 67. 

10 Medzi nimi bolo 4 641 Slovákov a osôb inej národnosti pochádzajúcich zo Slovenska. Väčšina z nich už 
pred vojnou žila vo Francúzsku. Podiel dobrovoľníkov, ktorí prišli do Francúzska po marci 1939 a vstúpili 
tam do čs. vojska, predstavoval necelých 17,5 %.

11 Vojenský historický archív (VHA) Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo (HVV), spisy dôv. 1939, šk, 54 
č. 208285/osob. 1939.

12 Ministerstvo národnej obrany – Hlavné vojenské veliteľstvo.
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J O Z E F  B Y S T R I C K Ý

13 VHA Bratislava, f. Hlavné vojenské veliteľstvo (HVV, spisy dôv. 1939, šk, 54 č. 208285/osob. 1939.

14 VHA Bratislava, f. Vojenský prokurátor, šk. 2, zatykače 1939 -1944. Zápisník vo veci proti gen. R. Viest. 
Obžalobný spis spracoval vojenský prokurátor stot. T. Hajdu. 

v ktorom sa okrem iného uvádzalo, že „gen. I. tr. Rudolf Viest odišiel dňa 29. augu-
sta 1939 na služobnú cestu do Budapešti s cieľom účasti na zasadnutí delimitačnej 
komisie slovensko-maďarskej. Zasadnutia sa zúčastnil až do dokončenia. Z tejto 
služobnej cesty sa však na jeho služobné miesto k MNO nevrátil a nie je známe 
z akých pohnútok tak urobil. Podľa jednej francúzskej rozhlasovej správy podal 
gen. Viest prihlášku do čsl. légií vo Francúzsku.“13 O necelý rok neskoršie, 12. júla 
1940, na základe rozhodnutia prezidenta Dr. J. Tisa správnym opatrením s platnos-
ťou od 2. septembra 1939 bola R. Viestovi odňatá hodnosť gen. I. triedy. Od toho dňa 
bol R. Viest v slovenskej armáde vedený ako strelník v zálohe. V obžalobnom spise, 
„proti strel. v zál. Rudolfovi Viestovi, býv. gen. I. tr., býv. gen. inšpektorovi brannej 
moci“, sa konštatovalo, že:
1./  nevrátil sa zo služobnej cesty, ktorú konal vo dňoch 29. 8. – 2. 9. 1939 do Buda-

pešti ako člen slovenskej sekcie maďarsko-slovenskej delimitačnej komisie, ale 
samovoľne odišiel do Belehradu a potom odtiaľ do Francie, tedy v úmysle na-
vždy sa vyhnúť svojej služobnej povinnosti nevrátil sa k svojmu útvaru a v tom 
istom úmysle sa vzďaľuje dosiaľ od neho,

2./  počas svojho pobytu v Belehrade prevzal vedenie vojenskej misie, majúc za 
cieľ obnovenie bývalej Česko-slovenskej republiky, potom po svojom príchode 
do Francie vstúpil do česko-slovenskej légie organizovanej vo Francii a ma-
júc za cieľ taktiež obnovenie bývalej česko-slovenskej republiky, počas svojho 
pobytu vo Francii v rozhlasových prejavoch, vysielaných parížskym rádiom, 
vyzýval k spolupráci s touto légiou, napokon v rozhlasových prejavoch vysie-
laných zahraničnými rozhlasovými stanicami vyzýval k spolupráci s touto lé-
giou, tedy na úklady o republiku spolčil sa s inými, vstúpil do priameho styku 
s cudzími mocnosťami a organizoval branné sily,

3./  po svojom uprchnutí do Belehradu a potom do Francie vypovedal vojenským 
orgánom dáta o organizácii, dislokácii a výzbroji slovenskej brannej moci, tedy 
vyzradil priamo cudzej brannej moci skutočnosti a opatrenia, ktoré majú ostať 
v tajnosti pre obranu republiky, hoci mal pre svoje verejné postavenie obzvlášt-
nu povinnosť zachovať tajomstvo.

Tým spáchal:
ad 1./ zločin zbehnutia podľa §§183, 197, čís. 5 v. tr. z.
ad 2./ zločin prípravy úkladov o republiku podľa § 2 z. č. 320/40 Sl.z.
ad 3./ zločin vyzvedačstva podľa §. 6, ods. 3, 34, 35, 37, 44 zák. č. 320/40 Sl. z.14

Na hlavnom pojednávaní na Vojenskom súde v Bratislave dňa 28. marca 1942 
žalobca bod 1./ obžalobného návrhu doplnil konštatovaním, že „obžalovaný po 
páde Francúzska odišiel do Anglicka so skupinou príslušníkov česko-slovenského 
vojska organizovaného vo Francúzsku a v Anglicku vstúpil do vojenských služieb 
nepriateľa (vzhľadom na vyhlásenie vojny Anglicku)“. Na základe toho zmenil kva-
lifikáciu bodu 1./ na zločin zbehnutia podľa §§ 183 183, 191 v. tr. z. Bod 2./ žalobca 
doplnil tvrdením, že „obžalovaný ako hlavný veliteľ česko-slovenskej légie organi-
zovanej vo Francúzsku sa s ňou v júni 1940 zúčastnil bojov proti nemeckej armá-
de, tedy za vojny spôsobil škodu brannej moci spojenca republiky“ a zmenil kva-
lifikáciu činu na zločin úkladov o republiku a zločin vojenskej zrady. Obžalovaný 
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G E N E R Á L  R U D O L F  V I E S T  V   R O K O C H  D R U H E J  S V E T O V E J  V O J N Y

15 Tamže.

16 Postupný presun jednotiek čs. divíznej pechoty na front začal 6. júna 1940. V polovici júna zaujali obran-
né pozície na fronte východne od Paríža, ktorý bez boja padol 14. júna.

17  Zápisky generála Rudolfa Viesta, ref. 3, s. 70.

18 Krycie meno Bohuš Miroslav.

strelník v zálohe Rudolf Viest bol súdom uznaný vinným podľa pozmenenej žaloby 
a  odsúdený „k trestu smrti povrazom okrem vedľajších následkov“.15 Z bodu 3./ 
obžaloby bol oslobodený pre nedostatok dôkazov. Pridelený obhajca ohlásil proti 
rozsudku odvolanie čo do viny i trestu. To však bolo 1. mája 1942 na hlavnom po-
jednávaní Vojenského súdu v Bratislave odmietnuté, súd potvrdil rozsudok I. sto-
lice a vyhlásil ho za právoplatný. Zároveň s tým Hlavný vojenský súd neodporučil 
omilostenie. Udelenie milosti neodporučil ani minister národnej obrany a následne 
právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudku smrti zamietnutím milosti potvrdil aj pre-
zident republiky Dr. J. Tiso.

Dňa 10. mája 1940 sa začalo ťaženie nemeckých vojsk v západnej Európe. Táto 
radikálna zmena situácie vyvolala intenzívne prípravy na nasadenie českosloven-
ských jednotiek vo Francúzsku do bojovej činnosti. Tie však komplikovali nedo-
statky v ich vyzbrojení, čo malo za následok, že na začiatku júna sa musel urobiť 
výber vojakov, z ktorých sa sformovali dva bojaschopné pešie pluky a zvyšok voja-
kov bol zaradený do náhradného telesa. Z 1. pešieho pluku pod velením plk. Jana 
Kratochvíla a 2. pešieho pluku pod velením plk. Jana Satorie vznikla tzv. divízna 
pechota.16 Veliteľom tohto zväzku sa stal gen. Jaroslav Čihák (krycie meno Zna-
menáček). Zmena nastala aj na poste veliteľa divízie. Dňa 3. júna 1940 gen. S. Ingr 
vyzval Viesta, aby sa dostavil do Paríža. Viest tam prišiel 6. júna v dopoludňajších 
hodinách a hneď po príchode sa zúčastnil rokovania Československého národného 
výboru, v priebehu ktorého sa ho gen. Ingr spýtal, či vzhľadom na jeho chorobu 
(ischias) bude môcť veliť divízii v poli. A ďalší člen výboru – J. Šrámek sa na neho 
obrátil s otázkou, či sa mu jeho zdravotný stav v poli nezhorší. Viest si v ten deň do 
denníka napísal: „Samozrejme na to som nemohol dať kladnú odpoveď, lebo veď 
je málo pravdepodobné, aby sa v poli, pri väčšej námahe a v nepohode, podobné 
ochorenie zlepšovalo. Práve opak je pravdepodobný. Gen. Ingr sa ma spýtal, či by 
sme si nemohli vymeniť funkcie. Ja som nemal žiadnu chuť prevziať funkciu náčel-
níka vojenskej správy. Považoval som za potrebné, aby tam Ingr zostal, keď už bol 
z vlasti na to určený. Potom bolo rozhodnuté, aby veliteľstvo divízie prevzal gen. 
Miroslav (Neumann).“17 Na druhý deň, 7. júna, sa Viest vrátil do Béziers a 14. júna 
odovzdal velenie divízie gen. Bedřichovi Neumannovi.18 

Dňa 17. júna 1940 ministerský predseda maršal Pétain požiadal nemecké hlavné 
veliteľstvo o prímerie. V reakcii na túto skutočnosť veliteľstvo 1. čs. pešej divízie 
v rovnaký deň vydalo zvláštny rozkaz, v ktorom sa uvádzalo, že československé 
jednotky budú pokračovať v boji, no zostanú v nich len dobrovoľníci. 22. júna veli-
teľ divízie gen. B. Neumann vydal rozkaz na prepravu československých jednotiek 
z Francúzska, ktorým sa z evakuácie do Veľkej Británie vylučovali: „1. Tí, ktorí sa 
pre to rozhodli dobrovoľne, či už z rodinných alebo existenčných dôvodov. 2. Poli-
tickí nespoľahliví podľa nášho č. 8042/Taj. 2. oddelenia 1940, ktorí sa podľa pôvod-
ných opatrení mali odovzdať francúzskym úradom. 3. Osoby, o ktorých velitelia 
útvarov rozhodnú, že si pre svoje správanie a osobné vlastnosti nezasluhujú ostať 
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19 BROD, Toman – ČEJKA, Edvard. Na západnom fronte. Bratislava : Obzor, 1965, s. 480, 481.

20 V rozpore s touto skutočnosťou sa v knižnej publikácii Slovenskí generáli 19391945 tvrdí, že Hlavná 
správa obranného spravodajstva, ktorú riadil mjr. Bedřich Reicin, „v roku 1945 iniciovala „vyhľadávacie 
konanie“ generálov Sergeja Ingra, Bohumila Neumanna a aj Rudolfa Viesta za „podozrenie zo zneužitia 
úradnej a služobnej moci“ a tiež zločinu vojenskej zrady. Všetci traja vraj totiž prispeli k vykonaniu zloči-
nu tým, že vydali nariadenie o dobrovoľnej demobilizácii čs. armády vo Francúzsku v roku 1940.“ JAŠEK, 
Peter – KINČOK, Branislav – LACKO, Martin. Slovenskí generáli 1939 – 1945. Praha : Ottovo nakladatelství, 
2013, s. 44. ISBN 978-80-7451-246-9. Na s. 45 citovanej publikácie je kópia spisu podpísaného 24. 8. 1945 
náčelníkom Hlavnej správy OBZ mjr. B. Reicinom, ktorým sa dáva na vedomie, že v súvislosti s rozho-
dovaním o zaradení div. gen. S. Ingra v čs. armáde boli spisy o vyhľadávacom (trestnom) konaní, ktoré 
zaviedol prokurátor poľného súdu I. stolice pri veliteľstve náhradného telesa vo Veľkej Británii 18. 4. 1945 
a dovtedy nebolo zrušené, boli postúpené prokurátorovi 1. armádneho zboru v Prahe. V rozpore s obsa-
hom textu tohto spisu sa pod jeho kópiou uvádza: „Dokument o začatí trestného stíhania proti Rudolfovi 
Viestovi vyhláseného náčelníkom Hlavnej správy OBZ Bedřichom Reicinom v auguste 1945.“

21 Podozrenie z vykonania spomenutých trestných činov proti dotknutým generálom vyslovil Slavomír Bru-
nner, bývalý pplk. čs. armády, v oznámení zo dňa 10. 9. 1944 odoslanom generálnemu prokurátorovi čs. 
armády v Londýne. Vrchný poľný súd rozhodnutím z 21. 3. 1945 na základe sťažnosti pplk. Brunnera 
nariadil poľnému prokurátorovi, aby proti podozrivým zaviedol trestné konanie.

naďalej v našich radoch. 4. Všetky osoby civilné, okrem legitímnej manželky a detí 
vojenských osôb.“19 V dôsledku týchto rozkazov čs. jednotky opustili tri pätiny osôb 
pôvodného stavu 1. čs. divízie. Dôvody ich odchodu boli rôzne. Okrem tých, čo 
mali rodiny vo Francúzsku, odišli aj mnohí, ktorí nesúhlasili s prejavmi národnost-
ných rozporov, antisemitizmu a hrubého zaobchádzania niektorých veliteľov. 

Po kapitulácii Francúzska (22. 6. 1940) bolo do Veľkej Británie evakuovaných 
dovedna 4 309 vojenských osôb (386 dôstojníkov, 19 rotmajstrov a 3 904 poddôstoj-
níkov a vojakov). Medzi nimi bolo 2 733 mužov, ktorí do čs. vojska vo Francúzsku 
prišli z územia predvojnového Československa, 1 180 mužov z územia Francúzska, 
jeho koloniálnych území a Belgicka a 396 z území krajín britského impéria. Zo 
4 641 Slovákov, ktorí boli príslušníkmi čs. divízie vo Francúzsku, sa do Veľkej Britá-
nie dostalo len 660, čo predstavovalo 15,3 % z celkového počtu evakuovaných osôb.

V priebehu evakuácie príslušníkov čs. vojska z Francúzska do Veľkej Británie sa 
gen. Viest 24. júna 1940 v Sète nalodil na parník Mohamed Ali Kebir, ktorý 7. júla 
doplával do Liverpoolu. O tri dni neskoršie Viest prišiel do Londýna. 

Takmer neznámou skutočnosťou, viažucou sa k činnosti gen. Viesta vo Francúz-
sku, je jeho stíhanie, zavedené poľným prokurátorom pri poľnom súde veliteľstva 
Náhradného telesa vo Veľkej Británii kpt. just. JUDr. Josefom Aufrichtom 18. apríla 
1944.20 Došlo k nemu v dôsledku uznesenia Vrchného súdu z 21. marca 1945 vyko-
nať vyhľadávacie konanie proti 1./ div. gen. Sergejovi Ingrovi, 2./ div. gen. Rudolfo-
vi Viestovi a 3./ div. gen. Neumannovi –Miroslavovi. Podľa vznesených obvinení21 
sa gen. Ingr mal dopustiť „zločinu zneužití moci úřední a služební podle § 380 v. 
tr. z.“ spáchaného tým, že: „a) v červnu 1940 nařídil dobrovolnou demobilisaci čs. 
armády ve Francii, ačkoli Čs. Národní výbor zastupující presidenta, Národní shro-
máždění i vládu, neuzavřeli s Německem ani příměří, ani mír; b) zakázal legioná-
řům, aby se za služebního styku oslovovali historickým oslovením „bratře“, čímž 
vědomě porušil rozkaz nejvyššího velitele branné moci, presidenta republiky, kte-
rým toto právě bylo zaručeno, aniž by bylo kýmkoliv na rovno postaveným zruše-
no – tudíž jako náčelník Voj. správy Národního Výboru zneužil ve službě, ve které 
měl povinnosti, svěřené mu moci, nebo svého služebního postavení, aby čs. státu 
a jiným osobám škodu způsobil.“ Gen. S. Ingr bol zároveň obvinený aj pre podozre-
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22 ABS Praha, f. 302, sign. 302-64-11.

23 Tamže.

24 Tamže.

nie „ze zločinu vojenské zrady podle § 6 č. 1. odst. 1 zákona na ochranu republiky, 
zák. č. 50/23 Sb. z. a n. spáchaných tím, že v červnu 1940 nařízením dobrovolné 
demobilisace čs. armády ve Francii nepříteli opatřil prospěch, čs. republice, jejím 
spojencům branné moci československé a spojenecké způsobil škodu
– přičemž druhý obviněný, div. gen. R. VIEST, jako bývalý velitel 1. čs. divise ve 

Francii a člen Národního výboru a Vojenské správy schválením a nebráněním,
– třetí obviněný div. gen. F. NEUMANN – MIROSLAV, jako velitel 1. čs. divise, vydá-

ním důvěrného rozkazu ze dne 17. června 1940, tedy schválením a nebráněním, 
– nadržovali, pomáhali a k bezpečnému vykonání prospěli, takže se stali podle § 11 

v. tr. z. spoluviníky a účastníky. ...“22

Po skončení vojny trestné konanie proti uvedeným generálom prevzal prokurátor 
l. armádneho zboru v Prahe mjr. just. Vladimír Burýšek. Ten poľnému súdu 1. ar-
mádneho zboru spisom z 10. decembra 1945 oznámil, že upúšťa od ďalšieho stíha-
nia obvinených generálov R. Viesta a B. Neumanna „pro podezření, že:

A/ div. gen. Rudolf Viest: jako velitel 1. čs. divise ve Francii a člen Národního vý-
boru a vojenské správy schválením a nebráněním,

div. gen. Bedřich Neumann – Miroslav: jako velitel 1. čs. divise, vydáním důvěr-
ného rozkazu ze dne 17. června 1940, tedy schválením a nebráněním nadržovali, 
pomáhali a přispěli k bezpečnému vykonání zločinů, z nichž byl podezřelý div. 
gen. S. Ingr, a to:

1./ zločinu zneužití moci úřední a služební ...
2./ zločinu vojenské zrady ...“23

S odôvodnením, že gen. S. Ingr sa uvedených zločinov preukázateľne nedopustil, 
prokurátor 1. armádneho zboru vo svojom rozhodnutí konštatoval, že „nestali se 
ani gen. Viest a gen. Neumann spoluviníky nebo účastníky na takovém provinění 
... pokud se týče osoby gen. Viesta, že jak z výpovědi gen. Neumanna i gen. Ingra 
plyne, nezastával gen. Viest v kritické době již funkci, která by podezření ze zneu-
žití úřední moci odůvodňovala ..., nevychází najevo, že by byl jednání, z něhož byl 
jinak podezříván ať gen. Ingr neb gen. Neumann, schvaloval, nadržoval mu, nebo 
na něm jinak účastnictví bral. Není proto skutková podstata osoby gen. Viesta – 
trest. činů uvedených ad A-1-a a ad A-2/ dána.“24

Dňa 21. júla 1940 britská vláda uznala dočasnú československú vládu v Londýne 
a 22. júla E. Beneš ako prezident republiky vymenoval jej členov. Z jednotlivých 
správ bývalého ČSNV vznikli ministerstvá, z ktorých sa najdôležitejším a najväč-
ším stalo ministerstvo národnej obrany vedené gen. S. Ingrom. Post štátneho ta-
jomníka pri ministerstve národnej obrany obsadil gen. R. Viest, ktorý bol preziden-
tom Benešom 12. októbra 1940 menovaný aj za člena Štátnej rady. Dňa 27. októbra 
1941 došlo k rekonštrukcii vlády a Viest sa stal štátnym ministrom. Neskoršie, od 
8. mája 1942, bol zástupcom ministra národnej obrany. Z titulu svojich funkcií sa 
zúčastňoval na prijatí opatrení súvisiacich s organizovaním čs. zahraničných jed-
notiek, na prerokovávaní prevratových plánov spracovávaných Študijnou skupinou 
MNO od r. 1941 a Štábom pre vybudovanie brannej moci od januára 1943, zúčast-
ňoval sa na zasadnutiach vlády, Štátnej rady, k mnohým zahranično-politickým 
a vojenským otázkam vystupoval v rozhlasových vysielaniach pre Československo 
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25  Zápisky generála Rudolfa Viesta, ref. 3, s. 118. 

26 Za vládnu delegáciu sa na porade zúčastnili: František Němec, gen. R. Viest, František Hála, František 
Uhlíř, Jozef Valo.

27 VÚA – VHA Praha, f. 37/4/3. Správa zo Slovenska zo dňa 9. septembra 1944.

28 Gen. Ingr 7. 9. 1944 odoslal Golianovi nasledujúcu správu: „Gen. Viest byl ustanoven velitelem I. armády, 
která zahrnuje všechna vojska operující na Slovensku. Přiletí ihned, jakmile dostane k dispozici letoun, 
což si vyžádá několik dní. Na žádost Moskvy bude ustanovení gen. Viesta publikováno až po jeho pří-
chodu na Slovensko. Proto toto sdělení považujte za důvěrnou informaci.“  PREČAN, Vilém. Slovenské 
národné povstanie. Dokumenty. Bratislava : Vydavateľstvo politickej literatúry, 1965, s. 425.

 10.9.1944, t. j.  ešte pred oficiálnym ustanovením Viesta za veliteľa povstaleckej armády na Slovensku, 
gen. Ingr poslal gen. Viestovi do Moskvy správu: „President republiky Vás ustanovil velitelem 1. armády 
na Slovensku. Připravte vše pro nejrychlejší odlet na místo. Dojednejte s ruským velením způsob spolu-
práce.“

 Tamže, s. 441.

 Depešou z 21. 9. 1944 veľvyslanec Zd. Fierlinger čs. ministerstvu zahraničných vecí v Londýne oznámil, 
že gen. Viest ráno odletel z Moskvy, „napřed ke sboru a pak na Slovensko“. Tamže,  s. 556.

z Londýna. Okrem iných napr. aj ku vstupu Slovenska do vojny proti Sovietskemu 
zväzu. V jeho denníku o tom svedčí zápis: „Tam dospela darebácka ľudácka po-
litika. My, Slováci, členovia vlády a Štátnej rady sme uznali za potrebné vyhlásiť 
spoločný protest a súčasne vyzvať vojakov zo Slovenska, aby sa vzdávali. Náš prejav 
prečítal do rozhlasu Lichner. Ja som mal 28. júna krátky prejav v rozhlase, približne 
v tom istom duchu.“25

Od konca júla 1944 gen. Viest spolupracoval s vládnym delegátom pre oslobodené 
územie Fr. Němcom, stal sa jeho zástupcom a 22. augusta 1944 spolu s ostatným 
členmi vládnej delegácie odletel do ZSSR. Do Moskvy priletel 25. augusta a o dva dni 
neskoršie sa už zúčastnil na rokovaní porady zástupcov vládnej delegácie26 s gen. 
Antonínom Hasalom – Nižborským, Prokopom Drtinom, veľvyslancom Zdeňkom 
Fierlingerom, gen. Heliodorom Píkom, Klementom Gottwaldom, Jánom Švermom, 
Václavom Kopeckým, Bohumilom Vrbenským, Karolom Šmidkem a pplk. Mikulá-
šom Ferjenčíkom, výsledkom. Jej výsledkom bolo o. i. rozhodnutie, aby Zd. Fierlin-
ger oficiálnou diplomatickou cestou požiadal sovietsku vládu o pomoc povstaniu 
pripravovanému na Slovensku.

Po vzniku Slovenského národného povstania veliteľ povstaleckej armády plk. J. 
Golian (na plk. povýšený 29. 8. 1944, od 5. 9. brig. gen.) opakovane žiadal ministra 
národnej obrany gen. S. Ingra o skoré odoslanie Viesta na povstalecké územie, aby 
prevzal velenie nad 1. čs. armádou na Slovensku. Tak napr. v rádiograme gen. Golia-
na odoslanom do Londýna 9. septembra sa uvádzalo: „Čakáme súrne Viesta. Jeho 
príchod posilní našu morálku a zlepší Vaše postavenie u nás.“27 Niekoľko dní pred 
odoslaním citovaného rádiogramu, 6. septembra, gen. S. Ingr navrhol prezidentovi 
Benešovi ustanovenie Viesta za veliteľa povstaleckej armády.28 Beneš jeho návrh 
akceptoval a dňa 19. septembra 1944 odvolal Viesta z funkcie štátneho ministra 
a ustanovil ho za veliteľa 1. čs. armády na Slovensku.29 V rádiograme odoslanom  
29. septembra gen. S. Ingr náčelníka Čs. vojenskej misie v Moskve gen. H. Píku žia-
dal, aby v prípade, ak má rádiové spojenie s gen. Viestom, odovzdal mu jeho odkaz, 
že považuje za vhodné, aby nečakal na presun 2. čs. samostatnej paradesantnej 
brigády na povstalecké územie, pretože presun jednotlivca je ľahšie uskutočniteľ-
ný, než zložitý presun celej brigády. V tom čase bol Viest spolu s ďalšími člen-
mi vládnej delegácie na fronte pri 1. čs. armádnom zbore a okrem iného v dňoch  
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29 V rádiogramoch odoslaných 28.9.1944 z Londýna na Slovensko ministerstvo národnej obrany v týchto 
súvislostiach uviedlo: „... o vymenovaní veliteľa čsl. armády na Slovensku, dávame vám toto vysvetlenie: 
K vyslaniu generála Viesta na Slovensko došlo na základe priamej žiadosti zo Slovenska z 1. 9. a v dôsled-
ku reklamácií z 5. a 11. 9. Výslovne sa žiadalo, aby generál Viest prevzal velenie nad bojovou činnosťou 
na Slovensku. Prezident pokladal za nutné okamžite vyhovieť, vyzval generála Viesta, aby sa odobral na 
Slovensko, vymenoval ho za veliteľa a súčasne premenoval všetky slovenské bojujúce jednotky na Čs. 
armádu. Generál Viest musel pre svoje vymenovanie podať demisiu vo vláde, lebo veliteľ vojenských 
jednotiek, ktoré sú podriadené vláde, nemôže byť počas vykonávania svojej veliteľskej funkcie súčasne 
aj členom tejto vlády. Generálovi Viestovi to telegraficky oznámil generál Ingr. 8. 9. 1944 do Moskvy.“ 
Vojenský historický archív (VHA) Bratislava. Zb. SNP, šk. 10.

30 V súvislosti s pripravovaným odletom na Slovensko náčelník Čs. vojenskej misie v Moskve gen. 
H. Píka depešou z 13. 9. 1944 gen. S. Ingrovi do Londýna oznamoval: „Gen. Viest odletí z Mosk-
vy asi za dva dny (podle počasí). Žádal jsem, aby se zastavil u maršála Koněva, kde by projed-
nal zásady spolupráce s R. A.“  PREČAN, Slovenské národné povstanie, ref. 28, 1965, s. 484. 
Odlet gen. Viesta z Moskvy „napřed ke sboru a pak na Slovensko“, ku ktorému došlo ráno 21. 9. 1944, 
depešou z toho istého dňa veľvyslanec Zd. Fierlinger oznámil čs. ministerstvu zahraničných vecí v Lon-
dýne. Tamže,  s. 556.

31  Zápisky generála Rudolfa Viesta, ref. 3, s. 31.

21. septembra a 1. októbra rokoval s veliteľom 1. ukrajinského frontu maršalom I. S. 
Konevom o pomoci povstalcom.30 Na povstalecké letisko Tri Duby priletel v noci zo 
6. na 7. októbra a dňom 7. októbra prevzal od gen. J. Goliana velenie nad 1. čs. ar-
mádou na Slovensku. Z titulu veliteľa povstaleckej armády sa tým istým dňom stal 
aj predsedom Rady na obranu Slovenska a 13. októbra členom Slovenskej národnej 
rady. Na druhý deň po prevzatí velenia sa prostredníctvom Slobodného slovenské-
ho vysielača prihovoril vojakom, okrem iného, slovami: „Správne ste pochopili, že 
nastala dejinná chvíľa zúčtovať s našim odvekým nepriateľom. Váš obranný boj za 
oslobodenie našej vlasti má historický význam a sleduje ho s uznaním celý svet. 
Dnes je každému jasné, že útočiace Nemecko vojnu prehralo. Spoločným úsilím 
nášho domáceho a zahraničného vojska dosiahneme víťazstvo a naša sloboda neza-
hynie, ale zosilnie.“31 Len o niečo neskoršie, dňa 10. októbra 1944, na slávnostnom 
zasadnutí Slovenskej národnej rady sa k jej členom prihovoril slovami: „Po viac 
ako 5 rokoch sa vraciam na Slovensko. Nevraciam sa sem ako hosť, ale hlásim sa 
k práci. Bolo to o jeden mesiac viac ako päť rokov, čo som opustil Slovensko. Odi-
šiel som vtedy za hranice s dôverou v srdci; s dôverou, že nie je možné, aby násilie 
triumfovalo. Po viac ako päť rokoch sa vraciam s istotou, že naša spravodlivá vec sa 
blíži už víťaznému koncu. V roku 1939, som opúšťal územie Slovenska, vtedy keď 
na Slovensku bola pečať hanby. Vraciam sa viac ako po päť rokoch a na Slovensku 
je pečať odvahy a hrdinstva. Slováci odhodlane sa postavili do boja, strhli tú pečať, 
ktorá bola tam v 39. roku na Slovensko nanesená, strhli ju a zamenili ju. Som hrdý 
na to, že bolo to práve Slovensko, prvé zo všetkých častí republiky, ktoré pozdvihlo 
prápor boja. Tým spôsobom sa odčinilo všetko čo bolo nehodnými zradcami na Slo-
vensko nanesené. Prichádzam zo zahraničia; prichádzam zo zahraničia, z radov 
tej zahraničnej armády, ktorá v slobode zastupovala a bojovala za záujmy národa. 
Prinášam pozdravy tej armády, bojujúcemu Slovensku. Prinášam pozdravy na Slo-
vensko bojujúcej armáde. So svojej strany tejto armáde vyslovujem svoju úprimnú 
vďaku. Vyslovujem svoj hold tejto armáde, ktorá po dobu 6 týždňov proti materiál-
nej prevahe nepriateľa vedela vzdorovať a uhájila aspoň tento kus oslobodeného 
územia slovenského. Ujímam sa teraz velenia nad touto armádou.

Viem, že čakajú ma ťažké úlohy, ťažké úkoly. Nechcem nič sľúbiť ako to, že sa 
zo všetkých síl vynasnažím, aby som čestne obstál. Len verím, že snáď sa mi to 
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32  http://www.psp.cz/eknih/1944snr/stenprot/012schuz/s012002.htm 

33  Zápisky generála Rudolfa Viesta, ref. 3, s. 35, 36. 

podarí. Môže sa mi to ovšem podariť len tak, jestli všetci budeme ťahať za jeden 
provaz, jestli všetci budeme konať na svojom mieste svoje povinnosti. Všetci sme 
vojaci, jeden pracuje perom, druhý lopatou, iný puškou. Každý musí pracovať na 
svojom mieste pre jeden cieľ, pre víťazstvo, ktoré je spoločné nám všetkým. Ja som 
presvedčený a to vás žiadam, aby aj Slovenská národná rada túto podporu, ktorú 
viem, že aj doteraz poskytovala armáde, aby aj naďalej poskytovala a naďalej stála 
za ňou a vo všetkých jej potrebách bola jej nápomocná. Len tak sa nám podarí do-
viesť do víťazného konca ten náš zápas a tak zvíťazíme. Verme všetci spoločne, že 
to už bude skoro. Zdar československej armáde!“32

Napriek úsiliu, ktoré v nasledujúcich dňoch venoval organizovaniu odporu proti 
tlaku nemeckých okupačných vojsk, sa mu však zabrániť kritickému vývoju situ-
ácie nepodarilo. V dňoch 18. až 24. októbra prešli nemecké vojská do generálneho 
útoku proti zvyšku povstaleckého územia. Vzhľadom na nepriaznivý vývoj situá-
cie na povstaleckých frontoch na zasadnutí Rady na obranu Slovenska 20. októbra  
gen. Viest predniesol varianty ďalšieho možného postupu: 
1.  sústrediť gro povstaleckých síl v juhovýchodnom priestore povstaleckého úze-

mia a prebiť sa na smere Muráň – Jelšava – Tornaľa – Banrévé k postupujúcim 
jednotkám 2. ukrajinského frontu;

2.  ustúpiť do priestoru Nízkych Tatier, Veľkej Fatry a Slovenského rudohoria a pre-
niesť velenie na Donovaly;

3.  prejsť na partizánsky spôsob boja do hôr.33

Sám navrhol uskutočniť druhý variant, ktorý bol radou prijatý. Potom, na porade 
štábu veliteľstva s veliteľmi taktických skupín, 22. októbra rozhodol, že I., II., IV., V. 
a VI. TS zaujmú obranu na svahoch Nízkych Tatier a Veľkej Fatry. Stanovište veli-
teľa armády malo byť na Donovaloch. III. TS a hlavné sily leteckej skupiny mali zau-
jať obranu južne od Hronu, v priestore pohorí Poľana, Vepor a Slovenské rudohorie. 
2. čs. paradesantná brigáda mala byť pohyblivou zálohou veliteľa armády v pries-
tore Staré Hory – Motyčky. Dňa 24. októbra sa zišla porada Veliteľstva 1. čs. armády 
a Hlavného štábu partizánskych oddielov, na ktorej sa potvrdilo, že zodpovednosť 
za obranu v uvedených horských priestoroch preberá armáda. O deň neskoršie vy-
šiel rozkaz Hlavého štábu partizánskych oddielov, v ktorom sa uvádzalo, že hlav-
né sily partizánov majú prejsť k aktívnej činnosti zameranej na rušenie pohybu 
nepriateľských vojsk po železničných komunikáciách v priestoroch Spišskej Novej 
Vsi, Popradu, Žiliny, Levíc, Šiah, Lučenca, Košíc a Miškovca. Zároveň boli učené dve 
etapy partizánskej činnosti. Prvá z nich mala trvať dovtedy, pokiaľ Červená armáda 
nedosiahne čiaru Prešov – Košice – Miškovec – Lučenec – Šahy. V druhej etape sa 
partizánske oddiely mali presunúť do priestoru Bratislavy, Brna a ďalej do Čiech. 

Dňa 25. októbra nemecké jednotky obsadili Brezno nad Hronom a na druhý deň 
dobyli Zvolen. Z tohto mesta nemecké velenie nadviazalo telefonické spojenie s ve-
lením povstaleckej armády a vyzvalo ho na kapituláciu. Na štábe veliteľstva povsta-
leckej armády však telefón zložili, a tak dali jasne najavo, že kapitulácia v nijakom 
prípade neprichádza do úvahy.

Dňa 26. októbra popoludní veliteľstvo 1. čs. armády zrealizovalo presun na Do-
novaly. Generál Viest a dôstojníci jeho štábu, ako aj členovia SNR a Hlavného štábu 
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34 Ráno 27. októbra nemecké jednotky obsadili Banskú Bystricu.

35 PREČAN, Slovenské národné povstanie, ref. 28, s. 772-774.

36 V tejto súvislosti záznam pre denné hlásenie šéfa spravodajského oddelenia Pohotovostnej skupiny SS-
-Oberstumbannführerovi J. Witiskovi z 31. 10. 1944 obsahoval informáciu: „Podľa výpovedí istého agenta 
opustil generál Viest so svojim veliteľským štábom pred 3 dňami Donovaly. ... Práve teraz osobitný oddiel 
Pape zisťuje, či sa povstalecké vedenie a 2. česká paradesantná brigáda nachádzajú ešte na hore Ďumbier, 
alebo či už odtiahli ďalej smerom na východ.“ SUŠKO, Ladislav. Das Deutsche Reich und die Slowakische 
Republik 1938 – 1945. Dokumente. Buch 2. Slovensko v jeseni 1944. Bratislava : LÚČ, 2008, s. 347. ISBN 
978-80-7114-679-7.

partizánskych oddielov, sa ubytovali v Športhoteli. Na Donovaloch gen. Viest vydal 
rozkaz opustiť Banskú Bystricu do rána 27. októbra34 a v noci z 27. na 28. októbra 
zvláštny operačný rozkaz o prechode jednotiek 1. čs. armády na partizánsky spô-
sob boja. V tomto rozkaze sa popri rôznych organizačných pokynoch uvádzalo: 
„Organizovaný odpor celej armády jako takej po rozpadnutí sa niektorých jedno-
tiek už neni možný a preto jednotky čsl. armády prejdú v noci na 29. októbra 1944 
podľa situácie na partizánsky spôsob boja proti Nemcom, pričom vymedzujem pre 
činnosť skupín tieto priestory: I. skupina: pohorie veľká Fatra, II. skupina: južné 
svahy Níz. Tatier, IV. skupina severné svahy pohoria Poľana, V. skupina: južné sva-
hy Níz. Tatier, VI. skupina: severné svahy Níz. Tatier a Liptov.

Armádne jednotky, t. j.  pion., spoj., DPLP, aut., utvoria samostatné skupiny podľa 
rozhodnutia veliteľov príslušných zbraní.

2. čsl. brigáda vytvorí partizánske skupiny v severných a južných svahoch Pra-
šivej.

Partizánske jednotky zorganizujte po 100 – 200 mužoch pokiaľ možno len z dob-
rovoľníkov a ľudí, ktorí sú odhodlaní pre vlasť znášať aj tie najťažšie obete...

... Jednotky a skupiny, ktoré prejdú na partizánsky spôsob boja, nech nezabúdajú, 
že úloha bojovať proti Nemcom až do úplného víťazstva ostáva nezmenená a zmení 
sa len spôsob prevádzania tejto úlohy...“35 Tento rozkaz však bol vydaný v situácii, 
keď už velenie armády stratilo spojenie s väčšinou jednotiek a armáda ako organi-
zovaný celok prestala existovať. 

Postup okupačných jednotiek ohrozoval aj Donovaly, preto gen. Viest rozhodol 
o presune do Slovenského rudohoria a ďalšom pôsobení v priestore Veporských 
vrchov. Donovaly Viest so svojím štábom opustil pod ochranou vysokoškolského 
strážneho oddielu v skorých ranných hodinách 28. októbra.36 Už počas prvého dňa 
pochodu dochádzalo k prestrelkám s prenasledujúcimi nepriateľskými jednotka-
mi, tiež aj v nasledujúcich dňoch. Gen. Viesta presun v horskom teréne veľmi vy-
čerpával, znova sa ozvala choroba, ktorou trpel už v exile. 1. novembra sa generáli 
rozhodli, že po zotmení prejdú do oblasti nad Pohronský Bukovec, kde sa neskôr 
pokúsia o prechod údolím v smere na Klenovský Vepor. Po nemeckom prepade 
strážneho oddielu, ktorý sa 2. novembra predpoludním nachádzal na Litofovej holi, 
došlo k jeho rozpadu na menšie skupiny, časť jej príslušníkov padla alebo sa dostala 
do zajatia, niektorým sa podarilo uniknúť do údolia a pokračovať v presune do Slo-
venského rudohoria. Viest a Golian sa v dôsledku fyzickej i psychickej vyčerpanosti 
rozhodli odpočinúť si v Pohronskom Bukovci a večer vstúpili do dediny. 

Po boji s príslušníkmi strážneho oddielu 2. novembra už Nemci z výpovedí zajat-
cov vedeli, že sa generáli usilujú prejsť do Slovenského rudohoria a predpokladali, 
že sa obaja nachádzajú v Pohronskom Bukovci, kde ich napokon 3. novembra aj 
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37 O zajatí generálov náčelník pohotovostnej skupiny H bezpečnostnej polície a bezpečnostnej služby SS-
-Oberstumbannführer J. Witiska informoval Hlavný úrad ríšskej bezpečnosti v Berlíne správou zo 4. 11. 
1944: „Emigrantský generál Rudolf Viest a slovenský pučistický generál Golian boli pri Bukovci (med-
zi Banskou Bystricou a Podbrezovou) zajatí (kolónou Obergruppenführera Höfleho). Viest bol už pred 
časom na súdnom rokovaní za neprítomnosti odsúdený na smrť.“ PREČAN, Vilém. Slovenské národné 
povstanie. Nemci a Slovensko. 1944. Bratislava : Epocha,1971, s. 632.

Na zajatí generálov sa podieľali príslušníci Einsatzkommanda 14. Generál Höffle vyslovil zvláštne uz-
nanie veliteľovi jeho štábu hauptsturmführerovi G. Heuserovi a dôstojníkom SS-Hauptsturmführerovi G. 
Jentschovi a SS-Sturmscharführerovi R. Fieckovi za „bystré a rázné jednání, které vedlo k zatčení obou 
generálů na Slovensku“. Zajatia generálov sa zúčastnilo aj niekoľko slovenských Nemcov, čo gen. Höffle-
mu nezabudol pripomenúť ich vodca F. Karmasin: „Tři bratislavští kamarádi Ambrosy, Schmidt a Wenzli 
provedli podle své výpovědi zatčení obou generálů Viesta a Goliana.“ Všetci traja ako aj dôstojníci SS 
Jentsch a Fiecke boli vyznamenaní Železným krížom II. triedy. V tejto súvislosti Schmidt dostal od gene-
rála Höfleho list s textom: „ Milý Kamaráde Schmidte! Vyslovuji Vám zvláštní poděkování za Vaše cenné 
výsledky pátrání, za Vaše velmi šikovné provedení opatření a Vaše rázné jednání, které vedly k zatčení 
obou povstaleckých generálů Viesta a Goliana.“ ŠINDELÁŘOVÁ, Lenka. Einsatzgruppe H. Působení ope
rační skupiny H na Slovensku 1944/1945 a poválečné trestní stíhání jejich příslušníků. Praha : Academia. 
Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2015, s. 112. ISBN 978-80-200-2427-5.

38 ABS Praha, f. 302, sign. 302/1/96.

39 Jindřich Souhrada.

40 Jaroslav Krátky.

zajali.37 Generálov, ktorí boli oblečení v civilnom odeve, eskortovali najskôr do Ban-
skej Bystrice, potom do Bratislavy, kde ich uväznili vo väznici Krajského súdu (Jus-
tičného paláca). Po vojne vznikli rôzne verzie o príčinách a priebehu ich zajatia. Vy-
konalo sa aj oficiálne vyšetrovanie tejto záležitosti, počas ktorého bolo vypočutých 
viacero osôb (medzi inými napr. horár Ján Babiak, ktorý generálov skrýval, brig. 
gen. J. Nosko, brig. gen. M. Širica, Ing. Ivan Viest, veliteľ Vysokoškolského stráž-
neho oddielu Miloš Cambel) a dokonca na žiadosť Ing. Ivana Viesta (brata gen. R. 
Viesta) sa na jeseň 1946 uskutočnila rekonštrukcia v Pohronskom Bukovci za účasti 
gen. M. Širicu, Ing. Friča, pobočníka gen. Širicu a Ing. I. Viesta. Existuje o nej správa 
spracovaná Ing. Viestom.38 V úradnej správe „o výsledku šetrenia vo veci zrady gen. 
Rudolfa Viesta a gen. Jána Goliana“ sa konštatuje: „Z výsluchu osôb, ktoré vedia 
niečo o podrobnostiach zajatia gen. Viesta a Goliana a boli k dosiahnutiu vyplýva: 
Gen. Viest a Golian postupovali so skupinou asi 12 mužov (dôstojníkov a vojakov 
vysokoškolákov) smerom na obce Bukovec a mali v úmysle pri Sv. Ondreji prejsť 
Hron a dostať sa na Poľanu. Asi 1 km západne od obce Bukovec narazili na nemec-
kú jednotku a boli rozprášení. 

1. – 2. 11. 1944. Na pobyt gen. Viesta a Goliana bol upozornený horár Babiak v Bu-
kovci jedným z troch dôstojníkov zo skupiny pplk. gšt. Souhrada39, mjr. Krátky40 
a jeden vyšší dôstojník neznámeho mena.

Babiak dopravil gen. Viesta a Goliana do úkrytu vo svojom dome v Bukovci (tretí 
dom z dolného konca dediny). A na žiadosť gen. Viesta, tiež plukovníka lekára ne-
známeho mena, v uniforme, ktorý sa pri hľadaní generálov horárom zo strachu, že 
idú Nemci priotrávil.

Nad ránom Babiak premiestnil gen. Viesta a Goliana do druhého domu z dolného 
konca a lekára pomohol ukryť v prvom dome u p. Rudolfa Rybára. Všetci traja boli 
ukrytí na šope v sene.

V ten deň, kedy bola rozbitá skupina gen. Viesta a Goliana odišiel z tejto npor. 
neznámeho mena cez dedinu Sobotnicu do Sv. Ondreja, kde sa dobrovoľne prihlá-
sil u Nemcov. Podľa zdelenia svätoondrejského farára p. Aloiza Gocníka (nebol 
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41 Uskutočnila sa o 8. hod.

42 ABS Praha, f. 302, sign. 302/1/96.

vypočutý), horárovi Babiakovi, tento npor. upozornil nem. dôstojníka, že Viest 
a Golian idú smerom na Bukovec a Ráztoky.

Na to Nemci vyslali hliadku na Bukovec, ktorá previedla prehliadku a legitomo-
vala všetkých občanov. Pri prvej prehliadke našla v prvom dome lekára, ktorý sa 
prezradil už pri odchode hliadky tým, že začal stenať. Z dokladov, ktoré u neho 
našli zistili, že je žid. Lekár chcel hneď hovoriť, že sú tam ešte dvaja páni, ale 
bol umlčaný Nemcami, ktorý ho mlátili a kopali. Túto prehliadku previedli asi  
o 6. hod. ráno. Pri tejto prehliadke nechali Nemci na pokoji voj. vysokoškolákov, 
ktorý boli v druhom dome, t. j.  v tom, kde bol skrytý Viest a Golian. Títo vyso-
koškoláci mali civilné legitimácie. Taktiež nechali na pokoji pplk. Souhradu, mjr. 
Krátkeho a tretieho dôstojníka, ktorí taktiež boli vybavení civilnými legitimáciami 
a vydávali sa za evakuantov. 

Pri druhej prehliadke41 našli nad dedinou niekoľko židov, ktorých spolu s pplk. 
lekárom odviedli do Sv. Ondreja.

Asi o pol tretej odpoludnia sa Nemci vrátili a hneď išli k domom, v ktorých sa 
skrýval gen. Gen. Viest a Golian. Tieto obstúpili a vyzvali obyvateľov, aby opustili 
domy. Hľadali pritom horára, ktorý mal večer deň predtým doviesť dvoch pánov. 
Keď generáli ani po streľbe do domov nevychádzali nariadil nem. veliteľ domy za-
páliť. Na toto vyšiel gen. Viest s poznámkou, že nemôže dopustiť aby chudobní ľudia 
utrpeli škodu a vyzval aj Goliana, aby sa vzdal, že je všetko márne, že sú zradení.

Viest a Golian boli potom dopravení do Sv. Ondreja, kde boli zaistení v dome isté-
ho Ďuriančíka, t. č. pravdepodobne obchodník v Ban. Bystrici. Tu mali byť údajne 
spolu s plk. lekárom, ktorý prezradil úkryt.“42

Podrobnejší opis udalostí, ktoré sa 2. a 3. novembra 1944 odohrali v Bukovci, 
poskytuje záznam vyhotovený na základe výpovedí horára Jána Babiaka. Dňa  
2. novembra 1944 prišli pre Babiaka z Bukovca, „aby išiel do posledného domu na 
hornom konci dediny, že tam je nejaký pplk. alebo plk. Keď prišiel do tohto domu 
boli tam traja páni už oblečení v civilných šatoch. Podľa reči jeden bol Čech a dvaja 
Slováci. Jeden sa mu predstavil ako plk., ale meno si už Babiak nepamätá. Hovoril 
po slovenský. Tento plk. mu povedal, že má ísť do hory na západnej strane nad de-
dinou, že sú tam generáli. ... S gen. Viestom bolo asi 10 dôstojníkov a vojakov, všetci 
vo voj. uniformách. Bolo to asi 400 m od dediny Bukovec na západ v stráni. Gen. 
Viest ho požiadal o ukrytie na dobu než sa budú môcť vydať na cestu. Viest žiadal 
úkryt pre dve osoby. Horár im našiel vhodnejšie miesto v lese a sám zašiel do dediny 
pripraviť úkryt. Keď sa vrátil nazad gen. Viest ho veľmi prosil, aby vzal s nimi aj 
jedného lekára. Bolo to už po zotmení, takže lekára dobre ani nevidel. Gen. Viest bol 
taký vyčerpaný, že ho museli zniesť dvaja ľudia do dediny. Spomenutý lekár, keď 
prišiel horár Babiak už za tmy pre Viesta a Goliana, v strachu, že idú Nemci zjedol 
nejaký jed. Viest ani nepočul signál, len Golian a lekár, ktorí boli blízko seba. Horár 
im vysvetlil kde ktorí budú ukrytí, a to lekár v prvom dome z dolného konca dediny 
u p. Rybára Rudolfa a gen. Viest a Golian v druhom a treťom.

Večer, asi o 21. hod., prišiel k Babiakovi Rybár a hovoril, že lekárovi je špatne. Asi 
o 24. hod. prišiel znovu. Nato zobudil Babiak Goliana, lebo ten bol menej unavený 
ako Viest. Až pritom sa dozvedeli, že sa jedná o lekára, lebo Golian povedal, že mu 
to prejde a je sám lekár, tak si bude vedieť pomôcť.
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Nad ránom odviedli generálov do druhého domu. Tu ich ukryli na šope do sena. 
Babiak pomohol ešte Rybárovi odniesť lekára tiež na šopu do sena v prvom dome 
(Rybárovom). Pre gen. Viesta mal medzitým Babiak pripravenú civilnú legitimáciu 
i s fotografiou istého Šagáta, ktorý bol Viestovi veľmi podobný a bol už niekoľko 
rokov mŕtvy.

Nemci v kritický deň previedli v celku tri prehliadky a to ráno o 6. hod, o 8. hod. 
a odpoludnia o 14. 30 hod.

Pri prvej prehliadke prišli do Rybárovho domu a tam našli lekára. Ten totiž pri 
odchodu nem. hliadky z domu zastenal, čím upozornil na seba. Lekár hneď keď ho 
vytiahli zo sena a zistili, že je žid, hovoril, že sú tu ešte dvaja páni. Nemci mu však 
nedovolili dohovoriť a mlátili ho automatmi a kopali.

Nato previedli druhú prehliadku a legitimizovali všetky osoby. Na hornom konci 
dediny legitimizovali aj spomenutých troch dôstojníkov, ktorých nechali na pokoji, 
lebo sa legitimizovali civilnými legitimáciami a udali, že sú evakuanti. Na hornom 
konci dediny našli ešte skupinu židov, ktorých zobrali aj s lekárom do Sv. Ondreja. 

V Ondreji im pravdepodobne lekár povedal, kde sa nachádza Viest a Golian, lebo 
ani nie za hodinu po odchode z Bukovca sa zase vrátili, obstúpili prvé tri domy, 
pýtali sa na Babiaka či je horár a že on včera doviedol a ukryl dvoch pánov. Babiak 
sa snažil Nemcov dostať od domu tým, že ich posielal na horný koniec dediny, 
lebo tam bola tiež horáreň. Nemci sa však nedali presvedčiť, nariadili, aby všet-
ko obyvateľstvo opustilo spomenuté tri domy a začali do nich strieľať z automa-
tov. Keď nik z domov nevychádzala nariadil nemecký veliteľ domy zapáliť. Toto 
pravdepodobne počul Viest a vyšiel z domu s tým, že nemôže dopustiť, aby chu-
dobní ľudia utrpeli škodu a vyzval gen. Goliana, aby sa vzdal, že je všetko márne, 
že boli zradení. Nato vyšiel aj Golian. Nemci na mieste s nimi slušne zachádzali.

Pri tretej prehliadke vzali Nemci každú osobu, ktorá im bola podozrivá. Tak 
vzali aj spomenutých troch dôstojníkov. Podľa Babiaka jeden z nich bol blonďák, 
druhý okrúhlej tváre vysoký a tretí, ktorý hovoril česky bol tiež blonďák, strednej 
postavy, štíhly. Taktiež vzali Nemci aj vysokoškolákov z druhého domu, ktorých 
najprv pri prvej a druhej prehliadke nechali na pokoji. ... Ďalej Babiak k veci udá-
va, že mu gen. Golian nechal v úschove peniaze v sume 297 000,- Ks. Aby o tom ve-
deli aspoň traja ľudia odišiel Babiak do Sv. Ondreja a zdelil toto kat. farárovi. Farár 
v Ondreji mu potom rozprával, že u neho býval nem. dôstojník, ktorý vyšetroval 
generálov a ten mu povedal, že npor., ktorý deň pred zajatím Viesta a Goliana  upo-
zornil na to, že smerom na Bukovec a Ráztoky idú dvaja generáli, hovoril pravdu. 
Farár však nevedel bližšie nič udať o npor., lebo ho videl len od chrbta. 

O udalostiach, ktoré sa zbehli pred dopravením Viesta a Goliana do Bukovca 
Babiak vedel len toľko, že Viest a Golian išli so skupinou 120 ľudí a narazili  
na Nemcov nad Bukovcom, kde boli rozprášení. Z tejto skupiny nejaký npor. mal 
zísť do dediny Sobotnica a podľa zdelenia farára zo Sv. Ondreja sa sám dobrovoľne 
prihlásil u Nemcov.

Gen. Viest a Golian mali v pláne večer v deň, keď boli zajatí, odísť do obce Rázto-
ky vých. Bukovca, odkiaľ chceli prejsť cez Hron smerom na Poľanu. Zdravotný 
stav gen. Viesta bol podľa Babiaka veľmi žalostný, nemohol chodiť ani jesť a ruky 
mal celkom pokrútené (pravdepodobne od kŕčov).“ 43 

43 ABS Praha, f. 302, sign. 302/1/96.
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43 ABS Praha, f. 302, sign. 302/1/96.

44 ABS Praha, f. 302, sign. 302/1/96. V citovanom dokumente sa taktiež uvádza: „Gen. Širica pripúšťa, že 
doktor, ktorý zradil gen. Viesta a Goliana mohol byť plk. zdrav. MUDr. Neufeld pôvodom z Turč. Sv. Marti-
na, ktorý v dobe povstania bol prednostom zdrav. správy na veliteľstve skupiny Fatra v Brezne n. Hronom 
a v dobe zatknutia gen. Viesta sa mohol nachádzať v priestore Bukovec. ...“

45 Sicherheitsdienst. Bezpečnostná služba.

46 ABS Praha, f. 302, sign. 302/64/11.
Na konci spisu, ktorý došiel z MNO na veliteľstvo 4. oblasti 7. 8. 1946, bolo 31. 8. 1946 dopísané: „Npor. 
Tordai bol začiatkom r. 1945 zavraždený. Menovaný bol agentom I. S., pôvodom Rumun. Spis ako bez-
predmetný založiť.“

 O úlohe, ktorú mal npor. Tordai zohrať pri zajatí generálov napr. hovoril pri vypočúvaní 30. 8. 1945 
bývalý tlmočník nemeckého veliteľa na Slovensku Oldřich Vybíral: „K zatčení generálů Viesta a Goliana 
nemuselo dojíti, nebýti zrady jednoho československého židovského důstojníka – původem Rumuna – 
člena propagačního odděl. čsl. armády v Bánské Bystrici (byl doktorem práv a ovládal plynně angličtinu 
a francouzštinu) a jednoho židovského lékaře, taktéž příslušníka čsl. armády v Bánske Bystrici. Při blí-
žení se německých divisí k Bánske Bystrici vešel Tordai (tento byl tehdejšímu rumunskému konsulátu 
dobře znám) ve styk s jedním z předvojů blížící se SS-divise, upozornil SS-Hauptsturmführera Kettgena 
na různá opatření a sílu bansko-bystrické obrany, později se do Banské Bystrice vrátil a zajímal se hlavně, 
kam ustupují generálové Viest a Golian spolu se zbytky čsl. brigády parašutistů (o tyto mělo něm. velení 
veliký zájem). Tak došlo později k zatčení generála Viesta a Goliana.“ VÚA – VHA Praha, f. MNO – HŠ, 
2. odd., č. j. 2156/taj., 1945 SS-Hauptsturmführer Hans Kettgen bol veliteľom I. práporu pluku SS Schill.

O zrade podplukovníka lekára hovoril aj gen. Golian počas jeho vypočúvania 
v Berlíne. V zázname z neho je o tom napísané: „Generál Viest: spomenutý pod-
plukovník a ja, ako aj štyria ďalší muži sme utekali do lesov. U jedného nezná-
meho sedliaka sme spali na senníku až do 3. 11. 1944 13 hodín. Tí štyria vojaci 
medzitým zaobstarali od obyvateľov dediny civilné šatstvo, ktoré sme si obliekli. 
V noci z 2. na 3. 11. 1944 sa židovskému podplukovníkovi urobilo veľmi špatne 
a preto že slovenskí majitelia domu sa báli, že zomrie, vydali ho nemeckým voja-
kom, aby sa vyhli nepríjemnostiam. Tento žid bol vypočúvaný nemeckými jednot-
kami a prezradil náš úkryt.“ Podľa informácií, ktoré od obyvateľov Bukovca získal  
gen. Michal Širica v priebehu rekonštrukcie zajatia generálov Viesta a Goliana na 
začiatku jesene 1946, „spomínaný lekár bol Nemcami na ceste medzi Bukovcom 
a Sv. Ondrejom odstrelený“.44

Pri vyšetrovaní zajatia Viesta a Goliana sa spravodajské orgány čs. armády zame-
rali aj na zistenie totožnosti nadporučíka, ktorý mal Nemcom oznámiť informácie 
o ich pohybe. Na začiatku augusta 1946 dospeli k záveru, že k ich zajatiu „nemusi-
lo dojíti, nebýti zrady jednoho čsl. důstojníka – nadporučíka, člena propagačního 
oddel. v Banské Bystrici, jménem Tordai, který se SS-Hauptsturmbannführerovi 
Köttgenovi, SS-Regiment Schill, nabídl ke konfidentským službám a spolu s jedním 
židovským lékařem udal směr útěku nahoře uvedených spolu s udáním ústupové 
cesty zbytku čsl. brigády parašutistů. Tordai byl doktorem práv, ovládal perfektně 
anglicky, francouzsky a maďarský jazyk. Tordai taktéž upozornil SS-Regimenten-
gruppe Schil na různá opatření a sílu Banské Bystrice. Po zatčení generálů do-
stal SS-Hauptsturmführer Köttgen Rytířský kříž a Tordai byl jiným způsobem od-
měněn. Později byl Tordai přes SD45 přidělen 2. oddelu u MNO v Bratislavě.“ 46

Generálov Viesta a Goliana po zajatí eskortovali do Banskej Bystrice a odtiaľ 
do Bratislavy, kde ich umiestnili do väznice Krajského súdu (Justičného paláca). 
V Bratislave ich vypočúvanie vykonával SS-Sturmbannführer Jozef Goltz. Zúčast-
ňoval sa na nich aj veliteľ nemeckých vojsk nasadených proti povstalcom na Slo-
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47 O význame, aký K. H. Frank pripisoval zajatiu gen. Viesta, svedčí napr. jeho list zo 4. 11. 1944, odosla-
ný do Bratislavy gen. Höflemu. Okrem iného v ňom napísal: „Viest je nanajvýš cenný politický kapitál 
v našich rukách vzhľadom na jeho viacročný pobyt v Londýne a jeho viactýždňový pobyt v Moskve, ako 
aj vzhľadom na jeho popredné postavenie po Benešovom boku v česko-slovenskej emigrantskej vláde.“ 
SUŠKO,  Das Deutsche Reich, ref. 36, s. 354.

V správe zo 4. 11. 1944, ktorú H. Frank odoslal do Berlína Reichsführerovi SS H. Himmlerovi, v tejto 
súvislosti  o. i. napísal: „Viesta je treba považovať za politicky veľmi významný úlovok. Ako dlhoročný 
blízky spolupracovník emigrantského prezidenta Beneša má nepochybne najdôvernejšie znalosti o vý-
znamných udalostiach v nepriateľskom tábore tak v Londýne, ako aj v Moskve. Z tohto pohľadu vypo-
čúvaniu Viesta je nutné podľa môjho názoru prikladať najväčší politický význam.“ Citované hodnotenie 
významu zajatia generálov bolo súčasťou Frankovej odpovede na žiadosť H. Himmlera poslať mu návrhy, 
ako zajatie generálov politicky využiť čo najlepšie. Súčasťou žiadosti bolo aj toto jeho konštatovanie: 
„Zatiaľ som vydal rozkaz, aby boli obaja prevezení cez Bratislavu na nákladnom aute a potom prišli do 
Viedne. Pokladám eventuálne za vhodné, aby jeden z nich bol obesený v Prahe, druhý v Bratislave, avšak 
tieto veci je treba čo najprísnejšie uvážiť.“ ABS Praha, f. 301, sign. 301/94/1.

48 Sicherheitspolizei. Bezpečnostná polícia.

49 SS-Obersturmbannführer J. Witiska v hlásení Hlavnému úradu ríšskej bezpečnosti v Berlíne zo 6. 11. 1944 
k tejto skutočnosti napísal: „Zapojil som sa do vypočúvania oboch slovenských generálov Viesta a Goliana 
a snažil som sa predovšetkým ujasniť si politickú a vojenskú organizáciu povstalcov. Viest rozprával, že 
ho v septembri v Moskve, kam odletel s československou delegáciou, zastihol Benešov rozkaz, aby ihneď 
odletel na Slovensko a prevzal tam vojenské velenie armády. Až 6. 10.1944 došiel do Banskej Bystrice. 
K dispozícii mal 30 práporov o celkovej sile asi 40 000 mužov, ktoré zhrnul do 6 obranných skupín. Bolo 
mu od začiatku jasné, že sa nemôže obmedziť len na obranu. Keď sa pomery stali neudržateľné, rozkázal 
rozpustiť armádu a stiahol sa s generálom Golianom do hôr, aby sa tam ukryl.“ PREČAN, Slovenské ná
rodné povstanie. Nemci a Slovensko, ref. 37, s. 382.

50 K. H. Frank po vojne čs. orgánom počas výsluchu k tomu uviedol: „Na podzim 1944 byl jsem přítomen 
výslechu gen. Viesta v Bratislavě u Oberbefelshabera Slovenska. Kladl jsem Viestovi otázky ohledně osob, 
které jsou ve vládě v Londýně, dále jsem se dotazoval na rozpory ve vládě a zajímal jsem se, zda povstání 
bylo dobře připraveno, nebo zda se jednalo o improvisaci. Na moji otázku, zda podle jeho mínění existuje 
partyzánská organisace pro Čechy a Moravu Viest neodpověděl.

Chtěl jsem jej dostati do Prahy, ale to se mi nepodařilo. Zamýšlel jsem mu položit speciální otázky a zís-
kati bližší informace ohledně čsl. vlády v Londýně, neboť jsem doufal, že se od něho dozvím více.“ ABS 
Praha, f. 301, sign. 301/94/1.

51 T. J. Gašpar v liste F. Čatlošovi zo 17.7. 1967 o tomto stretnutí o. i. napísal: „Apropos Viest! Pýtaš sa čo 
o tom viem? Nebolo to nijaké vyšetrovanie. Bol to ľahký, neviazaný pohovor. Höfle ponúkol min. pred-
sedovi Tisovi, či si chce so zajatými generálmi pohovoriť? Tiso pozval so sebou aj mňa. Rozhovor bol 
u Höfleho. Bolo to veľmi slušné. Fajčilo sa, pila sa čierna káva. Generáli boli slušne oblečení a Höfle sa 
pochválil, že im obstaral nové šaty, lebo pri dopadnutí boli vraj nemožne oblečení. Neviem, čo všetko 
sa Tiso s Viestom rozprával. Ale bolo to celkom slušné. ... Musím povedať, že Viest bol vo forme. Veľmi 
dôstojne sa choval. Bol mužný a nebojácny.“ Literárny archív Matice slovenskej, Martin, sign. 129 A 17.

vensku gen. H. Höfle47, náčelník Pohotovostnej skupiny SiPo48 a SD SS-Oberstur-
mbannführer J. Witiska49 a nemecký štátny minister v Čechách a na Morave K. 
H. Frank50. Stretnutie s generálmi Nemci umožnili aj predsedovi slovenskej vlády 
Štefanovi Tisovi a šéfovi Úradu propagandy Tidovi J. Gašparovi.51 Slovenská verej-
nosť sa o zajatí generálov dozvedela zo správy odvysielanej slovenským rozhlasom 
8. novembra a noviny Gardista navyše v článku uverejnenom 10. novembra pripo-
menuli, že generál Viest bol na jar 1942 na Slovensku odsúdený na trest smrti a že 
tento rozsudok je právoplatný. Svedectvo o vystupovaní gen. Viesta počas výslu-
chov po vojne podal gen. H. Höffle vo výpovedi pred Národným súdom v Bratisla-
ve, keď do protokolu uviedol: „Cítim zodpovednosť voči dejinám, aby som výslov-
ne vyhlásil a celou svojou osobou sa zastal toho, že si generál Viest už v prvých 
dňoch svojho zajatia v Bratislave, napriek nepochybne veľkému duševnému otrasu 
kvôli porážke, vo všetkých rozhovoroch, ktoré som s ním mal, zachoval príkladný  
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52 Zápisky generála Rudolfa Viesta, ref. 3, s. 44. 

53 ABS Praha, f. 305, sign. 305/264/3.

 O tom, že poprava generálov nemohla byť uskutočnená pred koncom januára 1945 do zápisnice z pro-
cesu pred Národným súdom v Bratislave vypovedal aj generál H. Höfle: „Asi začiatkom januára 1945 
som sa dozvedel od von Herffa a ešte z inej strany – dnes už presne neviem – že sa obaja generáli majú 
dobre a vypočúvanie sa blíži ku koncu. Generáli sa potom dostanú do zajateckého tábora pre dôstojníkov.  
To isté mi približne v tom istom čase povedal aj dr. Witiska. Aj sám Himmler, ktorému som koncom ja-
nuára pri poslednej porade v Deutsch-Krone ... opísal môj kladný posudok o Viestovi – pričom mi nijako 
neodporoval – na moju otázku, kde obaja generáli teraz sú, mi povedal, že toho času nevie, či ich ešte 
v Berlíne na RSHA vypočúvajú, alebo či ich už previezli do zajateckého tábora.“ SUŠKO, Das Deutsche 
Reich, ref. 36, s. 550.

54 J. Stanek padol do zajatia 26.12. 1944 nad Polomkou.

vojenský postoj. Otvorene vyslovil v mojej prítomnosti nádej a pevnú vieru v ko-
nečné víťazstvo svojej myšlienky a toto slávnostne a z najvnútornejšieho presved-
čenia vyhlásil K. H. Frankovi na konci rozhovoru, keď vtedajší štátny minister pre 
Čechy a Moravy prišiel do Bratislavy, v prítomnosti mojej a viacerých svedkov. Ge-
nerál Viest sa tým stal večným slávnym príkladom pre pojem pravého vojenstva.“ 52

Po vypočúvaní v Bratislave boli generáli Viest a Golian popoludní 10. novembra 
1944 autobusom dopravení do Viedne a odtiaľ v zvláštnom vagóne rýchlikom do 
Berlína. Tam ich vypočúvali na Hlavnom úrade ríšskej bezpečnosti (RSHA), na 
oddelení IV.B 2c, ktorému šéfoval Obersturmbannführer SS Kurt Lischka. Tento 
do zápisnice, napísanej 14. mája 1947 na VII. odbore Povereníctva vnútra v Brati-
slave, o. i. uviedol: „Pamätám sa, že na našom úrade boli vypočúvaní gen. Viest,  
gen. Golian, gen. Malár, prof. Karvaš a myslím i mjr. Stanek. ... dostával som po-
stupne ako pokračoval výsluch gen. Viesta a Goliana ich zápisnice na hodnotenie 
a po spracovaní som posielal správy na gen. štáb alebo na Hlavné veliteľstvo ar-
mády. S menovanými generálmi som vôbec neprišiel do styku lebo som ich ne-
vypočúval, ale videl som ich, lebo ich výsluch prevádzal krim. taj. Stahn, ktorý 
pracoval tiež na oddelení 4 centrálneho úradu. ... Prednostom oddelenia, kde patrili  
gen. Viest a gen. Golian, t. j.  odd. 4, bol Gruppenführer Müller, s ktorým som sa 
poslednýkrát stretol 21. apríla 1945 v Berlíne, ktorý neevakuoval s našim oddele-
ním do Hofu pri Mníchove, ale ostal v Berlíne a mám za to, že tam padol. Pokiaľ  
sa pamätám, hovoril mi o poprave týchto dvoch generálov sám Müller, čo nemôžem 
ale s určitosťou potvrdiť, ale viem určite, že keď boli popravení, príkaz k tomu mo-
hol dať jedine Müller ako prednosta úradu 4 a viem tiež to, že poprava nemohla byť 
prevedená pred koncom januára 1945.“53 Vypočúvanie oboch generálov v Berlíne 
pravdepodobne pokračovalo až do polovice februára 1944. O ich ďalšom osude nie 
sú k dispozícii žiadne nemecké ani iné dokumenty.

Pátranie po osudoch povstaleckých generálov krátko po skončení vojny začalo 
Ministerstvo národnej obrany. Vykonávalo ho 2. (pátracie) oddelenie Hlavnej sprá-
vy obranného spravodajstva a 2. (spravodajské) oddelenie Hlavného štábu. V sú-
činnosti s nimi pátral po nich aj Úrad československého delegáta v komisii spoje-
ných národov pre vojnové zločiny.

Pravdepodobne prvé konkrétnejšie informácie o povstaleckých generáloch 
v nemeckom zajatí sa československé spravodajské orgány dozvedeli z hlásenia  
mjr. gšt. Jána Staneka54 o oslobodení politických väzňov českej a slovenskej národ-
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55 VÚA – VHA Praha, f. MNO 1945, úrad štátneho tajomníka, šk. 9, č. j. 970. VI. os./Taj.zprav.45

 Opis tohto spisu bol Hlavnou správou obranného spravodajstva 17.6.1945 odoslaný štátnemu tajomníkovi 
MNO gen. M. Ferjenčíkovi, Povereníctvu SNR pre veci vnútorné, oddeleniu politického spravodajstva 
Ministerstva vnútra, 2. oddeleniu Hlavného štábu a prijímacej komisii dôstojníkov.

56 Npor. del. v zál. Dr. Imricha Karvaša bol v tom čase pridelený styčnej skupine štábu čs. jednotiek v Talian-
sku.

57 VÚA – VHA Praha, f. MNO 1945, šk. 11, č. j 175/45. Veliteľstvo čs. voj. jednotiek v Taliansku, č. j. 16.050/
Dôv. 2. oddel. 1945. Vec: Gen. Rudolf Viest a spol. – pátranie.

nosti jednotkou 85. americkej pešej divízie dňa 4. apríla 1945.55 Stanek v hlásení, 
ktoré napísal 22. mája 1945 v Neapole, uviedol, že 18. januára 1945 počas výsluchu 
na oddelení IV. B 2 a hlavného úradu Gestapa v Berlíne na Prinz Albrecht Strasse, sa 
od vyšetrovateľa SS Unterstumführera Stahna dozvedel, že na tomto oddelení boli 
vypočúvaní aj gen. Rudolf Viest, gen. Ján Golian, gen. Augustín Malár, gen. Štefan 
Jurech, plk. gšt. Alojz Ballay, plk. del. Rajmund Šmarda, mjr. del. Jaroslav Krátký 
a npor. Michal Petro. Na základe týchto informácií Ministerstvo národnej obrany 
26. júna 1945 Veliteľstvu čs. jednotiek v Taliansku nariadilo pátrať po osudoch 
spomenutých generálov a dôstojníkov. Reakciou na toto nariadenie bola správa ve-
liteľa čs. vojenských jednotiek v Taliansku pplk. gšt. Václava Podhoru, ktorú napí-
sal na základe informácií získaných od náčelníka štábu čs. jednotiek v Taliansku  
mjr. gšt. J.  Staneka a npor. del. v zál. Dr. Imricha Karvaša56 10. júla 1945 v Bosco 
Chiesanuova. V časti správy venovanej generálom Viestovi a Golianovi sa o. i. uvá-
dalo: „Nie je presne známe, kedy boli eskortovaní k hlav. úradu gestapa do Berlína, 
na Prinz Albert str. č. 8. Väznení boli na 1. poschodí. Vypočúvaní boli na oddeleni 
IVB 2a v druhej polovici novembra 1944 a v decembri 1944. Výsluch viedla komisia, 
ktorej členovia boli: SS-Obersturmannführer Kurt Lischka, SS-Sturmbannführer 
Dr. v. Schönenseifen, Untersturmführer Stahn (:kriminálny komisár:). Okrem toho 
boli prítomní kriminálni komisári Leischke a asistent Wochian.

Vo väznici hlav. úradu Gestapa na Prinz Albert Strasse boli až do polovice febru-
ára 1945. Boli odtransportovaní na neznáme miesto. Preslýchali sa zprávy, že 
boli odvedení na pevnosť Königstein, ale tieto boli vyvrátené gréckymi generálmi  
(:gen. Papagos, gen. Dodes, gen. Pitsikas, gen. Kosmas a Bakapulos), že na pevnosť 
Königstein neboli vôbec privedení. Zvlášť gen. Papagos potvrdil túto zprávu, na-
koľko bol osobným priateľom gen. Viesta.

Nakoľko hlavný úrad Gestapa odpravoval politických väzňov v konc. tábore  
vo Flossenbürg, je možné, že gen. Viest i Golian boli odtransportovaní tam.“57 Pplk. 
gšt. V. Podhora v tomto spise zároveň oznamoval, že veliteľstvo 5. americkej armá-
dy jemu a mjr. gšt. J. Stanekovi vydalo povolenie „vypočúvať vo veci gen. Viesta 
a spol. všetkých nemeckých vedúcich osôb zpravodajskej služby, SS a členov Gesta-
pa, nachádzajúcich sa v zajateckých táboroch spojencov v Itálii.“ A v závere správy 
potom podčiarkol, že pátranie sa vedie „nielen o osude, ale nakoľko ide o národ-
ných hrdinov, aj po prípadných hroboch“.

Pátraním po generáloch sa popri orgánoch Ministerstva obrany zaoberal aj repa-
triačný odbor Ministerstva ochrany práce a sociálnej starostlivosti. V spolupráci 
s mjr. Graftom z oddelenia G-2 americkej pátracej služby v oblasti Heidelbergu ho 
vykonával styčný dôstojník repatriačného odboru kpt. Schein. Prvé informácie spo-
jeneckých generáloch významných dôstojníkoch nachádzajúcich sa v nemeckom 
zajatí kpt. Schein získal v pevnosti Königstein pri Drážďanoch. Stalo sa tak po-
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58 ABS Praha, f. 302, sign. 302/64/11.

59 HANZLÍK, František. K osudům generálů Jurecha, Malára, Viesta a Goliana. In Vojenské rozhledy, 1977, č. 
4, s. 152. ISSN 1210-329.

60 Koncentračný tábor Flossenbürg sa nachádzal v blízkosti česko-bavorskej hranice, severozápadne od hra-
ničného prechodu Rozvadov. Odhaduje sa, že v tomto tábore, ktorý bol považovaný za likvidačný, bolo 
medzi aprílom 1944 a 1945 vykonaných viac ako 1 500 rozsudkov smrti. Na začiatku apríla 1945, keď sa 
k Flossenbürgu začali približovať americké vojská, tu oddiel SS popravil napr. generála Hansa Ostera, 
admirála Wilhelma Canarisa, Rev. Dr. Dietricha Bonhoeffera, Dr. Karla Sacka, Dr. Theodora Strüncka 
a generála Friedricha von Rabenau, ktorí boli zapojení do pokusu o odstránenie A. Hitlera 20. júla 1944.
A. Motteta zatklo gestapo v roku 1943 a postupne ho väznilo v Paríži, Berlíne a vo Flossenbürgu. Odsúde-
ný bol na trest smrti, ktorý mu nemecké úrady po zákroku švajčiarskej vlády zmenili na doživotný žalár. 
O svedeckú výpoveď bol požiadaný prostredníctvom úradu československého delegáta v komisii Spoje-
ných národov pre vojnové zločiny. Správu o nej vypracoval legačný radca Dr. J. V. Klvaňa. Tamže, s. 153.

čas jeho počas návštev pevnosti, ktoré vykonal v dňoch od 21. septembra do 10. 
októbra 1945. Žiadna z tam získaných informácií však s osudom povstaleckých ge-
nerálov priamo nesúvisela. Službu konajúci americký dôstojník mu len oznámil, 
že podľa výpovedí oslobodených amerických a anglických vojnových zajatcov boli 
viacerí spojeneckí generáli a dôstojníci odsunutí do oblasti Fuldy a Karlsruhe. Dňa  
16. októbra kpt. Schein navštívil štátne zastupiteľstvo v Kasseli a 18. októbra väz-
nicu v Kule a vo Fulde. V Karlsruhe sa od miestneho trestného referenta dozvedel, 
že v zoznamoch zajatých spojeneckých dôstojníkov, zvyšky ktorých sa zachovali 
po veľkých náletoch spojeneckého letectva, sa meno žiadneho slovenského gene-
rála nenachádzalo. Rovnakú informáciu dostal aj vo Fulde, kde mu okrem iných 
osôb aj službukonajúci americký major povedal, že väznica aj s  jej archívmi bola 
značne zničená leteckými útokmi. V správe Ministerstva zahraničných vecí zo  
16. februára 1946 pre Ministerstvo národnej obrany o pátraní kpt. Scheina sa okrem 
už spomenutých skutočností písalo: „Navštívil veškeré vojenské věznice, které se 
nacházejí v oblasti 7. US armády. Nikde se nenašly záznamy o tom, že by uvedení 
důstojníci těmito věznicemi prošli. Věznice Königstein nemá vůbec žádné zázna-
my od r. 1944, ale podle údajů G-2 odvedly oddíly SS koncem roku 1944 z toho-
to vězení asi 300 vyšších důstojníků, většinou Poláků, Rusů, Srbů a Čechoslováků  
na neurčité místo. Po zjištění všech okolností nenašla se žádná směrodatná stopa 
po hledaných důstojnících.

Kapitán Schein vymohl si zvláštní povolení k návštěvě internačního tábora Sec-
kenheimu, kde jsou umístěni němečtí generálové, aby osobně vyslechl generála 
Liszta, který byl velitelem armády v oblasti Königsteinu. Ani touto metodou se ne-
podařilo obdržeti nějakou zprávu nebo zjistiti jakoukoliv okolnost, která by vedla 
na řádnou stopu. Též je v proudu pátrání v oblasti Kasselu, které se nedá považovati 
za skončené, ale dosavadní výsledky nevedly k žádnému závěru. Je větší pravděpo-
dobnost, že generál Viest a Golian jsou mrtvi. Dnes již jde jen o zjištění za jakých 
okolností zemřeli a kde jsou pohřbeni. Z uvedených důvodů pátrání v oblasti 7. US 
armády běží dále, jakož i všade tam, kam vedou, nebo povedou jakékoliv stopy.“ 58

Negatívnym výsledkom sa skončilo aj pátranie uskutočňované prostredníctvom čs. 
vojenskej misie pri spojeneckom velení, o čom svedčí správa misie z 18. júla 1945.59 

S viacerými informáciami o osudoch slovenských generálov v nemeckom za-
jatí sa na československom veľvyslanectve v Paríži prihlásil príslušník francúz-
skeho protifašistického odboja Armand Mottet, väznený v koncentračnom tábore  
vo Flossenbürgu60, do ktorého boli z Berlína pravdepodobne presunutí aj generáli 
Viest a Golian.
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61 Tamže, s. 153.
 V súvislosti s možným usmrtením generálov Viesta a Goliana vo Flossenbürgu sa v novembri 2003 v čes-
kých médiách objavila správa, že plzenskí archeológovia odkryli jamu po hromadnom hrobe v lokalite 
Stará knížecí huť pri Tachove, z ktorej bolo už v roku 1946 exhumovaných 37 obetí pochodov smrti. Našli 
v nej 15 párov obuvi väzňov, medzi ktorými bola aj „luxusní obuv, která mohla patřit vysoce postavené-
mu československému armádnímu důstojníkovi“. Jiří Donutil z právnickej fakulty plzenskej univerzity 
k tomu dodal: „Od našich německých přátel jsme získali informaci, že do této lokality ... přijel v dubnu 
1945 od koncentračního tábora nákladní automobil s mrtvými těly a četa pracovních vězňů z tábora vyko-
pala hluboký hrob, to nebylo pro pochody smrti obvyklé. Je proto možné, že Němci se snažili zakrýt sto-
py po popravených vojenských důstojnících uvězněných ve Flossenbürgu tím, že těla přihodili k vězňům 
pochodu smrti.“ J. Donutil sa domnieva, že  spomenutá „luxusná obuv“ mohla patriť jednému z dvoch vo-
jenských vodcov Slovenského národného povstania: „Je možné, že zastřelené generály jen Němci naložili 
na korbu a převezli je k místu hrobu, které bylo jen deset kilometrů od tábora.“ http://www.novinky.cz/
domaci/317785-mezi-botami-z-pochodu-smrti-je-i-obuv-zavrazdenych-vudcu-slovenskeho-povstani.html 

62 Literárny archív Slovenskej národnej knižnice, Martin, sign. 129 A 17.

63 HLOHOŠ, Jakub. Rudolf Viest. http://www.slovenskyportal.sk/index.php?action=st&h=Rudolf-Viest

A. Motet bol po príchode do Flossenbürgu daný do samoväzby v cele č. 37. „Ve ve-
dlejší cele č. 38 byli uvězněni dva ruští plukovníci a 4 čs. důstojníci (mělo jít o české 
a slovenské generály). Jedním z nich byl gen. Štefan Jurech, se kterým se A. Motteto 
osobně znal a potkával se s ním během vycházek na vězeňském dvoře. Tam si s ním 
předával zprávy nebo si vzájemně vyťukávali zprávy morseovkou na zeď nebo přes 
vodovodní trubku. Podle sdělení A. Motteta, který tyto informace získal od gen. 
Š. Jurecha, se v cele č. 36 nacházelo šest důstojníků české a slovenské národnosti, 
mezi nimiž byl i gen. A. Malár. A. Mottet s celou č. 36 spojení neměl a osobně niko-
ho z této cely neznal. Nicméně ze své cely viděl na dvůr, kde se prováděly popravy. 
A. Mottet svědeckou výpovědí potvrdil, že všichni vězni z cely č. 38: gen. Š. Jurech 
a tři další čs. důstojníci (údajně také generálové), a také všichni vězni z cely č. 36: 
šest čs. důstojníků včetně gen. A. Malára, byli společně v jeden den ve druhé polo-
vině března 1945 popraveni.“61

Inú verziu úmrtia generálov uviedol Tido Gašpar v liste Ferdinandovi Čatlošovi 
z 15. júna 1967: „Po vojne, v americkom koncentráku, prišli k nám asi traja nemeckí 
páni a predstaviac sa povedali nám, že keď nás počuli slovensky hovoriť, chceli by 
nám sdeliť, že v berlínskej väznici boli so slovenskými generálmi. Väznica bola an-
glo-američanmi zbombardovaná. Práve ten trakt, v ktorom boli slovenskí generáli, 
bol zničený. Generáli zahynuli. Povedal som to Rašlovi. To je všetko čo viem. Pamäť 
už slabne, ale na to, čo hovorím, sa ešte dobre pamätám.“62

Skutočnosť, že nie sú známe žiadne originálne dokumenty, ktoré by mohli jed-
noznačne objasniť okolnosti úmrtia povstaleckých generálov a jeho miesto, vytvá-
ra priestor na šírenie rôznych legiend, nedoložených relevantnými dôkazmi. Tak 
napríklad na stránkach internetu je možné nájsť takéto tvrdenie: „Po skončení  
2. svetovej vojny sa synovec Rudolfa Viesta Dušan rozhodol pátrať po osude oboch 
generálov. Nakoľko mu v tom československé orgány veľmi nepomohli, musel pát-
rať na vlastnú päsť. Podarilo sa mu zistiť, že po oslobodení koncentračného tábora 
vo Flossenbürgu Červenou armádou boli obidvaja generáli orgánmi NKVD oddelení 
od ostatných väzňov. Neskôr obdržal anonymný list podpísaný ako pplk. XY, ktorý 
ho upozorňoval na fakt, že obidvaja generáli sa nachádzajú pri Moskve v pracov-
nom tábore. V tom tábore boli internovaní aj ďalší občania Česko-Slovenska, predo-
všetkým vojenské osoby. Z tábora sa podarilo vyslobodiť plk. Urbana, ktorý synov-
covi Viesta potvrdil, že obidvaja generáli sa nachádzajú v Sovietskom zväze.63 Aby 
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64 Počas väznenia v Moskve bol  pplk. gšt. F. Urban vypočúvaný najmä v spojitosti s jeho pôsobením vo 
funkcii prednostu spravodajského oddelenia  veliteľstva VI. zboru predmníchovskej československej ar-
mády so sídlom v Košiciach a zo spolupráce s Nemcami, z ktorej bol obvinený po príchode na povstalecké 
územie na základe udania.  
Špeciálny pracovno-nápravný tábor č. 58 – Poťma sa nachádzal na území Mordvianskej  autonómnej re-
publiky (asi 600 km na východ  od Moskvy) a po vojne fungoval aj ako repatriačný tábor pre odsúdených 
zajatcov z nepriateľských armád. 

Pplk. gšt. F. Urban sa do Československa vrátil na konci augusta 1951.

65 JAŠEK,  KINČOK, LACKO,  Slovenskí generáli, ref. 20, s. 339.
Presnú citáciu vyjadrenia J. Golianovej a zdroj, z ktorého mala byť prevzatá autorom textu o gen. S. Ju-
rechovi, neuvádza.

sa vyhol opätovnému zatknutiu, nemohol veľmi o týchto skutočnostiach na slobode 
veľmi rozprávať. Je teda veľmi pravdepodobné, že osud obidvoch povstaleckých 
generálov sa naplnil v Sovietskom zväze.“ Ak by sa autor citovaného textu pokúsil 
o overenie jeho obsahu, nemohol by ignorovať skutočnosť, že koncentračný tábor 
vo Flossenbürgu 23. apríla 1945 neoslobodila Červená armáda, ale jednotky ame-
rickej armády. Zistil by, že po oslobodení sa Flossenbürg nachádzal v americkom 
okupačnom pásme a od začiatku júla 1945 do marca 1946 objekty bývalého kon-
centračného tábora americká armáda využívala ako zajatecký tábor pre príslušní-
kov SS. Pri kritickom prístupe k  tvrdeniu Ing. Dušana Viesta o oddelení generálov 
Viesta a Goliana v oslobodenom flossenbürskom tábore od ostatných väzňov a ich 
väznení v pracovnom tábore pri Moskve, musel by zapochybovať o jeho objektivite. 
V súčasnosti nie je nemožné overiť si, že títo dvaja generáli neboli v žiadnom pra-
covnom tábore pri Moskve ani v moskovskej väznici Butyrka, v ktorej sa od septem-
bra 1944 do januára 1947 nachádzali slovenskí generáli Ferdinand Čatloš a Jozef 
Turanec. Okrem nich v tejto väznici bol od konca septembra 1944 do konca augusta 
1945 držaný aj vyššie spomenutý pplk. gšt. František Urban, ktorého po odsúdení  
na 5 rokov väzenia premiestnili do špeciálneho pracovno-nápravného tábora NKVD 
č. 58 v Poťme.64 Aj preto je zarážajúce, že na šírení legendy o zavlečení generálov 
Viesta a Goliana do Sovietskeho zväzu, kde mali údajne zahynúť, sa podieľajú aj 
niektorí profesionálni historici. Ako príklad možno uviesť konštatovanie uvedené 
v knižnej publikácii s názvom Slovenskí generáli 1939 – 1945, ponúkajúce akoby 
najviac akceptovateľnú verziu zavŕšenia osudov nielen R. Viesta a J. Goliana, ale aj 
generálov Š. Jurecha a A. Malára: „Aj podľa vyjadrení manželky generála Goliana, 
publikovaných po páde komunistického režimu, boli všetci generáli vrátane Jure-
cha po vojne transportovaní do sovietskych gulagov, kde žili ešte istý čas. Útrapy 
sovietskych koncentrákov však neprežili a tak sa ich stopy končia v nekonečných 
sibírskych priestoroch.“65 
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Vec: Gen. Rudolf Viest a spol. – pátranie

Dňa 26.6.1945 MNO, hlavný štáb, zaslal veliteľstvu čsl. vojenských jednotiek 
v Itálii telegram, ktorým nariaďuje sa pátrať po osobe gen. Viesta, Goliana, Malára, 
Jurecha, mjr. Krátkeho a kpt. Petro.

Zatým bolo zistené nasledujúce:
a/ Gen. Rudolf Viest a gen. J. Golian:
Oba boli začiatkom novembra 1944 zradou dosiaľ neznámych ľudí zajatí SS-

oddielom údajne poblíž obce Bukovec, kde spali v jednej šope. Eskortovaní boli 
v putách do Bánskej Bystrice a odtiaľ do Bratislavy. Väznení boli vo väznici 
Krajského súdu na Ruskej ulici v Bratislave. Správcom väznice v tej dobe bol SS-
Untersturmführer Löbel.

Ich výsluch bol prevádzaný v prítomnosti K. H. Franka a výsluch prevádzal SS-
Obersturmbannführer Dr. Witiska v prítomnosti SS-Sturmbannführera Jozef Goltza, 
policajného ataché nem. vyslanectva v Bratislave SS-Hauptsturmführera Pappe 
a SS-Obersturmführera Fahrera. Kto bol ešte prítomný z úradníkov a dôstojníkov 
Gestapa nie je známe.

  Nie je presne známe kedy boli eskortovaní k hlav. úradu gestapa do Berlína, na 
Prinz Albrecht Str. č. 8. Väznení boli na I. poschodí. Vypočúvaní boli na oddelení 
IVb 2a v druhej polovici novembra 1944 a v decembri 1944. Výsluch viedla komisia, 
ktorej členovia boli: SS-Obersturmbannführer Kurt Lischka, SS-Sturmbannführer 
Dr. v. Schönenseifen, Untersturmführer Stahn /:kriminálny komisár:/. Okrem toho 
boli prítomní kriminálni komisári Laishke a asistent Wochian.

Vo väznici hlav. úradu Gestapa na Prinz Albert Strasse boli až do polovice februá-
ra 1945. Boli odtransportovaní na neznáme miesto. Preslýchali sa správy, že boli 
odvedení na pevnosť Königstein, ale tieto boli vyvrátené gréckymi generálmi /:gen 
Papagos, gen. Dedes, gen. Pitsikas, gen. Kosmas a Bakapulos:/, že na pevnosť 
Königstein neboli vôbec privedení. Zvlášť fen. Papagos potvrdil túto správu, 
nakoľko bol osobným priateľom gen. Viesta.

Nakoľko hlavný úrad Gestapa odpravoval politických väzňov v konc. tábore Flö-
ssenburg, je možné, že Viest i Golian boli odtransportovaní tam. ...

Bosco Chiesanuova, 10. júla 1945

Slovenská národná rada
B r a t i s l a v a

Doč. veliteľ čs. voj. jednotiek v Itálii
plk. gšt. Václav Podhora

Veliteľstvo čs. voj. jednotiek
v Taliansku

Čj. 16.050/Dôv. 2. oddel.1945
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G E N E R Á L  R U D O L F  V I E S T  V   R O K O C H  D R U H E J  S V E T O V E J  V O J N Y

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

Z á p i s n i c a

napísaná dňa 14. mája 1947 na Povereníctve vnútra, VII. odbor, v Bratislave v prí-
tomnosti podpísaných. Vypočúvaný je:

Kurt  L i s c h k a,

nar. 16. VIII. 1909 v Breslau, príslušný tamtiež, ženatý, ev. a. v., národnosti ne-
meckej, zamestnaním vl. radca a Obersturmbannführer Reichssicherheitshaup-
tamtu v Berlíne ...

  ... Pamätám sa, že na našom úrade boli vypočúvaní gen. V i e s t, gen.  G o l i a n, 
gen.  M a l á r, prof. K a r v a š a myslím i mjr. S t a n e k.

Bol som prednostom oddelenia, v ktorom sa vyhodnocovali spravodajsky všetky 
veci, ktoré by mohli zaujímať vojenské veliteľstvá a pop spracovaní boli tieto pa-
tričným veliteľstvám hlásené k ďalšiemu použitiu. Z tohto dôvodu dostával som 
postupne ako pokračoval výsluch gen. Viesta a Goliana ich zápisnice na hodnote-
nie a po spracovaní som posielal správy na gen. Štáb alebo na Hlavné veliteľstvo 
armády. S menovanými generálmi som neprišiel vôbec do styku. lebo som ich ne-
vypočúval, ale videl som ich, lebo ich výsluch prevádzal krim. taj. S t a h n, ktorý 
pracoval tiež na oddelení 4 centrálneho úradu. ...

  ... Prednostom oddelenia, kde patrili gen. Viest a gen. Golian, t. j.  odd. 4, bol 
Gruppenführer Müller, s ktorým som sa poslednýkrát stretol 21. apríla 1945 v Berlí-
ne, ktorý neevakuoval s našim oddelením do Hofu pri Mníchove, ale ostal v Berlíne 
a mám za to, že tam padol. Pokiaľ sa pamätám, hovoril mi o poprave týchto dvoch 
generálov sám Müller, čo nemôžem ale s určitosťou potvrdiť, ale viem určite, že 
keď boli popravení, príkaz k tomu mohol dať jedine Müller ako prednosta úradu 
4 a viem tiež to, že poprava nemohla byť prevedená pred koncom januára 1945. ...





z o s t a v i l  M i l o s l a v  Č a p l o v i č

O b r a z o v á  p r í l o h a
 

R u d o l f  M i c h a l  V i e s t  
19 3 9  –  19 4 5
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R U D O L F  M I C H A L  V I E S T  1 9 3 9  –  1 9 4 5

Výzva slovenských 
legionárov  adresovaná 
Snemu Slovenskej 
krajiny 14. marca 1939. 
K jej signatárom patril 
aj Rudolf Viest. 

Výzva slovenských 
legionárov  adresovaná 

Snemu Slovenskej krajiny 
14. marca 1939. Strojopisný 

prepis (LA SNK Martin)
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O B R A Z O V Á  P R Í L O H A

Zo súkromného listu 
generála Rudolfa Viesta, 

adresovaného rodine 
po jeho odchode do 

exilu v roku 1939

Paríž, 24. september 1939. Na obr. zľava: diplomat Maurice Dejean, gen. Sergej Ingr, 
Dr. Edvard Beneš a gen. Rudolf Viest nad mapou Európy. Fotograf: Bailó Gerald
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R U D O L F  M I C H A L  V I E S T  1 9 3 9  –  1 9 4 5

Generál Viest sa podpisuje do zlatej knihy v Béziers, kde sídlilo veliteľstvo 1. čs. divízie 
vo Francúzsku. Autor snímky významný český fotograf  Ladislav Sitenský, 1939.

Dr. Edvard Beneš a generál Rudolf Viest v Paríži 14. októbra 1939
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O B R A Z O V Á  P R Í L O H A

Prehliadka československých dobrovoľníkov v Agde vo Francúzsku na jeseň 1939

Podobizeň Rudolfa Viesta 
v januári 1940 v Paríži. 
Fotograf: AralPhoto L. 

Aigner & L. Aczéi, Paríž
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R U D O L F  M I C H A L  V I E S T  1 9 3 9  –  1 9 4 5

Veliteľ 1. čs. divízie vo Francúzsku generál Rudolf Viest (vpravo) so štábnym kapitánom 
Pospíšilom (vľavo) na veliteľstve divízie v juhofrancúzskom meste  Béziers v januári 1940

Veliteľ 1. čs. divízie vo Francúzsku generál Rudolf Viest (vpravo) 
v rozhovore s francúzskym generálom Mathievetom (vľavo) v tábore 
čs. vojska v juhofrancúzskom meste Agde v januári 1940
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O B R A Z O V Á  P R Í L O H A

Slávnostný obed v Agde na počesť príchodu gen. Rudolfa 
Viesta (sedí uprostred), 15. január 1940

Prehliadka československých vojakov vo Francúzsku. Agde, 19. február 1940
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R U D O L F  M I C H A L  V I E S T  1 9 3 9  –  1 9 4 5

Divízny generál Rudolf 
Viest v civilnom oblečení 

vo Francúzsku. Paríž 1940, 
foto Rudolf Schmidr

Slávnostné odovzdávanie 
štandardy jednotkám  
1. čs. divízie vo Francúzsku. 
Agde 19. februára 1940. 
Štandardu odovzdáva divízny 
generál Rudolf Viest.
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O B R A Z O V Á  P R Í L O H A

Veliteľ 1. čs. divízie vo Francúzsku generál Rudolf Viest (prvý zľava) a francúzsky 
generál Louis Eugéne Faucher (v strede) na prehliadke čs. zmiešaného 
priezvedného oddielu v juhofrancúzskom mestečku Roquefort, 9. marec 1940

Veliteľ 1. čs. divízie vo Francúzsku div. gen. Rudolf Viest (uprostred)  
u čs. zmiešaného priezvedného oddielu. Francúzsko, Roquefort, 9. marec 1940



RU
DO

LF
 M

IC
HA

L 
VI

ES
T

70

R U D O L F  M I C H A L  V I E S T  1 9 3 9  –  1 9 4 5

Veliteľ 1. čs. divízie vo Francúzsku divízny generál Rudolf Viest  
vyznamenáva čs. vojakov, 1940.

Arras, 9. máj 1940. Venovanie bojovej zástavy 1. pešiemu pluku 1. čs. 
divízie vo Francúzsku. Zľava plk. Jan Kratochvíl, gen. Rudolf Viest, 
plk. Karel Janouch, Juraj Slávik, neznámý a gen. Sergěj Ingr
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O B R A Z O V Á  P R Í L O H A

Príchod veliteľa 1. čs. 
divízie vo Francúzsku 

div. gen. Rudolfa Viesta 
(vpravo)  k 1. čs. pešiemu 
pluku v juhofrancúzskej 

obci Pézenas v roku 1940

Rudolf Viest v spoločnosti brigádneho generála Josefa Slezáka ((vpravo) a vľavo 
divízny generál Jaroslav Čihák (krycie meno Znamenáček) nad mapou v čs. 
výcvikovom tábore Cholmondeley 9. júla 1940
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R U D O L F  M I C H A L  V I E S T  1 9 3 9  –  1 9 4 5

Členovia Československej štátnej rady v Londýne,  
generál Rudolf Viest a generál Sergěj Ingr, 1941

Rudolf Viest (uprostred) na zájazde do Leamingtonu, 6. novembra 
1940, pri príležitosti prevzatia ambulancie od amerických krajanov
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O B R A Z O V Á  P R Í L O H A

Čiastočný 
pohľad na hostí 

zúčastnených  
na otvorení 
výstavy čs. 

armády  
v Edinburghu  

9. januára 1942. 
Rudolf Viest 

druhý sprava

Štátny minister čs. exilovej vlády div. gen. Rudolf Viest (tretí zľava)  
na otvorení výstavy o činnosti čs. vojska v zahraničí (Poľsko, Francúzsko,  
V. Británia) v rokoch 19131941. Veľká Británia, Edinburgh,  9. január 1942
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R U D O L F  M I C H A L  V I E S T  1 9 3 9  –  1 9 4 5

Rudolf Viest pri otvorení výstavy v škótskom meste Aberdeen 22. mája 1942

Štátny minister a zástupca ministra národnej obrany čs. exilovej vlády vo Veľkej Británii  
div. gen. Rudolf Viest (v prvom rade v strede)  s dôstojníkmi spojeneckých armád, Londýn 1942
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O B R A Z O V Á  P R Í L O H A

Potvrdenie Obvodného notárskeho úradu v Revúcej z 8. júla 1942 o vymazaní zo zoznamu 
príslušníkov tamojšej obce na základe odňatia slovenského občianstva.  
Obvodný notársky úrad Revúca, 8. júla 1942.

Rudolf Viest (druhý zľava) na návšteve u Sira Thomasa Cooka 5. júla 1942
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R U D O L F  M I C H A L  V I E S T  1 9 3 9  –  1 9 4 5

Harrowbeer  
26. september 1942. 
Generál Rudolf Viest 
vyznamenáva pilotov 
312. čs. stíhacej perute.

Prehliadka 312. čs. stíhacej perute v RAF Harrowbeer v juhozápadnom Anglicku v septembri 
1942, pri príležitosti 2. výročia vzniku perute (5.9.1940). Prehliadku vykonáva divízny generál 
Rudolf Viest (vpredu vpravo) v sprievode hlavného inšpektora čs. letectva vo Veľkej Británii 
generála letectva Karla Janouška (za Viestom) a veliteľa perute kpt. let. Jana Čermáka (vzadu 
vľavo). Veľká Británia, Harrowbeer, 26. sepetember 1942
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O B R A Z O V Á  P R Í L O H A

Dokument o odňatí slovenského 
štátneho občianstva Rudolfovi 

Viestovi. Župný úrad v Banskej 
Bystrici, 24. január 1943

Čs. exilová vláda v Londýne 
po reorganizácii 13. novembra 
1942. Zľava doprava: minister 
sociálnych vecí J. Bečko, minister 
spravodlivosti J. Stránský, minister 
poľnohospodárstva J. Lichner, 
minister financií L. Feierabend, 
minister vnútra J. Slávik, štátny 
minister H. Ripka, 7. minister 
hospodárstva F. Němec, 8. štát. 
minister gen. Rudolf Viest, minister 
národnej obrany gen. Sergěj Ingr,  
minister zahraničných vecí Jan 
Masaryk. V popredí v strede  
čs. exilový prezident Dr. Edvard 
Beneš, v popredí vpravo predseda 
čs. exilovej vlády Msgr. Jan Šrámek
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R U D O L F  M I C H A L  V I E S T  1 9 3 9  –  1 9 4 5

Generál Rudolf Viest (tretí sprava) na prehliadke čs. továrne 
vojnovej výroby v Treforeste, 18. február 1943

Štátny minister a zástupca ministra národnej obrany čs. exilovej vlády div. gen. Rudolf 
Viest (v prvom rade druhý zľava) pred začatím prehliadky čs. továrne vojnovej výroby 
v Treforeste. Veľká Británia, Južný Wales,  18. február 1943
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O B R A Z O V Á  P R Í L O H A

Štátny minister a zástupca ministra národnej obrany čs. exilovej vlády generál Rudolf Viest  
(v popredí) na privítaní čs. dobrovoľníkov, ktorí prišli do Veľkej Británie zo Stredného 
východu. St. Athan, Wales, 6. júl 1943

Odňatie slovenského štátneho 
občianstva Rudolfovi Viestovi. 

Záznam v matrike narodených. 
Ministerstvo vnútra Bratislava, 

22. februára 1943
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R U D O L F  M I C H A L  V I E S T  1 9 3 9  –  1 9 4 5

List generála Rudolfa 
Viesta adresovaný 

9. augusta 1943 
Vladimírovi Hurbanovi, 

ktorý počas vojny 
v USA udržiaval aj 

kontakty s americkým 
prezidentom 

Franklinom D. 
Rooseveltom. Najmä 

jeho pričinením 
sa zaslúžil o to, 

že americká 
administratíva 

napokon uznala 
čs. exilovú vládu, 

vedenú Dr. Edvardom 
Benešom v Londýne.
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O B R A Z O V Á  P R Í L O H A

Gen. Rudolf Viest (vpravo) pri príležitosti privítania čs. dobrovoľníkov  
zo Stredného východu na základni RAF v St. Athan, južný Wales, 6. júl 1943

Banská Bystrica. Budova Veliteľstva 1. čs. armády na Slovensku
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R U D O L F  M I C H A L  V I E S T  1 9 3 9  –  1 9 4 5

Portrét divízneho 
generála Rudolfa 
Michala Viesta

Rádiorozkaz 
k vypuknutiu 
SNP „Začnite 

s vysťahovaním“,  
29. august 1944
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O B R A Z O V Á  P R Í L O H A

Mobilizačná vyhláška Veliteľstva 1. čs. armády na Slovensku, 5. september 1944 
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R U D O L F  M I C H A L  V I E S T  1 9 3 9  –  1 9 4 5

Členovia čs. vládnej delegácie pre oslobodené územie na čele s poslancom Františkom 
Nemcom. Sprava: Prokop Drtina, František Uhlíř, František Hála, div. gen. Rudolf Viest, 
František Němec, plk. Vladimír Přikryl (veliteľ 2. čs. sam. brigády), brig. gen. Bohumil 
Boček, Bohumil Laušman, div. gen. Antonín Hasal a pplk. Viliam Lichner (zástupca 
veliteľa 2. čs. sam. paradesantnej brigády. Kroščenko, september 1944

Krosčenko, koniec septembra 1944. Divízny generál Rudolf Viest (prvý zľava), divízny 
generál Antonín Hasal (druhý zľava) a brigádny generál Bohumil Boček (tretí zľava). 
Vpravo pplk. gšt. Jan Pernikář
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O B R A Z O V Á  P R Í L O H A

Divízny generál Rudolf Viest  
na veliteľstve 1. čs. armády na 
Slovensku. Banská Bystrica, 
október 1944

Divízny generál Rudolf Viest, člen 
Slovenskej národnej rady a veliteľ 

1. čs. armády na Slovensku. 
Banská Bystrica, október 1944
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R U D O L F  M I C H A L  V I E S T  1 9 3 9  –  1 9 4 5

Generál Rudolf Viest pri prejave v Slobodnom slovenskom vysielači  
v Banskej Bystrici 8. októbra 1944 
 

Slovenské národné povstanie. Veliteľ 1. čs. armády na Slovensku  divízny generál Rudolf Viest 
a redaktor Ctibor Kováč počas vysielania v Slobodnom slovenskom vysielači v Banskej Bystrici, 
október 1944
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O B R A Z O V Á  P R Í L O H A

Politickí a vojenskí činitelia Povstania v Banskej Bystrici na jeseň 1944

Štábny kapitán zdrav. v zál. MUDr. Ludvík Nábělek, vedúci propagačného oddielu 1. čs. 
armády na Slovensku a divízny generál Rudolf Viest, veliteľ 1. čs. armády na Slovensku. 
Banská Bystrica, október 1944
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R U D O L F  M I C H A L  V I E S T  1 9 3 9  –  1 9 4 5

Prejav veliteľa 1. čs. armády na Slovensku generála Rudolfa Viesta na slávnostnom 
zhromaždení Slovenskej národnej rady v Banskej Bystrici 10. októbra 1944
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Z posledného rozkazu veliteľa 1. čs. armády na Slovensku, generála Rudolfa Viesta, 
Donovaly 28. októbra 1944
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R U D O L F  M I C H A L  V I E S T  1 9 3 9  –  1 9 4 5

Generáli Rudolf Viest a Ján Golian pri vypočúvaní na štábe EK 14 v Banskej Bystrici

Generáli Rudolf Viest a Ján Golian prichádzajú na štáb Einsatzkommanda 14 (EK 14)  
po zaistení 3. novembra 1944 v Pohronskom Bukovci.
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Generáli Rudolf Viest a Ján Golian vypočúvaní generálom SS H. Höflem  
(prvý zľava) v Bratislave v novembri 1944

Generáli Rudolf Viest a Ján Golian vypočúvaní generálom SS Hermanom Höflem  
v Bratislave v novembri 1944
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R U D O L F  M I C H A L  V I E S T  1 9 3 9  –  1 9 4 5

Spomienkové podujatie na generála Rudolfa Viesta, ktoré usporiadala ŽIVENA v Bratislave. 
Pohľad na obecenstvo v malej dvorane Reduty, 15. október 1946

Pamätník Rudolfovi Viestovi a Jánovi Golianovi  (v popredí) 
vo Zvolene po roku 1945. Súdobé foto
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Súrodenci Rudolfa Viesta, 
bratia Ivan a Dušan, sestry 

Oľga a Anna. Foto po druhej 
svetovej vojne

Spomienkové podujatie na generála 
Rudolfa Viesta, ktoré usporiadala 
ŽIVENA v Bratislave. Na snímke generál 
Ambruš hovorí o generálovi Viestovi,  
15. október 1946
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Pri príležitosti 26. výročia 
vypuknutia  SNP odhalili 
v Košiciach na vtedajšej budove 
ONV opätovne pamätnú 
tabuľu gen. Viestovi, ktorý tam  
pôsobil v rokoch 1937  1938. 
Košice 31. august 1970

Slávnostné odhalenie pamätnej 
tabule armádnemu generálovi 

in memoriam Rudolfovi Viestovi 
v Košiciach, ktorá bola neskôr 
odstránená, 12. október 1947
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Pamätník Rudolfovi Viestovi 
a Jánovi Golianovi vo Zvolene 

po rekonštrukcii 26. augusta 
1994. Znovu odhalený pri 

príležitosti 50. výročia SNP.

Slávnostné odhalenie 
pamätnej tabule veliteľom 
povstaleckej armády 
generálom Jánovi Golianovi 
a Rudolfovi Viestovi počas 
osláv 46. výročia SNP. Banská 
Bystrica, 29. august 1990
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R U D O L F  M I C H A L  V I E S T  1 9 3 9  –  1 9 4 5

Rodinná hrobka Viestovcov na cintoríne 
Kozia brána v Bratislave. Symbolické miesto 
posledného odpočinku generála, ktorého miesto 
úmrtia nie je dodnes hodnoverne doložené.
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Vyznamenania  
armádneho generála in memoriam  

Rudolfa Viesta

P e t e r  Š u m i c h r a s t

1 R. Viest  ako jediný Slovák dosiahol v predvojnovej čs. brannej moci generálsku vojenskú hodnosť 
a funkciu veliteľa zboru. CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. 
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 259-260. ISBN 978-80-89523-20-7. 

2 K životným osudom arm. gen. in memoriam R. Viesta pozri napr.: ŠTEFANSKÝ, Václav. Armáda v Sloven
skom národnom povstaní. Bratislava 1984; JABLONICKÝ, Jozef. Povstanie bez legiend. Dvadsať kapitol o prí
prave a začiatku Slovenského národného povstania. Bratislava : Obzor. 1990. ISBN 80-215-0077-8; STEHLÍK, 
Eduard – LACH, Ivan. Vlast a čest byly jim dražší nežli život. Praha 2000, s. 208-209. ISBN  80-86011-12-7; 
Zápisky generála Rudolfa Viesta./ Ed.: Stanislav, Ján – Gajdoš, Milan. Bratislava : VIA MO SR, 2002. ISBN 
80-88842-58-1; KORČEK, Ján. Rudolf  Viest. Česť vojaka a generála. In Michálek, Slavomír – Krajčovičová, 
Natália (ed.). Do pamäti národa. Osobnosti slovenských dejín prvej polovice 20. storočia. Bratislava : VEDA, 
2003, s. 647-650. ISBN 80-224-0771-2; Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Hl. red.: 
Láník, Jaroslav; ved. slov. časti: Čaplovič, Miloslav. Praha – Bratislava : Vojenský historický ústav Praha 
– Vojenský historický ústav Bratislava, 2005, s. 317-318. ISBN 80-7278-233-9; Štaigl, Jan a kol. Generáli. Slo
venská vojenská generalita 1918 – 2009. Bratislava 2009, s. 206. ISBN 978-80-89169-17-7; MASKALÍK, Alex. 
Elita armády. Československá vojenská generalita 1918 – 1992. Košice : HWSK, s. r. o. v spolupráci s VHÚ, 
2012, s. 641. ISBN 978-80-970941-0-2; CSÉFALVAY,  a kol. Vojenské osobnosti, ref. 1., s. 259-260. 

Významný revúcky rodák, armádny generál in memoriam Rudolf Viest, zasvätil svoj 
život strastiplnej vojenskej službe ako najčestnejšej službe svojej vlasti a národu. 
O tom, že vojenskej službe venoval všetok svoj um a fyzické sily, jednoznačným 
spôsobom vypovedá nielen jeho hodnostný postup a kariérny rast1, ale aj množstvo 
zväzových, rezortných a štátnych vyznamenaní, ktorým bol jeho príkladný výkon 
vojenskej služby náležitým spôsobom oceňovaný. 

V tejto súvislosti treba osobitne zdôrazniť, že tieto, v mnohých prípadoch význam-
né ocenenia mu boli udelené nielen počas jeho činorodého života, ale aj posmrtne, 
t. j. v čase po jeho hrdinskej smrti v nemeckom zajatí.2 

V dochovaných osobných záznamoch R. Viesta, tohto verného syna slovenského 
národa, ktoré sú odborne spravované v slovenských a zahraničných špecializova-
ných štátnych archívoch, ale aj na stránkach vedeckých, vedecko-populárnych pub-
likácií a publicistických článkoch venovaných tejto významnej osobnosti vojenskej 
minulosti Čechov a Slovákov, nachádzame cenné informácie o československých, 
slovenských a zahraničných vyznamenaniach, ktoré mu boli udelené.  
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3 Názov radu v ruskom jazyku – Императорский Орден Святой Анны. Založený vojvodom Karolom 
Friedrichom Holstein-Gottorpom v roku 1735. Rad mal štyri triedy: 1. trieda – veľkostuha cez pravé rame-
no, hviezda vpravo; 2. trieda – pri krku; 3. trieda  – na prsiach; 4. trieda – od r. 1835 – radový kríž pripev-
nený na šabli. Rad sv. Anny bol rodinným radom dynastie Romanovcov, resp. Romanov-Holstein-Gottorp. 
LOBKOWICZ, František. Encyklopedie řádů a vyznamenání. Praha : Libri, 1999, s. 154-155. ISBN 80-
85983-71-0;  DUROV, V. A. Ruská a sovětská vojenská vyznámenání. Praha : Naše vojsko, 2006, s. 7. ISBN 
80-206-0839-7.

4 Podľa záznamov uvedených v jeho kvalifikačnej listine mu tento Rad udelili dvakrát, a to v r. 1916 (roz-
kazom č. 68/1916 veliteľa ruského XLVII. armádneho zboru) a v r. 1919 (rozkazom č. 96/1919 veliteľa 7. 
streleckého pluku). VÚA-VHA, fond osobních spisů, osobný spis arm. gen. in memoriam R. Viesta.

Podľa záznamov v jeho legionárskom (poslužnom) spise mu v r. 1918 udelili Rad sv. Anny IV. stupňa 
s mečmi a stuhami za boje v srbskej armáde v Dobrudži a v r. 1919 Rad sv. Anny III. stupňa  s mečmi. 
VÚA-VHA, fond KLeg-S, legionársky (poslužný) spis R. Viesta.

5 Názov vyznamenania v srbskom jazyku – Mедаља за храброст Милош Обилић. Založená kráľom Srbska 
Petrom I. Karađorđevićom dňa 12. júla 1913. Po prvýkrát bola udeľovaná počas krátkej, ale víťaznej vojny 
s Bulharskom v roku 1913, za osobnú statočnosť alebo za chrabrosť v boji proti nepriateľovi. Neskôr ju 
udeľovali nielen vlastným, ale aj spojeneckým vojakom, a to počas prvej svetovej vojny, ale aj druhej sve-
tovej vojny. In http://forum.valka.cz/topic/view/64386/Medaile-za-chrabrost-Milose-Obilice

6 Názov vyznamenania vo francúzskom jazyku – Croix de guerre. Francúzsky vojnový kríž bol založený 
v roku 1915. Udeľoval sa za statočnosť v boji jednotlivcom, vojenským jednotkám, ale aj mestám a ob-
ciam. LOBKOWICZ, Encyklopedie řádů a vyznamenání, ref. 3, s. 76.

7 Založený na základe návrhu gen. Milana Rastislava Štefánika, ministra vojny republiky Československej. 
Z tohto dôvodu sa vyznamenanie neoficiálne nazývalo „Rad Štefánika“. LOBKOWICZ, Encyklopedie řádů 
a vyznamenání, ref. 3, s. 63; Purdek, Imrich. Československá vojenská symbolika v rokoch 1914 – 1939. 
Bratislava : VHÚ, 2013, s. 123-124.  ISBN 978-80-89523-23-8; ORIÁN, Edmund (ed.). Československá legie 
v Rusku 1914 – 1920. Díl I. Praha : Epoque 1900, Naše vojsko, VÚA a VHÚ, 2014. s. 98-100.  ISBN 978-80-
206-1413-1.

8 Založený dekrétom dočasnej vlády krajín československých v Paríži dňa 7. novembra 1918 ako najvyššie 
československé vojenské vyznamenanie udeľované za statočnosť v bojoch za slobodu Československa. 
Zákonom č 61/1918 Sb. z. a n. jímž se zrušují šľechtictví, řády a tituly z 10.12.1918 boli v Českosloven-
sku  pôvodne zrušené všetky rady a vyznamenania a čs. občania nemohli prijímať cudzie vyznamenania, 
pokiaľ boli zákonom zrušené. Až zákonom č. 243/1920 Sb., kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, 
řádů a titulů v znení zákona č. 268/1936 Sb. došlo k zmene zákona č. 61/1918 Sb. z. a n. v tom smere, 
že uvedený zákon sa nevzťahoval na  „čestné odznaky zavedené na pamäť šťastne skončených bojov 
za slobodu československého národa alebo ako uznanie za zásluhy a vznik a vývoj zriadenia samostat-
ného štátu československého“. ORIÁN,  Československá legie, ref. 7, s. 105-109;  http://www.nobilitas.
sk/HTML%20Nobilitas /Legislativa %20sk/02%20Slachtictvo/243_1920znp%20sk.pdf; https://www.
beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam ?documentId=onrf6mjzgiyf6mrugmwtc; LOBKOWICZ, 
Encyklopedie řádů a vyznamenání, ref. 3, s. 64.

9 Názov medaily v srbo-chorváto-slovinčine – Spomenica rata 1914 – 1918. Medaila bola zriadená 1.12.1920. 
In  http://forum.valka.cz/topic/view/81157/Pametni-medaile-na-valku-1914-1918.

10 Názov radu vo francúzskom jazyku – Ordré de la Légion d´Honneur. LOBKOWICZ,  Encyklopedie řádů 
a vyznamenání, ref. 3, s. 72-74.

Vychádzajúc z nich možno konštatovať, že arm. gen. in memoriam R. Viestovi 
za účasť v bojoch v prvej svetovej vojne na strane Dohodových mocností, službu 
v čs. légiách v Rusku, ako aj za príkladný výkon vojenskej služby v čs. brannej moci 
v medzivojnovom období, udelili, resp. prepožičali tieto československé a zahranič-
né vyznamenania: ruský Rad sv. Anny III. stupňa3 s mečmi a mašľou, ktorý mu bol 
udelený dvakrát4, srbskú Zlatú medailu za chrabrosť Miloša Obiliča5, francúzsky 
Vojnový kríž so zlatou hviezdou6, Československý Rad Sokola s mečmi7, Českoslo-
venský vojnový kríž 1914 – 1918 s lipovou ratolesťou8, srbskú Pamätnú medailu na 
vojnu 1914 – 1918 Spomenica9, francúzsky Rad Čestnej légie V. stupňa (rytier)10, čs. 
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11 Oficiálny názov medaily je Medzispojenecká víťazná medaila – Medaille interallié de la victoire, ktorá 
bola zriadená na návrh francúzskeho maršala Ferdinanda Focha, vrchného veliteľa spojeneckých síl vo 
Francúzsku, rozhodnutím mierovej konferencie v Paríži dňa 24. januára 1919. Ide o spoločnú medailu 
krajín, ktoré sa ako spojenci na strane Dohody zúčastnili 1. svetovej vojny. LOBKOWICZ,  Encyklopedie 
řádů a vyznamenání, ref. 3, s. 65; PURDEK, Československá vojenská symbolika, ref. 7, s. 125. 

12 Názov vyznamenania v anglickom jazyku – Military Cross. Britský Vojnový kríž bol zriadený 28. decem-
bra 1914. Vojenský kríž (M.C.) je ekvivalentom vyznamenania pre pozemné vojsko, tak ako Distinguished 
Service Cross (D.S.C.) pre námorníctvo a Distinguished Flying Cross (D.F.C.) pre letecké sily. In http://
www.greatwar.co.uk/medals/ww1-gallantry-awards.htm#MC.

13 Názov medaily v rumunskom jazyku – Medaila „Crucea comemorativă a războiului 1916-1919“. SAFTA, 
Ion – JIPA, Rotaru – VELTER, Tiberiu – MARINESCU, Floricel. Decoraţii Româneşti de război 18601947. 
Bukurešť : Editura Universitaria, 1993, s. 142-143. ISBN 973-95217-6-2; http://forum.valka.cz/topic/
view/94572

14 Československá revolučná medaila bola zriadená dekrétom prezidenta republiky Československej, 
ktorý podpísal v jeho zastúpení minister pre veci zahraničné v Paríži dňa 1. decembra 1918. In http://
www.nobilitas.sk/HTML%20Nobilitas/Legislativa%20sk/02%20Slachtictvo/243_1920znp%20sk.pdf; 
LOBKOWICZ,  Encyklopedie řádů a vyznamenání, ref. 3, s. 64. 

15 Názov radu v srbskom jazyku –  Орден Светог Саве. Rad bol založený srbským kráľom Milanom I. Obre-
novičom v r. 1883, k pocte svätca a arcibiskupa Sávu Srbského. Pôvodne bol radom Srbského kráľovstva, 
neskôr bol prevzatý aj novovzniknutým Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov v roku 1918, v roku 
1929 premenovaným na Juhoslovanské kráľovstvo. Rad zanikol po páde monarchie v roku 1945. Rad bol 
po 1. svetovej vojne hojne udeľovaný dôstojníkom spojeneckých armád, ako aj množstvu čs. generálov 
a dôstojníkov. LOBKOWICZ, Encyklopedie řádů a vyznamenání, ref. 3, s. 174-175; http://forum.valka.cz/
topic/view/90021/Rad-Sv-Savy

16 Názov radu v rumunskom jazyku – Ordinul Steaua României. Rad Rumunskej hviezdy bol zriadený de-
krétom č. 1108 vtedy ešte rumunského kniežaťa Carola I dňa 10.5.1877 ako záslužný rád, ktorý sa udeľo-
val aj za vojenské zásluhy. SAFTA, JIPA,  VELTER, MARINESCU,  Decoraţii Româneşti, ref. 13, s. 38-53; 
LOBKOWICZ, Encyklopedie řádů a vyznamenání, ref. 3, s. 150.

17 Názov  radu v rumunskom jazyku – Ordinul Coroana României. Rad vznikol v roku 1881 a zanikol spolu 
s rumunskou monarchiou v roku 1947. Safta, Jipa, Velter, Marinescu,  Decoraţii Româneşti, ref. 13, s. 54-
65; LOBKOWICZ, Encyklopedie řádů a vyznamenání, ref. 3, s. 150-151; In http://forum.valka.cz/topic/
view/59196#393453

18 Názov radu v srbo-chorváto-slovinčine – Orden Jugoslavenské krune. Založený juhoslovanským kráľom 
Alexandrom I. dňa 5. apríla 1930. Udeľoval sa za vykonané služby v prospech štátu a kráľovskej rodine 
vlastným občanom, ako aj cudzincom. Rad Juhoslovanskej Koruny IV. triedy bol R. Viestovi udelený 
v roku 1931.

medailu Víťazstva11, anglický Vojnový kríž12, rumunskú medailu Pamätný kríž na 
vojnu 1916 – 191913, Československú revolučnú medailu14, srbský Rad svätého Sávu 
III. tr. (komandér)15. 

 V 20. – 30. rokoch minulého storočia sa ako príslušník čs. vojenskej diplomacie 
významným spôsobom podieľal na spolupráci čs. armády s juhoslovanskou armá-
dou a rumunskou armádou v rámci tzv. Malej dohody, resp. pôsobil ako vojenský 
atašé v Poľsku. 

Vrcholní predstavitelia týchto štátov ho za jeho podiel pri rozvoji bilaterálnych 
vzťahov dekorovali nasledovnými radmi: Rad Rumunskej hviezdy III. triedy (ko-
mandér) za vojenské zásluhy v dobe mieru16, Rad Rumunskej Koruny III. triedy (ko-
mandér)17, Rad Juhoslovanskej Koruny IV. stupňa (dôstojník)18 a poľský rad Polonia 
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19 Názov radu v poľskom jazyku – Order Odrodzenia Polski. Založený v roku 1921. Je udeľovaný za vyni-
kajúce zásluhy v službách štátu a spoločnosti, a to najmä za vynikajúce výsledky vo verejnej činnosti 
vykonávané v prospech krajiny, za mimoriadny prínos k posilneniu suverenity a obrany štátu, pre rozvoj 
národného hospodárstva, verejné služby, za vynikajúcu prácu vedeckej, literárnej a umeleckej oblasti, 
za mimoriadny prínos k rozvoju spolupráce s ostatnými štátmi a národmi. In http://www.prezydent.pl/
prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia/ordery/order-odrodzenia-polski/ 

20 Rad Juhoslovanskej Koruny II. triedy bol R. Viestovi udelený v roku 1938.

21 Veliteľ 1. čs. divízie vo Francúzsku, veliteľ 1. čs. armády na Slovensku.

22 Člen Československého národného výboru v Paríži, štátny tajomník Ministerstva národnej obrany ČSR – 
člen Štátnej rady republiky Československej v Londýne, štátny minister Ministerstva národnej obrany ČSR 
– člen Štátnej rady republiky Československej v Londýne, zástupca vládneho delegáta pre oslobodené 
územie ČSR.

23 Československý vojnový kríž z r. 1939 bol zriadený nariadením vlády republiky Československej  
z 20. decembra 1940 ako pamiatka boja za oslobodenie republiky Československej z nepriateľského obsa-
denia ako viditeľné vyznamenanie československým občanom vo vlasti, jednotkám a príslušníkom česko-
slovenskej armády v zahraničí, ako aj jednotkám a príslušníkom spojeneckých armád, ktorí sa zúčastnili 
boja, vzplanutého v r. 1939, a preukázali v ňom vynikajúci a úspešný čin výkonný alebo veliteľský, pri 
ktorom boli osobne vystavení nebezpečenstvu života alebo život obetovali. Československý vojnový kríž 
1939 mal jeden stupeň. Udeľoval sa in natura len jedenkrát pri prvom udelení. Každé jeho ďalšie udelenie 
(vyznamenanie) označil jeho nositeľ na stuhe bronzovou vetvičkou. Podrobnejšie pozri: Vyhláška mini-
stra vnitra č. 41/1946 Sb. o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940,  
č. 4/1941 Úř. věst. čsl., jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939. In https://www.zakonypro-
lidi.cz/cs/1946-41.

Udelenie Československého vojnového kríža z r. 1939 uvádza http://forum.valka.cz/topic/
view/1861#6990. V dochovanej karte vyznamenaných arm. gen. in memoriam R. Viesta , ktorá je odbor-
ne spravovaná vo Vojenskom ústrednom archíve Praha, sa však nenachádza záznam o udelení vyzname-
nania v roku 1940.

24 Francúzsky Vojnový kríž, ktorý bol udeľovaný v rokoch 1939 – 1940, bol zriadený z iniciatívy Edouarda 
Daladiera, predsedu Rady a ministra vojny zákonom z 26. septembra 1939. LOBKOWICZ,  Encyklopedie 
řádů a vyznamenání, ref. 3, s. b76.

25 Názov radu v anglickom jazyku – Order of the British Empire, Commander. Rad založil v roku 1917 ang-
lický kráľ Juraj V.  LOBKOWICZ, Encyklopedie řádů a vyznamenání, ref. 3, s. 200-201; In http://royalcen-
tral.co.uk/blogs/insight/a-guide-to-the-order-of-the-british-empire-21224. KOUNOVSKÝ, Josef – KOU-
NOVSKÁ, Blažena. Britská vyznamenání (od královny Viktorie po Alžbětu II.). Praha : vlastné vydanie, 
2008, s. 20-21. ISBN 978-80-254-2230-4.

Restituta III. triedy (komandérsky kríž)19, neskôr aj Rad Juhoslovanskej koruny II. 
triedy20. 

V druhej polovici 30. rokov 20. storočia bolo R. Viestovi udelené aj vysoké vyzna-
menanie čs. brannej organizácie Národná garda, a to Diplomový čestný odznak 
kráľa Karla IV. Československých národných gárd, veliteľského stupňa I. triedy Za 
zásluhy. 

Ďalšie domáce, ako aj cudzie rady a vyznamenania dostal už ako príslušník čs. za-
hraničného odboja vo Francúzsku, resp. vo Veľkej Británii, kde zastával nielen vý-
znamné funkcie v rámci veliteľského zboru čs. zahraničného vojska21, ale bol aj dôle-
žitým členom štátnej rady exilovej čs. vlády vo Veľkej Británii22. 

V tomto neľahkom období mu udelili nasledovné rady a vyznamenania: Českoslo-
venský vojnový kríž z r. 193923, francúzsky Vojnový kríž 1939 – 194524, britský Rad 
Britského impéria III. triedy25, poľský rad Polonia Restituta II. stupňa (komandérsky 
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26 Rad Polonia restituta II. triedy bol div. gen. Rudolfovi Viestovi udelený poľskou exilovou vládou v Londý-
ne dňa 25.1.1941. http://forum.valka.cz/topic/view/1861#6990. 

27 Československá vojenská pamätná medaila bola zriadená československou vládou dňa 15. októbra 1943 
na pamiatku služby v československej armáde v zahraničí.  Udeľovala sa všetkým príslušníkom českoslo-
venskej armády v zahraničí, prípadne i na území republiky. Ďalej sa prepožičiavala príslušníkom spoje-
neckých armád, ktorí sa zúčastnili bojov na území republiky. Taktiež sa udeľovala aj tým osobám, ktorí 
boli pridelení a vykonávali službu v československej armáde a československých leteckých jednotkách 
v zahraničí počas najmenej dvoch mesiacov. Československú vojenskú pamätnú medailu udeľoval minis-
ter národnej obrany na návrh veliteľov vojenských útvarov. PURDEK, Imrich. Československá a slovenská 
vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie (1914 – 1945). Bratislava : Vojenský 
historický ústav, 2005, s. 205-206. ISBN 978-80-89523-32-0.

28 Československá vojenská medaila za zásluhy bola zriadená nariadením vlády Republiky Československej 
zo dňa 20. apríla 1943, ktorým sa zriaďuje Československá vojenská medaila za zásluhy ako vojenské 
vyznamenanie s dvomi stupňami (1. stupeň – strieborná; 2. stupeň – bronzová) pre príslušníkov česko-
slovenskej armády za vynikajúce vojenské činy mimo boj. Taktiež mohla byť udeľovaná aj príslušníkom 
spojeneckých armád. Udeľoval ju prezident Československej republiky na návrh vlády, na základe žiados-
ti ministra národnej obrany. Platnosť nariadenia bolo potvrdené vyhláškou Ministerstva vnútra Českoslo-
venskej republiky č. 56/1946 Zb. zo dňa 23. marca 1946. VÚA-VHA Praha, f. VKPR, Úřední věstník Česko-
slovenský, roč. V, číslo 2, s. 15, vydaný 29. septembra 1944; In http://www.zakonypreludi.sk/zz/1946-56.

29 VÚA-VHA Praha, osobný spis arm. gen. in memoriam R. Viesta; VÚA-VHA Praha, Osobní věstník MNO 
ČSR, rok 1946, číslo 101, vydaný 26. októbra 1946. 

Ďalším prezidentským dekrétom prezidenta Československej republiky z 5. novembra 1947 boli zmenené 
účinnosť, ako aj poradie povýšenia do vojenskej hodnosti armádneho generála in memoriam z pôvodné-
ho dátumu 1. máj 1945, na nový dátum, 28. október 1944. VÚA-VHA Praha, Osobní věstník MNO ČSR, rok 
1947, číslo 89, vydaný 8. novembra 1947.

30 Spolu s ním udelili odznak čs. partizána in memoriam nasledovným účastníkom národného boja za oslo-
bodenie: kpt. Jánovi Nálepkovi, kpt. Janovi Švermovi, mjr. Ludevítovi Martinovi Kukorellimu, div. gen. 
Jánovi Golianovi, arm. gen. ing. Vojtechovi Lužovi, plk. Josefovi Svatoňovi, por. Jánovi Ušiakovi, por. 
Milanovi Uherovi a kpt. Jánovi Gondovi. VÚA-VHA Praha, Osobní věstník MNO ČSR, rok 1946, č. 122, 
vydaný 28. decembra 1947.

kríž s hviezdou)26, Československú vojenskú pamätnú medailu27 so štítkom F- V.B., 
Československú vojenskú medailu za zásluhy I. stupňa28. 

Jeho nespochybniteľné zásluhy na porážke fašizmu a oslobodení Československa 
však neupadli do zabudnutia ani v povojnovom období. 

Už v oslobodenej vlasti, na osobný návrh ministra národnej obrany Českoslovens-
kej republiky gen. Ludvíka Svobodu, prezident Československej republiky dr. Edvard 
Beneš povýšil div. gen. R. Viesta svojím dekrétom z 25. októbra 1946 na armádneho 
generála in memoriam, a to s účinnosťou a poradím od 1. mája 1945. Minister národ-
nej obrany návrh na povýšenie zdôvodňoval tým, že menovaný ako „hlavný veliteľ 
slovenského povstania bol na konci povstania zajatý Nemcami a v zajatí umučený 
neznámo kedy a kde“. 29

V osobných vestníkoch Ministerstva národnej obrany Československej republiky 
z rokov 1946 – 1947 nachádzame aj ďalšie administratívne záznamy o udelení čest-
ných odznakov a vyznamenaní in memoriam div. gen., resp. arm. gen. in memoriam 
R. Viestovi. 

Konkrétne v roku 1946 mu bol udelený spolu s ďalšími deviatimi významnými 
účastníkmi národného boja za oslobodenie, ktorí padli, zomreli, resp. boli umučení, 
odznak čs. partizána in memoriam „ako viditeľnú spomienku na vytváraní česko-
slovenských partizánskych jednotiek alebo bojov v nich“.30
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31 VÚA-VHA Praha, Osobní věstník MNO ČSR, rok 1947, č. 76, vydaný 18. októbra 1947.

32 Názov vyznamenania v anglickom jazyku – The 1939 – 1945 Star. V roku 19456 bola zriadená britským 
panovníkom Jurajom VI. KOUNOVSKÝ, Josef – KOUNOVSKÁ, Blažena. Britská vyznamenání (od králov
ny Viktorie po Alžbětu II.). Praha : vlastné vydanie, 2008, s. 97. ISBN 978-80-254-2230-4; In http://forum.
valka.cz/topic/view/1861/Viest-Rudolf 

33 Pamätná medaila Zväzu čs. dôstojníctva bola zriadená v roku 1945. Udeľovali ju nielen členom Zväzu čs. 
dôstojníctva, ale aj nečlenom zväzu, armádnym dôstojníkom za zásluhy v odboji.

34 Uvedená medaila bola zriadená v roku 1948 pri príležitosti 30. výročia vzniku 12. streleckého pluku  
gen. Milana Rastislava Štefánika. R. Viestovi bola medaila udelená z dôvodu, že v rokoch 1919-1920 bol 
v čs. légiách v Rusku veliteľom práporu a následne zástupcom veliteľa 12. streleckého pluku. VÚA-VHA 
Praha, fond osobních spisů, osobný spis arm. gen. in memoriam R. Viesta.

35 Rad Slovenského národného povstania bol založený vládnym nariadením SNR č. 102 z 23. augusta 1945, 
doplneným vládnym nariadením č. 30/1949. Generál Golian a jeho doba. Materiály z odborného seminára 
k 100. výročiu narodenia Jána Goliana. Banská Bystrica 31. 20. 2006. (Ed.) Tóth, Dezider. Banská Bystrica 
: Múzeum SNP, 2008, s. 135. ISBN 978-80-970072-4-9.

36 Prvé Rady Slovenského národného povstania boli udelené účastníkom protifašistického odboja pri príle-
žitosti 1. výročia Slovenského národného povstania.

37 Bachmačská pamätná medaila bola založená uznesením vlády ČSR zo dňa 5. marca 1948. Predmetné 
uznesenie vlády ČSR bolo zverejnené vo Vestníku Ministerstva národní obrany ČSR č. 19 zo dňa 13. marca 
1948. Medailu založili pri príležitosti 30. výročia bojov československých jednotiek pri Bachmači, ktoré 
pomohli udržať celistvosť a jednotu armády. Československí legionári statočne bojovali po boku Čer-
venej armády proti Nemcom, ako spoločnému nepriateľovi. Medaila bola udelená jednotkám zapojeným 
v týchto ústupových bojoch. Ďalej sa ako pamätná, jubilejná a spomienková medaila udeľovala všetkým 
žijúcim, padlým a zosnulým účastníkom boja pri Bachmači. Udelili ju prezidentovi republiky, ministrovi 
národnej obrany, predstaviteľom vlády a generality ČSR, ale taktiež „gážistom“ slúžiacim v tých jednot-
kách, ktorí sa podieľali na budovaní tradícií jednotiek čs. legionárov na Rusi. ORIÁN,  Československá 
legie, ref. 7, s. 112; In https://forum.valka.cz/topic/view/107311#377405

V nasledujúcom kalendárnom roku mu prezident Československej republiky ude-
lil Československý vojnový kríž 1939 in memoriam „ako uznanie vynikajúcich zá-
sluh na oslobodení republiky Československej“.31 Britský kráľ Juraj VI. mu udelil 
vyznamenanie Hviezda 1939 – 1945.32 

Rôzne branné organizácie a útvary čs. armády mu po jeho smrti udelili aj niekoľko 
ďalších dekorácií. V tejto súvislosti možno spomenúť Pamätnú medailu Zväzu čs. 
dôstojníctva33 a Pamätnú medailu 12. streleckého pluku gen. Milana Rastislava Šte-
fánika34.   

V tomto dozaista zložitom období obnovy povojnovej Československej republiky 
pri oceňovaní Viestovych zásluh získaných v národnooslobodzovacom boji nezosta-
la „stáť bokom“ ani Slovenská národná rada, ktorá ako predstaviteľka národnej zvr-
chovanosti a svojbytnosti Slovákov a hlavná organizátorka Slovenského národného 
povstania, v roku 1945 menovanému medzi prvými udelila Rad Slovenského národ-
ného povstania I. triedy35, a to ako „osobe, ktorá sa vynikajúcim spôsobom zaslúžila 
o odboj, zúčastnila sa samotného odboja a národného povstania a vykonala v ňom 
vynikajúce veliteľské činy a zaň život aj obetovala“.36 

Posledným z radu radov a vyznamenaní, ktorým sa na viac než dve desaťročia 
uzavrelo obdobie morálneho oceňovania nespochybniteľných zásluh R. Viesta, bola 
československá Bachmačská pamätná medaila, ktorú mu posmrtne udelili v roku 
1948, a to pri príležitosti 30. výročia bitky pri Bachmači.37 

Po udalostiach februára 1948, tak, ako sa to stalo v prípade mnohých ďalších pred-
staviteľov druhého čs. odboja, ktorých principiálne občianske postoje a vojenská 
služba v tzv. čs. buržoáznej brannej moci nekorešpondovali s oficiálnym výkla-
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38 VÚA-VHA, fond osobních spisů, osobný spis arm. gen. in memoriam R. Viesta, spis podpredsedu Re-
habilitačnej komisie MNO ČSSR č.: 62600/1882-Ks-38/69 z 10. decembra 1969; Rad červenej zástavy 
bol zriadený vládnym nariadením č. 6/1955 Sb., ktorým sa upravuje udeľovanie čestného titulu „Hrdina 
Československé republiky“ a zakladajú Rad červenej zástavy, Rad červenej hviezdy, medailu Za zásluhy 
o obranu vlasti a medailu Za službu vlasti, v znení neskorších predpisov. PULEC, Vladivoj. Českosloven
ská státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha : SNTL – Nakladatelství technické literatury 
ALFA, 1980, s. 27, 122-131. ISBN 04-338-80.

39 Čs. Rad republiky bol zriadený vládnym nariadením č. 30/1951 Sb., ktorým sa zakladajú rady a vyzname-
nania a upravuje udeľovanie čestného titulu hrdinu práce, pričom jeho pôvodné výtvarné riešenie bolo 
zmenené zákonom č. 38/1977 Zb. o novom výtvarnom riešení Radu republiky. Rad republiky, pričom  
ho prepožičiaval prezident ČSR (neskôr ČSSR). PULEC, Československá státní vyznamenání, ref. 38,  
s. 24, 109-110.   

40 VÚA-VHA,  fond osobních spisů, osobný spis arm. gen. in memoriam R. Viesta.

dom najnovších československých národných dejín, tak aj osobnosť arm. gen. in 
memoriam R. Viesta ako vysokého predstaviteľa tzv. buržoáznej čs. armády a člena 
čs. exilovej vlády v Londýne, sa, z pochopiteľných dôvodov, dostala na samý okraj 
záujmu predstaviteľov nového ľudovodemokratického štátu robotníkov, roľníkov 
a pracujúcej inteligencie.

K podstatnej kvalitatívnej zmene v celkovom chápaní jeho postavenia, úlohy, ako 
aj podielu na porážke fašizmu a oslobodení Československa postupne dochádzalo 
až v 2. polovici šesťdesiatych rokov minulého storočia, v tzv. období „rozmrazova-
nia“ politických pomerov, ktoré umožnilo občiansku a súdnu rehabilitáciu mnohých 
osôb – účastníkov národného boja za oslobodenie, ktoré boli nespravodlivo perze-
kvované v predchádzajúcom desaťročí. 

Aj vzhľadom na túto významnú zmenu spoločenských pomerov vo vtedajšom 
Československu mohla byť úspešná osobná iniciatíva Milana Gajdoša, pracovníka 
Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, ktorý v liste z 20. mája 
1968 požiadal o morálnu rehabilitáciu veliteľov 1. čs. armády na Slovensku. Jeho 
žiadosť bola priaznivo vybavená a arm. gen. R. Viestovi pri príležitosti 25. výročia 
Slovenského národného povstania prezident Československej socialistickej republi-
ky L. Svoboda na návrh vlády prepožičal Rad červenej zástavy in memoriam.38 Tento 
akt morálnej rehabilitácie arm. gen. R. Viesta a jeho zástupcu div. gen. J. Goliana, 
ktorému prezident Československej socialistickej republiky L. Svoboda pri rovna-
kom historickom výročí prepožičal Rad Republiky39 in memoriam, bol náležitým 
spôsobom medializovaný v československých masovokomunikačných prostried-
koch.40 

V súvislosti s vyššie uvedeným treba zdôrazniť, že tento počin vrcholových pred-
staviteľov Československej socialistickej republiky ostal opäť osamotený, pretože 
obrodný proces v štáte bol na dlhé obdobie prerušený inváziou vojsk Varšavskej 
zmluvy. Osobnosť arm. gen. R. Viesta sa opäť dostala na viac než dve desaťročia  
do úzadia...  

Nežná revolúcia v Československu v novembri 1989 opäť dostala na „denné svetlo“ 
do tej doby prehliadaných hrdinov boja proti fašizmu v rokoch druhej svetovej vojny. 

Jedným z nich bol aj arm. gen. in memoriam R. Viest, ktorému prezident Českej 
a Slovenskej Federatívnej Republiky Václav Havel pri príležitosti 46. výročia skon-
čenia druhej svetovej vojny a oslobodenia Československa prepožičal Rad M. R. 
Štefánika III. triedy in memoriam. Vyššie uvedené štátne vyznamenanie mu bolo 
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41 Archiv KPR, fond KPR, Evidenční kniha k udělování státnich vyznamenání, inv. č. 118, kniha č. 62.

42 In https://archiv.prezident.sk/indexbaf8.html?statne-vyznamenania-udelene-v-rokoch-19931998; In 
http://www. ocenenia.sk/ocenenie/rad-ludovita-stura-i-triedy.

43 30. 9. 2008. In http://forum.valka.cz/topic/view/1861#6990

prepožičané ako osobe, ktorá sa vynikajúcom spôsobom zaslúžila o obranu a bez-
pečnosť Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.41

Ďalšie štátne vyznamenanie, v tomto prípade slovenský Rad Ľudovíta Štúra I. trie-
dy – vojenský druh mu prepožičal na návrh vlády Slovenskej republiky vtedajší pre-
zident Slovenskej republiky Michal Kováč. Vyššie uvedené vysoké štátne vyzname-
nanie mu prepožičal in memoriam pri príležitosti Dňa schválenia Ústavy Slovenskej 
republiky ako osobe, ktorá sa mimoriadnym spôsobom zaslúžila o obranu a bezpeč-
nosť Slovenskej republiky.42

Doposiaľ posledným vyznamenaním, ktorým boli ocenené zásluhy arm. gen. in 
memoriam R. Viesta, bol Kríž obrany štátu ministra obrany Českej republiky, ktorý 
mu pri príležitosti 90. výročia vzniku samostatného československého štátu udelila 
in memoriam ministerka obrany Českej republiky Vlasta Parkanová.43

Pre všetkých priaznivcov vojenskej minulosti Slovenska a osobitne záujemcov 
o hrdinský život arm. gen. in memoriam R. Viesta je dozaista veľkým emocionál-
nym zážitkom uvidieť väčšiu časť jemu udelených československých, slovenských 
a zahraničných rezortných a štátnych vyznamenaní, ktoré sú prezentované v expo-
zícii Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Časť z nich tvorí 
fotografickú prílohu tohto príspevku. 
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Dekrét o udelení  
Československého Radu Sokola s mečmi
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Rad  
Čestnej légie  

V. stupňa (rytier)

Československý 
vojnový kríž 
19141918
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Dekrét o udelení  
Radu Čestnej légie V. stupňa  

(rytier)
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Československý 
vojnový kríž 1939

Francúzsky 
Vojnový kríž
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Dekrét o udelení  
Radu Milana Rastislava Štefánika  

III. triedy in memoriam 
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Rad  
Slovenského  

národného 
povstania I. triedy

Československá 
vojenská 
medaila  
za zásluhy  
I. stupňa
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Rad Ľudovíta Štúra I. triedy – vojenský druh



V 
ZR

KA
DL

E 
PR

AM
EŇ

OV
 A

 N
AJ

NO
VŠ

ÍC
H 

PO
ZN

AT
KO

V 
HI

ST
OR

IO
GR

AF
IE

113

Rudolf Viest  
v publikačnej tvorbe  
rokov 1945 – 2017

B o ž e n a  Š e ď o v á

Predkladaná bibliografia k osobnosti prvého slovenského generála Rudolfa Viesta 
prináša publikované práce slovenskej, ojedinele aj českej proveniencie, ktorých au-
tori sa priamo zamerali na jeho životné osudy a činnosť. O vojenskej dráhe Rudolfa 
Viesta – pôsobení na frontoch 1. svetovej vojny, účasti na organizovaní čs. légií,  
na formovaní čs. armády v novovzniknutom štáte, o činnosti v rámci čs. exilovej 
vlády v Londýne v období druhej svetovej vojny, organizovaní čs. zahraničných 
vojenských jednotiek však vypovedá množstvo ďalších prác. Meno Rudolfa Viesta 
defiluje popri iných dnes už takmer vo všetkých monografiách, štúdiách, statiach 
a článkoch opisujúcich a analyzujúcich prípravy Slovenského národného povstania, 
jeho začiatok i priebeh, činnosť čs. povstaleckej armády na Slovensku a jej prechod 
na partizánsky spôsob boja. V postsocialistickej historiografii nechýba ani v syn-
tézach slovenských dejín, encyklopedickej a slovníkovej literatúre a relevantných 
pramenných edíciách. Aj keď pre slovenskú a československú socialistickú his-
toriografiu, s výnimkou svetlejších snáh jednotlivcov, bolo typické zamlčiavanie, 
dezinterpretácia, prípadne i dehonestácia osobnosti a pôsobenia generála Viesta, 
z vydávaných súborov dokumentov nemohol úplne vypadnúť ani v tomto období. 

Keďže zásadnejšie práce, týkajúce sa odbojovej činnosti, charakteru a konania 
Rudolfa Viesta, boli publikované až po roku 1989 – štúdia Jozefa Jablonického 
(Historie a vojenství č. 4/1990), spoluautorská štúdia Jána Stanislava a Milana Gaj-
doša v Zápiskoch generála Rudolfa Viesta (2002) a viaceré dvoj-trojstranové state 
a články publikované v Obzore Gemera (1990), Vojenských rozhledoch, Historickej 
revue, prípadne v niektorých ďalších časopisoch populárno-náučného charakte-
ru, rozhodli sme sa do bibliografie zaradiť aj drobné články, väčšinou základnej 
informačnej alebo spomienkovej hodnoty so smerovaním širšej verejnosti, ktoré 
boli uverejňované v týždenníkoch, prípadne dennej tlači. Tieto boli publikované 
v rokoch 1946 – 1947 a potom až v roku stého výročia narodenia Rudolfa Viesta – 
v roku 1990. V období päťdesiatych až osemdesiatych rokov sa články pripomínajú-
ce osobnosť generála takmer neobjavovali, okrem nádej vzbudzujúcej publikačnej 
tvorby v rokoch šesťdesiatych. V roku 1990 sa mnoho článkov a spomienok objavilo 
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aj v regionálnej tlači. Aj osobná literárna pozostalosť vo forme vzácnych denníkov 
sa dočkala knižného vydania až v roku 2002 zásluhou bývalých a súčasných pra-
covníkov Múzea SNP. 

Hoci pri zostavovaní bibliografie sme vychádzali zo všetkých dostupných zdro-
jov, je možné, že niektoré práce unikli našej pozornosti, preto uvítame každý rele-
vantný podnet na jej doplnenie. 

***
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plk. v. v. doc. PhDr. Jozef BYSTRICKÝ, CSc., (1950). V roku 1972 absolvoval vysoko-
školské štúdium v odbore Dejiny vojenského umenia, v roku 1976 mu bola udelená 
vedecká hodnosť CSc. vo vednom odbore Dejiny vied a techniky a v roku 1987 vedec-
ko-pedagogická hodnosť docent vo vednom odbore Dejiny vied a techniky. V rokoch 
1990 – 1994 vedecký pracovník Vojenského historického ústavu Praha a zástupca 
náčelníka Oddelenia vojenských dejín Slovenska v Bratislave, 1994 – 2001 riaditeľ 
Vojenského historického ústavu v Bratislave, 2001 – 2003 referent špecialista, samo-
statný radca Oddelenia pre vydávanie osvedčení Ministerstva obrany SR, 2003 – 2008 
riaditeľ Vojenského historického ústavu, od r. 2008 samostatný vedecký pracovník 
VHÚ. Vo vedeckej činnosti sa zaoberá dejinami druhej svetovej vojny, s dôrazom  
na čs. vojenský zahraničný odboj, ozbrojený protifašistický odboj na Slovensku, vý-
stavbu a bojové nasadenie slovenskej armády v rokoch 1939 – 1945. Je spoluautorom 
a autorom viacerých odborných knižných publikácií, ako aj autorom niekoľkých 
desiatok vedeckých štúdií publikovaných na Slovensku i v zahraničí.

plk. Mgr. Miloslav ČAPLOVIČ, PhD. (1971). Od roku 1994 pôsobí vo Vojenskom 
historickom ústave (VHÚ) v Bratislave, v rokoch 2004 – 2008 riaditeľ odboru vo-
jensko-historických výskumov VHÚ. Od roku 2008 je riaditeľom VHÚ, editorom 
a šéfredaktorom časopisu Vojenská história. Venuje sa vojenským dejinám v období 
rokov 1914 – 1939, s dôrazom na 1. čs. zahraničný odboj a čs. armádu v medzivoj-
novom období. 

Je autorom monografie Branné organizácie v Československu 1918 – 1939 (2001), 
spoluautorom kolektívnych publikácií Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914 
– 1939 (1996), Kronika Slovenska II. (1999), Do pamäti národa (2003), Slovensko  
v  Československu 1918 – 1939 (2004), Vojenské osobnosti československého odboje 
1939 – 1945 (2005), prvého i druhého doplneného vydania Ozbrojené sily Slovenskej 
republiky. História a súčasnosť 1918 –2005 (2005) a 1918 – 2008 (2008), ako aj Sloven
sko. Vojenská kronika (2007), Slovenská vojenská generalita 1918 – 2009 (2009) a 1918 
– 2012, 2. aktualizované vydanie (2012), Slovakia. Military Chronicle (2009), Rozbitie 
alebo rozpad? Historické reflexie zániku ČeskoSlovenska (2010), Ferdinand Čatloš – 
vojak a politik (1895 – 1972) (2011), Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov – slovom 
a obrazom (2013), Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945 (2013), Vojenské 
dejiny Slovenska a Slovákov (2015), Karpatský front 1914/1915 (2016) a Osmičky v na
šich dejinách (2018).

Spolueditor zborníkov Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak a diplomat 
(1999), Karpatskoduklianska operácia – plány, realita, výsledky (2005), Exiting War: 
Post Conflict Military operations (2007), Štefan Jurech 1898 – 1945 (2008), Slovensko 
v  dejinách 20. storočia. Kapitoly k  spoločenským a vojenskopolitickým udalostiam 
(2010), Milan Rastislav Štefánik v zrkadle prameňov a najnovších poznatkov historio
grafie (2010, 2017) a ďalších. 

Dlhoročný predseda Sekcie pre vojenské dejiny Slovenskej historickej spoločnos-
ti pri HÚ SAV, je členom Slovenského národného komitétu historikov, ako aj slo-
vensko-českej komisie historikov,  Rady Národního muzea (Praha), Kuratória Slo-
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venského národného múzea (Bratislava), Vedeckej a redakčnej rady Múzea SNP 
(Banská Bystrica), redakčnej rady časopisov Historie a vojenství (Praha) a Historický 
časopis (Bratislava).  

Svoju publikačnú činnosť rozvinul v rade štúdií, dokumentov, personálií a odbor-
ných statí vo vedeckých časopisoch a zborníkoch doma i v zahraničí, ale aj vo vedec-
ko-popularizačných a historicko-publicistických článkoch v periodickej tlači. 

Mgr. Peter CHORVÁT, PhD. (1977). Po maturite v B. Bystrici na Gymnáziu An-
dreja Sládkoviča študoval odbor slovenský jazyk – dejepis na Filozofickej fakulte 
Prešovskej univerzity v Prešove. V roku 2001 absolvoval povinnú vojenskú službu. 
V rokoch 2003 – 2010 pôsobil ako učiteľ na základnej a strednej škole. Od roku 
2010 je pracovníkom Vojenského historického ústavu v Bratislave. Predmetom jeho 
vedeckého záujmu sú vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1867 – 1939. Je autorom 
monografií Kapitoly z dejín československých opevnení na Slovensku (2011), Veľká 
vojna v malom meste, Banská Bystrica v období prvej svetovej vojny 1914 – 1918 (2018) 
a hlavným editorom zbierky dokumentov Pramene k vojenským dejinám Slovenska 
IV/1, Rakúskouhorská armáda, Slováci, Slovensko v období prvej svetovej vojny (1914 
– 1918), ktorá bola knižne publikovaná v roku 2016. Okrem toho pravidelne publiku-
je v odbornom časopise Vojenská história a v ďalších periodikách.

pplk. v zál. PhDr. Peter ŠUMICHRAST, PhD. (1967) – riaditeľ odboru vojensko-his-
torických výskumov – zástupca riaditeľa Vojenského historického ústavu v Bratisla-
ve. Absolvent magisterského štúdia na Vysokej vojenskej pedagogickej škole v Bra-
tislave (Mgr., 1991). V roku 2002 ukončil rigorózne konanie na Vojenskej akadémii 
v Liptovskom Mikuláši, kde obhájil rigoróznu prácu na tému Výchovná práca v slo
venskej armáde v rokoch 1939 – 1944 (2002). Externú vedeckú prípravu absolvoval 
v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, kde v roku 2004 obhájil 
doktorandskú dizertačnú prácu na tému Bojové nasadenie slovenského letectva na 
východnom fronte 1941 – 1943 (2004). V roku 2010 mu komisia Slovenskej akadémie 
vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie priznala vedecký kvalifikačný stupeň 
IIa. Predseda vedeckej rady Vojenského historického ústavu Bratislava a člen re-
dakčnej rady časopisu Vojenská história. Venuje sa vojenským dejinám v období 
druhej svetovej vojny (1939 – 1945), s dôrazom na vojenské letectvo v rokoch 1939 
– 1945 a slovenskú armádu (1939 – 1945).

Autor monografie Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943 (Cheb 2006). 
Spoluautor Slovenského letectva 1939 – 1944. 2. zv. (Bratislava 2000); Messerschmitt 
Bf 109 G6 slovenských Vzdušných zbraní 1944 (Poprad 2001); Messerschmitt Bf 109 
F, G2 a G4 slovenských pilotov 1942 – 1943 (Poprad 2002); Avia B534 a  Bk534 slo
venských pilotov 1939 – 1944 (Poprad 2003); Letka 13 v dokumentoch a obrazoch (Bra-
tislava, 2004); Messerschmitt Bf 109 G6 (Poprad 2004); Letov Š328 a Š528 (Poprad 
2004); Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945 (Praha 2005), Generá
li. Slovenská vojenská generalita 1918 – 2009 (Bratislava 2009), Letov Š16 v zahranič
ních službách (Nalžovské Hory 2010), Vojnové hroby príslušníkov Červenej armády 
padlých v období 2. svetovej vojny pochovaných na území Slovenskej republiky. 
In: Roszbeck, Peter a kol.: Katalóg vojnových hrobov príslušníkov Červenej armá
dy padlých v období 2. svetovej vojny pochovaných na území Slovenskej republiky. 
(Bratislava 2010), Vojnové hroby nemeckých vojakov padlých v období 1. a 2. sve-
tovej vojny pochovaných na území Slovenskej republiky. In: Roszbeck, Peter a kol.: 



Katalóg vojnových hrobov nemeckých vojakov padlých v období 1. a 2. svetovej voj
ny pochovaných na území Slovenskej republiky (Bratislava 2010), Sovietske letectvo 
pri oslobodzovaní Slovenska v záverečnej fáze druhej svetovej vojny. In: Stanislav, 
Ján a kol.: V perimetri zameriavača. Kapitoly z dejín Slovenska v druhej svetovej voj
ne, venované k 70. narodeninám PaedDr. Jána Stanislava, CSc. (Banská Bystrica 
2012), Skúsenosti z použitia slovenského letectva na východnom fronte v roku 1941. 
In: Slovensko v roku 1941. Politika – armáda – spoločnosť. (Banská Bystrica 2012), 
Generáli. Slovenská vojenská generalita 19182012 (Bratislava 2012), Voinskije za-
choronenija soldat i oficerov Krasnoj Armii, pavšich v period Vtoroj mirovoj vojny 
i pochoronennych na territorii Slovackoj Respubliki. In: Roszbeck, Mário a kol.: Ka
talog voinskich zachoronenij soldat i oficerov Krasnoj Armii, pavšich v period Vtoroj 
mirovoj vojny i pochoronennych na territorii Slovackoj Respubliki. (Bratislava, 2012), 
Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945 (Bratislava 2013), Rok 1943 – naj-
úspešnejší rok stíhacieho letectva slovenských vzdušných zbraní. In: Lepiš, Juraj 
a kol.: Slovensko v roku 1943 : Politika – armáda – spoločnosť. (Banská Bystrica 2015), 
Pokoriteľ Alsterufera (2018). 

Svoju publikačnú činnosť rozvinul v rade štúdií, dokumentov, personálií a odbor-
ných statí v domácich aj zahraničných odborných časopisoch, ale aj vo vedecko-po-
pularizačných a historicko-publicistických článkoch v periodickej tlači. 
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