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Velitelství pozemního vojska (VPV) 

 

  

Úvod 

 

 Velitelství pozemního vojska představovalo v rámci armády „Slovenského štátu“ vyšší 

velitelství s úplnou velitelskou a správní působností pro jednotky, které mu přímo podléhaly, 

a oblastní působností pro celé území státu. Vzniklo při reorganizaci slovenské armády 1. 10. 

1944 z původního Vyššího velitelství 2. Při reorganizaci slovenské armády v roce 1944 

(vstoupila v platnost 1. 2.) byla omezena územní působnost velitelství pozemního vojska tím, 

že z jeho pravomoci byly vypuštěny některé okresy a posádky. 

 Velitelství pozemního vojska se skládalo: z náčelníka štábu, 1. důstojníka generálního 

štábu – současně přednosty I. velitelského oddělení, I. velitelského oddělení, II. všeobecného 

oddělení, III. výcvikového oddělení, inspektorů zbraní, osobního oddělení, pomocného úřadu, 

štábní roty a hospodářské správy. 

 Velitele pozemního vojska ustanovoval president republiky na návrh ministra národní 

obrany. Velitel pozemního vojska měl úplnou velitelskou pravomoc vůči příslušníkům 

pozemního vojska. Byl zástupcem hlavního vojenského velitele ve velitelských věcech. Při 

vyřizování personálních záležitostí se dělil o pravomoc s ministrem národní obrany. 

 

 Fond Velitelství pozemního vojska, uložený ve Vojenském historickém archivu, se 

skládá z 54 inventárních jednotek, z nichž některé jsou značně rozsáhlé. Spisový materiál je 

uložen ve 43 kartonech. Fond byl rozdělen na tři oddíly: 

 

A. Knihy 

B. Spisy: 1) mobilizační 

 2) tajné zpravodajské 

 3) tajné 

 4) důvěrné zpravodajské 

 5) důvěrné 

C. Rozkazy 

 



 Dochování pomocných knih není ani zdaleka úplné, celkem se jich dochovalo           

11 (viz jejich přehled v inventáři). Spisy byly rozděleny do výše uvedených 5 skupin                  

a uspořádány podle jednacích čísel (v jednotlivých složkách od nejvyššího k nejnižšímu). 

Pomineme-li první skupinu, spisy mobilizační, která přináší vesměs tzv. „zprávy                        

o pohotovosti“ od jednotlivých složek slovenské armády, jeví se jako nejzávažnější                 

a nejzajímavější spisový materiál tajný zpravodajský a důvěrný zpravodajský, jehož je 

nejvíce. Při zpracování inventáře byla provedena stručná charakteristika spisů v jednotlivých 

složkách, která by měla usnadnit hledání spisů. Již na první pohled je zřejmé, že jednotlivé 

druhy spisů se stereotypně opakují, ať již proto, že se jednalo o pravidelná hlášení nebo 

statistiky nebo proto, že tento materiál měl úzce vyhraněný „zpravodajský“ charakter. Snad 

nejzajímavějšími spisovými skupinami jsou periodická (měsíční) hlášení o politické situaci 

v oblasti obranného důstojníka (později zpravodajského oddělení) Velitelství pozemního 

vojska a rovněž měsíční hlášení o obranné situaci jednotek v oblasti obranného důstojníka 

Velitelství pozemního vojska. Za zajímavý je možno pokládat i materiál týkající se zběhnutí, 

vyšetřování protistátní činnosti, boje proti sabotáži a v roce 1944 samozřejmě partyzánského 

hnutí. 

 Rozkazy Velitelství pozemního vojska z let 1940 – 1944 tvoří závěrečnou část 

fondu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VPV – organizace 1940 

 

 

Velitelství pozemního vojska 

Náčelník štábu 

 

 

 

Velitelské oddělení 

Všeobecné oddělení 

1. divize 

2. divize 

Výcvikové oddělení 

Inspektorát zbraní     –  Sborové jednotky 

Pomocný úřad 

Osobní oddělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VPV – organizace 1944 

 

 

Velitelství pozemního vojska 

Pobočník 

Štáb VPV 

 

 

VDO 1 - Trenčín 

VDO 2 - Prešov 

Výcvikové velitelství OPL - Lešť 

Pluk útočné vozby – Turčiansky Sv. Martin 

Dělostřelecký pluk 11 - Žilina 

Dělostřelecký pluk 12 - Kežmarok 

Pionýrský prapor 11 – Nové Město nad Váhom  

Spojovací prapor 11 – Turčiansky Sv. Martin 

Autoprapor 11 – Banská Bystrica 

Vojenská nemocnice 11 – Ružomberok 

Vojenský ústav pro choroby nervové a duševní – Trnava 

Vojenská pěchotní a dělostřelecká škola – Nitra 

Pionýrská škola – Nové Město nad Váhom 

Spojovací škola – Nové Město nad Váhom 

Všechny školy pro výchovu záložních důstojníků pozemního vojska 

Výcvikové tábory Lešť a Kamenica nad Cirochou 

Vojenská podkovářská škola – Brezno nad Hronem  



 

VPV – štáb 1944 

 

Náčelník štábu 

 

č. Oddělení 

1 1  Osobní 

2 2  Organizační a mobilizační 

3 

3 

V
ýc

vi
ko

vé
 o

dd
ěl

en
í 

 pěchota 

4  útočná vozba 

5  dělostřelectvo, chem. a zbroj. 

6  jezd. 

7  pion. 

8  spojovací 

9  automobilní 

10 

4 

In
te

nd
an

ce
  osobní, organizační a mobilizační 

11  náležitosti 

12  škody a náhrady 

13  materiální 

14 5  Zdravotnické 

15 6  Veterinární 

16 7  Katoličtí duchovní 

17 8  Ev. a v. duchovní 

18 9  Justiční poradci 

19 10  Předpisová a názvoslovní komise 

20 11  Kárný výbor 

21 12  Pomocný úřad 

22 13  Hospodářská správa 

23 14  Štábní rota s jezdeckou četou 

 

 

 



 

Velitelství pozemního vojska 

1940 - 1944 

 

 

 

Obsah 

 

  

  Inv. č. Karton 

A Knihy: 

 Jednací protokoly (důvěrné, obyčejné)  1-5 

 Rejstříky (jmenné, věcné)  6-10 

 Kniha vlastních čísel důvěrných 11 

 

B Spisy: 

 1) Mobilizační 12-16  1-2 

 2) Tajné – zpravodajské 17-21  3-4 

 3) Tajné 22-26  5-6 

 4) Důvěrné – zpravodajské 27-31  7-39 

 5) Důvěrné 32-35 40 

 

C Rozkazy   36-53 41-43 

 

D Radiogramy 54 43 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Velitelství pozemního vojska 

 

 

Zkratky 

 

VPV  – Velitelství pozemního vojska 

Mobil.  – mobilizační 

Obr. důst.  – obranný důstojník/důstojníci 

Obr. sit.  – obranná situace 

Výzv. čin.  – výzvědná činnost 

Zprav., zpravod.  – zpravodajský, zpravodajství 

Fin. pohr. stráž  – finanční pohraniční stráž 

ZH  – záštita hranic 

Ved. činit.  – vedoucí činitelé 

Evid.  – evidence 

Obr. obl.  – obranná oblast 

Polit. sit. v obr. obl. obr. důst.  – politická situace v obranné oblasti obranného důstojníka 

Zprav. důst., zprav odd.  – zpravodajský důstojník, oddělení 

VTCHÚ  – Vojenský technický a chemický ústav 

VBV  – Veliteľstvo brannej výchovy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Velitelství pozemního vojska 

Inv. 
č. 

Sv.  
Časové 
rozmezí 

Karton 

A. Knihy 

1 - Důvěrný jednací protokol 1943  

2 - Obyčejný jednací protokol 1940  

3 - Obyčejný jednací protokol 1941  

4 - Obyčejný jednací protokol 1942  

5 - Obyčejný jednací protokol 1943  

6 - Jmenný rejstřík: L – Ž 1942  

7 - Jmenný rejstřík: L – Ž 1944  

8 - Věcný rejstřík: O – Ž 1940  

9 - Věcný rejstřík: P – S 1942  

10 - Věcný rejstřík: O – Ž 1943  

11 - Kniha vlastních čísel důvěrných 1943  

B. Spisy 

1) Spisy mobilizační 

12 1 

Velitelství pozemního vojska: různé 

spisy k mobilizačnímu období 1940 – 1941,  
zajištění chodu výzbrojních stanic, kurýrní služba 

1940 1 

13 

1 Velitelství 1. divise – zpráva o pohotovosti 1941 1 

2 Autoprapor 1, 2, 11 – zpráva o pohotovosti 1941 1 

3 Spojovací prapor 1, 2, 11 – zpráva o pohotovosti 1941 1 

4 Ženijní prapor 1, 2, 11 – zpráva o pohotovosti 1941 1 

5 Jezdecký průzkumný oddíl 1, 2 – zpráva o pohotovosti 1941 1 

6 Zbrojnice II. – zpráva o pohotovosti 1941 1 

7 Proviantní sklad 1, 2, 11 – zpráva o pohotovosti 1941 1 

8 Vojenská nemocnice 1, 2, 11 – zpráva o pohotovosti 1941 1 

9 
Velitelství pozemního vojska – zpráva o pohotovosti 
- předání 

1941 1 

10 
Velitelství pozemního vojska – různé 

spisy k mobilizačnímu období 1941 – 1942,  
1941 1 



Inv. 
č. 

Sv.  
Časové 
rozmezí 

Karton 

otázky výzbroje, výstroje, střeliva 

13 

11 Vojenský zdravotní sklad – zpráva o pohotovosti 1941 2 

12 Ústřední zbrojnice – zpráva o pohotovosti 1941 2 

13 Sborový autopark – zpráva o pohotovosti 1941 2 

14 Pluk útočné vozby – zpráva o pohotovosti (chýba) 1941 2 

15 Velitelství 2. divise – zpráva o pohotovosti 1941 2 

15a Dělostřelecký pluk 1, 2, 11, 12 – zpráva o pohotovosti 1941 2 

16 Pěší pluk 1 – zpráva o pohotovosti 1941 2 

17 Pěší pluk 2 – zpráva o pohotovosti 1941 2 

18 Pěší pluk 3 – zpráva o pohotovosti 1941 2 

19 Pěší pluk 4 – zpráva o pohotovosti 1941 2 

20 Pěší pluk 5 – zpráva o pohotovosti 1941 2 

21 Pěší pluk 6 – zpráva o pohotovosti 1941 2 

14 1 
Velitelství pozemního vojska – různé 

mobilizační plány, mobilizační přípravy 
1942 2 

15 1 
Velitelství pozemního vojska – různé 

mobilizační plány, mobilizační přípravy 
1943 2 

16 1 

Velitelství pozemního vojska – různé 

mobil. jednotky – nedostatky mobilizačních  
jednotek – organizace, školy a kursy za mobilizace,  
náhradní jednotky 

1944 2 

2) Spisy tajné - zpravodajské 

17 1 Spisy tajné zpravodajské: seznam záložních důstojníků 
čj. 25219/1940 

1940 3 

18 

1 

Spisy tajné zpravodajské:  

měsíční zprávy, obranní důstojníci a referenti – směrnice,  
úřední tajemství, zpravodajští důstojníci - změna 

1941 3 

2 

Spisy tajné zpravodajské: 

vedení seznamů státně nespolehlivých osob, měsíční  
zprávy o všeobecné obranné situaci, obranné 
zpravodajství, „Smernice pre vedenie evidencie štátne 
nespoľahlivých osôb“ – návrh předpisu, směrnice pro 
obranné důstojníky 

1941 3 



Inv. 
č. 

Sv.  
Časové 
rozmezí 

Karton 

čj. 54526 – 54580/1941 

18 3 

 

Spisy tajné zpravodajské: 

měsíční zprávy o všeobecné obrané situaci, „Victoire“ – 
rozkladná činnost, seznamy státně nespolehlivých osob –  
vedení, úřední tajemství 

čj. 54581-54603/1941 

1941 3 

19 1 

 

Spisy tajné zpravodajské: 

měsíční zprávy o všeobecné obranné situaci,  
zpravodajské kursy, obranní důstojníci – určení, 
reorganizace zpravodajských oblastí – návrh,  
seznamy státně nespolehlivých osob – předložení,  
„Victoire“ – rozkladná činnost 

čj. 20001 – 20049/1942 

1942 3 

20 1 

 

Spisy tajné zpravodajské: 

maďarská výzvědná činnost, směrnice pro výzvědnou 
činnost proti Maďarsku, výsledky výzvědné činnosti proti  
Maďarsku, německá národní skupina – ozbrojování 

čj. 39001 – 39042/1943 

1943 3 

21 

1 

 

Spisy tajné zpravodajské: 

zpravodajští důstojníci – odeslání, výzvědná činnost  
proti Maďarsku, absolventi zpravodajského kursu,  
zprávy o vlastní armádě, směrnice ke spolupráci  
četnictva s vojenskými zpravodajskými orgány ve 
výzvědné činnosti, výzvědné okruhy, 
 obranné oddělení MNO – přejmenování,  
směrnice pro vojenské obranné zpravodajství 

čj. 35001 – 35050/1944 

1944 4 

2 

 

Spisy tajné zpravodajské: 

zpravodajské směrnice, situační zprávy o vlastní armádě, 
dislokační přehled MNO, podporování partyzánské  
činnosti maďarskou výzvědnou službou 

čj. 35051 – 35072/1944 

1944 4 



 

Inv. 
č. 

Sv.  
Časové 
rozmezí 

Karton 

3) Spisy tajné 

22 1 

 

Spisy tajné ZH: 

zrušení a zřízení oblastních velitelství, poplachové oddíly, 
poplachové oddíly u VVZ, finanční pohraniční stráž –  
součinnost, ZH jednotky – zrušení 

čj. 1 – 25/1941 

1941 5 

22 2 

Spisy tajné: 

personální záležitosti, dislokační přehled 1. divise, 
poplachový oddíl u VVZ, motorová vozidla, povolání 
důstojníků a mužstva v záloze, organizace strážní služby, 
dislokační přehled 2. divise, důležité podniky pro obranu 
státu, ZH jednotky – zrušení 
čj. 30004 – 30368/1941 

1942 5 

23 1 

Spisy tajné: 

polní nemocnice RD – počty, transporty vojenských 
jednotek, výcvik 1942 – 1943, dělostřelecké jednotky – 
nová sestava, nové oddíly – postavení, dělostřelectvo – 
organizace jednotek, asistenční jednotky, jmenné seznamy, 
tabulkové počty, mužstvo – vystřídání,  
válečné počty – návrhy 

čj. 17010 – 17676/1942 

1942 5 

24 1 

Spisy tajné: 

Výkazy materiálu, instruktorské kursy, jmenné seznamy, 
pokyny pro jednotky v zápolí, ZD – výměna mužstva,  
válečné počty, směrnice pro výcvik 

čj. 40027 – 41022/1943 

1943 6 

25 1 

Spisy tajné: 

asistenční oddíly, poplachové směrnice,  
mírové početní stavy, strážní služba – počty, záložní 
důstojníci – povolání, směrnice – zařazení mužstva,  
vojenské pomocné jednotky 

čj. 28002 – 29114/1944 

1944 6 

26 1 
Spisy tajné bez čj.: 

početní stavy (nepresent.) 
1944 6 

 



 

Inv. 
č. 

Sv. 
 Časové 

rozmezí 
Karton 

4) Spisy důvěrné zpravodajské 

27 

1 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, censura,  
zaměstnávání cizinců, změny pobytu, zběhnutí 

čj. 48002 – 48050/1941 

1941 7 

2 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

zprávy o vlastní armádě – zrušení, vyšetřování  
podezřelých osob, zaměstnávání cizinců, zběhnutí 

čj. 48051 – 48100/1941 

1941 7 

3 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, sledování osob,  
povyšování, souhrnná zpráva o vlastní armádě,  
zprávy o vlastní armádě, zběhnutí 

čj. 48101 – 48150/1941 

1941 7 

4 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, kurs pro o 
branné důstojníky, zběhnutí 

čj. 48152 – 48200/1941 

1941 7 

5 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, měsíční přehledy o situaci 
ve vlastní obrané oblasti, velitelská pravomoc a působnost 
ve vojsku, komunistická činnost, prověření spolehlivosti  
vojenských i civilních osob, zběhnutí 

čj. 48201 – 48250/1941 

1941 7 

6 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, sledování osob,  
komunistické letáky, zběhnutí 
čj. 48251 – 48299/1941 

1941 7 

7 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, povolení pobytu,  
manifestace na 1. máje, zběhnutí 
čj. 48308 – 48350/1941 

1941 8 

8 
Spisy důvěrné zpravodajské: 

povolení pobytu, vyšetřování podezřelých osob,  
komunistické letáky, zběhnutí 

1941 8 



Inv. 
č. 

Sv. 
 Časové 

rozmezí 
Karton 

čj. 48351 - 48450 

27 

9 

 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

povolení pobytu, vyšetřování podezřelých osob, 
vyšetřování státní a politické spolehlivosti osob, 
komunistické letáky, bezpečnostní opatření proti špionáži,  
sabotáže a rozkladná činnost, zběhnutí 

čj. 48451 – 48500/1941 

1941 8 

10 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

seznamy osob státně nespolehlivých, podezřelých ze 
špionáže, sabotáže nebo rozkladné činnosti  
(okresy: Banská Štiavnica, Banská Bystrica) 

1941 9 

11 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

seznamy osob státně nespolehlivých… 
(okresy: Modrý Kameň, Nová Baňa, Kremnica) 

1941 9 

12 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

seznamy osob státně nespolehlivých… 
(okresy: Brezno nad Hronom, Zvolen) 

1941 9 

13 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

seznamy osob státně nespolehlivých… 
(okres: Revúca, Hnúšťa) 

1941 9 

14 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

seznamy osob státně nespolehlivých… 
(okresy: Lovinobaňa, Krupina) 

1941 9 

15 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

seznamy osob státně nespolehlivých… 
(okresy: Liptovský Sv. Mikuláš, Turčiansky Sv. Martin,  
Ružomberok, Dobšiná) 

1941 9 

16 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

seznamy osob státně nespolehlivých… 
(okresy: Dolný Kubín, Trstená, Námestovo) 

1941 9 

17 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, poměry u dělostřeleckého 
oddílu v Brezně, komunistické letáky, osoby pracující pro  
maďarskou výzvědnou službu, situační zprávy, zběhnutí 

čj. 49001 – 49050/1941 

1941 10 

 



 

Inv. 
č. 

Sv.  Časové 
rozmezí 

Karton 

27 

18 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, protistátní letáky, zběhnutí 
čj. 49051 – 49100/1941 

1941 10 

19 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, sabotáže, uběhnutí 
čj. 49101 – 49150/1941 

1941 10 

20 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, ruští parašutisté, protistátní 
a komunistické letáky, protimaďarské demonstrace,  
přehled o situaci ve vlastní obranné oblasti (září) 

čj. 49151 – 49200/1941 

1941 10 

21 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

zběhnutí, vyšetřování podezřelých osob, maďarská národní  
skupina – vedoucí činitelé, censurní komise MNO 

čj. 49201 – 49240/1941 

1941 11 

22 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

zběhnutí, censurní komise MNO, přehled o situaci ve 
vlastní obranné oblasti (říjen, listopad), nováčkové 
nastoupivší z ciziny, vyšetřování podezřelých osob,  
prověření státní spolehlivosti 

čj. 49241 – 49254/1941 

1941 11 

23 
Spisy důvěrné zpravodajské: 

censurované články, čj. 54001 – 54026/1941 
1941 11 

28 

1 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

souhrnné měsíční zprávy od okresních úřadů, vyšetřování 
podezřelých osob, zběhnutí, seznamy (zběhů), protistátní  
brožury, maďarská národní skupina – vedoucí činitelé 

čj. 14001 – 14024/1942 

1942 12 

2 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

maďarská národní skupina – vedoucí činitelé,  
vyšetřování podezřelých osob, zběhnutí 

čj. 14026 – 14048/1942 

1942 12 

3 
Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, seznamy  
1942 12 



Inv. 
č. 

Sv.  Časové 
rozmezí 

Karton 

(evidence zběhů, sebevražd) 

čj. 14051 – 14075/1942 

28 

4 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, přehled do situaci ve vlastní 
obranné oblasti (leden), maďarská národní skupina –  
vedoucí činitelé, evidence zběhů, sebevražd… 

čj. 14076 – 14100/1942 

1942 12 

5 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

zběhnutí, vyšetřování podezřelých osob,  
evidence zběhů, sebevražd… 

čj. 14101 – 14123/1942 

1942 12 

6 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

souhrnné měsíční zprávy od okresních úřadů, vyšetřování 
podezřelých osob, zběhnutí, státně nespolehlivé osoby, 
ilegální překročení státních hranic, evidence zběhů,  
sebevražd, maďarská národní skupina – vedoucí činitelé 

čj. 14126 – 14150/1942 

1942 12 

7 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

přehled o situaci v oblasti obranného důstojníka VPV 
(únor), vyšetřování podezřelých osob, státně nespolehlivé  
osoby, zběhnutí, evidence zběhů, sebevražd 

čj. 14151 – 14175/1942 

1942 13 

8 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, přehled o situaci ve vlastní  
obranné oblasti (VDO 2, únor), státně nespolehlivé osoby 

čj. 14176 – 14200/1942 

1942 13 

9 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

zběhnutí, všeobecná obraná situace (VDO, únor), evidence  
zběhů, sebevražd, vyšetřování podezřelých osob 

14201 – 14225/1942 

1942 13 

10 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

evidence zběhů, sebevražd, ilegální překročení hranic,  
vyšetřování podezřelých osob, státně nespolehlivé osoby 
čj. 14226 – 14249/1942 

1942 13 

11 
Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, SODO – chod služby, 
1942 13 



Inv. 
č. 

Sv.  Časové 
rozmezí 

Karton 

evidence zběhů, sebevražd, zběhnutí, balony, státně  
nespolehlivé osoby, důstojníci zdržující se za hranicemi 
čj. 14251 – 14278/1942 

28 

12 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, evidence zběhů,  
sebevražd, seznamy letišť na Slovensku, státně 
nespolehlivé osoby, přehled o situaci (VDO 2, březen), 
balony, zběhnutí, přehled o situaci v oblasti  
obranného důstojníka VPV (březen) 

čj. 14281 – 14300/1942 

1942 13 

13 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, „Victoire“ – rozkladná 
činnost, ilegální přechod státních hranic, sabotáže, 
zběhnutí, obranná situace jednotek – period. hlášení,  
všeobecná obranná situace (VDO 2) 

čj. 14301 – 14325/1942 

1942 14 

14 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, evidence zběhů, sebevražd 

čj. 14326 – 14350/1942 

1942 14 

15 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, zběhnutí, komunistické 
oslavy 1. máje, všeobecná obranná situace v oblasti 
obranného důstojníka VPV (duben), podniky důležité  
pro obranu státu, ilegální překročení státních hranic 

čj. 14351 – 14375/1942 

1942 14 

16 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, zběhnutí, obranná situace  
jednotek – hlášení, komunistické oslavy 1. máje, sabotáže 

čj. 14376 – 14399/1942 

1942 14 

17 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

překročení hranic, vyšetřování podezřelých osob, 
protižidovská opatření, zběhnutí, přehled o situaci  
v obranné oblasti obranného důstojníka VPV (duben) 

čj. 14401 – 14425/1942 

1942 14 

18 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

zběhnutí, vyšetřování podezřelých osob, všeobecná  
situace jednotek v obranné oblasti obranného důstojníka 
VPV (květen), ilegální překročení státních hranic,  

1942 14 



Inv. 
č. 

Sv.  Časové 
rozmezí 

Karton 

mužstvo – vzpoura, evidence zběhů, sebevražd 

čj. 14426 – 14450/1942 

28 

19 

 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, přehled o situaci v obranné  
oblasti obranného důstojníka VPV (květen), zběhnutí 

čj. 14451 – 14475/1942 

1942 15 

20 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, censura pošty, zběhnutí 

čj. 14476 – 14500/1942 

1942 15 

21 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, evidence přihlašovací 
povinnosti obranná situace vlastní jednotky v obranné 
oblasti obranného důstojníka VPV (červen), ilegální 
překročení státních hranic, evidence zběhů, sebevražd, 
zběhnutí, seznamy osob státně nespolehlivých,  
censura pošty 

čj. 14501 – 14525/1942 

1942 15 

22 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, zběhnutí 

čj. 14526 – 14550/1942 

1942 15 

23 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, protistátní letáky, zběhnutí, 
politická situace v oblasti obranného důstojníka VPV  
(červen) 

čj. 14551 – 14575/1942 

1942 15 

24 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

ilegální překročení státních hranic, obranná situace  
vlastní armády (červenec), zběhnutí, vyšetřování 
podezřelých osob, letáky, směrnice pro boj proti sabotáži,  
evidence zběhů, sebevražd 

čj. 14576 – 14599/1942 

1942 16 

25 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

obranné zpravodajství v boji proti sabotáži,  
vyšetřování podezřelých osob, zběhnutí, stávky, letáky 

čj. 14601 – 14625/1942 

1942 16 



 

 

Inv. 
č. 

Sv. 
 Časové 

rozmezí 
Karton 

28 

26 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

směrnice pro výcvik a výchovu 1942-1943, vyšetřování 
podezřelých osob, evidence zběhů, sebevražd, obranná 
situace jednotek v oblasti obranného důstojníka VPV 
(srpen), seznamy osob státně nespolehlivých, politická 
spolehlivost mužstva, politická situace v oblasti obranného  
důstojníka VPV (červenec) 
čj. 14262 – 14650/1942 

1942 16 

27 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

opatření proti sabotáži, přelet nepřátelských letadel nad 
slovenským územím, zběhnutí, vyšetřování podezřelých  
osob, ilegální překročení státních hranic 
čj. 14651 – 14675/1942 

1942 16 

28 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

zběhnutí, letáky, vyšetřování podezřelých osob,  
odborné směrnice pro výcvik a výchovu, nálety na 
slovenské území, politická situace v oblasti  
obranného důstojníka VPV (srpen) 
čj. 14676 – 14700/1942 

1942 17 

29 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

ilegální překročení hranic, evidence zběhů, sebevražd, 
obranná situace jednotek v oblasti obranného důstojníka  
VPV (září), letáky, vyšetřování podezřelých osob 
čj. 14701 – 14725/1942 

1942 17 

30 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

letáky, zběhnutí, prověření spolehlivosti,  
vyšetřování podezřelých osob 
čj. 14726 – 14750/1942 

1942 17 

31 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, zběhnutí, dělníci – 
zastavení práce, nováčkové nastoupivší z ciziny,  
politická situace v oblasti obranného důstojníka VPV  
(září), obranné zpravodajství v boji proti sabotáži 
čj. 14751 – 14774/1942 

1942 17 

32 
Spisy důvěrné zpravodajské: 

zběhnutí, vyšetřování podezřelých osob, obranná situace 
jednotek v oblasti obraného důstojníka VPV (říjen), 

1942 18 



Inv. 
č. 

Sv. 
 Časové 

rozmezí 
Karton 

ilegální překročení státních hranic, evidence zběhů,  
sebevražd, balon 
čj. 14776 – 14800/1942 

28 

33 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

politická situace v oblasti obranného důstojníka VPV 
(říjen), vyšetřování podezřelých osob,  
komunistická protistátní akce, obranné zpravodajství  
v boji proti sabotáži, šetření spolehlivosti, zběhnutí 

čj. 14801 – 14825/1942 

1942 18 

34 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

zběhnutí, prověření státní a politické spolehlivosti,  
vyšetřování podezřelých osob 

čj. 14826 – 14850/1942 

1942 18 

35 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

evidence zběhů, sebevražd, obranná situace jednotek 
v oblasti obranného důstojníka VPV (listopad),  
vyšetřování podezřelých osob, zběhnutí, letáky 

čj. 14851 – 14875/1942 

1942 18 

36 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

balony, zběhnutí, vyšetřování podezřelých osob, 
propuštění mimo činnou službu,  
ilegální překročení státních hranic 

čj. 14876 – 14900/1942 

1942 19 

37 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, zběhnutí, politická situace 
v oblasti obranného důstojníka VPV (listopad), balony,  
obranné zpravodajství v boji proti sabotáži 

čj. 14901 – 14925/1942 

1942 19 

38 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, ilegální překročení státních 
hranic, evidence zběhů, sebevražd, obranná situace  
jednotek v oblasti obranného důstojníka VPV (prosinec) 

čj. 14927 – 14948/1942 

1942 19 

39 Spisy důvěrné zpravodajské: jen dva spisy 1942 19 

29 1 
Spisy důvěrné zpravodajské: 

politická situace v oblasti obranného důstojníka VPV 
(prosinec 1942), vyšetřování podezřelých osob, zběhnutí,  

1943 20 



Inv. 
č. 

Sv. 
 Časové 

rozmezí 
Karton 

opatření proti sabotáži, přechody státních hranic 

čj. 35001 – 35025/1943 

29 

2 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

zběhnutí, vyšetřování podezřelých osob 

čj. 35026 – 35050/1943 

1943 20 

3 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, pobuřování proti republice, 
fingované oběžníky, evidence zběhů, sebevražd, obranná 
situace jednotek v oblasti obranného důstojníka VPV  
(leden) 

čj. 35051 – 35075/1943 

1943 20 

4 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

zběhnutí, vyšetřování podezřelých osob, politická situace 
v oblasti obranného důstojníka VPV (leden),  
opatření proti sabotáži, ilegální překročení státních hranic 

čj. 35078 – 35100/1943 

1943 20 

5 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

zběhnutí, opatření proti sabotáži, vyšetřování podezřelých 
osob, hlášení o dopadu balonů, ilegální překročení státních 
hranic, zprávy z pohraničí – hlášení, obraná situace 
jednotek v oblasti obranného důstojníka VPV (únor),  
evidence zběhů, sebevražd 

čj. 35101 – 35150/1943 

1943 21 

6 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

hlášení o dopadu balonů, vyšetřování podezřelých osob, 
obraná situace v oblasti obranného důstojníka VPV 
(březen), evidence zběhů, sebevražd, letáky, ilegální 
časopisy, přehled zpravodajských hlášení, seznam osob 
státně nespolehlivých, politická situace v oblasti  
obranného důstojníka VPV (únor) 

čj. 35151 – 35200/1943 

1943 21 

7 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, zběhnutí, fingované 
oběžníky, politická situace v oblasti obranného důstojníka 
VPV (březen), obranné zpravodajství v boji proti sabotáži,  
ilegální překročení státních hranic 

čj. 35201 – 35250/1943 

1943 22 



Inv. 
č. 

Sv. 
 Časové 

rozmezí 
Karton 

29 

8 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, evidence zběhů, sebevražd, 
obranná situace jednotek v oblasti obranného důstojníka  
VPV (duben), zběhnutí 

čj. 35252 – 35299/1943 

1943 22 

9 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

politická situace v oblasti obranného důstojníka VPV 
(duben), zběhnutí, letáky, obranné zpravodajství  
v boji proti sabotáži, ilegální časopisy,  
ilegální překročení státních hranic 

čj. 35301 – 35350/1943 

1943 23 

10 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, zběhnutí, evidence zběhů,  
sebevražd, ilegální překročení státních hranic 

čj. 35351 – 35400/1943 

1943 23 

11 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

zběhnutí, politická situace v oblasti obraného důstojníka 
VPV (květen), hromadné hlášení v boji proti sabotáži, 
vyšetřování podezřelých osob, zprávy z již. pohraničí, 
zprávy ze zahraničí, letáky, ilegální překročení státních 
hranic, obraná situace jednotek v oblasti obranného  
důstojníka VPV (květen) 
čj. 35401 – 35450/1943 

1943 23 

12 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

zběhnutí, balony, letáky, vyšetřování podezřelých osob,  
četníci – vyznamenání 
čj. 35451 – 35500/1943 

1943 24 

13 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

četníci – vyznamenání, vyšetřování podezřelých osob, 
zběhnutí, obranné zpravodajství v boji proti sabotáži, 
zprávy z již. pohraničí, ilegální překročení státních hranic, 
obraná situace jednotek v oblasti obranného důstojníka  
VPV (červen), evidence zběhů, sebevražd 
čj. 35501 – 35550/1943 

1943 24 

14 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, zběhnutí, prověření 
spolehlivosti, politická situace v oblasti obranného  
důstojníka VPV (červen) 
čj. 35552 – 35600/1943 

1943 24 



Inv. 
č. 

Sv. 
 Časové 

rozmezí 
Karton 

29 

15 

 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

propuštění mimo činnou službu, vyšetřování podezřelých 
osob, politická situace v oblasti obranného důstojníka VPV 
(červenec), obranné zpravodajství v boji proti sabotáži, 
zběhnutí, ilegální překročení státních hranic, letáky, 
evidence zběhů, sebevražd, obranná situace jednotek  
v oblasti obranného důstojníka VPV (červenec) 

čj. 35601 – 35650/1943 

1943 25 

16 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

dopady balonů, zběhnutí, vyšetřování podezřelých osob,  
evidence zběhů, sebevražd, zprávy z jižního pohraničí 

čj. 35652 – 35700/1943 

1943 25 

17 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

obranné zpravodajství v boji proti sabotáži, vyšetřování 
podezřelých osob, ilegální překročení státních hranic, 
zprávy z jižního pohraničí, obranná situace jednotek  
v oblasti obraného důstojníka VPV (srpen) 

čj. 35701 – 35724/1943 

1943 25 

18 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

zběhnutí, letáky, zprávy z jižního pohraničí, politická 
situace v oblasti obraného důstojníka VPV (srpen),  
vyšetřování podezřelých osob 

čj. 35726 – 35750/1943 

1943 26 

19 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

prověření spolehlivosti, zběhnutí, vyšetřování podezřelých  
osob, letáky, zprávy z maďarského pohraničí 

čj. 35751 – 35800/1943 

1943 26 

20 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

zprávy z maďarského pohraničí, vyšetřování podezřelých 
osob, obranné zpravodajství v boji proti sabotáži, letáky, 
zprávy z jižního pohraničí, ilegální překročení státních 
hranic, zběhnutí, periodická hlášení, evidence zběhů, 
sebevražd, obranná situace jednotek v oblasti obranného  
důstojníka VPV (září), seznam osob státně nespolehlivých 

čj. 35801 – 35850/1943 

1943 26 



Inv. 
č. 

Sv. 
 Časové 

rozmezí 
Karton 

29 

21 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

evidence zběhů, sebevražd, zprávy z maďarského 
pohraničí, zběhnutí, vyšetřování podezřelých osob,  
zprávy z jižního pohraničí, politická situace v oblasti  
obranného důstojníka VPV (září) 

čj. 35852 – 35900/1943 

1943 27 

22 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, zprávy z jižního pohraničí, 
letáky, ilegální překročení státních hranic, zběhnutí, 
obranná situace jednotek v oblasti obranného  
důstojníka VPV (říjen) 

čj. 35901 – 35950/1943 

1943 27 

23 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, letáky, nováčkové 
nastoupivší z ciziny, zběhnutí, politická situace  
v oblasti obranného důstojníka VPV (říjen),  
obranné zpravodajství v boji proti sabotáži 

čj. 35952 – 36000/1943 

1943 28 

24 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

ilegální překročení státních hranic, vyšetřování 
podezřelých osob, obranná situace jednotek v oblasti 
obranného důstojníka VPV (listopad), zběhnutí,  
ruské ženy - příchod na Slovensko, evidence zběhů,  
sebevražd, zprávy z Maďarska 

čj. 36004 – 36049/1943 

1943 28 

25 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

zprávy z jižního pohraničí, vyšetřování podezřelých osob, 
obranní referenti v oblasti obranného důstojníka VPV, 
politická situace v oblasti obranného důstojníka VPV 
(listopad), zběhnutí, letáky, zprávy z Maďarska,  
obranné zpravodajství v boji proti sabotáži,  
protistátní brožura, personální změny 

čj. 36052 – 36100/1943 

1943 29 

26 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

zběhnutí, evidence zběhů, sebevražd, branci – prověření, 
ruské ženy – příchod na Slovensko, zprávy z pohraničí, 
seznamy osob státně nespolehlivých, vyšetřování  
podezřelých osob, novinové články – šetření 

čj. 36101 – 36149/1943 

1943 29 



Inv. 
č. 

Sv. 
 Časové 

rozmezí 
Karton 

29 27 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

ilegální překročení státních hranic, zběhnutí, zprávy 
z Maďarska, vyšetřování podezřelých osob, obranná  
situace v oblasti obranného důstojníka VPV (prosinec) 

čj. 36151 – 16166/1943 

1943 29 

30 

1 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

zběhnutí, maďarská strana – příslušníci, obranné 
zpravodajství v boji proti sabotáži, ilegální překročení 
státních hranic, zprávy z maďarského pohraničí,  
vyšetřování podezřelých osob, zprávy z jižního pohraničí 

čj. 32001 – 32050/1944 

1944 30 

2 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

evidence zběhů, sebevražd, zběhnutí, vyšetřování 
podezřelých osob, maďarská strana – příslušníci,  
politická situace v oblasti obranného důstojníka VPV  
(prosinec 1943), letáky, zprávy z jižního pohraničí 

čj. 32051 – 32099/1944 

1944 30 

3 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

letáky, ilegální překročení státních hranic, vyšetřování 
podezřelých osob, zprávy z Maďarska, zběhnutí,  
zprávy z jižního pohraničí, obranná situace jednotek  
v oblasti obranného důstojníka VPV (leden) 

čj. 32101 – 32150/1944 

1944 30 

4 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

prověření spolehlivosti, vyšetřování podezřelých osob, 
zběhnutí, politická situace v oblasti obranného důstojníka 
VPV (leden), zprávy z již. pohraničí, obranné 
zpravodajství v boji proti sabotáži, zprávy z Maďarska, 
souhrnné měsíční zprávy od okresních úřadů,  
ilegální překročení státních hranic 

čj. 32151 – 32199/1944 

1944 31 

5 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

zběhnutí, zprávy z jižního pohraničí,  
vyšetřování podezřelých osob, prověření spolehlivosti,  
polská zpravodajská služba, maďarská strana  
na Slovensku – příslušníci 

čj. 32201 – 32250/1944 

1944 31 



Inv. 
č. 

Sv. 
 Časové 

rozmezí 
Karton 

30 

6 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

Maďarsko – zprávy, prověření spolehlivosti,  
zprávy z již. pohraničí, vyšetřování podezřelých osob,  
zběhnutí, polská zpravodajská služba, evidence zběhů, 
sebevražd, obranná situace jednotek v oblasti  
obranného důstojníka VPV (únor) 
čj. 32251 – 32300/1944 

1944 31 

7 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

prověření spolehlivosti, zběhnutí, zprávy z Maďarska, 
politická situace v oblasti zpravodajského důstojníka VPV 
(únor), situační zprávy okresních úřadů, vyšetřování 
podezřelých osob, zprávy z jižního pohraničí,  
ilegální překročení státních hranic,  
obranné zpravodajství v boji proti sabotáži 
čj. 32301 – 32350/1944 

1944 32 

8 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, finanční stráž – zapojení  
do zprav. služby, Maďarsko – zprávy, zběhnutí,  
prověření spolehlivosti, situační zprávy okresních úřadů,  
vojáci – státně a politicky nespolehlivý, letáky,  
obranní důstojníci – ustanovení 
čj. 32351 – 32400/1944 

1944 32 

9 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, ilegální překročení státních 
hranic, zprávy z Maďarska, prověření spolehlivosti, 
zběhnutí, vojáci – nespolehliví, evidence zběhů,  
sebevražd, zprávy z jižního pohraničí 
čj. 32401 – 32450/1944 

1944 32 

10 

Spisy důvěrné zpravodajské: 
zběhnutí, vyšetřování podezřelých osob, politická situace 
v oblasti zpravodajského důstojníka VPV (březen), 
Maďarsko – zprávy, obranné zpravodajství v boji proti 
sabotáži, obranná situace jednotek v oblasti  
zpravodajského oddělení VPV (březen) 
čj. 32451 – 32500/1944 

1944 33 

11 

Spisy důvěrné zpravodajské: 
vyšetřování podezřelých osob, zběhnutí, zprávy 
z Maďarska, zprávy – různé, prověřování spolehlivosti, 
seznamy nespolehlivých osob, zpravodajská služba – 
změny, finanční stráž, nespolehlivé osoby,  
zprávy z jižního pohraničí 
čj. 32501 – 32550/1944 

1944 33 



Inv. 
č. 

Sv. 
 Časové 

rozmezí 
Karton 

30 

12 

 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

průběh nástupu záložníků, vyšetřování podezřelých osob, 
zběhnutí, Maďarsko – zprávy, obranná situace jednotek 
v oblasti zpravodajského oddělení VPV (duben), činnost  
partyzánů, maďarští utečenci, evidence zběhů a sebevražd 

čj. 32552 – 32600/1944 

1944 33 

13 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

partyzánská činnost, transporty ruských zajatců  
– události, zběhnutí, obranné zpravodajství v boji proti 
sabotáži, vyšetřování podezřelých osob,  
zprávy z jižního pohraničí, zprávy z Maďarska 

čj. 32601 – 32650/1944 

1944 33 

14 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

partyzánská činnost, zprávy z Maďarska, zběhnutí, 
vyšetřování podezřelých osob, politická situace  
v oblasti zpravodajského důstojníka VPV (duben), 
zajatecké transporty, ilegální překročení státních hranic,  
prověření spolehlivosti 

čj. 32651 – 32700/1944 

1944 34 

15 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

Maďarsko – zprávy, zběhnutí, vyšetřování podezřelých  
osob, zpravodajský kurs – účastníci, partyzánská činnost 

čj. 32701 – 32750/1944 

1944 34 

16 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, prověření spolehlivosti, 
zběhnutí, partyzánská činnost, evidence zběhů,  
sebevražd, zprávy z Maďarska, letáky 

čj. 32751 – 32800/1944 

1944 34 

17 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

zběhnutí, partyzánská činnost, prověření spolehlivosti, 
obranná situace jednotek v oblasti zpravodajského 
oddělení VPV (květen), vyšetřování podezřelých osob, 
sabotáže, maďarská strana na Slovensku – činnost,  
ilegální překročení státních hranic, zprávy z Maďarska 

čj. 32801 – 32850/1944 

1944 35 



Inv. 
č. 

Sv. 
 Časové 

rozmezí 
Karton 

30 

18 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, zběhnutí, politická situace 
v oblasti zpravodajského důstojníka VPV (květen), 
partyzánská činnost, Maďarsko – zprávy,  
obranné zpravodajství v boji proti sabotáži 

čj. 32851 - 32899 

1944 35 

19 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

zběhnutí, partyzánská činnost, vyšetřování  
podezřelých osob, Maďarsko – zprávy 

čj. 32901 – 32950/1944 

1944 35 

20 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

prověření spolehlivosti, partyzánská činnost, zběhnutí,  
vyšetřování podezřelých osob, Maďarsko – zprávy 

čj. 32951 - 32999 

1944 35 

21 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

obranné zpravodajství v boji proti sabotáži, vyšetřování 
podezřelých osob, partyzánská činnost, ilegální překročení 
státních hranic, zběhnutí, státně nespolehlivé osoby, 
obranná situace jednotek v oblasti zpravodajského 
oddělení VPV (červen), přelety nepřátelských letadel,  
evidence zběhů, sebevražd 

čj. 33001 – 33050/1944 

1944 36 

22 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, politická situace v oblasti 
zpravodajského oddělení VPV (červen), partyzánská  
činnost, zběhnutí, VTCHÚ – nepřístojnosti 

čj. 33051 – 33100/1944 

1944 36 

23 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, zběhnutí, partyzánská 
činnost, podniky důležité pro obranu státu –  
zprav. opatření, zajatecké tábory – útěky 

čj. 33101 – 33150/1944 

1944 36 

24 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, zběhnutí,  
partyzánská činnost, branci – prověření  

čj. 33151 – 33200/1944 

1944 36 



Inv. 
č. 

Sv. 
 Časové 

rozmezí 
Karton 

30 

25 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

zběhnutí, vyšetřování podezřelých osob,  
prověření spolehlivosti, partyzánská činnost 

čj. 33201 – 33250/1944 

1944 37 

26 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

měsíční zprávy (VBV), zběhnutí, vyšetřování  
podezřelých osob, partyzánská činnost, letáky,  
obranná situace jednotek v oblasti zpravodajského  
oddělení VPV (červenec), evidence zběhů, sebevražd 

čj. 33251 – 33300/1944 

1944 37 

27 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

zběhnutí, nálezy zbraní a střeliva, partyzánská činnost, 
sabotáže, vyšetřování podezřelých osob, letáky,  
obranné zpravodajství v boji proti sabotáži 

čj. 33302 – 33349/1944 

1944 37 

28 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

partyzánská činnost, vyšetřování podezřelých osob,  
zběhnutí, ilegální překročení státních hranic 

čj. 33351 – 33400/1944 

1944 38 

29 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

partyzánská činnost, zběhnutí, vyšetřování podezřelých 
osob, přelety nepřátelských letadel, vojáci – prověření 
spolehlivosti, politická situace v oblasti zpravodajského  
oddělení VPV (červenec) 

čj. 33402 – 33450/1944 

1944 38 

30 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

vyšetřování podezřelých osob, partyzánská činnost,  
zběhnutí, německé transporty 

čj. 33451 – 33500/1944 

1944 38 

31 

Spisy důvěrné zpravodajské: 

ilegální překročení státních hranic, zběhnutí, vyšetřování 
podezřelých osob, obranná situace jednotek v oblasti  
zpravodajského oddělení VPV (srpen), partyzánská činnost 

čj. 33502 – 33546/1944 

1944 39 

31 1 
Spisy důvěrné zpravodajské: 

situační zprávy okresních úřadů. Bez čj. 
1944 39 



Inv. 
č. 

Sv. 
 Časové 

rozmezí 
Karton 

5) Spisy důvěrné 

32 1 
Spisy důvěrné: 

SPO – org. sestava, dislokace útvarů 
1940 40 

33 1 

Spisy důvěrné: 

výcvik jednotlivce, výcvikové programy,  
taktické a výcvikové kursy, reorganizace VPV  
za branné pohotovosti, reorganizace VDO – počty,  
odborné směrnice pro výcvik a výchovu 

čj. 5200 – 7285/1942 

1942 40 

34 1 

Spisy důvěrné: 

odesílání na vojenské kursy do Německa, vyznamenání,  
cizí vyznamenání, pochvaly a pochvalná uznání 

1943 40 

35 1 

Spisy důvěrné: 

povýšení – seznamy, poplachové směrnice,  
jmenování - seznamy 

1944 40 

C. Rozkazy VPV 

36 1 
Důvěrné rozkazy VPV 
rok 1940, číslo 1 – 15 

1940 41 

37 1 
Důvěrné rozkazy VPV 
rok 1941, číslo 1 – 40 (chybí č. 23 a 24) 

1941 41 

38 1 
Důvěrné rozkazy VPV 
rok 1942, číslo 1 – 55 

1942 41 

39 1 
Důvěrné rozkazy VPV 
rok 1943, číslo 1 – 58 

1943 41 

40 1 
Důvěrné rozkazy VPV 
rok 1944, číslo 1 – 36 

1944 41 

41 1 
Důvěrné rozkazy VPV 
rok 1943, číslo 23 

1943 41 

42 1 
Důvěrné rozkazy VPV 
rok 1944, číslo 1 – 25 

1944 41 

43 1 
Důvěrné rozkazy VZV 
rok 1944, číslo 1 (2 ex.) 

1944 41 

44 1 
Důvěrné rozkazy VZV 
rok 1944, číslo 1 

1944 41 



Inv. 
č. 

Sv. 
 Časové 

rozmezí 
Karton 

45 1 
Důvěrné rozkazy VPV 
rok 1940, číslo 1 – 15 

1940 42 

46 1 
Důvěrné rozkazy VPV 
rok 1942, číslo 1 – 40 

1942 42 

47 1 
Důvěrné rozkazy VPV 
rok 1943, číslo 1 – 58 

1943 42 

48 1 
Důvěrné rozkazy VPV 
rok 1944, číslo 22, 24, 26, 28 – 36  

1944 42 

49 1 
Obyčejné rozkazy VPV 
rok 1940, číslo 1 – 12 

1940 43 

50 1 
Obyčejné rozkazy VPV 
rok 1941, číslo 1 – 41 

1941 43 

51 1 
Obyčejné rozkazy VPV 
rok 1942, číslo 1 – 50 

1942 43 

52 1 
Obyčejné rozkazy VPV 
rok 1943, číslo 1 – 45 

1943 43 

53 1 
Obyčejné rozkazy VPV 
rok 1944, číslo 23, 30 – 35  

1944 43 

54 1 Radiogramy  43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rejstřík věcný 

 
 
 

Heslo: Inv. č./podčíslo: 

Akce – komunistické, viz též Činnost komunistická 28/33 

Autoprapor 1 – zpráva o pohotovosti 13/2 

Autoprapor 2 – zpráva o pohotovosti 13/2 

Autoprapor 11 – zpráva o pohotovosti 13/2 

 

Balony – špionážní 28/11, 28/12, 28/32, 28/36,  
 28/37, 29/5, 29/6, 29/12,  
 29/16 

Branci – prověření 29/26, 30/24 

Brezno nad Hronom – dělostřelecký oddíl 27/17 

Brožury protistátní 28/1, 29/25 

 

Censura 27/1, 27/21, 27/22, 27/23 

Cizinci – zaměstnání 27/1, 27/2 

 

Časopisy – ilegální 29/6, 29/9 

Četníci – vyznamenání 29/12, 29/13 

Četnictvo – spolupráce s výzvědnou službou 21/1 

Činnost – komunistická, viz též Akce komunistické 27/5, 28/15, 28/16 

Činnost – rozkladná 27/9, 27/10, 27/11, 27/12,  
 27/13, 27/14, 27/15, 27/16 

Činnost výzvědná – maďarská 20 

Činnost výzvědná – proti Maďarsku 20, 21/1 

Články – censurované 27/23 

Články novinové – šetření 29/26 

 

Dělníci – zastavení práce 28/31 

Dělostřelecký pluk 1 – zpráva o pohotovosti 13/15a 

Dělostřelecký pluk 2 – zpráva o pohotovosti 13/15a 



Heslo: Inv. č./podčíslo: 

Dělostřelecký pluk 11 – zpráva o pohotovosti 13/15a 

Dělostřelecký pluk 12 – zpráva o pohotovosti 13/15, 13/15a 

Dělostřelectvo – nová sestava jednotek 23 

Dělostřelectvo – organizace 23 

Demonstrace - protimaďarské 27/20 

Dislokace útvarů 32 

Divise 1. – dislokace 22/2 

Divise 2. – dislokace 22/2 

Důstojníci – obranní 18/1, 18/2, 19, 27/4, 30/8 

Důstojníci – záložní 17, 22/2, 25 

Důstojníci – zdržující se v zahraničí 28/11 

Důstojníci – zpravodajští 18/1, 21/1 

 

Hlášení hromadná – boj proti sabotáži 29/11 

Hlášení periodická 29/20 

Hlášení zpravodajská – přehledy 29/6 

Hranice státní – ilegální překročení 28/6, 28/10, 28/13, 28/15,  
 28/17, 28/18, 28/21, 28/24,  
 28/27, 28/29, 28/32, 28/36,  
 28/38, 29/1, 29/4, 29/5, 29/7,  
 29/9, 29/10, 29/11, 29/13,  
 29/15, 29/17, 29/20, 29/22,  
 29/24, 29/27, 30/1, 30/3,  
 30/4, 30/7, 30/9, 30/14,  
 30/17, 30/21, 30/28, 30/31 

 

Jednotky – asistenční 23, 25 

Jednotky – dělostřelecké, viz též dělostřelectvo 23 

Jednotky – náhradní 16 

Jednotky – pomocné 25 

Jednotky – v zápolí 24 

Jezdecký průzkumný oddíl (JPO) – org. sestava 32 

Jezdecký průzkumný oddíl 1 – zpráva o pohotovosti 13/5 

Jezdecký průzkumný oddíl 2 – zpráva o pohotovosti 13/5 

Jmenování – seznamy 35 



Heslo: Inv. č./podčíslo: 

Komunistická činnost – viz Činnost komunistická  

Kurýrní služba 12 

Kursy 16 

Kursy – instruktorské  24 

Kursy pro obranné důstojníky 27/4 

Kursy vojenské v Německu 34 

Kursy – výcvikové 

Kursy – zpravodajské 19, 21/1, 30/15 

 

Letadla nepřátelská – přelety nad slovenským územím 28/27, 30/21, 30/29 

Letáky – komunistické  27/6, 27/8, 27/9, 27/17,  
 27/20, 28/23, 28/25, 28/28,  
 28/29, 28/30, 28/35, 29/6,  
 29/9, 29/11, 29/12, 29/15,  
 29/18, 29/20, 29/22, 29/23,  
 29/25, 30/2, 30/3, 30/8,  
 30/16, 30/26, 30/27, 30/31 

Letáky – protistátní  27/18, 27/20, 28/23, 28/25,  
 28/28, 28/29, 28/30, 28/35,  
 29/6, 29/9, 29/11, 29/12,  
 29/15, 29/18, 29/20, 29/22,  
 29/23, 29/25, 30/2, 30/3,  
 30/8, 30/16, 30/26, 30/27,  
 30/31 

Letiště na Slovensku – seznamy 28/12 

 

Manifestace – 1. máj 27/7 

Materiál – výkazy 24 

Měsíční zprávy 18/1 

Měsíční zprávy o všeobecné obranné situaci – viz též Přehledy 18/2, 18/3, 19 

MNO – censurní komise 27/21, 27/22 

MNO – dislokační přehled 21/2 

MNO – obranné oddělení 21/1 

Mobilizace – plány 14, 15 

Mobilizace – přípravy 14, 15 

Mobilizace – školy, kursy 16 



Heslo: Inv. č./podčíslo: 

Mobilizační jednotky 16 

Mobilizační období 12, 13/10 

Mužstvo – politická spolehlivost 28/26 

Mužstvo – vystřídání 23, 24 

Mužstvo – vzpoura 28/18 

Mužstvo – záložní 22/2 

 

Náhradní jednotky 16 

Nálety nepřátelské 28/28 

Nemocnice Rychlé divize 23 

Nováčkové – nastoupivší z ciziny 27/22, 28/31, 29/23 

 

Oběžníky – fingované 29/3, 29/7 

Oblasti – zpravodajské 19 

Oddíly – poplachové 22/1, 22/2 

Okruhy – výzvědné 21/1 

Osoby civilní – prověření spolehlivosti 27/5 

 

Osoby podezřelé – vyšetřování 27/1-9, 27/17-22, 28/1-38,  
 29/1-8, 29/10-27, 30/1-31 

Osoby – pracující pro maďarskou výzvědnou službu 27/17 

Osoby – sledování 27/3, 27/6 

Osoby státně nespolehlivé – viz Seznamy státně nespoleh. osob  

Osoby vojenské – prověření spolehlivosti 27/5 

 

Parašutisté ruští 27/20 

Partyzáni – činnost 21/2, 30/12-31 

Personalita 22/2, 29/25 

Pěší pluk 1 – zpráva o pohotovosti 13/16 

Pěší pluk 2 – zpráva o pohotovosti 13/17 

Pěší pluk 3 – zpráva o pohotovosti 13/18 

Pěší pluk 4 – zpráva o pohotovosti 13/19 



Heslo: Inv. č./podčíslo: 

Pěší pluk 5 – zpráva o pohotovosti 13/20 

Pěší pluk 6 – zpráva o pohotovosti 13/21 

Pluk útočné vozby – zpráva o pohotovosti 13/14 

Pobuřování proti republice 29/3 

Pobyt – povolení 27/7, 27/8, 27/9 

Pobyt – změny 27/1 

Počty 23/1, 26 

Počty – mírové 25 

Počty – tabulkové 23/1 

Počty – válečné 23/1, 24 

Podniky důležité pro obranu státu 22/2, 28/15, 30/23 

Pochvaly, pochvalná uznání 34 

Pošta – censura 28/20, 28/21 

Povinnost přihlašovací 28/21 

Povyšování 27/3, 35 

Pravomoc velitelská 27/5 

Proviantní sklad 1 – zpráva o pohotovosti 13/7 

Proviantní sklad 2 – zpráva o pohotovosti 13/7 

Proviantní sklad 11 – zpráva o pohotovosti 13/7 

Propuštění mimo činnou službu 28/36, 29/15 

Přehledy měsíční – o politické situaci v oblasti obranného  28/23, 28/26, 28/28, 28/31, 
      důstojníka (zprav. důstojník; zpravodajské oddělení) VPV1  28/33, 28/37, 29/1, 29/4,  
 29/6, 29/7, 29/9, 29/11,  
 29/14, 29/15, 29/18, 29/21,  
 29/23, 29/25, 30/2, 30/4,  
 30/7, 30/10, 30/14, 30/18,  
 30/22, 30/29 

Přehledy měsíční – o situaci ve vlastní obranné oblasti 27/5, 27/20, 27/22, 28/4,  
 28/8, 28/9, 28/12, 28/24 

Přehledy měsíční – o situaci v oblasti obran. důstojníka VPV 28/7, 28/12, 28/17, 28/19 

 

 

                                                           
1
 Názvy těchto přehledů se měnily; v podstatě existovaly dva druhy: přehled o stavu vlastních jednotek 

a o politické situaci v obranné oblasti. Viz též Zprávy 



Heslo: Inv. č./podčíslo: 

Přehledy měsíční – o obranné situaci jednotek v oblasti  28/13, 28/15, 28/18, 28/21, 
      obranného důstojníka VPV (zprav. důstojníka, zprav. odd.) 28/24, 28/26, 28/29, 28/32,  
 28/35, 28/38, 29/3, 29/5,  
 29/6, 29/8, 29/11, 29/13,  
 29/15, 29/17, 29/20, 29/22,  
 29/24, 29/27, 30/3, 30/6,  
 30/10, 30/12, 30/17, 30/21,  
 30/26, 30/31 

Přehledy periodické – obranná situace jednotek 28/13 

Působnost velitelská 27/5 

 

Radiogramy 54 

Referenti – obranní 18/1, 29/25 

Rozkazy důvěrné – VPV 36-40, 45-48 

Rozkazy důvěrné – VZV 43 

Rozkazy důvěrné domácí – VPV 41, 42 

Rozkazy důvěrné domácí – VZV 44 

Rozkazy obyčejné VPV 49, 50, 51, 52, 53 

Rychlá divise – nemocnice 23 

 

Sabotáže – viz též Seznamy osob státně nespolehlivých, 27/9, 27/19, 28/13, 28/16, 
      Směrnice pro boj proti sabotáži a obranné 30/27 
      zpravodajství v boji proti sabotáži 

Sabotáže – protiopatření 28/27, 29/1, 29/4, 29/5 

Sborový autopark – zpráva o pohotovosti 13/13 

Seznamy – jmenné 23, 24 

Seznamy – podezřelí ze špionáže 27/10-16 

Seznamy – podezřelí z rozkladné činnosti,  27/10-16 
      viz též Činnost - rozkladná 

Seznamy – státně nespolehlivé osoby,  18/2, 18/3, 19, 27/10-16, 
      viz též Spolehlivost státní – prověření 28/6, 28/7, 28/8, 28/10,  
 28/11, 28/12, 28/21, 28/26,  
 29/6, 29/20, 29/26, 30/8,  
 30/9, 30/11, 30/21 

Seznamy – záložní důstojníci 17 

 

 



Heslo: Inv. č./podčíslo: 

Seznamy – zběhů, sebevražd – viz též Zběhnutí 28/1, 28/3-7, 28/9-12, 28/14,  
 28/18, 28/21, 28/24, 28/26,  
 28/29, 28/32, 28/35, 28/38,  
 29/3, 29/5, 29/6, 29/8, 29/10,  
 29/13, 29/15, 29/16, 29/20,  
 29/21, 29/24, 29/26, 30/2,  
 30/6, 30/9, 30/12, 30/16,  
 30/21, 30/26 

Skupina národní – maďarská 27/21, 28/1, 28/2, 28/4, 28/6 

Skupina národní – německá 20 

Služba – strážní 22/2, 25 

Služba výzvědná – maďarská 21/2, 27/17 

Služba zpravodajská – polská 30/5, 30/6 

Služba zpravodajská – změny 30/11 

Směrnice – boj proti sabotáži 28/24 

Směrnice – obranní důstojníci a referenti 18/1, 18/2 

Směrnice – poplachové 25, 35 

Směrnice pro vedení státně nespolehlivých osob 18/2 

Směrnice pro výcvik a výchovu 24, 28/26, 33 

Směrnice – spolupráce četnictva s vojen. výzvědnými orgány 21/1 

Směrnice – vojenské obranné zpravodajství 21/1 

Směrnice – výzvědná činnost proti Maďarsku 20 

Směrnice – zpravodajské 21/2 

SODO – chod služby 28/11 

Spojovací prapor 1 – zpráva o pohotovosti 13/3 

Spojovací prapor 2 – zpráva o pohotovosti 13/3 

Spojovací prapor 11 – zpráva o pohotovosti 13/3 

Spolehlivost státní – prověření, viz též Seznamy osob  27/5, 27/9, 27/22, 28/30, 
      státně nespolehlivých a Osoby státně nespolehlivé 28/33, 28/34, 29/14, 29/19,  
 30/4-9, 30/11, 30/14, 30/16,  
 30/17, 30/20, 30/25, 30/29 

Stávky 28/25 

Strana maďarská – příslušníci 30/1, 30/2, 30/5, 30/17 

Stráž finanční 22/1, 30/8 

Stráž finanční – nespolehlivé osoby 30/11 



Heslo: Inv. č./podčíslo: 

Střelivo 13/10 

Střelivo – nálezy 30/27 

 

Školy 16 

Špionáž – bezpečnostní opatření  27/9 
      viz též Seznamy osob podezřelých ze špionáže 

 

Tábory zajatecké – útěky 30/23 

Tajemství – úřední 18/1, 18/3 

Transporty – německé 30/30 

Transporty – vojenské 23 

Transporty – zajatecké 30/13, 30/14 

 

Ústřední zbrojnice – zpráva o pohotovosti 13/12 

Utečenci – maďarští 30/12 

 

VBV – zprávy měsíční 30/26 

Velitelství divisní oblasti 1 – reorganizace, počty 33 

Velitelství 1. divise – zpráva o pohotovosti 13/1 

Velitelství – oblastní – reorganizace 22/1 

Velitelství pozemního vojska (VPV) – reorganizace 33 

Velitelství pozemního vojska – zpráva o pohotovosti 13/9 

Velitelství vzdušných zbraní – poplachové oddíly 22/1, 22/2 

Victoire – rozkladná činnost 18/3, 19, 28/13 

Vojáci – státně a politicky nespolehliví 30/8 

Vojenská nemocnice 1 – zpráva o pohotovosti 13/8 

Vojenská nemocnice 2 – zpráva o pohotovosti 13/8 

Vojenská nemocnice 11 – zpráva o pohotovosti 13/8 

Vojenský zdravotnický sklad – zpráva o pohotovosti 13/11 

Vozidla – motorová 22/2 

VTCHÚ – nepřístojnosti 30/22 

 



Heslo: Inv. č./podčíslo: 

Výcvik 23 

Výcvik – jednotlivce  33 

Výcvik – kursy 33 

Výcvik – programy 33 

Výcvik – směrnice 24 

Výstroj 13/10 

Výzbroj 13/10 

Výzbrojní stanice 12 

Vyznamenání 34 

Výzvědná činnost – viz Činnost výzvědná 

Vzpoura 28/18 

 

Zajatci – ruští 30/13 

Zajatci – transporty 30/13, 30/14 

Zajišťovací divise – výměna mužstva 24 

Záložníci – průběh nástupu 30/12 

Záštita hranic 22/1, 22/2 

Zběhnutí – viz též Seznamy zběhů 27/1-9, 27/17-19, 27/21,  
 27/22, 28/1, 28/2, 28/5-9,  
 28/11-25, 28/27, 28/28,  
 28/30-37, 29/1, 29/2, 29/4,  
 29/5, 29/7-16, 29/18-27,  
 30/1-31 

Zbraně – nálezy 30/27 

Zbrojnice II – zpráva o pohotovosti 13/6 

Zpravodajství – obranné 18/2, 21/1 

Zpravodajství obranné – boj proti sabotáži 28/25, 28/31, 28/33, 28/37,  
 29/7, 29/9, 29/13, 29/15,  
 29/17, 29/20, 29/23, 29/25,  
 30/1, 30/4, 30/7, 30/10,  
 30/13, 30/18, 30/21, 30/27 

Zprávy o pohotovosti 13 (1-21) 

Zprávy situační – o vlastní armádě 21/2, 27/2, 27/3, 27/17 

Zprávy různé 30/11 

 



Heslo: Inv. č./podčíslo: 

Zprávy souhrnné měsíční – od okresních úřadů 28/1, 28/6, 30/4, 30/7, 30/8,  
 31 

Zprávy z jižního pohraničí 29/11, 29/13, 29/16, 29/17,  
 29/18, 29/20-22, 29/25,  
 30/1-7, 30/9, 30/11, 30/13 

Zprávy z Maďarska 29/24, 29/25, 29/27, 30/3,  
 30/4, 30/6-20 

Zprávy z maďarského pohraničí 29/19-21, 30/1 

Zprávy z pohraničí 29/5, 29/26 

Zprávy ze zahraničí 29/11 

 

Ženijní prapor 1 – zpráva o pohotovosti 13/4 

Ženijní prapor 2 – zpráva o pohotovosti 13/4 

Ženijní prapor 11 – zpráva o pohotovosti 13/4 

Ženy ruské – příchod na Slovensko 29/24, 29/26 

Židé – protižidovská opatření 28/17 


