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ŠTÚDIE

ZABUDNUTÝ EPILÓG I. KRIŽIACKEJ VÝPRAVY? 
ŤAŽENIE BOHEMUNDA Z ANTIOCHIE PROTI 
BYZANTSKÉMU CISÁROVI ALEXIOVI I. KOMNÉNOVI 
V ROKOCH 1107/1108

Prvá časť. HISTORICKÉ POZADIE A PRÍČINY 

MARTIN HURBANIČ – DANIELA HRNČIAROVÁ

HURBANIČ, M.  – HRNČIAROVÁ, D.: FORGOTTEN EPILOGUE OF THE FIRST CRU-
SADE? The Campaign of Bohemond of Antioch against the Byzantine Emperor Alexios I. 
Komnenos in 1107/1108. Historical Background and Causes (Part I.). Vojenská história, 3, 25, 
2021, pp 7-28, Bratislava. 
The expedition of the First Crusade veteran  and Prince of Antioch. Bohemond, against the By-
zantine Emperor Alexios I. Komnenos (1081 – 1108) in 1107/1108 is considered to be a peculiar 
epilogue of the early crusade movement initiated by the Pope Urban II. at the council in Cler-
mont, France, in 1095. At the same time, it represents another stage of the Byzantine-Norman 
wars, first taking place in southern Italy and after 1081 in the regions of Byzantine Epirus, Ma-
cedonia and Thessaly. In the first part of this study, authors focus on the historical background 
of the campaign of 1107/1108 and try to analyse its causes.   
Keywords: Bohemond of Antioch, Byzantine Emperor Alexios I. Komnenos, Crusade of 
1107/1108, Anna Komnena, Crusades. 

Výprava, ktorú viedol veterán I. križiackej výpravy a knieža Antiochie Bohemund proti 
byzantskému cisárovi Alexiovi I. Komnenovi (1081 – 1108), sa nepochybne zaraďuje k prvej 
fáze križiackych ťažení  do Sv. zeme. Hoci sa do Palestíny dostala napokon iba časť kri-
žiakov, výpravu na začiatku oficiálne zastrešil a vyhlásil roku 1106 pápež Paschal II. (1099 
– 1118). Jej vrchný veliteľ i zúčastnení rytieri sa považovali za Božie vojsko, ktorého koneč-
ným cieľom mal byť Jeruzalem. Či už budeme toto ťaženie posudzovať podľa moderných 
vymedzení fenoménu kresťanskej svätej vojny, alebo sa naň pozrieme optikou súdobých stre-
dovekých autorov, v oboch prípadoch budú závery zhodné. Bohemundovu protibyzantskú 
výpravu z rokov 1107/1108 možno právom považovať za špecifický typ križiackeho ťaženia.1 

Jeho vojenské ciele i rezultáty ponúkajú zaujímavé paralely s neskorším využitím kri-
žiackej agendy v sporoch pápežskej kúrie a byzantských cisárov. Do akej miery bolo Bo-
hemundovo ťaženie skutočným predobrazom tragického vyústenia 4. križiackej výpravy 
(1203 – 1204), ktorá sa skončila dobytím a vyplienením Konštantínopola, ponecháme  
nateraz bez podrobnejšieho komentára.2 V prvej časti tejto štúdie sa skôr sústredíme na vy-
kreslenie historického pozadia výpravy z rokov 1107/1108 a analýzu jej príčin na podklade 
*Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-18-0333.
1 Pozri v  tejto súvislosti: WHALEN, Bret. God’s  Will or Not? Bohemond’s  Campaign against the Byzantine 
Empire (1105–1107). In MADDEN, Thomas et al. (eds.). The Crusades: Medieval Worlds in Conflict. Farnham 
: Ashgate, 2010, s. 122; THEOTOKIS, Georgios. Bohemond of Taranto’s 1107-8 campaign in Byzantine Illyria. 
In Rosetta, 2012, roč. 11, s. 72-81.
2 Pozri spomedzi iných LAIOU, Angeliki. Byzantium and the Crusades in the Twelfth Century: Why was the 
Fourth Crusade Late in Coming? In LAIOU, Angeliki (ed.). Urbs Capta: The Fourth Crusade and Its Consequenc-
es. Paris :  Lethielleux, 2004, s. 17-28. K fenoménu kresťanskej svätej vojny najnovšie pozri ZUPKA, Dušan. Meč 
a kríž. Vojna a náboženstvo v stredovekej strednej Európe (10. – 12. storočie). Bratislava : VEDA, 2020. 
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súdobých prameňov. V závere sa zameriame na diplomatické a vojenské opatrenia cisára 
Alexia, prostredníctvom ktorých sa snažil čeliť pripravovanej hrozbe.3 

Historické pozadie 

Križiacka výprava z rokov 1107/1108 predstavuje predovšetkým svojrázne vyvrcholenie 
dlhoročného sporu dvoch mužov – Bohemunda z Apúlie a byzantského cisára Alexia I. 
Komnena. Prvý z nich bol najstarším synom italonormanského vojvodu Róberta Guiscarda, 
zakladateľa panstva Normanov v južnej Itálii. Roku 1081 Bohemund (po boku otca) prijal 
účasť na veľkom protibyzantskom ťažení, ktoré smerovalo do oblastí byzantského Epiru 
(dn. Albánska). Výprava mala okrem iných dôvodov uspokojiť Bohemundove mocenské 
ambície a zabezpečiť mu dedičné územia, pretože Guiscard zamýšľal prenechať južnú Itáliu 
s vojvodským titulom synovi z druhého manželstva Rogerovi Borsovi.4 

V októbri roku 1081 zasadil Guiscard drvivú porážku mladému cisárovi Alexiovi v blíz-
kosti kľúčového byzantského prístavu Drač (gr. Dyrrachion, dn. Durrës v Albánsku).5 Bo-
hemund velil ľavému krídlu italonormanského vojska, no do samotnej bitky zrejme neza-
siahol.6 V priebehu roka 1082 Bohemund zasadil Alexiovi v priamych stretoch dve porážky. 
Počas obliehania tesálskeho mesta Larissa na jar nasledujúceho roka však nezabránil zapá-
leniu vlastného tábora byzantskými oddielmi. V dôsledku chýbajúceho žoldu pre svojich ry-
tierov i stenčujúcim sa zásobám musel napokon vyprázdniť všetky dobyté územia v oblasti 
Epiru, Macedónie a Tesálie.7 Bohemund sa nedokázal trvalejšie uchytiť na byzantskom Bal-
káne ani počas ďalšieho ťaženia v rokoch 1084 – 1085, ktoré sa skončilo predčasne smrťou 
jeho otca Róberta Guiscarda.8 

3 Napriek existencii viacerých príspevkov k tejto téme sa väčšina autorov obmedzila na stručné prerozprávanie 
priebehu Bohemundovho ťaženia. Pozri CHALANDON. Ferdinand. Essai sur le règne d‘Alexis Ier Comnène 
(1081-1118). Paris : A. Picard et fils, 1900, s. 242-250; LILIE, Ralph-Johannes. Byzantium and the Crusader 
States, 1096-1204. Oxford : Claredon Press, 1994, s. 72-82; SAVVIDES, Alexios G. C. Byzantino-Normanni-
ca. The Norman Capture of Italy (to A.D. 1081) and the First Two Invasions in Byzantium (A.D. 1081-1085 
and 1107-1108). Leuven : Peeters, 2007, s. 67-79; FLORI, Jean. Bohémond d‘Antioche, chevalier d´aventure. Pa-
ris : Payot, 2007, s. 275-284; RUSSO, Luigi. Boemondo. Figlio del Guiscardo e principe di Antiochia. Avellino :  
E. Sellino, 2009, s. 180-190.  Primárne vojenské aspekty sledoval  popri sumárnom spracovaní: THEOTOKIS, 
Georgios. The Norman Campaigns in the Balkans, 1081-1108. Woodbridge : Boydell, 2014, s. 200-213. K snahe 
o podrobnejšie  a kritickejšie zhodnotenie tejto výpravy pozri: JENAL, Anton. Kampf um Durazzo 1107/08 
mit dem Gedicht des Tortarius. In Historisches Jahrbuch, 1916, roč. 37, s. 291-320; YEWDALE, Ralph. Bohe- 
mond I. Prince of Antioch. Princeton : Princeton University Press, 1924, s. 115-134.
4  K pozadiu a motívom tejto výpravy pozri okrem iných McQUEEN, B. William. Relations between the Nor- 
mans and Byzantium 1071–1112. In Byzantion, 1986, roč. 56, s. 427-476; UPSHER SMITH, Richard. Nobili-
ssimus and Warleader: The Opportunity and the Necessity behind Robert Guiscard‘s Balkan Expedition.  In 
Byzantion, 2000, roč. 70, s. 507-526.
5 Ku strategickej pozícii Draču v  tomto období: DUCELLIER. Alain. La façade maritime de l’Albanie au  
Moyen âge. Durazzo et Valona du XIe au XVe siècle. Thessaloniki : Institute for Balkan Studies, 1981, s. 27-35; 
STEPHENSON. Paul. Byzantium‘s Balkan Frontier: A Political Study of the Northern Balkans, 900–1204. New 
York : Cambridge University Press, 2009, s. 160-161.; najnovšie GUTTERIDGE, Adam. Cultural geographies 
and “The ambition of Latin Europe”: The city of Durrës and its fortifications c. 400-c. 1501. In  Archeologia 
medievale, 2003, roč. 30, s. 40-43.
6 K tejto bitke pozri MEŠKO, Marek. Úvodná fáza byzantsko-normanskej vojny a byzantská porážka v bitke pri  
Dyrrachiu (1081). In Vojenská história, 2017, roč. 21, č. 1, s. 6-37. 
7 MEŠKO, Marek. Bohemundove výboje na byzantskom Balkáne v rokoch 1082-1083 v rámci prvej byzantsko 
-normanskej vojny (1081-1085). In HURBANIČ, Martin et al. (eds.). Byzantinoslovaca VI. Bratislava : Byzanto-
logický seminár Alexandra Avenaria, 2017, s. 202-227.  (s odkazmi na ďalšiu literatúru).
8  K vojenským aspektom tohto posledného ťaženia pozri THEOTOKIS, G. The Norman Campaigns, s. 179-184.

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA

8



Po návrate do južnej Itálie sa Bohemund zmocnil niekoľkých miest na úkor nevlastného 
brata Rogera Borsu, zostal však jeho vazalom bez nádeje na vytvorenie skutočného pan-
stva.9 Aj z tohto dôvodu prijal účasť na pripravovanej I. križiackej výprave (1096 – 1099), 
ktorú roku 1095 vyhlásil pápež Urban II.10 Od novembra roku 1096 začali do Konštantíno-
pola prichádzať jednotliví križiacki velitelia, od ktorých si cisár Alexios vymohol lénny 
hold spojený s vazalskou prísahou. On sám sa na oplátku zaviazal, že bude križiakov podpo-
rovať vojensky i materiálne, avšak požadoval vrátenie niekdajších ríšskych území, ktorých 
sa medzičasom zmocnili seldžuckí Turci.11

Bohemund prišiel do byzantskej metropoly začiatkom apríla roku 1097 s povesťou obá-
vaného protivníka cisára Alexia.12 Jestvujú dokonca indície, že pred vstupom do byzantskej 
metropoly pomýšľal na útok proti jej hradbám, na ktorý sa pokúšal nahovoriť ďalšieho z kri-
žiackych vodcov – dolnolotrinského vojvodu Godefroia z Bouillonu.13 Keď táto možnosť 
zlyhala, Bohemund, podobne ako ostatní vodcovia, nielenže zložil cisárovi Alexiovi lénny 
hold, ale dokonca aktívne presviedčal iných veľmožov, aby učinili to isté.14 

Alexios, zdá sa, v tom čase nepovažoval svojho niekdajšieho soka za archetypálneho ne-
priateľa, i napriek neskoršiemu svedectvu cisárovej vlastnej dcéry Anny Komneny.15 S Bo-
hemundom totiž dokázateľne viedol dlhé rokovania, ktoré na rozdiel od ostatných križiac-
kych vodcov uľahčovala absencia jazykovej bariéry. Bohemund, ktorý pochádzal z južnej 
Itálie, gréčtinu totiž prinajmenšom v hovorovej forme ovládal.16

V neskoršom dokumente Bohemund sám priznal, že počas svojho pobytu v Konštantínopole 
roku 1097 sa stal vazalom (lizios anthropos) a poddaným (dulos) byzantského cisára Alexia.17 
Cisárova dcéra Anna Komnena v tejto súvislosti uvádza, že vtedajšia dohoda bola uzavretá 
písomne.18 Použitie gréckeho termínu lizios anthropos zodpovedalo latinskému homo ligius. 
V súlade s tým Bohemund cisára uznal za najvyššieho lénneho pána. Zaviazal sa teda brániť 
9 YEWDALE, R. Bohemond I., s. 24-30; FLORI, J. Bohémond d‘Antioche, s. 53-62.
10 K prechodu a trase Bohemundovho vojska pozri PRYOR, John H. Introduction: modeling Bohemond’s march 
to Thessalonikē. In Logistics of Warfare in the Age of the Crusades. Aldershot : Ashgate, 2006, s. 3-4. 
11 Pozri LILIE, R.-J. Byzantium c. d., s. 8-28. Pozri takisto PRYOR, John. The Oaths of the Leaders of the  
First Crusade to the Emperor Alexius I Comnenus: Fealty, Homage – Pistis, Douleia. In Parergon, 1984, roč. 2, s. 
111-132 (ktorý však spochybňuje fakt, že križiacki vodcovia zložili Alexiovi lénny hold). Postoj pápeža Urbana 
II. k otázke dobytých území križiakmi nie je pritom celkom jasný. V tejto súvislosti pozri BUISSON, Ludwig. 
Erobererrecht, Vasallität und byzantinisches Staatsrecht auf dem ersten Kreuzzug. Vasallität und byzantinisches 
Staatsrecht auf dem ersten Kreuzzug. Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1985, s. 11-19. 
12  K datovaniu pozri HAGENMEYER, Heinrich. Chronologie de la première croisade (1094-1100). Paris : E.  
Leroux, 1902, s. 64-65. Bohemundovo vojsko bolo síce bojaschopné a disciplinované, no menšie v porovnaní 
s najväčšími križiackymi húfmi. Pozri SHEPARD, Jonathan. When Greek Meets Greek: Alexius Comnenus and 
Bohemond in 1097-1098. In Byzantine and Modern Greek Studies, 1988, roč. 12, s. 241-244. 
13 ALBERT Z AACHENU. Historia Ierosolimitana, ed. S. Edgington. Oxford : Clarendon Press, 2007, 2.14, s.  
82., a VILIAM Z TYRU. Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, ed. R. Huygens. Turnholt : Brepols, 
1986, 2.10, s. 173-174. Pozri v tejto súvislosti LILIE, R.-J. Byzantium, c. d., s. 120-127.
14 Podrobne pozri SHEPARD, J. When Greek, c. d., s. 204-210.
15 ANNA KOMNENA. Alexias, ed. D. R. Reinsch - A. Kambylis. Berlin : De Gruyter, 2001, 10.11, s. 317-321. 
16 SHEPARD, J. When Greek, s. 251-259. Pozri tiež PAUL, Nicholas L. A  Warlord‘s  Wisdom: Literacy and      
 Propaganda at the Time of the First Crusade. In Speculum, 2010, roč. 83, s. 550. 
17 Túto skutočnosť Bohemund uvádza v doslovne zachovanej prísahe cisárovi Alexiovi po skončení križiackej 
 výpravy z roku 1107/1108. ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 15 13.12.1, s. 413-414). V tejto súvislosti 
pozri SHEPARD, J. When Greek, c. d., s. 237; PRYOR, John – JEFFREYS, Michael. Alexios, Bohemond, and 
Byzantium´s Euphrates frontier: A Tale of Two Cretans. In Crusades, 2012, roč. 11, s. 60-62.
18 K týmto termínom pozri PRYOR, J., The Oaths, c. d., s. 120-124, 130-132.
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jeho záujmy proti všetkým, vrátane svojich lénnikov či iných lénnych pánov, s ktorými vstúpil 
alebo v budúcnosti vstúpi do lénneho vzťahu.19 Alexios zjavne uzavrel s Bohemundom inú do-
hodu než s ostatnými križiackymi vodcami.20 Ako naznačujú viacerí od seba nezávislí latinskí 
kronikári, jej súčasťou bol prísľub rozsiahlych území v blízkosti Antiochie (dn. Antakya v Tu-
recku), ktorá ležala pri Iskenderunskom zálive a predstavovala najdôležitejšie mesto v oblasti 
severnej Sýrie.21 Ak by Bohemund dokázal získať tieto územia na úkor seldžuckých Turkov, 
stal by sa ich správcom pod byzantskou kuratelou.22 Tento stav by mu ponechával, z dôvodu 
veľkej vzdialenosti od Konštantínopola, pomerne veľký priestor na uskutočňovanie vlastnej 
politiky. Súčasne by však na druhej strane rešpektoval práva byzantského cisára Alexia, ktorý 
tieto oblasti i napriek dočasnej strate stále považoval za integrálnu súčasť ríše.

Byzantský cisár sa neplánoval osobne zúčastniť križiackeho ťaženia. Namiesto seba vy-
slal svojho zástupcu – veliteľa Tatikia, ktorý viedol menší byzantský  oddiel v sile 2 000 –  
3 000 mužov.23 Cisárov zmocnenec mal križiakov viesť počas nebezpečného prechodu Ma-
lou Áziou a postarať sa o ich materiálne zabezpečenie.24 Časť jeho oddielov zrejme zaisťova-
la kontrolu niekdajších byzantských pevností, ktorých sa na svojej ceste zmocnili križiaci.25 

Z dôvodu dobrej znalosti ciest sa Tatikios zrejme nachádzal v prednom voji spoločne 
s Bohemundom, s ktorým sa vedel dohovoriť po grécky.26 V októbri roku 1098 pritiahlo kri-
žiacke vojsko pod múry najväčšieho sýrskeho mesta Antiochie. Bohemundove ďalšie kroky 
počas niekoľkomesačného obliehania sýrskej metropoly vyvolávajú špekulácie ohľadom 
jeho ochoty dodržiavať dohody s Alexiom Komnenom.27 Treba však pripomenúť, že ak ita-
lonormanský dobrodruh uznal byzantského vládcu za svojho najvyššieho lénneho pána, ne-
mohol takúto dohodu vypovedať bez náležitého zdôvodnenia. V dôsledku zhoršenej situácie 
so zásobovaním na začiatku roka 1098 muselo byť Bohemundovi i ostatným vodcom jasné, 
že bez urýchlenej byzantskej vojenskej a materiálnej pomoci nebudú môcť akcelerovať ob-
liehanie mohutne opevnenej Antiochie. Takúto pomoc mohol zabezpečiť len cisárov styčný 
muž Tatikios, preto byzantský veliteľ začiatkom februára 1098 opustil križiacky tábor, no 
zanechal v ňom svojich mužov.28 
19 Pozri v tejto súvislosti GANSHOF, François Louis. Was ist das Lehnswesen. Darmstadt : Wissenschaftliche 
 Buchgemeinschaft,  1975, s. 109-111; BLOCH, Marc. Feudální společnost. Praha : Argo, 2010, s. 228-232.
20 SHEPARD, J. When Greek, c. d., s. 237-241.
21 Pozri v  tejto súvislosti predovšetkým PRYOR, J.  – JEFFREYS, M. Alexios, c. d., s. 44-56 a  taktiež SHEP- 
ARD, J. When Greek, c. d., s. 218-227 a 272 (ktorý však tieto správy vyhodnotil len v zmysle chýrov, ktoré sa 
doniesli do križiackeho tábora).
22 PRYOR, J. – JEFFREYS, M. Alexios, s. 39-56; Najnovšie CHEYNET, Jean-Claude. Some Thoughts on the  
Relations between Greeks and Latins at the time of the First and Fourth Crusades. In CHRISSIS, Nikolaos  et al. 
(eds.). Byzantium and the West: Perception and Reality (11th-15th c.). London and New York : Routlege, 2019, 
s. 90. 
23 SHEPARD, J. When Greek, s. 192. K jeho osobe pozri ČERNÁKOVÁ, Zuzana. „Grék Tatikios“ a prvá križiac- 
ka výprava. In HURBANIČ, Martin et al. (eds.). Byzantinoslovaca V. Zborník k životnému jubileu Tatiany Štefa-
novičovej. (gen. ed. M. Daniš). Bratislava : Stimul, 2014, s. 205-235. 
24 Pozri v tejto súvislosti najmä SHEPARD, J. When Greek, c. d.,  s. 192-199, 266-271, 276. Pozri tiež PRYOR,  
J. – JEFFREYS, M. Alexios, c. d., s. 74. K Tatikiovej osobe pozri celkovo s. 205-235
25 FRANCE, John. The Departure of Tatikios from the Crusader Army. In Historical Research, 1971, roč. 44, s.  
139-140. 
26 SHEPARD, J. When Greek, c. d., s. 260-261.
27 PRYOR, J. – JEFFREYS, M. Alexios, c. d., s. 73-74. 
28 K datovaniu Tatikiovho odchodu pozri HAGENMEYER, H. Chronologie, c. d., s. 122. Neskorší latinskí kroni- 
kári tento krok vyhodnotili v konečnom dôsledku ako Tatikiovu zradu. K podrobnej diskusii k  tejto otázke 
pozri ČERNÁKOVÁ, Z. Grék Tatikios, c. d., s. 218-232. 
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Na základe predložených argumentov nie je pravdepodobné, že by Bohemund docielil Ta-
tikiov odchod z križiackeho tábora, aby mohol porušiť dohodu s cisárom Alexiom a zmoc-
niť sa Antiochie.29 V čase odchodu cisárskeho styčného veliteľa sa totiž križiacke vojsko 
nachádzalo v zložitom postavení, prakticky bez akejkoľvek nádeje na blízke obsadenie mes-
ta. Cisár mohol sľúbenú materiálnu pomoc zabezpečiť až v jarných mesiacoch po začiatku 
plavebnej sezóny v Stredozemnom mori. Bolo však zrejmé, že takéto spojenie bude možné 
len po zaistení opätovnej byzantskej kontroly v západnej časti Malej Ázie a na priľahlých 
ostrovoch v Egejskom mori.30 Zásobovanie latinských rytierov suchozemskou trasou, cez 
ktorú si križiacke vojsko vybojovalo priechod v druhej polovici roka 1097, bolo podstatne 
zložitejšie. Nesporne na základe spoločnej dohody križiaci postupovali k Antiochii kratšou 
južnou trasou, ktorej kontrolu hodlali zabezpečiť obsadením tamojších pevností časťou by-
zantských vojakov z Tatikiovho oddielu. 

Cisár Alexios využil víťazný prechod križiackeho vojska na začatie pozemných a námor-
ných akcií proti seldžuckým Turkom. Pravdepodobne v jarných mesiacoch roku 1098 vyslal 
časť armády pod vedením švagra Jána Duku k egejskému pobrežiu Malej Ázie. S podporou 
byzantskej flotily dokázal Dukas prostredníctvom diplomacie, ale aj vojenskými operáciami 
získať rozsiahle územia vrátane dôležitých prístavov ako Smyrna či Efez.31  Jediný prameň 
k týmto udalostiam, Anna Komnena, odhaľuje pritom cisárovu stratégiu len čiastočne. Au-
torka predovšetkým poukazuje na Alexiovu snahu získať zmienené pobrežné oblasti a záro-
veň eliminovať seldžuckú flotilu, ktorá predstavovala hrozbu v tejto časti Egejského mora.32  
Naplnením tohto cieľa by sa následne do značnej miery uvoľnila námorná trasa na východ, 
prostredníctvom ktorej by bolo možné zásobovať križiacke vojsko pri Antiochii. Ešte v čase 
Dukovho ťaženia vyrazil cisár s druhou časťou armády do vnútrozemia Malej Ázie po trase, 
ktorú pred ním prešli križiacke oddiely. Nie je pritom jasné, či Alexios hodlal pokračovať až 
k Antiochii, ako udáva Anna Komnena.33  Rovnako tak nevieme, či mal cisár v pláne spojiť 
sa s oddielmi svojho švagra, ktoré sa medzičasom stočili od pobrežia a postupoval oblasťou 
Lýkie v juhozápadnej časti dn. Turecka. Na základe poslednej zmienky, ktorú v tejto súvis-
losti uvádza Anna Komnena, dosiahol Dukas mesto Polybotos v oblasti Frýgie, v ktorého 
blízkosti sa začiatkom júna nachádzal aj samotný cisár Alexios.34

29 SHEPARD, J. When Greek, c. d., s. 263-271. 
30 SITÁR, Adam. The Retreat of Alexios I Komnenos from Philomelium in 1098. In Byzantinoslavica, 2018, 
roč. 76, s. 256. 
31 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 15, 11.5.1-6, s. 335-338). Datovanie Dukovej výpravy je problematic-
ké. Autorka však udáva (ref.15, 11.6.1, s. 338), že cisár Alexios ešte pred ukončením a návratom svojho švagra 
Duku vytiahol na vojenskú výpravu, ktorá sa skončila pri meste Filomelion v maloázijskej Frýgii. Táto udalosť 
sa bezpečne datuje do júna roku 1098, z čoho vyplýva, že tak cisárovo ťaženie ako aj Dukov víťazný prienik 
západnými oblasťami Malej Ázie sa museli odohrať v roku 1098. Podobne argumentoval aj J. Roche, ktorý však 
priamo neupozornil na zmienenú pasáž. Pozri ROCHE, Jason. In the Wake of Manzikert. The First Crusade 
and the Alexian Reconquest of Western Anatolia. In History, 2009, roč. 94, s. 151.  J. Shepard predpokladal, že 
Dukova výprava prebehla už roku 1097, čo by však bolo v rozpore s tvrdením Anny Komneny. Pozri SHEPARD, 
Jonathan. ‚Father‘ or ‚Scorpion‘. Style and substance in Alexios‘s diplomacy. In MULLET, Margaret – SMYTHE, 
Dion. C. (eds.). Alexios I  Komnenos. Belfast : Belfast Byzantine Enterprises, 1996, s. 87-88.  Pozri tiež BEI-
HAMMER, Alexander. Byzantium and the Emergence of Muslim-Turkish Anatolia, ca. 1040-1130. London and 
New York : Routledge, 2017, s. 315-316. 
32 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d.  (ref. 15, 11.5.1, s. 335). 
33 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 15., 11.6.1., s. 338). K diskusii o tejto otázke pozri najnovšie SITÁR, A. 
 The Retreat, c. d., s. 261-273.
34 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 15, 11.5.6, s. 338). K lokalizácii mesta pozri BELKE, Klaus – MER- 
SICH, Norbert. Tabula Imperii Byzantini. Phrygien und Pisidien. Wien : VÖAW, 1990 s. 363.
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V priebehu týchto byzantských ťažení, v máji roku 1089, zatiaľ prišlo k nečakanej zmene 
situácie pri Antiochii. Bohemund totiž opätovne využil znalosti gréčtiny a nadviazal kon-
takt s miestnym veliteľom Fírúzom, ktorý tento jazyk ovládal. Na základe tajnej dohody sa 
Fírúz zaviazal, že umožní juhoitalským Normanom obsadiť ním strážený úsek hradieb.35 
Bohemund sa s touto informáciou nezveril ostatným vodcom. Koncom mája 1098 sa ich 
však pokúsil presvedčiť, že ak niekto dokáže zásadným spôsobom prispieť k obsadeniu 
mesta, malo by mu následne pripadnúť. Jeho ponuku križiacki velitelia odmietli a trvali na 
kolektívnom vlastníctve mesta.36 Bohemund svoj návrh zopakoval opätovne 29. mája. Len 
deň predtým do križiackeho tábora dorazila správa o príchode veľkého selžuckého vojska 
pod vedením atabega Mosulu Karbúqu. Za týchto okolností dosiahol Bohemund schválenie 
svojho návrhu, ale len podmienečne, za predpokladu, že by cisár Alexios nesplnil svoje do-
hody týkajúce sa vojenskej a materiálnej pomoci križiackemu vojsku.37 

Hlavne vďaka Bohemundovi a jeho spojencovi Fírúzovi križiaci  dokázali 3. júna roku 
1098 zdolať hradby Antiochie po strastiplnom, sedem mesiacov trvajúcom obliehaní. 
V krátkom čase sa zmocnili celej metropoly s výnimkou citadely, ktorú naďalej kontrolova-
la seldžucká posádka. O deň neskôr prišlo pod múry Antiochie veľké turecké vojsko, v dô-
sledku čoho sa križiaci ocitli v zovretí medzi obrancami citadely a Karbúqovými posilami. 
Ešte predtým opustila tábor časť rytierov na čele s grófom Štefanom z Blois. 

Títo utečenci zastihli na konci júna 1098 byzantského cisára Alexia, ktorý medzičasom 
s časťou armády dosiahol mesto Filomelion (dnešný turecký Akşehir) vo Frýgii, zhruba 
v polovici cesty do Antiochie. Križiacki zbehovia síce Alexiovi oznámili dobytie Antiochie, 
no zároveň poukázali na údajnú beznádejnosť križiackeho vojska pod dojmom očakávaného 
príchodu seldžuckých posíl. Na základe ich informácie sa Alexios stiahol do Konštantíno-
pola a za sebou zanechal spálenú zem.38 

Poplašné zvesti križiackych zbehov sa ale ukázali byť predčasné. Dňa 28. júna 1098 totiž 
križiaci smelým výpadom z Antiochie rozprášili Karbúqove oddiely a následne kapitulovala 
aj seldžucká posádka citadely, ktorej sa zmocnil Bohemund. Ten hodlal presadiť svoje 
nároky v celom meste, no narazil na odpor provensálskeho grófa Raimunda zo Saint Gilles. 
Medzi oboma mužmi sa rozhoreli spory o budúci štatút Antiochie, ktoré takmer viedli 
k rozkladu celej križiackej výpravy.39 Zvyšní križiacki vodcovia sa preto pravdepodobne 
na začiatku júla 1089 rozhodli odoslať posolstvo do Konštantínopola.40 Prostredníctvom 
neho vyzvali Alexia, aby prevzal obsadenú Antiochiu, no zároveň si splnil aj svoje záväzky 
a pripojil sa k spoločnému ťaženiu do Jeruzalema.41

35 SHEPARD, J. When Greek, c. d., s. 254-256. 
36 Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum,  ed. R. Hill. Oxford : Claredon Press,  1967, 8.20, s. 44-45. 
K datovaniu pozri HAGENMEYER, H. Chronologie, c. d., s. 146.
37 Gesta Francorum, c. d. (ref.  36, 8.20, s. 45). K datovaniu HAGENMEYER, H. Chronologie, c. d., s. 147.
38 Pozri v tejto súvislosti SITÁR, A. The Retreat, c. d., s. 261-273; SITÁR, Adam. Osudy zbehov z prvých kri- 
žiackych výprav (1096 – 1108). Bratislava : Stimul, 2019, s. 120-125.  (s odkazmi na ďalšiu literatúru).
39 FRANCE, John. The Crisis of the First Crusade: From the Defeat of Kerbogha to the departure from Arqa. 
In Byzantion, 1970, roč. 40, s. 276-308, a takisto FRANCE, John. Moving to the goal, June 1098 – July 1099. In 
EDGINGTON, Susan – GUIJARRO, Luis García. (eds.). Jerusalem the Golden: The Origins and Impact of the 
First Crusade. Turnhout : Brepols, 2014, s. 133-149. 
40 Podrobnosti o tomto stretnutí obsahujú len dve kroniky: ALBERT Z AACHENU, Historia Ierosolimitana,  
c. d. (ref. 13, 5.3, s. 340-342) a VILIAM Z TYRU, Historia rerum, c. d. (ref. 13 7.1, s. 333-334). K Hugovmu 
posolstvu pozri LILIE, R.-J. Byzantium, s. 42-43 a tiež s. 46-50. K datovaniu HAGENMEYER, H. Chronologie, 
c. d., s. 176.
41 ALBERT Z AACHENU, Historia Ierosolimitana, c. d. (ref. 13, 5.3, s. 340–342) a VILIAM Z TYRU, Historia 
rerum, c. d. (ref. 13 7.1, s. 333-334). 
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Alexios medzitým ukončil ťaženie v západnej časti Malej Ázie a rozpustil vojsko. 
Na posolstvo dlhé mesiace neodpovedal. Muselo mu byť pritom jasné, že bez vojenskej 
podpory križiackej výpravy, ku ktorej sa zaviazal, nebude môcť presadiť svoj nárok 
na Antiochiu. Medzičasom došlo k ďalšej kríze v križiackom tábore v dôsledku smrti 
pápežského legáta Adhémara z Le Puy. V septembri roku 1098 sa preto velitelia výpravy 
rozhodli poslať list pápežovi Urbanovi II., ktorého vyzvali, aby sa k ich ťaženiu pripojil 
osobne a rozhodol okrem iného aj o ďalšom osude Antiochie. Bohemund nesporne 
dúfal, že by s pomocou pápeža, ktorý bol najvyššou autoritou latinského kresťanstva, 
mohol získať mesto ako pápežské léno. Tým by mohol anulovať predošlú dohodu 
s cisárom Alexiom uzavretú v Konštantínopole. Urban II. však križiacky list ponechal 
bez odpovede.42 

Na začiatku roka 1099 sa napokon križiacke vojsko pod vedením Raimunda zo Saint 
Gilles pohlo na juh k Jeruzalemu. Bohemund zostal v Antiochii a odchod križiakov využil 
na ovládnutie celého mesta.43 Na zmienené posolstvo križiakov reagoval Alexios až v marci 
1099, keď poslal svojich emisárov do Sýrie. V posolstve vyjadril ochotu pripojiť sa ku kri-
žiackemu vojsku v priebehu leta.44 Zároveň formálne vzniesol protest voči Bohemundovej 
držbe Antiochie. Je veľmi otázne, či Alexios skutočne zamýšľal osobne posilniť rady kri-
žiakov a riskovať prechod Malou Áziou, ktorej centrálne časti naďalej ovládali seldžuckí 
Turci.45 V posledných decéniách utrpela Byzantská ríša veľké územné, materiálne a finanč-
né straty. Alexios sa len nedávno zbavil hrozby nájazdov Pečenehov vo východnej časti 
Balkánu, pričom jeho kontrola západnej časti Malej Ázie bola v tom čase veľmi krehká. 
So svojou neveľkou armádou a flotilou navyše nemal potrebné kapacity na taký náročný 
a nebezpečný logistický podnik.46 

Alexiovo posolstvo zastihlo križiacke vojsko pri meste Arka v apríli roku 1099. Po búrli-
vých rokovaniach napokon väčšina križiackych vodcov cisárovu ponuku odmietla a vyhlá-
sila dohody uzatvorené v Konštantínopole za neplatné. 47 

Mocenský spor o Antiochiu v rokoch 1099 – 1105

Keďže byzantský cisár si podľa väčšiny križiackych vodcov nesplnil svoje záväzky, necí-
tili sa byť tým pádom viazaní ani k prípadnému vráteniu obsadených miest pod byzantskú 
správu. Hoci Bohemund sa na ďalšom ťažení ani dobytí Jeruzalema nepodieľal, výsledok 
rokovaní byzantských vyslancov s križiackymi vodcami mu nesporne hral do karát. Už 
krátko po obsadení Antiochie sa mu podarilo legitimizovať svoje územné zisky, ktoré mu 
vo forme léna na Vianoce roku 1099 potvrdil nový latinský patriarcha Jeruzalema Daibert.48 

42  HURBANIČ, Martin. Od kresťanských bratov k heretikom. K pôvodu obvinení kresťanov byzantského ob-
radu z herézy v kontexte prvej križiackej výpravy. In Obraz nepriateľa v dejinách. Zvolen : Klemo; Bratislava : 
STIMUL, 2017, s. 101-116.  (s odkazom na ďalšiu literatúru).
43  FRANCE, J. The Crisis, c. d.,  s. 297.
44  RAIMUND Z AGUILERS. Historia Francorum qui ceperunt Iherusalem, ed. J. Hill – L. HILL. Paris : Paul 
Geuthner, 1969, s. 55, 213b, s. 125-126; VILIAM Z TYRU, Historia rerum, c. d., (ref. 13, 7.20, s. 368). 
45  LILIE, R.-J. Byzantium, c. d., s. 43-45. 
46 K bojom cisára Alexia s Pečenehmi pozri: MEŠKO, Marek. Obnova byzantskej moci na Balkáne za vlády 
Alexia I. Komnéna. Druhá byzantsko-pečenežská vojna (1083-1091). Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa 
v Nitre 2012.   
47 Pozri pozn. 38.
48 FULCHER Z CHARTRES. Historia Hierosolymitana, ed. H. Hagenmeyer. Heidelberg : Carl Winter, 1913,  
s. 741.  

VOJENSKÁ HISTÓRIA

13



Bohemund teda konečne dosiahol svoj dlhodobý cieľ v podobe vytvorenia vlastného pan-
stva a jeho uznania od reprezentanta pápežskej kúrie. V tomto prípade teda postupoval ako 
iní normanskí velitelia v južnej Itálii, ktorí si takýmto spôsobom potvrdzovali novodobyté 
územia, častokrát práve na úkor Byzancie. Práve mocenský spor o Antiochiu sa stal kľúčo-
vým z pohľadu Bohemundovho vzťahu k cisárovi Alexiovi a v konečnom dôsledku viedol 
práve ku križiackej výprave z rokov 1107/1108.49 

Ako už vieme, Alexios vzniesol najskôr formálny protest voči obsadeniu Antiochie, avšak 
bez ultimatívnych požiadaviek na jej vydanie. V následnej korešpondencii sa obaja muži 
obviňovali z porušenia predošlých dohôd.50 Bolo zrejmé, že byzantský panovník z dôvodu 
obmedzených vojenských možností nepomýšľal na priamy úder proti sýrskej metropole. 
Zrejme si bol vedomý aj toho, že križiacke ťaženie na východ inicioval pápež, takže prílišná 
konfrontácia s Latinmi by mohla vyvolať na západe nežiadúce reakcie a viesť k zhoršeniu 
vzájomných vzťahov. Alexios sa preto skôr usiloval politicky izolovať Bohemunda od ostat-
ných križiackych vodcov, ktorí sa rozhodli usadiť sa v Sýrii a Palestíne. Ak sa aj odhodlal 
k spočiatku obmedzeným vojenským akciám, tieto sa týkali výlučne oblastí, ktoré sa nachá-
dzali v bezprostrednom susedstve Antiochie. 

Prvú z nich predstavovala už zmienená maloázijská Kilikia s dôležitými mestami Ada-
nou, Mopsuestiou (Mamistrou) a najmä Tarsom. Kontrola tejto oblasti a najmä Güleckého 
priesmyku otvárala následne cestu k Antiochii. V Kilikii predstavovali hlavný mocenský 
faktor reprezentanti miestnej arménskej nobility, ktorí sa striedavo podľa okolností priklá-
ňali buď k byzantskému cisárovi alebo latinským rytierom z Antiochie. Nie je jasné, do akej 
miery sa podarilo byzantským silám obnoviť kontrolu tejto oblasti, každopádne, nemala 
predbežne dlhý ani trvalý charakter.51 

Druhou oblasťou cisárovho záujmu bol najdôležitejší sýrsky prístav Laodikeia (dn. sýr-
ska Latakia) s priľahlými pevnosťami, ktorý sa do byzantských rúk dostal niekedy v rokoch 
1097/1098.52 Byzantské sily stále kontrolovali aj ostrov Cyprus, ktorého neveľká, ale aktívna flo-
tila mohla zásobovať zmienené predmostia a hroziť námornými útokmi v blízkosti Antiochie.53 

V auguste roku 1100 Bohemund nečakane padol do tureckého zajatia.54 Avšak ani jeho 
takmer trojročná internácia nezlepšila byzantskú pozíciu v Kilikii a severnej Sýrii. V kon-
frontačnej politike totiž pokračoval Bohemundom menovaný regent – jeho synovec Tan-
kred. Ten ešte v apríli roku 1101 ovládol kilikijské mestá a neskôr, po jeden a pol ročnom 
obliehaní napokon aj Laodikeiu.55 Byzantský cisár tým pádom stratil všetky predmostia 
v Sv. zemi. Alexia v tomto období zamestnával predovšetkým príchod novej vlny križiakov, 
ktorí prechádzali cez územie Byzancie roku 1101. Počas ich prechodu sa vyskytlo viacero 

49 BUISSON, L. Erobererrecht, c. d., s. 4-10.
50 O  diplomatickej korešpondencii medzi cisárom a  Bohemundom informuje len Anna Komnena, 
 ktorej chronológia udalosti je značne zmätočná. Pozri LILIE, R.-J. Byzantium, c. d., s. 262.
51 Pozri ANNA KOMNENA, Alexias (ref. 15, 11.9.2 a 11.9.4), s. 349-350 a RADULF Z CAEN. Gesta Tancredi in  
expeditione Hierosolymitana. In Recueil des historiens des croisades: Historiens occidentaux 3. Paris : Imprimérie 
Impériale, 1866, 143, s. 706. Pozri v tejto súvislosti LILIE, R.-J. Byzantium, c. d., s. 264.
52 Pozri LILIE, R.-J. Byzantium, c. d., s. 265-274; ASBRIDGE, Thomas. The Creation of the Principality of  
Antioch 1098 – 1130. Rochester : Boydell and Brewer, 2000, s. 31-34. 
53 LILIE, R.-J. Byzantium,  c. d., s. 72; BEIHAMMER, A. Byzantium, c. d., s. 323-325.  
54 Bohemunda zajal seldžucký emir Dánišmend zo Sebasteie. K  jeho osobe pozri  SITÁR, Adam. Emirát  
„Múdreho muža.“ Panstvo Dánišmenda zo Sebasteie na prelome 11. a 12. storočia vo východnej Anatólii. In 
DANIŠ, Miroslav – HURBANIČ, Martin (eds.). Byzantinoslovaca VI. Bratislava : Stimul 2017, s. 228-257. 
55 RADULF Z CAEN, Gesta, c. d. (ref. 51, s. 143-144, s. 706-709. Pozri tiež ASBRIDGE, T. The Creation, c. d., 
s. 52-53.
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problémov, ktoré súviseli najmä s logistickým zabezpečením prechodu križiackych vojsk 
Malou Áziou. Časť z nich zo vzniknutých ťažkostí obvinila priamo byzantského cisára.56 
V septembri roku 1102 sa o týchto sťažnostiach dozvedel aj pápež Paschal II.57 

V máji roku 1103 sa z tureckého zajatia vrátil Bohemund a opäť sa ujal vlády v Antiochii. 
O rok neskôr však došlo k zásadnej zmene mocenských pomerov na Blízkom východe. 
Spojené vojsko križiackych štátov Antiochie a Edessy utrpelo katastrofálnu porážku od 
seldžuckých Turkov v bitke pri Harrane (dn. juhových. Turecko). Bohemund s Tankredom 
sa síce stiahli z bojiska, avšak ich oddiely utrpeli značné straty.58 Nemožno vylúčiť, že prá-
ve túto porážku využil byzantský cisár na väčší vojenský zásah v oblasti Kilikie a sever-
nej Sýrie. Jeho velitelia dokázali získať najdôležitejšie kilikijské mestá – Tarsos, Adanu, 
Mopsuestiu (Mamistru) a Longinath, hoci pravdepodobne opäť len na základe rozhodnutia 
miestnych obyvateľov.59 Ešte v priebehu roka 1104 sa byzantská flotila zmocnila prístavu 
Laodikeie s výnimkou citadely, ktorú naďalej držali italonormanskí rytieri.60 

Bohemund nedokázal prelomiť byzantské obkľúčenie citadely, ale dopravil do nej as-
poň posily a zásoby. Bolo zrejmé, že s danými silami nebude môcť účinne odolávať tlaku 
Byzantíncov a seldžuckých Turkov. Za tejto situácie sa teda rozhodol opustiť Antiochiu 
a odísť do západnej Európy. Podľa zachovaných svedectiev sa tam mal pokúsiť naverbovať 
nové vojsko, ktoré by posilnilo oslabené rady latinských rytierov v Sýrii.61 Na konci roka 
1104 zrejme doplával do juhoitalskej Apúlie a v januári roku 1105 navštívil mesto Bari.62 
V priebehu tohto roka sa stretol s pápežom Paschalom II., ktorý na jeho podporu vyhlásil 
novú križiacku výpravu do Jeruzalema. Bohemund sa následne odobral do Francúzska 
spolu s oficiálnym pápežským legátom Brunom zo Segni.63 

Cesta po francúzskych mestách sa pre veterána I. križiackej výpravy a žijúcu legendu 
stala dokonalým triumfom. Vďaka sobášu s Konštanciou, dcérou francúzskeho kráľa Filipa I. 
(1060 – 1108), sa Bohemund stal členom vládnucej kapetovskej dynastie.64 Po mesiacoch 

56 Pozri: KINDLIMANN, Sybille. Die Eroberung von Konstantinopel als politische Forderung des Westens im  
Hochmittelalter: Studien zur Entwicklung der Idee eines lateinischen Kaiserreichs in Byzanz. Zürich : Fretz und 
Wasmuth, 1969, s. 98-108; SITÁR, Adam. Prechod križiackej výpravy z roku 1101 cez Balkán: Politika Byzantín-
cov a jej démonizácia v prameňoch. In DZURIKANINOVÁ, Nikoleta (ed.). Vojenské konflikty v dejinách Európy: 
Stretnutie mladých historikov V. Košice : UPJŠ, 2016, s. 5-14. 
57 ALBERT Z AACHENU, Historia Ierosolimitana, c. d., (ref. 13, 8.45, s. 634 a 8.47, s. 636). Samotný Albert  
z Aachenu (ref. 13, 8.46, s. 634, 636) sa s týmito obvineniami nestotožňoval.  K týmto udalostiam pozri ROWE, 
John G. Paschal II, Bohemund of Antioch and the Byzantine Empire. In Bulletin of the John Rylands Library, 
1966, roč. 49, s. 147-149. BAYER, Axel. Spaltung der Christenheit. Das sogenannte Morgendländische Schisma 
von 1054. Köln : Böhlau,  2004, s. 179-180. 
58 LILIE, R.-J. Byzantium, c. d., s. 73; FLORI, J. Bohémond d‘Antioche, c. d., s. 242-243.
59 ANNA KOMNENA, Alexias (ref. 15, 11.11.7, s. 355); RADULF Z CAEN, Gesta, c. d. (ref. 51, 151, s. 712).
60 ANNA KOMNENA, Alexias, (ref. 15, 11.11.3-5, s. 354-355); RADULF Z CAEN, Gesta, c. d. (ref. 51, 151, s. 712). 
61 RADULF Z CAEN, Gesta, c. d. (ref. 51, 152, s. 713) a  VILIAM Z TYRU, Historia rerum, c. d. (ref. 13, 11.1, 
 s. 495).
62 ROMUALD ZO SALERNA. Annales, ed. W. Arndt. In Monumenta Germaniae Historica, SS XIX, Hannover :  
Hiersemann,  1866, s. 413 (december 1104). Príchod do Bari datuje anonymný letopisec z Bari. Pozri Anonymus 
Barensis, ed. L. Muratori, RIS V, Milano 1724, s. 155) na január roku 1105. 
63 K ceste pápežského legáta Bruna zo Segni po Francúzsku pozri: GIGALSKI, Bernahrd. Bruno, Bischof von  
Segni und Abt von Montecassino. Münster : H. Schöningen, 1898, s. 56-69; SCHIEFFER, Theodor. Die Päpstli-
chen Legaten in Frankreich vom Vertrage von Meersen (870) bis zum Schisma von 1130. Berlin : Kraus Reprint, 
1935, s. 175-178 a GRÉGOIRE, Réginald. Bruno de Segni. Exégète médiéval et théologien monastique. Spoleto : 
Centro italiano di studi sull‘Alto Medioevo, 1965, 46-49.
64 K ceste Bohemunda po francúzskych krajoch pozri RUSSO, Luigi. II viaggio di Boemondo d‘Altavilla in  

VOJENSKÁ HISTÓRIA

15



strávených vo Francúzsku sa italonormanský vodca vrátil do južnej Itálie.65 V oblasti Ka-
lábrie, ku ktorej mal tradičné rodové i mocenské väzby, strávil dlhé mesiace zhromažďo-
vaním vojska a prípravou loďstva.66

Križiacka výprava v rokoch 1107/1108: príčiny

Ako sme už spomenuli, Bohemundovo rozhodnutie opustiť Antiochiu na prelome rokov 
1105/1104 súviselo predovšetkým s aktuálnym ohrozením jeho domény Byzantíncami a sel-
džuckými Turkami. Italonormanský vodca zdôvodňoval svoj odchod najmä potrebou verbo-
vania nových rytierov v oblastiach západnej Európy. Prinajmenšom od príchodu do Itálie sa 
oficiálne začal titulovať ako princeps et dux Antiochiae (knieža a vojvoda Antiochie), čím 
zdôraznil svoje nezávislé postavenie.67

Prvé dôležité svedectvo, ktoré sa zmieňuje o jeho zámeroch po príchode do južnej Itálie 
predstavuje križiacka kronika (Gesta Francorum Hierusalem expugnantium) pripisovaná 
inak neznámemu Bartolfovi z Nangis.68 Na základe najnovších zistení vznikla v severnom 
Francúzsku ako reakcia na Bohemundovu okružnú cestu po tamojších mestách z roku 
1106.69 Autor kroniky končí práve týmto rokom a nemá už ďalšie správy o nadchádzajúcej 
križiackej výprave z rokov 1107/1108. Na druhej strane ale prináša dôležité informácie 
týkajúce sa stretnutia pápeža Paschala II. s Bohemundom. Toho sprevádzal verný spojenec 
– medzičasom zosadený jeruzalemský patriarcha Daibert. Uvedené stretnutie v Ríme 
kronikár nedatuje presne. Predchádzajúci historici väčšinou udávali, že k nemu došlo 
pravdepodobne v  novembri roku 1105.70 Ak zohľadníme, že Bohemund s Daibertom 
predniesli svoje sťažnosti spoločne (ako udáva vyššie zmienený latinský prameň), potom 
k tomuto stretnutiu muselo prísť skôr. Daibert, ktorý pápežovi predložil sťažnosť kvôli 
svojmu odvolaniu z úradu patriarchu, totiž so svojou apeláciou uspel už na lateránskej 
synode konanej na jar roku 1105. Dňa 15. júna toho istého roka napokon zomrel pri čakaní 
na loď do Sv. zeme.71  

Podľa Bartolfa z Nangis Bohemund obvinil byzantského cisára z toho, že vedie proti 
nemu vojnu, v dôsledku ktorej mu odňal štyri bližšie nešpecifikované mestá.72 Italonor-
manský vodca mal nesporne na mysli už spomenuté byzantské ťaženie z roku 1104, ktorého 
dôsledkom bolo ovládnutie maloázijskej Kilikie vrátane miest Adany, Mopsuestie (Mamis-

Francia (1106) : un riesame. In Archivio storico italiano, 2005, roč. 163, s. 3-42. 
65 Anonymus Barensis, ref. 62, s. 155. 
66 Tamže. 
67 K  tomuto titulu pozri ASBRIDGE, T. The Creation, c. d.,  s. 130-132. FLORI,  J. Bohémond d‘Antioche,  
c. d., s. 247-249. 
68 BARTOLF Z NANGIS. Gesta Francorum Iherusalem expugnantium, In Recueil des historiens des croisades :  
Historiens occidentaux 3. Paris : Imprimérie Impériale, 1866, 65, s. 538. 
69 DEROLEZ, Albert. The Abbey of Saint-Bertin, the Liber Floridus, and the Origin of the Gesta Francorum  
Hierusalem Expugnantium. In Manuscripta, 2005, roč. 49, 139-63. Argumenty J. Rowa(c. d., s.176-182), ktorý 
spochybnil informačnú hodnotu tohto svedectva, nie sú preukazné. Rovnako aj z nich (resp. ďalších prameňov) 
rezultujúca téza, že Bohemund získal od pápeža len súhlas s novou križiackou výpravou do Jeruzalema. 
70 Pozri BAYER, A. Spaltung, c. d., s. 180; RUSSO, L. Boemondo,c. d., s. 157 a pozn. 12, s. 170. Datovanie do  
novembra roku 1105 sa odvodzuje na základe privilégia pre kostol sv. Mikuláša v Bari, ktoré Paschal vydal na 
Bohemundovu žiadosť. 
71 Pozri v  tejto súvislosti MATZKE, Michael. Daibert von Pisa: Zwischen Pisa, Papst und erstem Kreuzzug.  
(Vorträge und Forschungen, Sonderband, 44). Sigmaringen : J. Thorbecke, 1998, s. 198. 
72 BARTOLF Z NANGIS, Gesta Francorum, c. d. (ref. 68 s. 538).
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try), Tarsu a Longinathu.73 Ďalšou zaujímavou informáciou tejto správy je Bohemundovo 
konštatovanie, že svoje kniežatstvo dostal od byzantského cisára Alexia.74 Je možné, že 
v tomto prípade išlo zo strany Bohemunda o svojráznu interpretáciu písomnej dohody, ktorú 
uzatvoril v Konštantínopole s cisárom Alexiom. Bohemund by však sotva pápežovi verne 
tlmočil jej obsah, na základe ktorého sa stal osobným vazalom cisára. Navyše samotná 
Antiochia nebola s určitosťou súčasťou tejto dohody, inak by sa cisár Alexios opakovane 
nedožadoval jej vlastníctva. 

Podľa Bartolfa z Nangis Bohemund takisto obvinil byzantského cisára z poškodzovania 
záujmov latinských kresťanov v Sv. zemi a prepadávania Latinov, ktorí prechádzali byzant-
ským územím do Palestíny a Sýrie.75 Tieto výčitky udávajú ako hlavný motív nadchádza-
júceho ťaženia aj ďalší súdobí latinskí kronikári.76 Sám Bohemund ich zopakoval aj neskôr 
v liste pápežovi Paschalovi II., o ktorom sa ešte zmienime. Takáto kritika na adresu cisára 
Alexia začala vzrastať už po skončení I. križiackej výpravy. Ako už vieme, roku 1102 si 
sťažnosti takéhoto druhu vypočul aj sám Paschal II. od poslov jeruzalemského kráľa, ktorí 
ho navštívili v Benevente. 

 Zo správy Bartolfa z Nangis vyplýva, že pápež Paschal tieto sťažnosti akceptoval a vy-
zval Bohemunda, aby vyhľadal pomoc vo  Francúzsku a v ďalších západných krajinách.  
Z kontextu ďalších správ je zrejmé, že pápež hodlal na jeho podporu vyhlásiť novú výpravu 
do Jeruzalema. Preto Bohemundovi na znak legitimity odovzdal štandardu sv. Petra a poslal 
do Francúzska, aby pre nadchádzajúcu výpravu verboval rytierov s pomocou oficiálneho 
legáta Bruna zo Segni.77 

O stretnutí pápeža Paschala II. s Bohemundom v Ríme referuje so značným časovým od-
stupom od udalostí aj dcéra byzantského cisára Anna Komnena. Toto stretnutie dáva au-
torka do súvislosti s neúspešným byzantským útokom na prístav Otranto, o ktorom sa ešte 
zmienime. Anna Komnena však nepoznala podrobnosti o vzájomnom stretnutí oboch mužov 
ani rozhodnutie rímskeho pontifika vyhlásiť novú križiacku výpravu. Mala však informácie 
o obvineniach, ktoré Bohemund vyslovil na adresu jej otca Alexia. Problémom je Annino da-
tovanie stretnutia v Ríme. Vieme, že k nemu došlo buď v prvých mesiacoch roka 1105, alebo 
v novembri toho istého roka.78 Útok na Otranto by sa teda musel uskutočniť ešte pred týmto 
dátumom, čo nie je príliš pravdepodobné.79 O stretnutí Bohemunda s pápežom sa zmieňuje 
napokon aj autor anonymnej kroniky z prostredia kláštora v Montecassine, avšak bez uvede-
nia ďalších podrobností, s výnimkou informácie o pridelenom legátovi Brunovi zo Segni.80 

73 Pozri pozn. 57.  
74 BARTOLF Z NANGIS, Gesta Francorum, c. d. (ref. 68 s. 538).
75 Tamže.
76 Pozri FULCHER Z CHARTRES, Historia Hierosolymitana, c. d. (ref. 48, 2.28.3, s. 521); Narratio Floriacensis de 
 captis Antiochia et Hierosolyma et obsesso Dyrrachio. In Recueil des historiens des croisades : Historiens occiden-
taux 5. Paris : Imprimérie Impériale, 1895, 12, s. 361; LISIARD Z TOURS. Secunda pars historiae Iherosolimi-
tanae. In Recueil des historiens des croisades : Historiens occidentaux 3, Paris : Imprimérie Impériale, 1866 22, s. 
568; VILIAM Z MALMESBURY. Gesta regum Anglorum, ed. R. A. B. Mynors et al. Oxford : Oxford University 
Press, 1998, 4.387.6, s. 692. ANDREA DANDOLO. Chronicon Venetum ad ann. 1339, ed. L. Muratori. RIS 12. 
Milan 1728, s. 262.
77 BARTOLF Z NANGIS, Gesta Francorum c. d. (ref. 68 s. 538). Pozri tiež WHALEN, B. God’s Will, c. d., s. 117.
78 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 15, 12.8.4-5, s. 379-380). K datovaniu pozri pozn. 68.
79 Pozri pozn. 104.
80 Hystoria de via et recuperatione Antiochiae atque Ierusolymarum olim Tudebodus imitatus et continuatus, ed. 
 E. D’Angelo, Firenze 2009, 21, s. 136. 
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Zo správ o pobyte Bruna s Bohemundom vo Francúzsku vyplýva, že kým legát oficiálne 
kázal novú výpravu do Jeruzalema, Bohemund vo svojich vystúpeniach upriamoval pozor-
nosť na byzantského cisára Alexia a hlásal voči nemu otvorené nepriateľstvo. Počas cesty 
po francúzskych mestách sa v Bohemundovom sprievode dokonca mal nachádzať aj syn 
byzantského cisára Romana IV. Diogena (1067 – 1071), ktorý prišiel o trón po katastrofálnej 
porážke od seldžuckých Turkov pri Manzikerte. Nepochybne išlo o falošného pretendenta, 
ktorého Bohemund zamýšľal využiť pre zdôvodnenie pripravovaného ťaženia proti cisárovi 
Alexiovi.81 Pápežský legát Bruno zo Segni musel byť v niektorých prípadoch sám svedkom 
týchto nepriateľských výpadov.82 Po návrate z Francúzska podal Paschalovi správu, ktorej 
obsah nepoznáme. Rovnako nevieme, ako na túto správu reagoval rímsky pontifik. Je však 
zaujímavé, že Bruno sa po svojom návrate stal opátom významného kláštora v Montecassi-
ne, ktorý mal tradične dobré diplomatické a priateľské vzťahy s cisárom Alexiom.83 

Nesporne najdôležitejšie svedectvo, ktoré Bohemund o svojich zámeroch zanechal, pred-
stavuje jeho autentický list pápežovi Paschalovi II.84 Na základe nami formulovaných argu-
mentov bol tento list odoslaný tesne pred odplávaním križiackej flotily na byzantské úze-
mie.85 Bohemund v úvode listu poďakoval za pápežovu podporu a zároveň vyjadril pevné 
odhodlanie viesť boj proti byzantskému cisárovi Alexiovi s „Božím vojskom“,  teda zhro-
maždenými silami križiakov.86 Od pápeža požadoval, aby sa k jeho výprave buď osobne pri-
pojil, alebo za seba poslal nového legáta, ktorý by pripravovanú výpravu oficiálne zastrešil. 
Bohemund potreboval takéhoto reprezentanta. Práve on by totiž v očiach rytierov, ktorí 
zložili križiacky sľub, garantoval legitimitu pripravovaného ťaženia. Aby Bohemund pápe-
ža presvedčil o správnosti svojich krokov, obvinil Alexia z viacerých zločinov, okrem iného 
aj z uzurpovania byzantského trónu, ďalej z už zmieneného nepriateľstva voči pútnikom 
smerujúcim do Sv. zeme a napokon aj z herézy a neposlušnosti cisára a jeho prívržencov 
voči samotnému pápežovi.87  

Bohemund teda sčasti zopakoval argumenty, ktoré formuloval už počas stretnutia s pápe-
žom v Ríme roku 1105. Na druhej strane je prinajmenšom zaujímavé, že v liste pápežovi sa 
81 ORDERICUS VITALIS: Historia Aecclesiastica, VI. ed. M. Chibnall, Oxford : Ashgate, 1969, 11.12. s. 70.  
Bohemundov kandidát nemohol byť ani jediným z troch doložených synov cisára Romana IV. Diogena. Pozri: 
MATHIEU, Marguerite. Les faux Diogènes. In Byzantion, 1952, roč. 22, s. 137-138. Údajného zvrhnutého ci-
sára Michala VII. Duku mal vo svojom sprievode aj Bohemundov otec Róbert Guiscard počas výpravy z roku 
1081. K osobe tohto falošného pretendenta pozri sumárne SKOULATOS, Basile. Les Personnages Byzantins de 
l‘Alexiade: Analyse Prosopographique et Synthèse. Louvain-la-Neuve : Bureau du recueil, Collège Erasme, 1980,  
s. 273-274. 
82  Porovnaj Bohemundove výzvy k rytierom počas jeho cesty po Francúzsku: ORDERICUS VITALIS, Historia 
Aecclesiastica, c. d. (ref. 81, 1I.12, s. 68, 70). Tieto výpady zopakoval Bohemund počas návštevy kláštora sv. 
Leonarda, patróna zajatcov, vo francúzskom Noblate, keď sa mníchom prišiel podľa skôr zloženého sľubu po-
ďakovať za svoje vyslobodenie z tureckého väzenia. Pozri  Vita et miracula S. Leonardi, AA SS Nov. 3. Brussels,  
1910, 7, s. 160-168. K ostatným správam pozri WHALEN, B. God’s Will, c. d., s.118-119.
83  BLOCH, Marc. Monte Cassino, Byzantium and the West in the Earlier Middle Ages. In Dumbarton Oaks  
Papers, 1946, roč. 3, s. 222-224. 
84 Epistola ad Paschalem II papam. In HIESTAND, R. (ed.). Papsturkunden für Kirchen im Heiligen Lande.
Göttingen : Vandenhoeck und Ruprecht, 1985, s. 102-104. 
85 HURBANIČ, Martin – HRNČIAROVÁ, Daniela. The Pope and the Crusader Prince. The dating and the  
content of Epistola ad Paschalem papam II reconsidered. In Byzantinoslavica, 2020, roč. 78, s. 76-92.  
86 Epistola ad Paschalem II papam, c. d., s. 103. 
87 Podrobnejšie k týmto obvineniam pozri HURBANIČ, Martin. Expurgate vetus fermentum Graecorum. In  
Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 7. Brno : Moravské zemské muzeum 2017, s. 165-176.; HURBANIČ, Martin 
– HRNČIAROVÁ, Daniela. Epistola ad Paschalem II papam: Diplomatický rozmer protibyzantskej politiky 
kniežaťa Bohemunda z Antiochie. In Konštantínove listy, 2017, roč. 10, č. 2, s. 114-125. 
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už ani slovom nezmienil o svojom spore s byzantským cisárom Alexiom o mesto Antiochiu. 
Práve tento spor, ako sme už naznačili, predstavoval kľúčový aspekt Bohemundovej politi-
ky zameranej na udržanie vlastného územia a s ním spojenej moci a prestíže.

Vojensko-strategické ciele výpravy z roku 1107/1108

Žiaden z relevantných prameňov, žiaľ, neprezrádza skutočný vojenský cieľ pripravovanej 
križiackej výpravy. Ten mohol okrem iného závisieť aj od množstva vojakov, ktorých by sa 
Bohemundovi napokon podarilo zhromaždiť. Isté však bolo, že jeho prvoradou agendou bol 
boj proti byzantskému cisárovi Alexiovi, no v rámci pripravovanej križiackej výpravy, kto-
rej cieľom bol Jeruzalem. Ak by Bohemund zamieril so svojou flotilou do Sv. zeme, mohol 
by rytierov využiť na obranu hraníc svojho kniežatstva aj pred útokmi Byzantíncov. Musel 
by však rátať s tým, že väčšina križiakov by sa po splnení sľubu navštíviť Jeruzalem chcela 
vrátiť naspäť domov. Navyše s presunom veľkého vojska po mori do Sv. zeme vyvstávajú 
v tomto období značné, prakticky neriešiteľné logistické problémy, ktoré vyplývali z dĺžky 
plavby, obmedzených kapacít vtedajších plavidiel, ako aj zabezpečenia proviantu pre mužov 
a kone.88  

Druhou možnosťou bol útok na územia byzantského cisára na opačnej strane Jadran-
ského mora. Len pripomenieme, že Bohemund sa takýchto výprav proti cisárovi Alexiovi 
zúčastnil už v rokoch 1081 – 1083 a 1084 –1085. Italonormanský dobrodruh teda veľmi 
dobre poznal tieto oblasti vrátane pozemných komunikácií, prírodných špecifík krajiny 
i sily tamojších pevností. Rozhodnutie zopakovať takéto ťaženie muselo dozrieť najneskôr 
po príchode Bohemunda do južnej Itálie, pričom nemožno vylúčiť, že k nemu došlo už skôr. 
Koniec koncov aj samotná Anna Komnena jasne konštatuje, že Bohemundovým cieľom 
bolo obsadenie Illyrika (teda byzantských oblastí pri Jadranskom mori).89

Bohemund možno zamýšľal priamym útokom na byzantské územie odľahčí Alexiov tlak 
na Antiochijské kniežatstvo.90 Na druhej strane slabinou pripravovaného ťaženia bolo, že 
mnohí rytieri sa pripojili k nemu na základe križiackej výzvy pápeža Paschala II. Ich cieľom 
bol predovšetkým Jeruzalem, zatiaľ čo Alexia vnímali ako prekážku na svojej ceste. Loja-
lita časti Bohemundovho vojska tak okrem iného závisela aj od toho, do akej miery bude 
byzantský cisár klásť prekážky v tomto ich úsilí. Bohemund nemohol rátať s dlhodobým 
viazaním rytierov v oblasti byzantského Epiru. Podobne ako iní normanskí dobrodruhovia 
totiž aj on odvodzoval svoju vojenskú a mocenskú autoritu od schopnosti zabezpečiť pre 
svojich vazalov a žoldnierov korisť a územia.91 Bohemund aj z tohto dôvodu (ako aj kvôli 
obmedzeným finančným možnostiam) neplánoval obsadenie samotného Konštantínopola. 
V danom prípade ide iba o domnienku niektorých historikov, avšak bez reálnej odozvy 
v relevantných súdobých prameňoch.92   

Stratégia byzantského cisára Alexia

Je otázne, do akej miery bol cisár Alexios informovaný o Bohemundových aktivitách 
počas jeho pobytu v západnej Európe v rokoch 1105 – 1107. Tento pomerne dlhý čas využil 

88 Pozri v tejto súvislosti najmä PRYOR, John. H. A View from the Masthead: the First Crusade from the Sea. 
In Crusades, 2008, roč. 7 s. 87-152. 
89 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 15, 12.1.1, s. 359).
90 PRYOR, J. – JEFFREYS, M. Alexios, c. d., s. 60.
91 McQUEEN, W. Relations, c. d., s. 441. 
92 Pozri HURBANIČ, M. – HRNČIAROVÁ, D. The Pope, c. d.,  s. 86, a pozn. 54.  
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na dôkladnú diplomatickú a vojenskú prípravu na nadchádzajúci stret. Na základe dlhodo-
bých priateľských vzťahov k fátimovským kalifom zariadil prepustenie troch stoviek zá-
padných rytierov z väzenia v Káhire. Týchto mužov potom privítal na svojom dvore v Kon-
štantínopole a pred začiatkom Bohemundovho ťaženia ich poslal domov ako dôkaz svojho 
priateľstva k Latinom.93 Cisár zariadil aj prepustenie Bohemundovho synovca Richarda zo 
Salerna/Principatu, ktorého podobne ako Bohemunda väznil seldžucký emir Dánišmend zo 
Sebasteie v rokoch 1100 – 1103.94

Zo zmieneného Bohemundovho listu pápežovi navyše vyplýva, že cisár Alexios pred za-
čiatkom výpravy presvedčil niektorých vplyvných mužov v pápežovom okolí, že neškodí 
križiakom, naopak, snažil sa o ich podporu. Z listu tiež vyplýva, že Alexios Bohemunda 
obvinil z toho, že chcel viesť nespravodlivú vojnu proti kresťanskému cisárstvu. Dôležitými 
a vplyvnými osobami, s ktorým cisár udržiaval dlhodobé kontakty, boli aj mnísi z význam-
ného benediktínskeho kláštora v Montecassine.95 

Alexios už konci roka 1105 vážne počítal s vylodením Bohemundovho vojska v oblasti 
Epiru (dn. albánske pobrežie).96 V septembri roku 1105 prišiel z Konštantínopola do Solúna, 
kde zhromažďoval vojsko v očakávaní blízkeho príchodu nepriateľskej flotily z Apúlie.97 
Takisto posilnil opevnenia kľúčového prístavu Drač a obranu mesta zveril svojmu menov-
covi – synovcovi Alexiovi Komnenovi.98 Alexios zostal v Solúne pravdepodobne do jesene 
roku 1107, potom vojsko rozpustil a vrátil sa do hlavného mesta.99 Ešte pred svojím návra-
tom do Konštantínopola nariadil zhromaždenie loďstva z ázijských a európskych prístavov 
i Kykladských ostrovov.100 Súčasne s tým vymenoval nového vrchného admirála Izáka Kon-
tostefana, ktorý v tejto funkcii vymenil skúseného Landulfa.101 Toto rozhodnutie vyznieva 
na prvý pohľad prekvapujúco – Kontostefanos síce pochádzal z vplyvnej aristokratickej 
rodiny, avšak počas Alexiovej vlády nezastával nijaký významnejší vojenský post. Jeho 
skúsenosti v boji boli prakticky nulové, nehovoriac o vedení námorných operácií.102 Kon-
tostefanos mal za úlohu strážiť albánske pobrežie pred príchodom Bohemundovej flotily.103 
Namiesto toho sa údajne svojvoľne preplavil do Apúlie a napadol mesto Otranto. Datovanie 
tejto akcie, ako sme sa už zmienili vyššie, je problematické. Len z kontextu narácie Anny 
93 Pozri ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 15, 11.7.3, s. 343 a  12.1.3), s. 360; ALBERT Z  AACHENU,  
Historia Ierosolimitana, c. d. (ref. 10.39, s. 754). Pozri tiež LAIOU, A. Urbs Capta,  c. d., s. 21-22. 
94 Vita et miracula S. Leonardi, c. d. (ref. 79, s. 160-161); MATÚŠ Z EDESSY. Chronicle, ed. A. E. Dostourian Lanham  
MD 1993, 3.15, s. 192. Podrobnejšie sa týmto účastníkom výpravy budeme zaoberať v druhej časti príspevku.
95 BLOCH, M.  Monte Cassino, c. d., s. 222-224.
96 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 15, 12.3.1, s. 364; 12.3.9, s. 367-368; 12.4.3-4, s. 369-370).
97 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 15, 12.3.1, s. 364). Štrnásta indikcia, ktorú udáva Anna Komnena 
 v tejto súvislosti, zodpovedá septembru roku 1105 (tamže s. 364). 
98 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 15, 12.4.3, s. 369). K  veliteľovi Draču Alexiovi Komnenovi pozri  
SKOULATOS, B. Les Personnages Byzantins, c. d., s. 12-14. 
99 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d.  (ref. 15, 12.4.4, s. 369-370). 
100 ANNA KOMNENA, Alexias (ref. 15, 12.4.3, s. 369). K byzantskej flotile v tomto období pozri AHRWEILER,  
Hélène. Byzance et la mer, la marine de guerre, la politique et les institutions maritimes de Byzance aux VIIe-XVe 
siècles. Paris : Presses Universitaires de France, 1966, s. 189-197 a BÖHM, Marcin. Flota i polityka morska Alek-
sego I Komnena. Kraków : Avalon, 2012. 
101 Byzantský cisár Alexios menoval Landulfa roku 1099 vrchným admirálom byzantskej flotily práve na zákla-
de jeho skúseností s námornými vojenskými operáciami. ANNA KOMNENA, Alexias, c. d.,  (ref. 15, 11.10.2, s. 
350). Pozri SKOULATOS, B. Les Personnages Byzantins, c. d., s. 169-172.
102 K jeho osobe pozri SKOULATOS, B. Les Personnages Byzantins, c. d., s. 130-132.
103 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d. (ref. 15, 12.8.1, s. 378). 
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Komneny možno predpokladať, že útok sa uskutočnil pravdepodobne v jarných/letných me-
siacoch roku 1107.104 Hoci celá akcia stroskotala, Kontostefanos dokázal s loďstvom odplá-
vať k albánskemu pobrežiu, ale len na základe osobného hrdinstva niektorých byzantských 
veliteľov. Zachovaná verzia týchto udalostí vyvoláva množstvo ďalších otáznikov.105 Ne-
možno pritom vylúčiť, že išlo o plánovaný byzantský útok na prístav strategického význa-
mu. Práve z Otranta totiž vyplával roku 1081 so svojou flotilou už Bohemundov otec Róbert 
Guiscard na svoje prvé ťaženie proti cisárovi Alexiovi. Je teda celkom možné, že byzantský 
cisár Alexios zamýšľal predísť pripravovanej výprave preventívnym útokom s cieľom zničiť 
predpokladané námorné sily protivníka.106 

Nevieme, ako reagoval Bohemund na neočakávaný útok. Po dlhých prípravách sa začiat-
kom jesene roku 1107 rozhodol pre odchod z Itálie. V septembri prijal účasť na slávnostnej 
omši v katedrále sv. Mikuláša v Bari, odkiaľ sa s vojskom presunul do neďalekého prístavu 
Brindisi, z ktorého vyplávala veľká križiacka flotila. Cieľom nadchádzajúceho ťaženia bolo 
albánske pobrežie vzdialené len jeden deň plavby. 107 

 

M. HURBANIČ - D. HRNČIAROVÁ: EIN VERGESSENER EPILOG DES ERSTEN 
KREUZZUGES? DER FELDZUG VON BOHEMUND VON ANTIOCHIEN GEGEN 
ALEXIOS I. KOMNENOS VON 1107/1108. TEIL I.: HINTERGRÜNDE UND 
URSACHEN

Der vom Kriegsveteran des Ersten Kreuzzuges und Fürsten von Antiochien Bohemund  
geführte Feldzug gegen den byzantinischen Kaiser Alexios I. Komnenos (1081 – 1108) wird 
trotz einiger Paradoxe der ersten Phase der Kreuzzüge ins Heilige Land zugeordnet. Im ein-
führenden Teil der vorliegenden Studie liegt der Fokus auf den historischen Hintergründen 
von Bohemunds Feldzug gegen Alexios I., dem ein langjähriger Streit mit dem byzantini-
schen Kaiser vorausgegangen ist.

Im weiteren Teil des Beitrags wird anhand der überlieferten schriftlichen Quellen nach 
den Ursachen des Feldzugs geforscht. Ein besonderes Augenmerk wird hierbei insbeson-
dere auf drei Zeugnisse gerichtet, die vom Treffen Bohemunds mit dem Papst Paschalis 
II. berichten. Als wichtigste Quelle wird zweifelsohne der Bericht Gesta Francorum Hie-
rusalem expugnantium angesehen. Als Autor des Berichts wird der ansonsten kaum be-
kannte Bartolf von Nangis angesehen. Im Beitrag wird der Bericht in seiner Komplexität 
betrachtet und mir anderen themenrelevanten Quellen verglichen. Die Autoren kommen 
zur Schlussfolgerung, dass die Gesta Francorum eine glaubwürdige zeitgenössische In-
formationsquelle darstellen und schließen sich der unlängst präsentierten These an, laut 

104 ANNA KOMNENA, Alexias, c. d.,  (ref. 15, 12.8.1-6, s. 378-380). YEWDALE, R. Bohemond I., c. d, s. 113 
datuje túto udalosť na koniec roka 1106 alebo na začiatok roka 1107. S naposledy uvedeným datovaním súhlasil 
aj JENAL, A. Kampf, c. d., s. 299 a THEOTOKIS, G. The Norman, c. d., s. 204. 
105 Hoci Izák Kontostefanos začal kariéru ešte pred nástupom cisára Alexia Komnena na trón (SKOULATOS, 
B. Les Personnages Byzantins, s. 131), Anna Komnena ho spomína až v súvislosti s prípravami na Bohemundovo 
vylodenie na albánskom pobreží. Motivácia cisára v tejto záležitosti zostáva neznáma. Prečo zveril tak dôležitý 
post mužovi s minimálnymi vojenskými skúsenosťami? Cisár sa mal Kontostefanovi údajne vyhrážať, že ak 
vylodeniu nepriateľského loďstva nezabráni, príde o obe uši, ale to sa zjavne nestalo. Naopak, Alexios Kon-
tostefanovi i naďalej ponechal velenie nad blokádou Jadranského mora, aby zabránil príchodu ďalších lodí so 
zásobami pre Bohemundovo vojsko. K týmto akciám pozri ďalšiu časť štúdie.  
106 MEŠKO, M. Úvodná fáza, c. d., s. 10. 
107 Anonymus Barensis, ref. 62, s. 155; FULCHER ZO CHARTRES, c. d. (ref. 48, 2.38, s. 519).
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der die Verfassung des Berichts mit dem Jahr 1106 datiert wird und als Reaktion auf Bohe-
munds Expedition durch die Städte Frankreichs interpretiert. Die Gesta Francorum weisen 
unter anderem darauf hin, dass Bohemund während seines Aufenthaltes in Rom seinen 
persönlichen Streit mit Kaiser Alexios I. als einen prinzipiellen Konflikt der christlichen 
Welt mit Byzanz darlegen konnte und in der Folge die Unterstützung des Papstes für sich 
gewinnen konnte. Nach der Rückkehr nach Italien wartete er jedoch vergeblich auf den 
päpstlichen Nuntius, der seinen Feldzug formell absegnen würde. Das mag einer der Grün-
de dafür gewesen sein, warum sich Bohemund in seinem kurz vor dem Feldzug verfassten 
Brief an Papst Paschalis II. ausschließlich auf Kritik des byzantinischen Kaisers und seinen 
falschen Umgang mit lateinischen Pilgern, bzw. Kreuzern konzentrierte und seine Gelüste 
auf das Gebiet Antiochiens unerwähnt ließ. 

Allerdings ermöglicht keine der überlieferten Quellen einen Aufschluss über das wahre 
militärische Ziel des vorbereiteten Kreuzzugs. Nicht zuletzt deswegen, weil dieses Ziel von 
der Stärke des Heeres bedingt war, die Bohemund auftreiben wollte. Letztendlich entschloss 
sich Bohemund, den Krieg gegen Kaiser Alexios I. auf seinem Hoheitsgebiet, und zwar in 
der byzantinischen Provinz Epirus zu führen. Zu den Faktoren, die zu diesem Entschluss 
führten, zählte wahrscheinlich die Nähe des Gebiets zu Süditalien, gute Kenntnisse über 
diese Region, das Straßennetz und die dortigen Festungen. Im abschließenden Teil des Bei-
trags wird die militärische Strategie Kaiser Alexios I. gegenüber Bohemund in den Jahren 
1105-1107 geschildert.
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frontier: A Tale of Two Cretans. In Crusades, 2012, roč. 11, s. 31-86. ISBN 1849836884. 

RUSSO, Luigi. II viaggio di Boemondo d‘Altavilla in Francia (1106): un riesame. In Ar-
chivio storico italiano, 2005, roč. 163, s. 3-42. ISSN 0391-7770.

ROCHE, Jason. In the Wake of Manzikert. The First Crusade and the Alexian Reconquest 
of Western Anatolia. In History 2009, roč. 94, s. 135-153. ISSN 0018-2648.

ROWE, John G. Paschal II, Bohemund of Antioch and the Byzantine Empire. In Bulletin 
of the John Rylands Library, 1966, roč. 49, s. 165-202. ISSN 2054-9318. 

RUSSO, Luigi. Boemondo. Figlio del Guiscardo e principe di Antiochia. Avellino : E. 
Sellino, 2009. ISBN: 9788888991900.

SAVVIDES, Alexios G. C. Byzantino-Normannica. The Norman Capture of Italy (to A.D. 
1081) and the First Two Invasions in Byzantium (A.D. 1081-1085 and 1107-1108). Leuven : 
Peeters, 2007. ISBN 9789042919112.

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA

26



VOJENSKÁ HISTÓRIA

SHEPARD, Jonathan. When Greek Meets Greek: Alexius Comnenus and Bohemond in 
1097-1098. In Byzantine and Modern Greek Studies, 1988, roč. 12, s. 185-276. ISSN 0307-
0131.

SHEPARD, Jonathan. ‚Father‘ or ‚Scorpion‘. Style and substance in Alexios‘s diplomacy. 
In MULLET, Margaret – SMYTHE, Dion. C. (eds.). Alexios I Komnenos. Belfast : Belfast 
Byzantine Enterprises, 1996. ISBN 9780853895817. 

SCHIEFFER, Theodor. Die Päpstlichen Legaten in Frankreich vom Vertrage von Meer-
sen (870) bis zum Schisma von 1130. Berlin : Kraus Reprint,  1935, s. 175-178.

SITÁR, Adam. Prechod križiackej výpravy z roku 1101 cez Balkán: Politika Byzantíncov 
a jej démonizácia v prameňoch. In DZURIKANINOVÁ, Nikoleta (ed.).Vojenské konflikty 
v dejinách Európy: Stretnutie mladých historikov V. Košice : UPJŠ, 2016, s. 5-14. ISBN 
9788081524028.

SITÁR, Adam. Emirát „Múdreho muža.“ Panstvo Dánišmenda zo Sebasteie na prelome 
11. a 12. storočia vo východnej Anatólii. In DANIŠ, Miroslav – HURBANIČ, Martin (eds.). 
Byzantinoslovaca VI. Bratislava : Stimul, 2017, s. 228-257. ISBN 9788081212011.

SITÁR, Adam. The Retreat of Alexios I Komnenos from Philomelium in 1098. In Byzan-
tinoslavica, 2018, roč. 76, s. 253-273. ISSN 0007-7712.

SITÁR, Adam. Osudy zbehov z prvých križiackych výprav (1096 – 1108). Bratislava : 
Stimul 2019.  ISBN 9788081272332. 

SKOULATOS, Basile. Les Personnages Byzantins de l‘Alexiade: Analyse 
Prosopographique et Synthèse. Louvain-la-Neuve : Bureau du recueil, Collège Erasme, 
1980. ISBN 9782874636653. 

STEPHENSON. Paul. Byzantium‘s Balkan Frontier: A Political Study of the Northern Bal-
kans, 900–1204. New York : Cambridge University Press, 2009, s. 161. ISBN 100521770173. 

THEOTOKIS, Georgios. Bohemond of Taranto‘s 1107-8 campaign in Byzantine Illyria. 
In Rosetta, 2012, roč. 11, s. 72-81. ISSN 1752-1580.

THEOTOKIS, Georgios. The Norman Campaigns in the Balkans, 1081-1108. Woodbridge 
: Boydell, 2014. ISBN 9781843839217.

UPSHER SMITH, Richard. Nobilissimus and Warleader: The Opportunity and the Ne-
cessity behind Robert Guiscard’s Balkan Expedition. In Byzantion, 2000, roč. 70, s. 507-
526. ISSN 0378-2506.

WHALEN, Bret. God’s Will or Not? Bohemond’s Campaign against the Byzantine Em-
pire (1105–1107). In MADDEN, Thomas et al. (eds.).  The Crusades: Medieval Worlds in 
Conflict. Farnham : Ashgate, 2010, s. 111-126. ISBN 9781409400615. 

VOJENSKÁ HISTÓRIA

27



VOJENSKÁ HISTÓRIA

28

VOJENSKÁ HISTÓRIA

YEWDALE, Ralph. Bohemond I. Prince of Antioch. Princeton : Princeton University 
Press 1924. 

ZUPKA, Dušan. Meč a kríž. Vojna a náboženstvo v stredovekej strednej Európe (10. – 12. 
storočie). Bratislava : VEDA, 2020. ISBN 9788022418621.



VOJENSKÁ HISTÓRIA

29

VOJENSKÁ HISTÓRIA

OBLIEHANIE PEVNOSTI DRIENČANY 
JÁNOM HUŇADYM V ROKU 1452

TOMÁŠ  PASTUCHA

PASTUCHA, T.: Siege of the Drienčany Fortress by John Hunyady in 1452. Vojenská história, 
3, 25, 2021, pp 29-39, Bratislava.
In 1452, Jiskra’s Drienčany Fortress (district of Rimavská Sobota) was under siege and 
occupation by John Hunyady. This event has been attracting the attention of experts and laymen 
for a long time, since the oldest descriptions mention a very original means of conquering. 
The medieval chronicles state that the Drienčany Fortress was forced to capitulate because 
the valley underneath was blocked by a embankment and the defenders were threatened by 
drowning. Later on, the authors usually took over the chronicle information on faith, sometimes 
even adding to them. The contribution offers a reflection on the reality of this claim, verifying 
whether it was really possible to implement such a method of siege. Special consideration 
is dedicated not only to the factors supporting the chroniclers’ mentions (military mapping, 
assumed position) but also the circumstances raising doubts (assumed duration of the siege, 
absence of any visible traces).
Keywords: John Hunyady, John Jiskra of Brandýs, Kingdom of Hungary, 15th century, siege.

Obliehanie pevnosti Drienčany Jánom Huňadym v roku 1452

Ján Huňady bol nepochybne jednou z najvýraznejších osobností uhorskej politiky  
15. storočia. Počas svojho aktívneho pôsobenia zastával niekoľko dôležitých postov, bol 
sedmohradským vojvodom, uhorským kapitánom, bistrickým1 grófom či županom Te-
mešskej, Stredosolnockej2 či Szatmárskej stolice. Najvýznamnejšou však bola funkcia 
gubernátora, teda správcu kráľovstva v čase neplnoletosti panovníka Ladislava V. Po-
hrobka. Napriek mimoriadne úspešnej politickej kariére sa však Huňady zviditeľnil hlav-
ne na bojovom poli. Prvé vojenské skúsenosti získal ešte za vlády Žigmunda Luxembur-
ského v dnešnom Taliansku. Neskôr sa jeho osoba spája hlavne s bojom proti Osmanom 
v súvislosti s viacerými výpravami či bitkami (Sedmohradsko 1442, Dlhá kampaň 1443 
– 1444, Varna 1444, Kosovo Pole 1448, Kruševac 1454, Belehrad 1456). Ďalším význam-
ným protivníkom Jána Huňadyho bol Ján Jiskra z Brandýsa, proti ktorému viedol niekoľ-
ko výprav, pričom bojiská sa nachádzali práve na území dnešného Slovenska.

Prapríčina nepriateľstva a bojových stretov Jána Huňadyho a Jána Jiskru siaha ešte 
do roku 1439, kedy zomrel uhorský kráľ Albrecht Habsburský. Väčšina šľachty sa vtedy 
usilovala presadiť na trón poľského kráľa Vladislava III. Jagelovského (v Uhorsku ozna-
čovaný ako Vladislav I.), no časť mala záujem o nástup Albrechtovho syna, Ladislava V. 
Pohrobka. Celú situáciu na začiatku komplikovala skutočnosť, že Albrechtov syn v tom 
čase ešte nebol narodený (jeho matka Alžbeta bola v čase smrti manžela tehotná). Vý-
sledkom zložitej situácie sa na niekoľko rokov stalo dvojvládie, pričom pod kontrolou 
Vladislava Jagelovského bola väčšina Uhorska, s výnimkou jeho severozápadných oblastí 
(prevažne na území dnešného Slovenska). Ako najvýraznejší podporovateľ Vladislava I. 
sa vyprofiloval Ján Huňady a naopak najdôležitejším zástancom Ladislava V. sa postupne 

1 Bistriţa, Rumunsko.
2 KOVÁCS, András W. The Authorities of Middle Solnoc and Crasna Counties in the Middle Ages. In 
Transylvanian Review, roč. XXI, supplement č. 2, 2012, s. 39.
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stal Ján Jiskra. Rozdelenie vplyvu a nepriateľstvo zostalo aj po roku 1444, keď v bitke pri 
Varne zahynul Vladislav I.3

Vojenské výpravy proti Jiskrovi absolvoval Huňady v období, keď zastával gubernátor-
ský post. V septembri 1449 gubernátor obsadil Moldavu nad Bodvou, no už koncom roka 
uzavrel prímerie a v marci nasledujúceho roka mier v Mezőkӧvesde. Už v roku 1451 sa 
však boje rozhoreli opäť, čo sa spája predovšetkým s neúspešným obliehaním kláštora sv. 
Štefana kráľa pri Lučenci. Neskôr sa však Huňady zmocnil viacerých Jiskrových pevnos-
tí. Ešte koncom roka 1451 obsadil Šahy, v nasledujúcom roku Drienčany.4 Práve druhej 
pevnosti budeme v nasledujúcich riadkoch venovať našu pozornosť. 

Drienčanská pevnosť zaujme predovšetkým veľmi pútavým a farbistým opisom jej do-
bytia v stredovekých kronikách. Antonio Bonfini uviedol, že obľahnutá bola pevnôstka, 
ktorá sa nachádza v údolí nazývanom Drienčany, ktorá bola vytvorená Jiskrom a bránená 
Čechom menom Valgatha. Aby ušetril životy vojakov, rozhodol sa Huňady obliehať toto 
údolie a valy nie rukou, ale vojenským umením. Kúsok poniže údolia bol vytvorený vy-
soký val, ktorý zadržal vodu, ktorá mala pevnosť zničiť. Vojaci v pevnosti vidiac, že budú 
zaplavení vodou sa vzdali a pevnosť vydali.5 

Ján z Turca obdobne opisuje, že Jiskrovu pevnosť v Drienčanoch bránil istý Čech me-
nom Valgatha. Keďže ležala v údolí, Huňady mal vymyslieť nový spôsob obliehania. 
Údolie pod pevnosťou uzavrel vysokým násypom a úroveň toku rieky tečúcej údolím 
sa zvýšila. Keď záplava prenikla cez múry pevnosti a obrancom hrozila smrť utopením, 
brániaci Česi sa vzdali a pevnosť vydali.6

Tento písomne zaznamenaný spôsob obliehania upútal pozornosť už v minulosti. La-
dislav Bartholomaeides o obliehaní Drienčanskej pevnosti píše vo svojom diele Notitia 
historico-geographico-statistica comitatus Gömöriensis. Uvádza, že pevnôstku, ktorá 
stála na lúke poniže obce, obliehal Ján Huňady v roku 1451,7 pričom využil prúd riečky 
Blh a vybudoval poniže pevnosti val.8 

Spomeňme ale aj umelecké práce, predovšetkým román Valgatha od Ľudovíta Kubáni-
ho, ktorý na pozadí obliehania pevnosti opísal príbeh o láske. Podstatné pre nás však je, 
 
3 SEGEŠ, Vladimír. Od Žigmunda Luxemburského po Ladislava V. Pohrobka (1387 – 1457). In MRVA, Ivan 
– SEGEŠ, Vladimír. Dejiny Uhorska a Slováci. Bratislava : Perfekt, 2012, s. 94-95.
4 SEGEŠ, Vladimír. Slovensko v neskorom stredoveku (1386 – 1526). In HABAJ, Michal – LUKAČKA, Ján 
– SEGEŠ, Vladimír – MRVA, Ivan – PETRANSKÝ, Ivan A. – HRNKO, Anton. Slovenské dejiny od úsvitu po 
súčasnosť. Bratislava : Perfekt, 2015, s. 111-112.
5 „Expugnatis his, deletisque praesidiis, temporarium aliud castellum adoritur, quod in vallle quam Derechen 
appellant, Giscra olim fecerat, cum validoque praesidio, Valgatham Boemum imposuerat. Id vallo et aggere, 
praeterea omnium munitionum genere obfirmatum, ut militi parceret, non manu, sed arte expugnandum esse 
censuit. In valle nanque situm est, quam fluvius parvus influit. Paulo infra vallum alto aggere obstruit, ut 
remorato amne, restagnantibusque aquis, castellum ob rueretur. Initum haudquaquam consilium hominem 
frustratur: nam quum praesidia rii milites sese indies ab excrescentibus aquis obrutum iri cernerent, usque 
adeo praesenti morte perterriti sunt, ut corporum, fortunarum, et castelli denique deditionem supplices 
fecerint.“ BONFINII, Antonii. Rerum Hungaricarum Decades. Basileae : Ex Roberti Winter officina, 1543, 
s. 478-479.
6 SOPKO, Július (ed.). Kronika Jána z Turca. Bratislava : Perfekt, 2014, s. 255, 562.
7 Huňadyho ťaženie z roku 1452 bolo v staršej historiografií nesprávne datované k roku 1451. ENGEL, Pál. 
Hunyadi János Kormányzói Itineráriuma (1446-1452). In Századok 118, 1984, č. 5, s. 978.
8 „Derenchenum istud Bohemicum Johanes Corvinus Gubernator anno 1451 gravi obsidione cinxit, atque 
ratione singulari, remorato scilicet amnis Baloghi cursu, aquisque ejus ope aggeris, infra Castellum ducti 
congregatis, praesidiarios deditionem coegit.“ BARTHOLOMAEIDES, Ladislaus. Notitia historico-
geographico-statistica comitatus Gömöriensis. Leutschoviae : Josephi Caroli Mayer, 1806 – 1808, s. 542-543.
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že do príbehu zapracoval viaceré lokality z okolia Drienčan a hradu Blh, pričom lokalizu-
je polohu valu. Navyše, podľa neho, sa stopy po Huňadyho vale mali dochovať až do tých 
čias, pričom sa v historiografii označovali ako „aggeres Hunyadiani“.9 Obdobne túto stav-
bu spomínajú aj ďalší autori, ako Samo Tomášik10 či Július Botto.11 Hoci by bolo absurdné 
považovať diela spisovateľov-umelcov za prameň pre historické bádanie, jednej skutoč-
nosti je vhodné venovať pozornosť, tzv. Huňadyho valom – aggeres Hunyadiani. Všetci 
traja autori, podobne ako už skôr zmienený Bartholomaeides, pochádzajú z niekdajšej 
Gemerskej stolice, do ktorej patrila aj obec Drienčany.12 Ponúka sa preto vysvetlenie, že 
o existencii tejto unikátnej pamiatky vedeli a zmienky o jej existencii sa preto javia ako 
hodnoverné.

Problémom však je skutočnosť, že do dnešných dní neexistujú žiadne viditeľné stopy 
nielen po spomínanom vale, ale ani po samotnej pevnosti. Vzhľad ani poloha pevnosti 
Drienčany, ktorá bola obliehaná v roku 1452, preto dnes nie sú známe. V diele Encyklopédia 
slovenských hradov, ktorej autormi sú Miroslav Plaček a Martina Bóna, nachádzame len 
neistú zmienku, že išlo o tvrdzu či opevnený kostol v Drienčanoch.13 Vladimír Segeš zas 
píše o Drienčanoch ako o vodnej tvrdzi.14 Títo autori sa však nevenovali problematike 
obliehania a dobytia pevnosti. Keďže archeologické pramene nepostačujú na preverenie 
zmienky o vytopení fortifikácie, pokúsme sa o analýzu na základe prameňov oficiálnej 
povahy. 

Trasu, kadiaľ sa Ján Huňady pohyboval, možno zistiť podľa datovania listín, ktoré 
vydával. Na základe informácií zistených z nich, vieme, že v Drienčanoch bol dokázateľne 
trikrát. Počas svojej prvej zastávky vydal dokumenty 27. apríla,15 2. mája,16 10. mája17 
a 12. mája.18 Ďalšie Huňadyho dokumenty tu vznikajú 22.19 a 23. júna.20 Ján Huňady bol 
v Drienčanoch naposledy dokázateľne v júli, keďže poznáme jeho písomnosti zo 17.,21 

9 KUBÁNI, Ľudovít. Valgatha. Bratislava : Tatran, 1968, 190 s. KUBÁNI, Ľudovít. Valgatha. Dostupné na 
internete: <https://zlatyfond.sme.sk/dielo/44/Kubani_Valgatha> [6.1.2021].
10 TOMÁŠIK, Samo. Pamätihodnosti Muránskeho zámku. Dostupné na internete: <https://zlatyfond.sme.sk/
dielo/1151/Tomasik_Pamatihodnosti-Muranskeho-zamku/2> [6.1.2021].
11 BOTTO, Július. Ján Jiskra na Slovensku. In Slovenské Pohľady, 1901, sošit 6, s. 290. Dostupné  
na internete: <http://www.columbia.edu/cu/lweb/digital/collections/cul/texts/ldpd_7090151_021/pages/
ldpd_7090151_021_00000308.html?toggle=image&menu=maximize&top=&left=> [6.1.2021].
12  ROSENBAUM, Karol a kol. Encyklopédia slovenských spisovateľov, 1. zväzok. Bratislava : Obzor, 1984, 
s. 35, 67, 352; ROSENBAUM, Karol a kol. Encyklopédia slovenských spisovateľov, 2. zväzok. Bratislava : 
Obzor, 1984, s. 199.
13  PLAČEK, Miroslav – BÓNA, Martin. Encyklopédia Slovenských hradov. Bratislava : SLOVART, 2007, 
s. 114.
14  SEGEŠ,  V. Od Žigmunda Luxemburského po Ladislava V. Pohrobka (1387 – 1457), c. d., s. 103.
15  MNL DL-DF 240150.
16 MNL DL 81059; MNL DL-DF 240151; KAMMERER, Ernő (ed.). A zichi és vásonkeői gróf Zichy-család 
idősb ágának okmánytára, IX. Budapest : Magyar Tört. társulat, 1899, s. 323-324.
17 MNL DL-DF 212316.
18  MNL DL-DF 240155.
19 MNL DL 65531, s. 86; MNL DL-DF 237580.
20 MNL DL 107886.
21 MNL DL-DF 240168; MNL DL-DF 209929.
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18.22 a 19. júla.23 Zaujímavé pritom je, že počas tretej zastávky v Drienčanoch, konkrétne 
18. júla, vydal Ján Huňady vôbec najviac listín za jediný deň za celé ťaženie proti Jiskrovi 
v danom roku.24 Aby sme pochopili, prečo je táto informácia dôležitá, je vhodné sa pozrieť 
na Huňadyho obliehanie kláštora sv. Štefana kráľa pri Lučenci z leta 1451. Jeho prítomnosť 
v blízkosti tohto kláštora je listinne doložená 10. augusta,25 12. augusta,26 17. augusta,27 
19. augusta,28 29. augusta,29 1. septembra30 a 3. septembra.31 Huňady sa však 26. augusta 
objavil v lokalite Terenye,32 ktorá je od Lučenca vzdialená približne 50 kilometrov.33 Kým 
v jednotlivých dňoch obliehania vydal po jednom dokumente, zo zastávky v Terenye sa 
zachovalo až šesť pôvodných listín. Ponúka sa vysvetlenie, že vzhľadom na zastávanú 
funkciu gubernátora si Huňady nemohol dovoliť venovať všetku pozornosť prebiehajúcej 
bitke, preto sa vzdialil na bezpečnejšie miesto s cieľom nevyhnutnej úradnej práce. Toto 
vysvetlenie podporuje aj skutočnosť, že Terenye sa nachádza na jednej z ciest medzi 
Lučencom a Budínom.

Pokiaľ by sme predpokladali, že okolnosti pobytu Jána Huňadyho v Drienčanoch 18. júla 
1452 sú podobné ako jeho prítomnosť v Terenye 26. augusta predošlého roka, dospejeme 
k záveru, že 18. júla už boli Drienčany bezpečnou lokalitou pre vykonanie písomnej agendy. 

22  Arhivele Naţionale ale României (ďalej ako ANR) – Braşov, BV-F-00001-1-118; ANR – Braşov, BV-F-
00001-1-119-1; ANR –Braşov, BV-F-00001-1-119-2; ANR – Braşov, BV-F-00001-1-119-3; ANR – Braşov, 
BV-F-00001-1-119-4; ANR – Braşov, BV-F-00001-1-119-5; ANR – Braşov, BV-F-00001-1-119-6; ANR – 
Braşov, BV-F-00001-1-119-7; ANR – Braşov, BV-F-00001-1-119-8; MNL DL 55517; MNL DL 55521; MNL 
DL-DF 246935; MNL DL-DF 246936; MNL DL-DF 246937; MNL DL-DF 246938; MNL DL-DF 246939; 
MNL DL-DF 246940; MNL DL-DF 246941; MNL DL-DF 246942; MNL DL-DF 246944; GÜNDISCH, 
Gustav (ed.). Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, zv. 5: 1438-1457. č. 2300-3098. 
Kӧln : 1975, s. 352; GÜNDISCH, Urkundenbuch, zv. 5, s. 352-353; GÜNDISCH, Urkundenbuch, zv. 5, s. 353-
354; GÜNDISCH, Urkundenbuch, zv. 5, s. 354-355; GÜNDISCH, Urkundenbuch, zv. 5, s. 355; GÜNDISCH, 
Urkundenbuch, zv. 5, s. 355; GÜNDISCH, Urkundenbuch, zv. 5, s. 355-356; GÜNDISCH, Urkundenbuch, 
zv. 5, s. 356.
23  „sub fortalicio nostro Derenchen“ MNL DL 55519; PITI, Ferenc – NEUMANN, Tibor – C. TÓTH, Norbert 
(eds.). Szatmár megye hatóságának oklevelei (1284–1524). Nyíregyháza : Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Önkormányzat Múzeumok Igazgatósága, 2010, s. 160.
24 K tejto informácii sme dospeli pri revízii starších itinerárov Jána Huňadyho, pričom sme zhromaždili všetky 
dochované dokumenty či ich edície.
25 FEJÉR, Georgius (ed.). Genus, incunabula et virtus Joannis Corvini de Hunyad, regni Hungariae 
gubernatoris, argumentis criticis illustrata. Budae : Typis typogr. Regiae universitatis vngaricae, 1844, s. 
158-161.
26  MNL DL 81027; KAMMERER, E. A zichi, IX, c. d., s. 295.
27  MNL DL-DF 260080.
28  MNL DL-DF 240114.
29 MNL DL-DF 240119.
30  MNL DL 26785; MNL DL 81036; MNL DL-DF 222460; KAMMERER, E. A zichi, IX., c. d.,  303-305.
31 MNL DL 101855; MNL DL-DF 240120.
32 MNL DL 44609; MNL DL-DF 240115; MNL DL-DF 240116; MNL DL-DF 240117; MNL DL-DF 
240118; MNL DL-DF 250476; SZABÓ, Károly (ed.). Székely oklevéltár. I. kötet. 1211–1519. Kolozsvár : 
Magyar Történelmi Társulat kolozsvári bizottsága, 1872, s. 164; TELEKI, József (ed.). Hunyadiak kora 
Magyarországon, X. kötet. Pesten : Emich Gusztáv Könyvnyomdája, 1853, s. 314-315; TELEKI, Hunyadiak 
kora Magyarországon X. kötet, s. 316; TELEKI, Hunyadiak kora Magyarországon X. kötet, s. 317-318.
33 Môže ísť o ktorékoľvek zo štvorice sídiel Bátonyterenye, Homokterenye, Kisterenye a Mátraterenye, ktoré 
sa nachádzajú blízko seba. LELKES, Gyӧrgy. Magyar helységnév-azonosító szótár. Baja : Talma kӧnyvkiadó, 
1998, s. 591.



33

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA

To znamená, že tunajšia pevnosť už bola obsadená. Aby sme sa pokúsili zistiť, kedy bola 
pevnosť dobytá, je vhodné sa pozrieť na dokumenty vydané v Drienčanoch. Dokument 
z 27. apríla bol vydaný pod pevnosťou Drienčany,34 listiny z 2. mája už vypovedajú o vojen-
skom postupe.35 10. mája sa už dozvedáme o prebiehajúcom obliehaní36 a dokument vydaný 
o dva dni uvádza svoj vznik počas ťaženia pod menovanou pevnosťou.37 Ján Huňady vydal 
ďalšie listiny v Drienčanoch o viac ako mesiac neskôr. Dokumenty vydané 22. júna vznikli 
„v novej pevnosti Drienčany“,38 listina vydaná ďalší deň pre zmenu pod týmto objektom.39 
Posledná Huňadyho zastávka na tomto mieste trvala od 17. do 19. júla. Dokumenty z prvého 
dňa vznikli na neurčitom mieste v Drienčanoch,40 listiny z ďalšieho dňa sú datované počas 
vojenského postupu pod pevnosťou.41 Posledný Huňadyho dokument z tejto lokality vznikol 
„pod našou pevnosťou Drienčany“.42 Pokiaľ by sme tieto zmienky interpretovali doslov-
ne, rozhodujúce by boli tri z nich. Obliehanie je  bezprostredne doložené jedine 10. mája.  
22. júna sa už na tomto mieste spomína nové opevnenie a konečne listina z 19. júla vznikla 
v pevnôstke, ktorá bola pod Huňadyho kontrolou. Ukazovalo by sa tak, že obliehanie trvalo 
len krátko, nanajvýš pár dní, pričom pevnosť bola následne obnovená a využívaná ako opor-
ný bod proti Jiskrovi. Doslovná interpretácia týchto zmienok z listín však môže byť zradná, 
čo môžeme podložiť na príklade. Ján Huňady vydal 4. decembra 1447 dokument v meste 
Târgovişte, sídelnom meste valašského kniežaťa, pričom o meste hovorí ako o svojom.43 
Ani údaje z Huňadyho písomnej agendy preto plne neobjasňujú okolnosti dobytia Drienčan. 
Musíme preto siahnuť aj po kartografických prameňoch.

Pri skúmaní vojenských máp sme sa pochopiteľne najskôr sústredili na hľadanie údajného 
Huňadyho valu. Ľudovít Kubáni ho umiestňuje medzi vrchy Krnovka a protiľahlný kopec. 
Na väčšine vojenských máp však nie je znázornený, avšak na mape z tretieho vojenského 
mapovania Habsburskej monarchie z rokov 1869 – 1887, vyhotovenej v mierke 1:25000, je 
v najužšom mieste doliny poniže obce znázornený akýsi rovný pás, ktorý prehradzuje celý 
ľavý breh medzi vodným tokom a vrchom Krnovka. Ten sa začína na 48°47’93” severnej 
šírky a 20°08’08” východnej dĺžky a končí na 48°47’85” severnej šírky a 20°08’02” východ-
nej dĺžky.44 Obidva body sú od seba vzdialené približne 100 metrov. Pomer dĺžky a šírky 
objektu v mape je približne 1:4, čo by znamenalo, že znázornená nerovnosť bola v základni 
široká približne 25 m. Pokiaľ by sme túto nerovnosť stotožnili s údajným Huňadyho valom, 
mohli by sme odhadnúť jeho výšku na 10 až 15 m. Z historického mapovania, bohužiaľ, nie 
je jasné v akej nadmorskej výške sa tento objekt nachádzal, no pri porovnaní s neskoršími 
vojenskými mapami45 môžeme odhadnúť, že základňa by ležala vo výške cca 210 metrov 
nad morom. Záplavová oblasť by tak dosahovala na okraj zástavby dnešných Drienčan, čo 

34 „Datum sub castello Derencheen“ MNL DL-DF 240150.
35  „Datum in descensu nostro sub fortalicio Derenchen“ MNL DL 81059.
36 „Datum in obsidione fortalicii Derenchen“ MNL DL-DF 212316.
37 „Datum in descensu nostro campestri sub fortalicio Derenchen“ MNL DL-DF 240155.
38  „Datum in nouo fortalicio Derenchen“ MNL DL-DF 237580.
39 „Datum sub fortalicio Derenchen“ MNL DL 107886.
40 „Datum in Derenchen“ MNL DL-DF 240168.
41 „Datum in descensu nostro campestri sub fortalicio Derenchen“ MNL DL-DF 246936.
42  „Datum sub fortalicio nostro Derenchen“ MNL DL 55519.
43  „Datum in civitate nostra Tergovistya“ MNL DL-DF 277518.
44  Dostupné na internete: <https://mapire.eu/en/map/thirdsurvey25000/> [6.1.2021]
45  Dostupné na internete: <http://geoportal.gov.sk/sk/map> [6.1.2021]
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by potvrdzovalo zmienku Ladislava Bartholomaeidesa o polohe pevnosti poniže obce. Cel-
ková vzdialenosť valu a najvzdialenejšieho zaplaveného miesta by tak dosahovala približne 
500 m.
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V rámci predpokladanej záplavovej plochy môžeme aspoň čiastočne určiť polohu  
opevnenia, či skôr časť priestoru vylúčiť. Neprichádza do úvahy, aby bola pevnôstka v blíz-
kosti budovaného valu. Obrancovia by si už od začiatku boli vedomí, prečo útočiaca armáda 
prehradzuje údolie a pokúsila by sa stavbu ohroziť, pričom najpohodlnejšie by pre nich bolo 
ostreľovanie priamo z pevnosti. Je preto vysoko nepravdepodobné, že by bol val budovaný 
v menšej vzdialenosti od pevnosti, než akú dosahoval dostrel zbraní obrancov. Pevnosť 
preto musíme lokalizovať bližšie k obci. Doboví kronikári doslova uvádzajú, že obrancovia 
sa vzdali, keď im hrozilo utopenie. Aj keď nevieme, ako pevnosť vyzerala, môžeme predpo-
kladať, že nedisponovala poschodovými objektmi. Antonio Bonfini dokonca pevnosť špeci-
fikuje ako valy v údolí,46 čo by naznačovalo drevozemné opevnenie. Pri takomto objekte by 
hĺbka vody bola život ohrozujúca už pri cca 1 a pol metrovej hladine.

Pevnosť by však bola paralyzovaná a neschopná obrany už pri výrazne nižšej úrovni 
vody. Už minimálna hladina by mohla ohroziť zásoby potravín i obranných prostriedkov. 
Obzvlášť náchylný na vlhkosť je pušný prach. Počiatky využitia palných zbraní v strednej 
Európe sa spájajú už s obdobím husitských vojen, avšak v skúmanom období ešte stále 
tvorili len doplnok k tradičným chladným či mechanickým strelným zbraniam. Minimálna 
hladina by mohla zvýšiť aj riziko rozšírenia chorôb, pokiaľ by napr. došlo k vyplaveniu 
fekálií. Pokiaľ by totiž bola latrína umiestnená priamo v pevnôstke, či v jej tesnom sused-
stve, vyplavenie exkrementov by znamenalo nielen zvýšené riziko rozšírenia nákazy, ale aj 
všeobecný diskomfort.

Na prvý pohľad sa preto môže zdať, že predpokladaný val jasne potvrdzuje kronikármi 
doložený spôsob dobytia. Nesmieme však opomínať jeden podstatný faktor, ktorý by tento 
spôsob obliehania robil nemožným. Čas. Vybudovanie valu dlhého niekoľko desiatok met-
rov47 a vysokého prinajmenšom 10 metrov nemohlo byť možné za krátky čas. Je pravde-
podobné, že Huňadyho vojsko disponovalo určitým základným vybavením pre minimálne 
terénne úpravy, ktoré využívalo napríklad pri tvorbe táborov. Je však nepredstaviteľné, aby 
so sebou prevážalo také množstvo vhodného náčinia (lopaty, krompáče, fúriky, atď.), ktoré 
by bolo nevyhnutné pre zásadnú zmenu terénu v znesiteľne dlhom čase. Bolo by taktiež 
naivné si myslieť, že takáto práca bola zverená len vojakom, pravdepodobnejšie sa javí aj 
zapojenie obyvateľstva z okolia (za odmenu alebo pravdepodobnejšie z donútenia). Aj zhro-
maždenie dostatočného množstva pracovného náradia z „miestnych zdrojov“ však mohlo 
byť problémom.

Budovanie hrádze by sa teoreticky mohlo začať po vyriešení týchto problémov, ktoré by 
aj v optimistickom scenári znamenali zdržanie niekoľko dní. Samotná výstavba by však 
aj pri maximálnom úsilí zabrala týždne, či dokonca mesiace. Paralelne s postupným bu-
dovaním hrádze, pokiaľ by sme predpokladali jej rovnomerné zvyšovanie po celej dĺžke, 
by sa prehradená plocha postupne pomaly zaplavovala. Aj to by však bol podobne pomalý, 
či dokonca pomalší proces, než samotná stavba. Cez Drienčany preteká riečka Blh, ktorá 
sa pri obci Rimavská Seč vlieva do Rimavy. V týchto miestach má Blh priemerný prietok  
0,9 m³/s.48 Keďže Drienčany sa nachádzajú na hornom toku Blhu, ešte pred sútokom s vý-
znamnejšími prítokmi, prietok vody je tu výrazne menší. Zaplavovanie by trvalo mesiace.

Fakty zistené zo stredovekých listín a hypotetická identifikácia valu na vojenskom mapo-
vaní si vzájomne odporujú. Vybudovanie hrádze uvedených rozmerov by síce bolo technicky 
možné, avšak nie za čas, keď sa Huňady zdržal v Drienčanoch. Július Sopko v sprievodnej 
46 „Id vallo et aggere“ BONFINII, A. Rerum Ungaricarum decades, c. d., s. 478-479.
47  Nerovnosť na vojenskom mapovaní, prehradzujúca ľavý breh, mala dĺžku približne 100 metrov. Napájala 
sa pritom na vrch Krnovka, ktorý je pomerne strmý. Naopak, pravý breh riečky je omnoho miernejší, preto 
prípadný val by sa s rastúcou výškou výrazne predlžoval. 
48 http://www.encyklopedia.sk/?pojem=Blh_(rieka)&veda=13389> [6.1.2021].



poznámke k edícii kroniky Jána z Turca uvádza, že Drienčanská pevnosť bola obliehaná od 
27. apríla do 12. mája.49 Túto informáciu pravdepodobne získal z itineráru Jána Huňadyho 
v časoch gubernátorstva od Pála Engela, ktorý týmito dátumami ohraničuje prvý, najdlhší 
Huňadyho pobyt v Drienčanoch.50 Pokúsme sa na chvíľu pozrieť na obliehanie Drienčan 
z pohľadu Huňadyho a zamyslime sa nad jeho cieľmi. Výpravy na sever Uhorska organi-
zoval s cieľom poraziť či aspoň oslabiť vplyv Jána Jiskru. Počas jednotlivých ťažení vždy 
prešiel niekoľko lokalít a obliehal viacero opevnených bodov. Niekoľkomesačné zdržanie 
pri menej významnej pevnôstke, akou boli Drienčany, neprichádzalo do úvahy. Pokiaľ by 
skutočne pristúpil k takémuto spôsobu obliehania, ktorý je síce originálny a šetrí životy 
vojakov, ale zároveň je zdĺhavý a statický, istotne by sa nezdržiaval na tomto mieste po celý 
čas. Naopak,  reálnejšie sa javí predstava, že by tu nechal časť vojska, ktorá by dohliadla 
na priebeh obliehania. Ján Huňady sa po prvej zastávke v Drienčanoch postupne presúval 
do Rimavskej Soboty, Budína, Vacova, Sečian, druhýkrát do Drienčan, Turne nad Bodvou, 
Jablonova nad Turňou, Rožňavy a naposledy tretíkrát do Drienčan.51 Ako sme však vyššie 
uviedli, 18. júla už pevnosť pravdepodobne bola dobytá a lokalita už bola dostatočne bez-
pečná aj pre Huňadyho kanceláriu. Obliehanie preto mohlo trvať nanajvýš od konca apríla 
do polovice júla, teda približne 80 dní. Pri takej dlhej dobe sa už obliehanie riadeným vy-
topením môže javiť o niečo reálnejšie. Argumentom, ktorý to však spochybňuje, nie sú len 
zmienky v listinách, ale ešte jedna skutočnosť. 

Po Huňadyho valoch sa do dnešných dní nezachovali žiadne viditeľné stopy. Ako je to 
možné? Pre kompletnosť je vhodné uviesť, že na riečke Blh bola v roku 1980 uvedená do 
prevádzky vodná nádrž Teplý Vrch. Jej hrádza sa nachádza v blízkosti rovnomennej obce, 
pričom samotná vodná plocha zaplavuje aj priestor, kde by podľa vojenského mapovania 
mal stáť objekt, ktorý sme hypoteticky stotožnili s Huňadyho valom. Nakoľko však už tento 
objekt v čase mapovania neprehradzoval celú dolinu, neexistoval dôvod, prečo by musel byť 
pri výstavbe priehrady zlikvidovaný. Navyše okrajové časti hladiny priehrady Teplý Vrch 
sú od zástavby obce Drienčany vzdialené približne 400 metrov. Vyššie sme uviedli, že prí-
padný val na tomto mieste, podľa odhadovaných rozmerov, by zaplavoval priestor v tesnom 
susedstve obce. Inými slovami, najvyššie časti predpokladaného valu by teda boli položené 
vyššie, než vrchol priehradného múra nádrže Teplý Vrch. Po vybudovaní priehrady v roku 
1980 by preto Huňadyho val dodnes vyčnieval nad hladinu. 

Záverom musíme konštatovať, že tvrdenie Antonia Bonfiniho a Jána z Turca o dobytí 
Drienčanskej pevnosti vytopením sa pravdepodobne nezakladá na pravde. Takéto oblieha-
nie by síce bolo technicky možné aj v danej dobe, avšak po zohľadnení absencie akýchkoľ-
vek viditeľných stôp, zmienok v listinách, či dĺžky času, kedy Huňady bol na tomto mieste, 
musíme vysloviť dôrazné pochybnosti. Polohu pevnosti preto nemusíme hľadať len na vyš-
šie vytýčenom záplavovom území.

Prečo však obidvaja kronikári uviedli zrejme nepravdivú skutočnosť? Na kroniky sa ne-
môžeme pozerať len ako na historický prameň, ale aj ako na umelecké dielo. V takej práci 
by nebol vhodný len suchý výpočet obsadených hradov a pevností. Farbistý opis obliehania 
je pre čitateľa oveľa pútavejší. Antonio Bonfini i Ján z Turca pôsobili na dvore kráľa Mateja 
Korvína, ktorý bol Huňadyho synom. Je ľahko pochopiteľné, že sa usilovali vykresliť Jána 
Huňadyho ako geniálneho veliteľa, preto spomínajú takýto spôsob obliehania. Obaja autori 
sú jednými z prvých predstaviteľov uhorskej renesancie,52 teda môžeme predpokladať, že 
49  SOPKO, J. Kronika Jána z Turca, c. d., s. 562.
50  ENGEL, P. Hunyadi János Kormányzói Itineráriuma, c. d., s. 986.
51 Tamže.
52 SRODECKI, Paul. Panegyrics and the Legitimisation of Power: Matthias Corvinus and the Humanist Court 
Historiography. In BAGI, Dániel. Hungary and Hungarians in Central and Eastern European Narrative 
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inšpiráciu hľadali v antických dielach. Analógiou sa preto môže javiť obliehanie ostrovného 
mesta Tyros armádou Alexandra Veľkého v roku 332 pred Kristom. Alexander pritom pri-
kázal vybudovať zemný násyp, ktorý spojil pevninu s ostrovom.

Ako teda bola zlomená obrana pevnôstky v Drienčanoch? S najväčšou pravdepodobnos-
ťou konvenčným spôsobom. Ján Huňady pritiahol do Drienčan najneskôr 27. apríla. Keďže 
išlo o malé opevnenie, pravdepodobne ju najskôr obkľúčil s cieľom vyhladovania. Pevnosť 
sa však ani po niekoľkých dňoch nevzdala a keďže Huňady nechcel strácať čas na tomto 
mieste, rozhodol sa pre útok, ktorému Drienčanská pevnosť odolávala nanajvýš pár dní. 
Fortifikácia bola pri obliehaní čiastočne alebo úplne zničená, avšak Huňady vyhodnotil ten-
to objekt ako strategicky využiteľný a tak nariadil jeho opravu. To vysvetľuje zmienku 
o novej pevnosti počas jeho druhej návštevy. Počas tretej zastávky Jána Huňadyho sa už 
pevnosť spomína ako jeho, čo by znamenalo, že ju neskôr skutočne využíval ako oporný 
bod proti Jiskrovi.

Musíme ale konštatovať, že aj nami prezentovanú hypotézu o priebehu obliehania pev-
nôstky Drienčany je možné spochybniť. Predovšetkým terénnu nerovnosť zaznačenú na 
vojenskom mapovaní, ktorú sme sa pracovne pokúsili stotožniť s valom, síce nemôžeme 
s istotou označiť za Huňadyho val, avšak nepodarilo sa nám zistiť, čo v skutočnosti na mape 
znázorňovala. Rovnako je pozoruhodné, že na iných vojenských mapách absentuje. Slabším 
argumentom, ktorý by podporoval myšlienku, že časť údolia bola určitú dobu zaplavená, 
a teda aj nepriechodná suchou nohou, podporuje skutočnosť, že cesta medzi obcami Teplý 
Vrch a Drienčany nevedie najpriamejšou trasou popri riečke Blh, ale po hrebeni pahorku, 
ktorý susedí s údolím na juhozápade. Nejde však o preložku cesty po výstavbe nádrže Teplý 
Vrch, pretože súčasná cesta je znázornená ako hlavná prístupová komunikácia do Drienčan 
na všetkých historických vojenských mapovaniach, teda dávno pred výstavbou nádrže.53

Napokon sme interpretovali zmienky o datovaní Huňadyho písomností, z ktorých by bolo 
možné vyčítať okolnosti jeho pobytu v Drienčanoch. Je ale zaujímavé, že gubernátor navštívil 
túto lokalitu trikrát po sebe v relatívne krátkych časových rozostupoch, hoci pri iných pevnos-
tiach, ktoré obliehal, sa zdržal spravidla jedinýkrát (Moldava nad Bodvou 1449, Šahy 1451).54

Jednoznačné rozuzlenie celej problematiky by mohol priniesť archeologický výskum 
a prípadné potvrdenie či vyvrátenie existencie valu a taktiež hypotetického umiestnenia 
pevnosti v záplavovej časti údolia. Užitočné môže byť aj využitie georadarových snímok. 
V čase tvorby nášho príspevku boli na internetovom portáli zbgis.sk zverejnené zábery 
z približne polovice územia Slovenska, prevažne z juhozápadu. Oblasť označená číslom 29, 
do ktorej boli na tomto webe zaradené Drienčany, však ešte zverejnená nebola.55

T. PASTUCHA: BELAGERUNG DER FESTUNG DRIENČANY DURCH JOHANN 
HUNYADI IM JAHRE 1452

Im Jahre 1452 wurde die von Johann Giskra von Brandeis in Besitz genommene Festung 
Drienčany vom ungarischen Statthalter Johann Hunyadi belagert und besetzt. Die mittelal-
terlichen Chronisten verewigten dieses Ereignis in lebhaften Schilderungen, in denen u. a. 
steht, dass die kleine Festung im Tal gelegen ist und dass Hunyadi dies ausnutzen konnte: 
es heißt, er habe einen Wal im Tal errichten lassen und angesichts der Gefahr einer Überflu-
tung sahen sich die Verteidiger zum Aufgeben gezwungen. Diese Angaben übernahmen in 

Sources (10th - 17th Centuries). Pécs : 2019, s. 177.
53 Dostupné na internete: <http://geoportal.gov.sk/sk/map> [6.1.2021]
54 ENGEL, P. Hunyadi János Kormányzói Itineráriuma, c. d., s. 984-985.
55 Dostupné na internete: <https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/teren> [6.1.2021]
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weiterer Folge andere Autoren, die in ihren Beschreibungen die genauere Lage der Festung 
und des angeblich errichteten Wals präzisieren. 

Die Texte mittelalterlicher Chronisten bilden eine schriftliche Grundlage, die auf die an-
gebliche Art der Eroberung der Festung schließen lässt. Anhand dieser Feststellung allein 
können jedoch keine eindeutigen Schlüsse gezogen werden. Eine kritische Bertachtung die-
ser Quellen ist daher angebracht. Das Fehlen von sichtbaren äußerlichen Nachweisen für 
das Bestehen des Wals und der angeblichen Festung gibt allerdings keine Anhaltspunkte für 
die Annahme, dass sie tatsächlich bestanden haben. Diese Tatsache wirft viele Fragen auf. 
Einerseits muss in Betracht gezogen werden, ob die Eroberung des Objekts durch Überflu-
tung realisierbar war. Dafür ist es unbedingt notwendig, die wahrscheinliche Lage des Wals 
und der Festung festzustellen und erst dann über weitere Eventualitäten nachzudenken. Aus 
den überlieferten Quellen geht hervor, dass Hunyadi im Laufe von drei Monaten dreimal in 
Drienčany weilte. Es führt zum Schluss, dass er während dieser kurzen Zeit alle notwen-
digen Vorbereitungen für die aus der Sicht der Logistik anspruchsvolle Belagerung, den 
Bau des Wals als auch die Auffüllung des Damms mit Wasser treffen musste. Des Weiteren 
müssen die mutmaßlichen Maße des Wals, insbesondere die Höhe berücksichtigt werden, 
die auf eine mögliche Fläche des Überschwemmungsgebiets schließen lassen könnte. Als 
Wasserreservoir für dieses Vorhaben kommt nur der nahgelegene kleine Fluss Blh dessen 
Zuflüsse im oberen Flusslauf in Frage. In Summe scheint es fragwürdig, dass die Vorbe-
reitungen binnen kurzer Zeit von Hunyadis Aufenthalt vor Ort getroffen werden konnten. 
Selbst die überlieferten Angaben zur Datierung von Hunyadis Urkunden lassen auf einen 
anderen zeitlichen Verlauf der Belagerung schließen. Nichts desto trotz gibt es eine Reihe 
von Indizien, u. a. Hunyadis wiederholte Anwesenheit in Drienčany, militärische karto-
graphische Aufnahme und das Straßennetz des Gebiets, die eine Belagerung der Festung 
durch Wasser nicht ausschließen lassen. 
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DIE UNGARISCHEN OFFIZIERE UNTER 
FRANZ JOSEPH I., 1867-1916

TIBOR BALLA

BALLA, T.: Hungarian Officers during the Era of Francis Joseph I. (1867 – 1916). Vojenská 
história, 3, 25, 2021, pp 40-54, Bratislava.
The most important supports of the Habsburg monarchy included the officer corps and 
generality, representing the transnational nature of the multinational monarchy troops. The 
author states that the boundless loyalty of the officers towards their emperor and king, Francis 
Joseph I. and the monarchy, held a higher position in their value hierarchy than their national 
identity. In the period of 1867 – 1916, the professional officer corpse of the army was not very 
active politically, maintaining its appropriate distance from the rising nationalism.
In 1898 – 1914 a quarter of the officer and superior command corps were native of Hungary. 
Almost 15 percent of the officers were Hungarians. Officers coming from Hungary acquired 
professional knowledge during their studies at military academies of the armed forces 
(Theresian Military Academy in the New Town of Vienna, Technical Military Academy 
in Vienna or the Royal Hungarian Academy Ludovica in Budapest), or graduated from one 
of the total nineteen cadet schools in the Habsburg monarchy. Many of them, including the 
officers of the Hungarian home defence (Honvéd), also attended the Military School in Vienna, 
established in 1852 by the general staff of the Imperial and Royal army as the establishment of 
higher education. 
The reader will also learn that the prestige and professional preparation of the officers of the I. and 
R. Army were superior compared to their colleagues from the Hungarian home defence. On the 
other hand, the Hungarian home defence (Honvéd) offered its members an option of faster career 
growth. At the same time, the author states that the officers of Hungarian origin were preferred and 
favoured for promotions in the common troops, at the expense of other nations, which naturally 
provided them with better career prospects. Otherwise, the social origin, nationality or religion 
were not considered for promotions. Education and training played the key role in the career 
growth in the officer corps of the common I. and R. Army and the Hungarian home defence. 
Keywords: Hungarian officer corps, generality, I. and R. Army in the era of the emperor 
Francis Joseph I. (1867 – 1916).

Die Armee galt als das größte zusammenhaltende Bindeglied Österreich-Ungarns.1 Anders 
als oft angenommen war das k.u.k. Heer nicht in einen ungarischen und österreichischen Teil 
gegliedert, sondern es wurde zu einer nationenübergreifenden Streitmacht des gesamten 
Reiches. Das gesamte Berufsoffizierskorps und die Generalität als Führungselite des Heeres 
und wichtigste Stütze der Habsburgermonarchie stellte ein Element dar, das den Geist des 
gesamten Reiches und den transnationalen Charakter des Heeres am ehesten verkörperte. 

1 Die Landstreitkräfte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie teilten sich in den Jahren 1868-1918 in 
das multitnationale, aus dem ganzen Gebiet des Reiches stammende, gegen den äusseren und inneren Feind 
einsatzfähige, aus allen Waffen- und Truppengattungen bestehende, gemeinsame kaiserliche und königliche 
(k.u.k.) Heer mit deutscher Kommando- und Dienstsprache (die sogenannte erste Linie); in die königlich-
ungarische (k.u.) Honved (Landwehr) mit ungarischer bzw. kroatischer Kommando- und Dienstsprache (im 
Königreich Ungarn hatte sie den Rang eines ungarischen Nationalheeres) und die für die im Reichsrat vertretenen 
Königreiche und Länder aufgestellte kaiserlich-königliche (k.k.) Landwehr mit deutscher Kommando- und 
Dienstsprache. Die beiden Landwehren ‒ am Anfang lediglich aus Infanterie- und Kavallerietruppen, seit 1913 
bzw. 1908 auch aus Artillerie bestehend ‒ bildeten die zweite Linie innerhalb der Streitkräfte. Ausnahmsweise 
konnten sie für die Erhaltung der inneren Ordnung, im Krieg für die Landesverteidigung oder die Unterstützung 
der k.u.k. Armee eingesetzt werden. Außerdem gab es noch den königlich-ungarischen und den kaiserlich-
königlichen Landsturm als dritte Linie, die im Mobilisierungsfall (wie z.B. im August 1914) zur Unterstützung 
der ersten beiden Linien dienten.
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Ein besonderes charakterliches Merkmal der Offiziere war die uneingeschränkte Treue 
gegenüber dem Monarchen Franz Joseph I. und der Monarchie, die sie weit vor ihre national 
verstandene Identität stellten.

Infolge des Verantwortungsbewusstseins eines jeden Offiziers, für den der Dienst für den 
Monarchen als Mission und oberste Pflicht galten, war die ethnische Herkunft jeden einzelnen 
Offiziers von sekundärer Bedeutung. Die Offiziere waren in ihrem Selbstverständnis in 
erster Linie Untertanen Franz Josephs und erst dann Untertanen der Monarchie. Die tiefe 
Verbundenheit zwischen jedem einzelnen Offizier und seinem Monarchen, die einen engen  
Zusammenhang mit Franz Josephs eigener militärischer Ausbildung und seiner Vorliebe 
für militärischen Pomp aufweist, stärkte die Loyalität der Offiziere gegenüber der höchsten 
Staatsinstanz. Die genannten Aspekte waren gaben dem Offizierskorps einen zusätzlichen 
Ansporn für ihr Selbstverständnis als Wächter der Donaumonarchie.2

Das Korps der Berufsoffiziere blieb zwischen 1867 und 1916 weitgehend „unpolitisch“ 
und von dem aufkommenden Nationalismus unberührt. Das Offizierskorps war, ob 
bewusst oder unbewusst, einer ausgeprägten politischen Richtung, nämlich der dynastisch-
konservativen Linie des Kaiserhauses, bzw. gemäß des zeitgenössischen Ausdrucks dem 
Reichspatriotismus treu.3 Bemerkt sei jedoch, dass er ʻGeistʼ in der seit 1868 bestehenden 
königlich-ungarischen Landwehr (Honved) im nationalen Sinne wesentlich ausgeprägter 
war als in der k.u.k. Armee.

Als oberster Kriegsherr beharrte Franz Joseph I. auf der Einheit des Heeres, dessen 
Kommando und interne Organisation das fürstliche Recht des Herrschers blieben. Er 
selbst wurde zum integralen Bestandteil seines Heeres, was er u. a. durch das Tragen einer 
Uniform (üblicherweise der Generals-Kampagne-Uniform) bei fast allen offiziellen Anlässen 
zum Ausdruck brachte. In Ungarn vertauschte diese mit der sogenannten ungarischen 
Generalsuniform, die die Uniform der österreichisch-ungarischen Reitergenerale war.4

Die Streitkräfte der Donaumonarchie wurden pro forma vom Kaiser und König als 
Oberbefehlshaber, in Wirklichkeit aber von gut ausgebildeten Berufsoffizieren und 
Generälen, bzw. Admirälen angeführt.

Die Habsburgermonarchie war im eigentlichen Sinne ein Militärstaat: der Herrscher 
nahm seine Rolle in erster Linie als Soldat wahr. Den Offizieren seiner Armee hatte er 
eine gehobene soziale Stellung gewährleistet und in der Propaganda des Herrscherhauses 
hob er die Offiziere als ein Beispiel hervor, den es zu folgen galt. Der Militärdienst und die 
Bereitschaft, sein Leben für die Verteidigung der Monarchie zu opfern wurden als oberste 
Pflicht und höchste Tugend angesehen.5

Als Oberster Kriegsherr und Befehlshaber der Armee inspizierte Franz Joseph I. von Zeit 
zu Zeit ausgewählte Truppen. Die großen Verbandsübungen vor den Augen des Herrschers 
bildeten den jeweiligen Höhepunkt der militärischen Ausbildung.

Ungarische Offiziere in den Streitkräften Österreich-Ungarns

Es stellt sich die Frage, wer unter den Offizieren der Österreich-Ungarischen Monarchie 
als Ungar zu betrachten ist? Bei der Suche nach Antworten bietet sich zum einen die Lösung 
an, die auf dem Gebiet des historischen Ungarns Geborenen als Ungarn anzusehen. Bei 
einer näheren Betrachtung sollten allerdings nur diejenigen zur ungarischen (magyarischen) 

2 DEÁK, 1991, 15.
3  ALLMAYER‒BECK, 1974, 183.
4  D’ ALBON, 1909, 87. 
5 DEÁK, 1991, 17.



Nationalität gezählt werden, die darüber hinaus eine hohe Kompetenz in der ungarischen 
Sprache vorweisen konnten, des Weiteren in Ungarn heimatzuständig waren, einen 
ungarischen (deutschen oder kroatischen) Namen hatten, einen ungarischen Adelstitel, bzw. 
Adelsrang trugen, hauptsächlich bei den Regimentern, die sich aus Ungarn rekrutiert haben, 
bzw. bei den königlich-ungarischen Honved Truppenkörper und Anstalten dienten.6 Unter 
Anwendung der genannten Kriterien kann man lediglich einen geringen Teil der Offiziere 
als Ungarn bezeichnen, bzw. einordnen.

Zwischen 1868 und 1914 stammte ungefähr ein Viertel des Offiziers- und Generalkorps aus 
Ungarn, 15 Prozent der Offiziere waren Magyaren.7 Laut den offiziellen Statistiken betrug der 
Anteil der Ungarn im Berufsoffizierskorps im Jahre 1869 noch 20 Prozent, im Generalstab  
19 Prozent, bei der Kavallerie 37 Prozent, bei der Infanterie 24 Prozent, und beim Train 15 Prozent. 
Im Jahre 1910 waren vier von fünf Berufsoffizieren der k.u.k. Armee Deutsche, alle anderen 
Nationalitäten waren stark unterrepräsentiert. Der Anteil der ungarischen Berufsoffiziere lag 
knapp über 9 Prozent, der deutschen Offiziere dagegen annähernd bei 80 Prozent.8

Im Jahre 1868 wurde durch die Einführung des Einjährigen-Freiwilligenrechtes 
(Rekruten mit Gymnasial-Matura oder Realschulabschluss waren verpflichtet, einen 
einjährigen statt wie zuvor dreijährigen Wehrdienst zu leisten) im k.u.k. Heer, und im 
Jahre 1883 dann auch in der königlich-ungarischen Honved für den Fall eines Krieges der 
Bedarf an Reserveoffizieren gesichert. Im Jahre 1910 waren 24 Prozent der Reserveoffiziere 
des k.u.k. Heeres Ungarn, die damit nach den Deutschen (60,2 Prozent) die zweitgrößte 
Nationalitätengruppe aufstellten. Im Jahre 1869 waren es nur 23 Prozent gewesen. In 
der Zeitperiode 1868-1914 wurden 29 Prozent der Reserve-Offiziere und 47 Prozent der 
Reserve-Kadetten des gemeinsamen Heeres in Ungarn geboren.9

Falls er den gestellten Kriterien gerecht wurde, bat sich dem Reserveleutnant die 
Möglichkeit, einen Spezialkurs besuchen. Nach der erfolgreichen Absolvierung des Kurses 
konnte er Berufsoffizier werden. Mehrere ungarische Soldaten wurden als Einjährig-
Freiwillige zu Reserveoffizieren, später wurden die bestqualifizierten (zwischen 1868 und 1914 
insgesamt 12 Prozent der k.u.k. Berufsoffiziere) als Berufsoffizier aktiviert. Die bekanntesten 
unter ihnen sind Generaloberst Arthur Arz (in den Jahren 1917-1918 Generalstabschef der 
gesamten bewaffneten Macht der Österreichisch-Ungarischen Monarchie), General der 
Kavallerie Graf Albert Lónyay, General der Infanterie mit Titel und Charakter Gustav Schay, 
die Feldmarschall-Leutnants Josef Breit, Oskar Bolberitz, Johann Czeisberger, Oskar Aurel 
Fery, Hermann Kirchner, Attila Máriássy und Emmerich Turczer.10

Viele Offiziere ungarischer Abstammung wurden in den 1890er Jahren oder um die 
Jahrhundertwende herum − zum Teil auf eigenen Wunsch – zur königlich ungarischen 
Honved-Armee versetzt.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts diente die Hälfte der ungarischen Berufsoffiziere in der 
königlich-ungarischen Honved-Armee, ein Viertel der k.u.k. ungarischen Offiziere diente 
wiederum bei den Husaren.11

6 BALLA, 2009, 107.
7 HAJDU, 1999, 175. Bemerkenswert ist, daß während der Zeitperiode des Dualismus kein einziger ungarischer 
k.u.k. Kriegsminister ernannt wurde. Es ergibt sich davon, daß Ungarn die gemeinsamen militärischen 
Entscheidungen weniger beeinflussen konnte, als dies auf Grund seiner Bedeutung gebührt hätte. Die Ungarn  
waren dagegen dominanter in der Leitung der gemeinsamen Außenpolitik und der Finanzen.
8 DEÁK, 1991, 221–222.
9 HAJDU, 1999, 313.
10 Zur biographischen Daten vgl.: BALLA, 2010, 60‒63., 215‒216., 269‒270.; bzw. BALLA, 2019, 81-82.,  
93-95., 107-108., 141-142., 233-234., 319-320., 485-486.
11 HAJDU, 1999, 114.
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Die Zahl der Berufsoffiziere, die bei der königlich ungarischen Honved dienten, wurde 
zwischen 1898 und 1910 von 2000 auf 2800, die Zahl der Reserveoffiziere in der königlich-
ungarischen Landwehr wurde zwischen 1898 und 1911 von 3257 auf 5157 gestiegen.12

Zwischen 1869 und 1885 stammten 3315 der Reserveoffiziere der k.u.k. Armee und 
6558 Kadetten aus Ungarn. Im Jahre 1911 hatte die k.u.k. Armee insgesamt 13293 
Reserveoffiziere13 davon ungefähr 5000 ungarischer Abstammung.

Während des Ersten Weltkrieges repräsentierten die Ungarn nur 14 Prozent der Elite der 
k.u.k. Generalität (zusammen 178 Offiziere mit dem Rang General der Infanterie, General 
der Kavallerie, bzw. Feldzeugmeister, sowie Generaloberst und Feldmarschall) und 15 
Prozent der Feldmarschall-Leutnants.14

Militärische Erziehung und Fortbildung der ungarischen Offiziere

Fachliche Kompetenz und die erforderlichen Grundlage für eine Offizierslaufbahn 
erlangten die ungarischen Berufsoffiziere an den Militärakademien des Heeres (die 
unter Maria Theresia gegründete Theresianische Militärakademie in Wiener Neustadt, 
die Technische Militärakademie in Wien, oder die Honved Ludovika Akademie in 
Budapest), andere wiederum an einer der 19 Kadettenschulen des Habsburgerreiches, die 
als den Militärakademien gegenüber untergeordnete Bildungsstufe galten. Mehrere von 
ihnen absolvierten auch die zwei-, seit 1906 dreijährige Fachbildungsanstalt des k.u.k. 
Generalstabes, die im Jahre 1852 gegründete k.u.k. Kriegsschule in Wien, die auch von 
Offizieren der königlich ungarischen Honved besucht wurde.

Die Absolventen der Militärakademien hatten gute Voraussetzungen für die Aufnahme 
in den k.u.k. Generalstab und somit auch günstige Aussichten dafür, ihre militärische 
Laufbahn als Generäle zu beenden. Die Frequentanten der Kadettenschulen wurden für den 
Truppendienst ausgebildet. Der Wechsel des Schultyps während der Ausbildung und der 
damit verbundenen Ausrichtung der militärischen Laufbahn war durchaus üblich - einer 
ganzen Reihe von Kadetten ist es gelungen, den Aufstieg in den Generalstab und die damit 
verbundene Erlangung des Rangs eines Generals zu schaffen.15

Die Zahl der ungarischen Frequentanten in den Militärschulen (Militär Unterreal- und 
Oberrealschulen, Kadettenschulen, Militärakademien) und der damit verbundene Anteil der 
Ungarn im Offizierskorps stiegen zwischen 1867 und 1914 beträchtlich. Im Jahrgang 1880-
81 gab es insgesamt 2033 Kadetten des gemeinsamen k.u.k. Heeres, von denen allerdings 
nur 395 in Ungarn (ohne Kroatien und der Hafenstadt Fiume) geboren waren. Diese 
Zahl entsprach lediglich 19,4 Prozent der Kadetten und das zu einer Zeit, als die Ungarn  
36,2 Prozent der Gesamtbevölkerung der Monarchie darstellten. 1911-12 gab es in der k.u.k. 
Armee 4380 Kadetten von denen 960 (21,9 Prozent) Ungarisch als Muttersprache angegeben 
hatten, während die Magyaren damals nur etwa 18 Prozent der Gesamtbevölkerung der 
Donaumonarchie ausmachten.16 An der Militärakademie in Wiener Neustadt waren schon 
seit langem unverhältnismäßig viele ungarische Offiziere für die Kavallerie ausgebildet 
worden, andererseits gab es keinen einzigen Ungarn unter den Besuchern der  Artillerie- 

12 HAJDU, 1999, 270‒271.
13 HAJDU, 1999, 294.
14  BALLA, 2015, 245.; BALLA 2019, 13.
15 DEÁK, 1991, 108‒109.
16 DEÁK, 1991, 111.
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Schule, bzw. anderer technischen Schulen. Der Anteil der ungarischen Offiziere an der 
Kriegsschule in Wien zwischen 1867 und 1902 betrug 15 Prozent.17

Der Anteil der ungarischen Studierenden an der Militärakademie in Wiener Neustadt 
nach 1867 betrug 8 Prozent, zwischen 1902 und 1914 bereits 15 Prozent, an der Technischen 
Militärakademie zwischen 1887 und 1896 waren es 16-21 Prozent, zwischen 1908 und 1914 
insgesamt 15-22 Prozent.18

Um die Jahrhundertwende stammten 12-13 Prozent des Offizierskorps der k.u.k. Armee 
der Donaumonarchie aus Ungarn. Zur gleichen Zeit belief sich der Anteil der Ungarn in den 
k.u.k. Kadettenschulen auf 13 Prozent.19

Karrieremöglichkeiten der ungarischen Offiziere 

Die Beförderung der ungarischen Offiziere fand in Friedenszeiten in der Regel zwischen 
dem 1. Mai und dem 1. November je nach Rang statt. Zur Zeit der Feldzüge und des Ersten 
Weltkrieges wurde diese Regel nicht konsequent eingehalten, da viele Offiziere für ihre 
Verdienste während des Feldzuges oder im Krieg an der Front, bzw. im Hinterland eine 
außerordentliche Beförderung erhielten.20 Die Beförderung in den Rang eines Stabsoffiziers 
war vom erfolgreichen Abschluss eines Vorbereitungskurses abhängig. Zwischen 1880 
und 1910 verzeichnete Zahl der Beförderungen einen beträchtlichen Anstieg. Zum Major 
wurden zunehmend nur jene Offiziere befördert, die für die weitere Karriere zum Oberst 
oder General als geeignet befunden wurden.21

In den gegenseitigen Beziehungen zwischen den Offizieren der österreichisch-ungarischen 
Armee und der königlich ungarischen Honved-Armee mangelte es bis in die 1880er Jahre 
nicht an Spannungen. Oft hatten sie ihre Streitigkeiten in Duellen ausgetragen.22

Die im Jahre 1868 gegründete königlich ungarische Honved-Armee richtete ihre 
Rekrutierungsbemühungen auf jene Offiziere, die in Ungarn geboren wurden und der 
ungarischen Sprache mächtig waren. Um dieser Tendenz entgegenzuwirken, lockte die 
k.u.k. Armee die magyarischen Offizieren mit bessere Karrieremöglichkeiten an. Bei den 
Beförderungen in der k.u.k. Armee lassen sich keine klaren Tendenzen zur Begünstigung 
ausgewählter Nationalitäten erkennen, allerdings bekamen die magyarischen Offiziere nicht 
selten Vorzug vor anderen. Der Grund dafür lag zum einen in der spezifischen Situation, 
die durch die Gründung einer rivalisierenden ungarischen Landwehr geschaffen wurde, 
und zum anderen in dem Bedürfnis der Monarchie die Präsenz einer beträchtlichen Anzahl 
magyarischer Offiziere in ihrer supranationalen Streitmacht zu sichern.23

Nicht ganz abwegig ist die Annahme, dass die in der gemeinsamen k.u.k. Armee 
verbleibenden Magyaren womöglich eine größere Begabung und Hingabe für ihren Beruf 
vorgewiesen haben als jene in der wenigen angesehenen königlich ungarischen Landwehr, 
die sich wiederum im Gegensatz bessere Aussichten auf eine rasche Beförderung erhoffen 
konnten. Die höchstqualifizierten Offiziere der k.u.k. Armee lehnten einen Beitritt zur 
königlich ungarischen Landwehr in der Regel ab und den Berichten und Aussagen der 

17 HAJDU, 1999, 170.
18 HAJDU, 1999, 168‒170.
19 HAJDU, 1999. 103.
20  BALLA, 2015, 249.
21 DEÁK, 1991, 203.
22 BALLA, 2007, 113.
23 DEÁK, 1991, 226.
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Kommandanten der königlich ungarischen Honved-Armee ist zu entnehmen, dass sie sich 
mit dieser Tatsache nur schwer abgefunden haben.

Das Ansehen und die fachliche Ausbildung der Offiziere im k.u.k. Heer waren um einiger 
höher als das ihrer Kameraden in der königlich ungarischen Landwehr. Andererseits bot die 
königlich ungarische Honved-Armee, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts ungefähr die Hälfte 
der ungarischen Berufsoffiziere in ihren Reihen hatte, einen schnelleren Karriereaufstieg 
als die k.u.k. Armee, die im Gegenzug – wie bereits erwähnt – Offiziere ungarischer 
Abstammung bei Beförderungen gewissermaßen bevorzugt und darüber hinaus  auch 
die günstigeren Karrieremöglichkeiten angeboten hatte. Im Prinzip waren jedoch weder 
die soziale Herkunft, noch die Nationalität oder Religion kein maßgebliches Kriterium 
für eine Beförderung.24 Die entscheidenden Voraussetzungen für eine Beförderung 
im Offizierskorps der k.u.k. Armee und der königlich ungarischen Landwehr waren die 
Erziehung und Fortbildung.25

Kommunikation und Sprachkenntnisse der ungarischen Offiziere

Die Kommando- und Dienstsprache des k.u.k. Heeres war Deutsch. Den Bedarf an einer 
allgemein verständlichen, einheitlichen Sprache im Heer verdeutlicht die Vielfältigkeit der 
Muttersprachen (in etwa zehn Schriftsprachen und ein Dutzend weiterer Sprachen) von 
ausgemusterten (in den aktiven militärischen Dienst aufgenommenen) Soldaten. Kaum 
woanders zeigte sich die Multinationalität der Donaumonarchie in ihrem vollen Umfang 
als im Heer. Während der Ausbildungszeit der Soldaten und im alltäglichen Sprachverkehr 
innerhalb des Regiments wurde die von einem Fünftel der Soldaten gesprochene 
Regimentssprache verwendet, wobei jeder Offizier und Unteroffizier verpflichtet war, diese 
Sprache innerhalb von drei Jahren zu erwerben.26 Es war ein bedeutender Schritt, daß 
im Jahre 1906, mit der Bewilligung des Herrschers, Ungarisch als Regimentssprache in 
Regimentern eingeführt wurde, in denen mindestens 20 Prozent der Mannschaft Ungarisch 
als Muttersprache angeführt hatte. Statt der früheren 25 k.u.k. Infanterieregimenter wurde 
in 37 Regimentern Ungarisch als Regimentssprache gesprochen. Es hätten natürlich bei den 
ungarischen Regimentern auch mehrere Regimentssprachen gewesen sein können, wenn 
in der Truppe in großer Anzahl deutsche, slowakische, ruthenische, rumänische, serbische 
oder kroatische Soldaten gedient haben.27

Die Mehrheit der ungarischen Offiziere beherrschte im Allgemeinen 1-2 Sprachen sowohl 
schriftlich, als mündlich perfekt, weitere 2-3 Sprachen verwendeten sie als Regimentssprache.

Ungarische Adelige im Offizierskorps  

Ein beträchtlicher Teil der ungarischen Offiziere trug geerbte oder vom Kaiser und König  
verliehene ungarische Adelstitel und Adelsränge. Den meisten wurde der Adelstitel für 
ihre Verdienste erteilt. Mit bestimmten hohen inländischen Auszeichnungen ging auch 
der Adelsstand einher, wie z.B. der Rang eines Freiherrn mit dem Ritterkreuz des Militär-
Maria-Theresien-Ordens.28

24 DEÁK, 1991, 226.
25 DEÁK, 1991, 228.
26 DIE BEWAFFNETE MACHT, 1987, 99.
27 BALLA, 2007, 115.
28 BALLA, 2015, 248.
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Innerhalb der einzelnen Waffengattungen gab es gesellschaftlich elitäre Regimenter, 
die vom Adel besonders bevorzugt wurden. Die Kavallerie war tatsächlich die einzige 
Waffengattung, wo in mehreren Regimentern eine absolute Mehrheit adeliger Offiziere 
verzeichnet wurde. Unter diesen zählten die 7er k.u.k. Husaren aus Ungarn, wo drei von 
vier Offizieren dem Adel angehörten, zu den exklusivsten.29 Charakteristischerweise hatte 
die königlich ungarische Landwehr einen höheren Anteil an Adeligen als die k.u.k. Armee, 
und zwar Angehörige des Geburts- und nicht des Dienstadels.30

Um die Jahrhundertwende lag der Anteil der Adeliger bei den meisten Waffengattungen 
der Landstreitkräfte der Monarchie bei 15-20 Prozent, bei der Kavallerie jedoch stammte 
mehr als die Hälfte der Offiziere aus einer adeligen Familie.31

In der Zeitperiode 1867-1914 stammten 25-35 Prozent der in Ungarn geborenen Offizieren 
aus Adelsfamilien.32 Zur gleichen Zeit wurde ein Viertel der neuen Adelsverleihungen in 
Ungarn den Offizieren verliehen.33

Die Untersuchung der Abstammung der ungarischen Offiziere hat ergeben, dass 16-20 
Prozent ihrer Väter einen  bürgerlichen Beruf ausgeübt hatte.34 Das k.u.k. und das königlich 
ungarische Honved-Offizierskorps hatte in Bezug auf die Herkunft und soziale Stellung den 
Charakter einer Mittelklasse.35

Ungarische politische Anforderungen und das Offizierskorps

Die für Entwicklung des kaiserlichen und königlichen Heeres benötigten Standeserhöhungen 
und Geldsummen wurden vom Parlament abgesegnet. So entstanden Freiräume für 
politische Forderungen und Eingeständnisse. Die oppositionellen Abgeordneten verlangten 
als Gegenleistung für ihre Zustimmung nach „nationale Errungenschaften”. Sie äußerten 
regelmäßig ihre Unzufriedenheit mit den Verhältnissen in der k.u.k. Armee, beklagten, 
dass im gemeinsamen Heer die ungarische Sprache nicht zur Geltung komme und staatliche 
Selbstständigkeit Ungarns in den Formalitäten der Armee nicht zum Ausdruck gebracht 
werde. Im Budapester Parlament gab es anhaltende Bemühungen nach der Einberufung 
aller aus Ungarn stammenden Soldaten in die ungarische Landwehr. Man verlangte die 
Einführung des Ungarischen als Kommando- und Dienstsprache in allen aus Ungarn 
stammenden Regimentern der k.u.k. Armee, die Verwendung der ungarischen Fahne 
und Dienstgradabzeichen sowie die Vereidigung der Regimenter auf die ungarische 
Verfassung. Da Wien nicht bereit war, auf diese Zugeständnisse einzugehen, übten sich 
die oppositionellen Politiker im Gegenzug in Obstruktionen bei der Durchsetzung des 
Wehrgesetzentwurfes. Die Armeefrage führte während der Zeit des Dualismus mehrmals 
zu schweren innenpolitischen Krisen in Ungarn, hauptsächlich in den Jahren 1889, 1903/04 
und 1911/12.36

Die ungarische öffentliche Meinung empfand das k.u.k. Heer mit ihrem dynastischen Geist 
und mit der deutschen Kommandosprache als durchgehend fremd. Der überwiegende Teil 

29 DEÁK, 1991, 194.
30 DEÁK, 1991, 198.
31 HAJDU, 1999, 113.
32 HAJDU, 1999, 148.
33 HAJDU, 1999, 102.
34 HAJDU, 1999, 196., 201.
35  HAJDU, 1999, 191., 286.
36 KATUS, 2000, 329., 331.
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der ungarischen Gesellschaft und der oppositionellen Politiker der Unabhängigkeitspartei 
neigten dazu, den ungarischen Teil der gemeinsamen Armee zu nationalisieren. Viele 
Stimmen verlangten nach der Teilung der Streitkräfte in zwei Teile und der Aufstellung 
einer ungarischen nationalen Wehrmacht. Entgegen der Meinung damaliger ungarischer 
Politiker wäre eine unabhängige ungarische Armee nicht in der Lage gewesen, die Integrität 
des Landes zu bewahren. Das Prestige des k.u.k. Heeres und des Offizierskorps in der 
ungarischen Gesellschaft erhöhte sich nach der Okkupation Bosnien-Herzegowinas.37

Nach 1890 waren die ungarischen Ministerpräsidenten stets bemüht politisches Kapital zu 
schlagen als sie u. a. von Wien als Gegenleistung für ihre Unterstützung der gemeinsamen 
Armee nach Konzessionen verlangten. Sie unterstützten die Forderungen der Opposition, 
wie etwa die verpflichtende Versetzung ungarischer Offiziere zu ungarischen Regimentern 
und umgekehrt, die Abschiebung von Österreichern aus ungarischen Einheiten, weiters die 
Lockerung der Bestimmung, dass die ungarischen Offiziere deutsche Sprache beherrschen 
mussten. Darüber hinaus stellten sie die Forderung, dass die Ausbildung ungarischer 
Kadetten ausschließlich in ungarischen Militärschulen stattzufinden habe. Sie verlangten, 
dass Ungarisch als eine der offiziellen Militärsprachen annerkannt werden sollte und 
sprachen sich für die Verwendung ungarischer Fahnen und Abzeichen in ungarischen 
Truppen aus. Einige dieser Forderungen waren – was den Ungarn nur allzu gut bewusst 
war – offensichtlich unrealistisch, da sie den Fortbestand der Streitkräfte gefährdeten und 
es einfach nicht genug ungarische Offiziere gab, um alle aus Ungarn stammenden Einheiten 
zu befehligen.38

Franz Joseph I. kam 1903 den ungarischen Interessen in der Frage der Armee entgegen. 
Er genehmigte beispielsweise, dass ungarische Offiziere sich zu ungarischen Regimentern 
versetzen lassen konnten, und ordnete an, dass an allen Gebäuden der gemeinsamen Armee 
in Ungarn neben der kaiserlichen die ungarische Fahne gehisst werde.39

Es gelang der ungarischen Regierung im Jahre 1904, Ungarisch als Pflichtsprache in 
der k.u.k. Militärakademie in Wiener Neustadt einzuführen. In Ungarn gelegene Schulen 
der österreichisch-ungarischen Armee waren nun verpflichtet, eine bestimmte Anzahl 
von Unterrichtsfächern in ungarischer Sprache zu unterrichten, selbst für Kadetten, die 
nicht aus Ungarn stammten. Außerdem mussten in Ungarn geborene Kadetten ungarisch 
erwerben, unabhängig davon, wo sie studierten. Es bestand auch die Möglichkeit, die 
Aufnahmeprüfung an den in Ungarn befindlichen Kadettenschulen auf Ungarisch 
abzulegen. Das hatte zur Folge, daß 80 Prozent der ungarischen Kadetten 1906/07 innerhalb 
der Staatsgrenzen lernten.40

Familienleben der ungarischen Offiziere

Die überwiegende Mehrheit der ungarischen Offiziere war verheiratet und hatte ein den 
Bräuchen der Zeit entsprechendes Familienleben. Die Ehegattinnen der Offiziere stammten 
in der Regel aus der gleichen Gesellschaftsschicht, wie sie selbst. Die Offiziere heirateten 
im Allgemeinen gegen Kaution (z.B. im Jahre 1907 die Hälfte der Offiziere jedes Regiments 
heiraten konnte, ein Leutnant mußte 60.000, ein Major nur 30.000 Kronen hinterlegen. 
Offiziere ab dem Rang eines Oberstleutnants bedurften keiner Kaution), durchschnittlich 
zehn Jahre später als andere Mitglieder der männlichen Bevölkerung der Monarchie. 

37 BALLA, 2007, 114-116.
38 BALLA, 2007, 114–115.
39 DEÁK, 1991, 89.
40 BALLA, 2007, 115.
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All dies führte dazu, daß viele Offiziere überhaupt nicht heirateten. Eine Scheidung war, 
zumindest bis zur Jahrhundertwende, praktisch unbekannt. In der Regel hatten die Offiziere 
relativ wenige Kinder, auch deshalb, weil sie spät heirateten.41

Religion der ungarischen Offiziere

Im Allgemeinen können wir feststellen, daß die Mehrheit der ungarischen Offiziere 
traditionell katholisch war. Die Protestanten waren in Unterzahl.42

Die Armee schenkte im Allgemeinen dem Religionsbekenntnis ihrer Angehörigen keine 
Beachtung solange diese ihren religiösen Verpflichtungen nachkamen. Die Untersuchung 
des religiösen Bekenntnisses von Angehörigen des k.u.k. Offizierskorps im Jahre 1911 
führt zu überraschenden Ergebnissen. Auffällig dabei ist die starke Überrepräsentation 
von Katholiken (86 Prozent) unter den Berufsoffizieren – ein Beweis für die besondere 
Anziehungskraft der österreichisch-ungarischen Armee auf die katholische Elite. Hingegen 
symbolisch vertreten unter den Berufsoffizieren waren die Calvinisten mit fast 8 Prozent 
und die Reformierten mit fast 2 Prozent. Die calvinistischen Eliten gaben eindeutig der 
königlich ungarischen Landwehr den Vorzug gegenüber der k.u.k. Armee.43

Die Juden wurden nicht als eigenständige ethnische Gruppe in Österreich-Ungarn 
anerkannt, gewöhnlich wurde diejenige Volksgruppe als ihre nationale Zugehörigkeit 
angegeben, in die sie sich am ehesten integriert hatten. Ihr Anteil unter den Berufsoffizieren 
des k.u.k. Heeres machte zwischen 1897-1914 ein Prozent aus. Im Vergleich dazu ist 
ihre starke Vertretung im Reserveoffizierskorps, in dem sie z. B. im Jahre 1911 fast ein 
Fünftel, in der königlich ungarischen Landwehr sogar ein Drittel der Reserveoffiziere 
ausmachten. (Zwischen 1914 und 1918 dienten insgesamt 25.000 jüdische Offiziere in den 
Landstreitkräften der Donaumonarchie).44 Laut dieser Angaben kann festgestellt werden, 
dass fast zehn Prozent aller Offiziere im Ersten Weltkrieg Juden waren.45

Von den Offizieren mit ursprünglich israelitischem Glauben war der bekannteste und 
ranghöchste Offizier der Generaloberst Samuel Hazai (zwischen 1910-1917 ungarischer 
Minister für Landesverteidigung, ab Februar 1917 Chef des Ersatzwesens der österreichisch-
ungarischen Streitkräfte, zugleich der zweitwichtigste Offizier der bewaffneten Macht 
hinter dem Generalstabschef), der sich 1876 taufen ließ und seinen ursprünglichen Namen 
– Kohn – ungarisierte.46

41 DEÁK, 1991, 170., 172.
42 HAJDU, 1999, 180.
43 DEÁK, 1991, 206–207.
44 DEÁK, 1991, 208.
45 SCHMIDL, 1989, 84.
46 SCHMIDL, 1989, 66. Zur biographischen Daten von Hazai vgl.: BALLA, 2010, 153–155. Zwischen 1868 
und 1918 hat insgesamt 13 jüdischer Offizier den Rang eines Generals erreicht. Unter ihnen haben 6 Personen 
(Generalmajor mit Titel und Charakter Leopold Auspitz, Generalmajor mit Titel und Charakter Alexander Eiss, 
Generalmajor mit Titel und Charakter Leopold Midelburg, Feldmarschall-Leutnant mit Titel und Charakter 
Eduard Schweitzer, Generalmajor Heinrich Ulrich, Generalmajor mit Titel und Charakter Simon Vogel) seine 
Karriere vor 1914 beendet und wurden sie in den Ruhestand versetzt. Sieben Offiziere (Generalmajor Leopold 
Austerlitz, Generaloberst Samuel Hazai, General der Infanterie mit Titel und Charakter Adolf Kornhaber, 
Generalmajor Heinrich Lederer, Generalmajor Maximilian Maendl, Generalmajor Eugen Schlesinger, 
Generalmajor Karl Schwarz) dienten auch in dem Ersten Weltkrieg, bzw. erreichten den Rang eines Generals 
während des Weltkrieges. Vgl.: BALLA, 2016, 713–733.

48

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA



Präsenz der ungarischen Offiziere in der Gesellschaft

Neben der Verteidigungs- und Ordnungserhaltungsfunktion des k.u.k. Militärs war 
seine repräsentative Funktion ebenso wichtig. Die ungarischen Offiziere der k.u.k. und der 
königlich ungarischen Honved-Armee waren im Alltagsleben überall präsent, und zwar 
nicht nur in und vor den Kasernen, sondern auch in den  Städten, selbst in den kleinsten 
Dörfern auf dem Lande, zumindest dann, wenn sie mit den Truppen durchzogen. Sie nahmen 
an feierlichen Kranzniederlegungen, an verschiedenen Paraden und an den jährlichen 
Herbstmanövern, an verschiedenen gesellschaftlichen Veranstaltungen, z. B. Bällen, 
Jubileums- und Einweihungsfeiern, bzw. Feierzügen teil. Die Streitkräfte der Monarchie 
und das Offizierskorps machten auch an der Weltausstellung in Wien 1873 mit, ebenso wie  
an der Millenniumsausstellung in Budapest im Jahre 1896.47 

Kriegserfahrung und Teilnahme an Feldzügen der ungarischen Offiziere

Beinahe für jeden ungarischen Offizier und General war der Mangel an Kriegserfahrung 
charakteristisch (die Armee der Habsburgermonarchie erlebte zwischen 1867 und 1914 eine 
der längsten Friedenszeiten ihres Bestehens). Lediglich ein kleiner Teil der Berufs- und 
Reserveoffiziere nahm an den von der Monarchie gefochteten dynastischen Kriegen und 
Feldzügen teil.48 

Zur ersten größeren Kraftprobe der österreichisch-ungarischen Landstreitkräfte kam 
es erst im Jahre 1878. Der Berliner Kongress der Großmächte bevollmächtigte im Juli die 
Donaumonarchie dazu, Bosnien und Herzegowina (das noch ein Teil des Osmanischen 
Reiches war) militärisch zu besetzen. Der Feldzug dauerte vom 29. Juni bis zum 19. Oktober 
1878. Insgesamt 270.000 österreichisch-ungarische Offiziere und Soldaten nahmen am 
Feldzug teil. Gegen die aus lokalen Einwohnern rekrutierten moslemischen Rebellentruppen 
und die an ihrer Seite kämpfenden türkischen Armee-Einheiten (etwa 30 Bataillone) wurde 
ein ganzes Heer mobilisiert. Der Sieg über den sowohl personell (ca. 90.000 Mann), als 
auch ausrüstungsmäßig unterlegenen Feind brachte aber auch die Unzulänglichkeiten 
des gemeinsamen Heeres zum Vorschein. Zwei Drittel an der Okkupation beteiligten 
Infanterieregimenter, vier Fünftel der Kavallerieregimenter, annähernd zwei Drittel der 
technischen Truppen sowie die meisten Pferde stammten aus Ungarn. Die ungarischen 
Offiziere der k.u.k. Expeditionsarmee nahmen an allen wichtigeren Schlachten und Gefechten 
teil. Laut offiziellen Statistiken vermeldete die österreichisch-ungarische Armee 5198 
Verluste (davon waren 2766 Mann aus ungarischen Regimentern). Die tatsächlichen Zahlen 
dürften bei etwa 3300 Toten, 6700 Verwundeten, und 110.000 Kranken gelegen sein.49

Zu den ersten Opfern gehörte die fünfte Kompanie des k.u.k. 7. Husarenregiments 
aus Fünfkirchen ‒ als Aufklärungskavallerie ‒ unter der Führung von Hauptmann 
István Paczóna, die von den Rebellen von Maglaj in eine Falle gelockt wurden. Die 
Kompanie verlor zwei Offiziere und 45 Husaren. Die von Feldmarschall-Leutnant József 
Vécsey geführte k.u.k. 1. Infanteriedivision ‒ mit dem k.u.k. 37. Infanterieregiment aus 
Großwardein und mit dem 38. aus Kecskemét, sowie dem k.u.k. 7. Husarenregiment ‒ schlug 
am 4. Oktober bei Senković und Bandin/Odžiak die Hauptmacht der Rebellen. Unter den 
ungarischen Kommandeuren zeichneten sich Feldmarschall-Leutnant Graf László Szapáry 
aus, der die k.u.k. 20. Infanteriedivision und später das III. Armeekorps kommandierte, 

47 BALLA, 2007, 116-117.
48 BALLA, 2010, 37., 340.
49 BENCZE, 1987, 220., 224.; BERKÓ, 1926, 65.
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Generalmajor László Nagy, der als Kommandant der k.u.k. 20. Infanteriebrigade in den 
Schlachten bei Trebinje kämpfte, sowie Generalmajor István Csikós, der als Kommandant 
der Reservebrigade der Militärkommando von Zara während der Okkupation von Livno 
sein Feldherrntalent unter Beweis stellen konnte.50

Neben den kaiserlichen und königlichen Truppen wurde auch die königlich ungarische 83. 
Honved-Infanteriebrigade unter der Leitung von Oberst Emil Musulin von Gomirje, sowie 
drei zusätzliche Honved-Bataillone mobilisiert. Die Offiziere und Soldaten der 87. und 89. 
Honved-Bataillone waren in den Gefechten bei Bihać und bei Velika Kladuša involviert.51

Für die Verdienste im Feldzug in Bosnien und Herzegowina 1878 wurden fast alle 
ungarischen Offiziere ausgezeichnet.

Die meisten Offiziere waren also an der Okkupation Bosnien-Herzegowinas im Jahre 
1878, sowie an der Niederschlagung des süd-dalmatinischen und herzegowinischen 
Aufstandes im Jahre 1869 und 1882 beteiligt. Einige nahmen am Sardinischen, bzw. Zweiten 
Italienischen Unabhängigkeitskrieg zwischen Sardinien-Piemont, Österreich und Frankreich 
im Jahre 1859, am preußisch-österreichisch-dänischen Krieg von 1864 und am preußisch-
österreichischen-italienischen Krieg von 1866 teil.52 Einige ungarische Offiziere nahmen 
an den grössten lokalen Kriegen nach der Jahrhundertwende als offizielle Beobachter, bzw. 
Kriegs-Attachés teil, wie z. B. k.u.k. Oberstleutnant – im Erster Weltkrieg General der 
Infanterie ‒ Miksa (Maximilian) Csicserics, und der Hauptmann der königlich-ungarischen 
Honved Sándor Spaits im russisch-japanischen Krieg 1904-1905 als österreichisch-
ungarischer Kriegsattaché im russischen, Béla Dáni k.u.k. Hauptmann im japanischen 
Hauptquartier in der Mandschurei, sowie Oberleutnant der Reserve Herzog Lajos (Ludwig) 
Windischgraetz als k.u.k. Kriegsattaché an der bulgarischen Seite, und Oberstleutnant Gábor 
Tánczos k.u.k. Militärattaché in Griechenland an den zwei Balkankriegen 1912-1913.53

Bilanz

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die österreichisch-ungarische 
bewaffnete Macht unter dem Oberbefehl von Franz Joseph I. von einem ausgesprochen 
gut qualifizierten Offizierskorps und einer Generalität (wobei nur 4-5 Prozent der 
Generäle und Generealstabsoffiziere der k.u.k. Armee aus Ungarn stammte) geleitet 
wurde, die den strategischen und taktischen Anforderungen der damaligen Zeit durchaus 
standhalten konnte. Es war nicht zuletzt auch ihr Verdienst, dass die aus vielen Nationen 
zusammengesetzte Armee des Habsburgerreiches einheitlich blieb und die an sie gestellten 
Aufgaben zu Friedenszeiten gut erfüllen konnte.

Die ungarischen Offiziere der kaiserlichen und königlichen, bzw. der königlich 
ungarischen Honved-Armee haben ihre Tapferkeit und Anstand in mehreren, zwischen 
1867-1914 stattgefundenen Feldzügen, sowie an verschiedenen Kriegsschauplätzen des 
Großen Krieges unter Beweis gestellt. Vielen von ihnen starben auf fremdländischen Boden 
während der Ausübung ihrer Pflicht für die Österreichisch-Ungarische Monarchie.54

50  BALLA, 2007, 119.
51 BALLA, 2008, 3–38.
52 BALLA, 2010, 37., 340.
53 BALLA, 2007, 120.
54 BALLA, 2007, 121.
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T. BALLA: DIE UNGARISCHEN OFFIZIERE UNTER FRANZ JOSEPH I., 1867-1916

In der Armee von Österreich-Ungarn war das Berufsoffizierskorps und die Generalität ‒ 
als wichtigste Stütze der Habsburgermonarchie ‒ dasjenige Element, das den übernationalen 
Charakter des Heeres am ehesten verkörperte. Es war charakteristisch für die Offiziere, ihre 
uneingeschränkte Treue gegenüber dem Monarchen Franz Joseph I. und der Monarchie, 
sowie das Fehlen von nationaler Identität. Das Berufsoffizierskorps blieb es zwischen 1867 
und 1916 weitgehend „unpolitisch“ und dem Nationalismus gegenüber unempfindlich.

Die Streitkräfte der Donaumonarchie wurden pro forma vom Kaiser und König als 
Oberbefehlshaber, in der Wirklichkeit von gut ausgebildeten Berufsoffizieren und Generälen, 
bzw. Admirälen angeführt.

Der Autor stellt in seiner Studie fest, dass zwischen 1868 und 1914 stammte ungefähr ein 
Viertel des Offiziers- und Generalkorps der Monarchie aus Ungarn, 15 Prozent der Offiziere 
waren Magyaren.

Aus der Studie erfährt man, dass die ungarische Berufsoffiziere eigneten sich die fachlichen 
Grundlagen der Offizierslaufbahn an den Militärakademien des Heeres (die Maria Theresia 
Militärakademie in Wiener Neustadt, die Technische Militärakademie in Wien, oder die 
Ludovika Akademie in Budapest) an, oder absolvierten eine der 19 Kadettenschulen des 
Habsburgerreiches. Mehrere von ihnen absolvierten auch die Fachbildungsanstalt des k.u.k. 
Generalstabes, die im Jahre 1852 aufgestellte Kriegsschule in Wien, wo auch Offiziere der 
königlich ungarischen Honved lernten.

Aus der Studie können wir es herausfinden, dass Ansehen und fachliche Bildung der 
Offiziere im k.u.k. Heer waren größer als bei ihren Kameraden in der königlich ungarischen 
Landwehr, gleichzeitig wurde ihnen in der königlich ungarischen Honved-Armee ein 
schnellerer Aufstieg auf der Karriereleiter garantiert. Es wurden bei Beförderungen im 
gemeinsamen Heer die Offiziere ungarischer Abstammung gewissermaßen bevorzugt, 
außerdem wurden ihnen günstigere Karrieremöglichkeiten geboten. Die Beförderung war 
sonst unabhängig von sozialen Herkunft, Nationalität oder Religion. Der Schlüssel zur 
Beförderung im Offizierskorps der k.u.k. Armee und der königlich ungarischen Landwehr 
in der Erziehung und der Fortbildung zu suchen ist.

Der Autor stellt fest, dass die Mehrheit der ungarischen Offiziere beherrschte im 
Allgemeinen 1-2 Sprachen sowohl schriftlich, als mündlich perfekt, weitere 2-3 Sprachen 
verwendeten sie als Regimentssprache. Er beweist es dass, in der Zeitperiode 1867-
1914 stammten 25-35 Prozent der in Ungarn geborenen Offizieren aus Adelsfamilien. Er 
untersucht die Abstammung der ungarischen Offiziere, und feststellt, daß 16-20 Prozent 
der Väter dieselben hatten einen bürgerlichen Beruf, sowie das k.u.k. und das königlich 
ungarische Honved-Offizierskorps hatte in Bezug auf die Herkunft und soziale Stellung 
einen Mittelklasse Charakter. Er detailliert die Heiratsbräuchen der ungarischen Offiziere, 
die wählten ihre Ehegattin aus der gleichen Gesellschaftsschicht, aus der auch sie stammten, 
sowie heirateten im Allgemeinen gegen Kaution, durchschnittlich zehn Jahre später als 
andere Mitglieder der männlichen Bevölkerung der Monarchie.

Die Studie darstellt, dass die Mehrheit der ungarischen Offiziere (za. 85 Prozent) 
traditionell katholisch war, ihre Minderheit (za. 10 Prozent) obgleich Protestant. Die 
Juden waren außerordentlich überrepräsentiert innerhalb des Reserveoffizierskorps, im 
k.u.k. Heer fast ein Fünftel, in der königlich ungarischen Landwehr sogar ein Drittel der 
Reserveoffiziere ausmachten.

Aus der Studie stellt sich heraus, dass beinahe für jeden ungarischen Offizier und General 
war der Mangel an Kriegserfahrung charakteristisch. Die meisten Offiziere waren an der 
Okkupation Bosnien-Herzegowinas im Jahre 1878, sowie an der Niederschlagung des süd-
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dalmatinischen und herzegowinischen Aufstandes im Jahre 1869 sowie 1882 beteiligt. 
Einige nahmen am piemontesisch-französisch-österreichischen Krieg 1859, am preußisch-
österreichisch-dänischen Krieg 1864, am preußisch-österreichischen-italienischen Krieg 
1866 teil.

Der Autor der Studie stellt zusammenfassend fest, dass die österreichisch-ungarische 
bewaffnete Macht unter dem Oberbefehl von Franz Joseph I. von einem hervorragend 
qualifizierten Offizierskorps und die strategischen und taktischen Grundprinzipien der Zeit 
entsprechend anwendenden Generalität geleitet wurde, die eine wichtige Rolle dabei spielte, 
daß die aus vielen Nationen bestehende Armee des Habsburgerreiches einheitlich blieb. Die 
ungarische Offiziere der k. u. k., bzw. der königlich ungarischen Honved-Armee haben ihre 
Tapferkeit und Anstelligkeit in mehreren, zwischen 1867-1914 stattgefundenen Feldzügen, 
sowie an den verschiedenen Kriegsschauplätzen des Großen Krieges bewiesen.

T. BALLA: UHORSKÍ DÔSTOJNÍCI ZA ČIAS FRANTIŠKA JOZEFA I. (1867 – 1916)

K najdôležitejším oporám Habsburskej monarchie patrili dôstojnícky zbor a generalita. 
Armádna elita predstavovala prvok, ktorý azda najviac zreteľne stelesňoval nadnárodnú 
povahu vojska mnohonárodnej monarchie. Typickou charakterovou črtou dôstojníkov bola 
ich bezhraničná vernosť cisárovi a kráľovi Františkovi Jozefovi I. a monarchii, ktorá v ich 
hodnotovej hierarchii zaujímala vyššie miesto ako ich národná identita. Profesionálny 
dôstojnícky zbor armády sa v období rokov 1867 – 1916 politicky výrazne neprejavoval 
a zachovával si náležitý odstup od vzmáhajúceho sa nacionalizmu.  

Najvyšším veliteľom vojska monarchie bol po profesionálno formálnej stráne monarcha, 
v skutočnosti ho však viedli dobre vyškolení príslušníci dôstojníckeho zboru a generality, 
resp. admirality.  

Autor v prezentovanom príspevku konštatuje, že v období rokov 1898 – 1914 pochádzala 
štvrtina dôstojníckeho a najvyššieho veliteľského zboru z Uhorska. Takmer 15 percent 
dôstojníkov predstavovali Maďari. Dôstojníci pochádzajúci z Uhorska si osvojovali odborné 
znalosti počas štúdia na vojenských akadémiách ozbrojených síl (Tereziánskej vojenskej 
akadémii vo Viedenskom Novom Meste, Technickej vojenskej akadémii vo Viedni, alebo 
Kráľovskej uhorskej akadémii Ludovica v Budapešti), prípadne absolvovali štúdium na 
jednej z dovedna devätnástich kadetských škôl v Habsburskej monarchii. Mnohí z nich, 
vrátane dôstojníkov uhorského Honvédu, navštevovali aj Vojnovú školu vo Viedni, založenú 
roku 1852 generálnym štábom cisárskej a kráľovskej armády ako vyššie vzdelávacie 
zariadenie. 

Čitateľ prezentovaného príspevku sa okrem toho dozvie, že prestíž a odborná príprava 
dôstojníkov spoločnej c. k. armády boli na vyššej úrovni, než v prípade ich kolegov 
z uhorskej vlastibrany. Na druhej strane však uhorská vlastibrana (Honvéd) ponúkala 
svojim príslušníkom možnosť rýchlejšieho kariérneho postupu. Súčasne autor konštatuje, že 
dôstojníci maďarského pôvodu boli pri povýšeniach v spoločnom vojsku uprednostňovaní 
a zvýhodňovaní na úkor iných národov, čo im pochopiteľne poskytovalo lepšie kariérne 
perspektívy. Inak sa pri povýšeniach nehľadelo na sociálny pôvod, národnosť, alebo 
vierovyznanie jednotlivca. Kľúčovú úlohu pri kariérnom postupe v dôstojníckom zbore 
spoločnej c. a k. armády a uhorskej vlastibrany zohrávali výchova a vzdelanie. 

Autor prezentuje záver, že väčšina z Uhorska pochádzajúcich dôstojníkov spravidla 
ovládala slovom aj písmom jeden až dva jazyky na vysokej úrovni. Okrem toho komunikovali 
v 2 – 3 ďalších jazykoch, ktorými sa hovorilo v pluku. Z iných štatistických údajov vyplýva, 
že v období rokov 1867 – 1914 malo 25 – 35 % dôstojníkov z Uhorska šľachtický pôvod. Na 
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základe výskumu sociálneho pôvodu uhorských dôstojníkov autor konštatuje, že 16 – 20 % 
ich otcov vykonávalo občianske povolanie. Väčšina príslušníkov dôstojníckeho zboru v c. 
a k. armáde a uhorskej vlastibrane patrila k predstaviteľom strednej triedy. Pri uzatváraní 
manželstiev si spravidla vyberali partnerky, ktoré pochádzali z rovnakej sociálnej vrstvy. Pri 
sobáši skladali kauciu a uzatvárali ho v priemere o desať rokov neskôr, ako iní predstavitelia 
mužského pohlavia v monarchii.  

Väčšina uhorských dôstojníkov (cca 85 %) sa hlásila k rímsko-katolíckej viere a len 
približne 10 % k protestantizmu. Židia boli mimoriadne početne zastúpení v záložnom 
dôstojníckom zbore – v c. a k. armáde predstavovali asi  jednu pätinu, v uhorskej kráľovskej 
vlastibrane (Honvéd) dokonca až jednu tretinu zboru.

Zo zistení autora okrem toho vyplýva, že charakteristickou črtou takmer každého 
uhorského dôstojníka a generála bol nedostatok skúseností získaných priamo v boji. Väčšina 
z nich sa podieľala napr. na okupácii Bosny a Hercegoviny roku 1878, potlačení povstania 
v regióne Krivošije v južnej Dalmácii a v Hercegovine v rokoch 1869 a 1882. Niektorí z nich 
aktívne zasiahli do rakúsko-francúzsko-sardínskej vojny (známej aj ako druhá talianska 
vojna za nezávislosť) roku 1859, prípadne do prusko-rakúsko-dánskej vojny roku 1864 alebo 
prusko-rakúsko-talianskej vojny roku 1866.

V závere príspevku autor prezentuje názor, že rakúsko-uhorská branná moc pod hlavným 
velením Františka Jozefa I. disponovala výnimočne vysoko kvalifikovaným dôstojníckom 
zborom, a taktiež generalitou, ktorá ovládala základné strategické a taktické princípy boja 
vtedajšej doby. Práve tieto zložky výraznou mierou prispeli k tomu, že mnohonárodnostná 
armáda Habsburskej ríše si zachovala jednotnosť.  Uhorskí dôstojníci spoločnej c. a k. 
armády a  uhorskej kráľovskej vlastibrany preukázali svoju statočnosť v niekoľkých 
vojenských ťaženiach v období rokov 1867 – 1914 a rovnako aj na viacerých bojiskách 1. 
svetovej vojny.
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OD OZBROJENEJ NEUTRALITY K OZBROJENÉMU  
KONFLIKTU

ČESKOSLOVENSKÉ LÉGIE V RUSKU V MARCI AŽ JÚNI 1918

JOZEF  BEŇA 

BEŇA, J.: From the Armed Neutrality to the Armed Conflict. Czechoslovak Legions in Russia 
from March to June 1918. Vojenská história, 3, 25, 2021, pp 55-87, Bratislava.
In the study, the author analyses the legal status development of the Czechoslovak Legions in 
Russia in 1918; the international law context of their activities in this period.  Status of the le-
gions is characterised using the legal terms and terminology, such as: “armed neutrality” of the 
Czechoslovak military corps, i.e. The Legions (March to May 1918); and “armed conflict”. Four 
variants and factors possibly leading and contributing to the origin and escalation of the armed 
conflict of the Czechoslovak Legions with the Russian Soviet Federative Socialist Republic 
(RSFSR) in 1918 - 1920 are described.
Keywords: armed neutrality; Czechoslovak Army (Legions) in Russia; Congress of Czecho-
slovak Army (Legions) in Chelyabinsk; branch of the Czechoslovak National Council in Rus-
sia; Russian anti-Bolshevik forces (White movement)

Úvod 

Početná historická literatúra, politického a vojenského charakteru, rozsiahlym záberom 
a, možno povedať, podrobným spôsobom zmapovala udalosti spojené s pôsobením česko-
slovenských légií v Rusku, s ich anabázou. Menej známou problematikou, resp. v literatúre 
je v menšom rozsahu  spracovaná  historicko-právna dimenzia týchto udalostí a procesov. 
Konkrétne máme na mysli problematiku medzinárodnoprávneho postavenia českosloven-
ských légií vo všetkých obdobiach ich vývoja. V prvom období ako ozbrojených útvarov 
dobrovoľníkov z radov starousadlíkov a zajatcov, potom ako armádneho zboru, ktorý začal 
svoju cestu do Vladivostoku, a napokon už ako vojska nového štátu Čechov a Slovákov, teda 
vojska  Československej republiky v Rusku. Toto vojsko sa v jednom prípade dostalo do voj-
nového nepriateľstva a v druhom do faktického spojeneckého pomeru s dvomi územnými 
a politickými útvarmi, ktoré boli, resp. sa vyhlasovali za „ruské štáty“, a nárokovali si byť 
výlučnými, jedinými formáciami na území bývalej Ruskej ríše. Prvým týmto útvarom bola 
Ruská sovietska federatívna socialistická republika (RSFSR) a druhým útvarom bol „Ruský 
štát“ (jednotný a nedeliteľný) so sídlom v Omsku. 

V príspevku sa zameriavame na okruhy problematiky, ktoré sa týkajú: právneho postave-
nia československých légií v Rusku v roku 1918; medzinárodnoprávnych súvislostí ich aktivít 
v tomto období; právnych aspektov ich vystúpenia proti sovietskemu ruskému štátu. 

Doterajší heuristický základ výskumu a poznania problematiky o československých vo-
jenských formáciách v Rusku významným spôsobom obohatil zborník dokumentov a mate-
riálov z obdobia občianskej vojny1. Zostavili ho ruskí historici, archivári ako prvé vedecké 
dielo týkajúce sa tejto problematiky editované v Rusku.  Komplexne sa v zborníku  publi-
kujú historické materiály všetkých zúčastnených strán, a to Červenej, ako aj Bielej armády, 
a tiež aj dokumenty štátov Dohody. Svedectvá, dokumenty z oboch strán občianskej vojny 

1 Češsko-Slovackij (Čechoslovackij) korpus 1914-1920. Dokumenty i materialy. Tom 2 Čechoslovackije 
legiony i Graždanskaja vojna v Rossii 1918-1920 gg. Sostaviteli A. R. Jefimenko (otvetstvennyj sostaviteľ),  
K. A. Abramjan, N. A. Myšov, Z. S. Nenaševa, J. P. Serapionova, A. D. Silajev, V. Sluka, I. Urminski. Moskva 
: Kučkovo pole, 2018.  Ďalej len: Č-S korpus. Tom 2, citované dielo (c. d.), Moskva 2018.
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ponúkajú a objektívne vyzývajú, aby táto téma bola spracovaná všestranne a objektívne. 
Spolu a popri  zborníku dokumentov, ktorý bol vydaný v roku 1975 kolektívom českoslo-
venských (českých) a ruských (sovietskych) historikov s názvom Dokumenty a materiály 
k dějinám československo-sovětských  vztahů. 1. díl (listopad 1917 – srpen 1922)2, získala 
tak slovenská historická obec ďalší prameň pre odpovede na otázky, problémy, ktoré boli 
diskutované, o ktorých sa viedli polemiky od druhej polovice minulého storočia. V zborní-
ku sú obsiahnuté aj najdôležitejšie dokumenty, ktoré majú priamu relevanciu medzinárod-
noprávnu, a v určitom zmysle aj ústavnoprávnu. Prirodzene, že sa usilujeme využiť v rámci 
subjektívnych možností a vymedzenej témy všetku už publikovanú literatúru.    

Vývoj a zmeny  v právnom postavení légií, československého vojska v Rusku, možno 
časovo rozdeliť do týchto základných období a následne na ďalšie etapy, ktoré sú určované 
relevantnými právnymi udalosťami a úkonmi. Za úvodné, prvotné, obdobie statusu a čin-
nosti légií v Rusku, pokladáme: „Obdobie „ozbrojenej neutrality vojenského zboru“ (január 
– máj 1918); druhou etapou bolo  – „obdobie ozbrojeného konfliktu  československého vo-
jenského zboru (légií) so sovietskymi (boľševickými) ozbrojenými silami“, resp. so soviet-
skym (boľševickým) štátom, t. j. Ruskou sovietskou federatívnou socialistickou republikou 
(RSFSR) (máj – november 1918);  treťou etapou „obdobie postavenia légií ako českosloven-
ského vojska v Rusku“, spojeneckého vojska dohodových mocností, a tiež spojenca vojska 
Ruského štátu admirála A. V. Kolčaka (november 1918 – január 1920); a poslednou etapou 
bolo „obdobie evakuácie légií do vlasti“ (január 1920 – september 1920).3  V tomto prí-
spevku sa zaoberáme prvým obdobím, t. j. obdobím ozbrojenej neutrality československého 
vojenského zboru, t. j. légií (marec až máj 1918), okolnosťami a súvislosťami prechodu do 
druhého obdobia, do ozbrojeného konfliktu československého vojenského zboru (légií) so 
sovietskym (boľševickým) štátom, t. j. RSFSR. 

I. Obdobie ozbrojenej neutrality légií (január – máj 1918)

Na základe skúmania dokumentov, rozboru ďalších prameňov a príslušnej literatúry, 
možno vytvoriť túto periodizáciu, podetapy obdobia ozbrojenej neutrality postavenia a čin-
nosti légií:  

I. 1. Právne postavenie légií – etapy a súvislosti 

Prvou etapou či protoetapou bol vývoj československého vojska v období jeseň 1914 – 
jún 1917. Začína sa od Českej družiny (1914), pokračujúc streleckým plukom a streleckou 
brigádou (1917)4. Českú družinu tvorilo asi 1 000 mužov. Strelecká brigáda mala v máji 
1917  7-tisíc vojakov a dôstojníkov. Boli to väčšinou občania ruského štátu, českí a slovenskí 
starousadlíci, a neskôr k nim pribudli aj dezertéri, resp. zajatci z rakúsko-uhorskej armá-
dy. Dané vojenské útvary mali ruských dôstojníkov, ruština bola veliacou rečou, patrili do 
ruského vojska. Dňa 9. októbra 1917, na základe memoranda T. G. Masaryka, ako predsedu 
Československej národnej rady (ČSNR), schválil A. F. Kerenskij, predseda Ruskej dočasnej 

2 Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů. I. díl (listopad 1917 – srpen 1922). Na 
vydanie pripravili: Č. Amort, A. Ch. Klevanskij, A. I. Nedorezov, J. Pivoluska.  Praha : Academia, 1975. Ďalej 
iba ako: Dokumenty i materialy československo-sovětských vztahů. I.díl, citované dielo (c. d.).
3 Chronológia týchto udalostí je inšpirovaná periodizáciou z diela Č-S korpus (1914 – 1920).  Tom 2, c. d., s. 
6-34.  
4 Por.: Rozkaz gen. Duchonina, generála ubytovateľa najvyššieho veliteľa, o premene československej brigády 
na československú streleckú divíziu. (V Hlavnom stane dňa 26. júna 1917) In BENEŠ, E. Světová válka a naše 
revoluce, III. díl. Praha 1928, s. 611. 
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vlády, pretvorenie československej brigády na Československý armádny zbor v Rusku. Stal 
sa, rovnako ako predchádzajúce vojenské útvary, z hľadiska medzinárodného práva vojno-
vého,  súčasťou ruského vojska5. 

V druhej etape, na jeseň 1917 (október), mal československý armádny zbor v Rusku okolo  
30 000 mužov.6 Bol umiestnený  vo frontovej línii na Ukrajine. Preslávil sa v bitke pri Zbo-
rove7. Formálno-právne bol súčasťou ruskej armády. Organizačne však bol s ruskou armá-
dou vo voľnom vzťahu, ktorý sa menil na nezávislý, samostatný, oddelený od tejto armády 
a štátu. Politickými a právnymi atribútmi armádneho zboru, podľa memoranda predsedu 
ČSNR, T. G. Masaryka,  boli dva princípy: československé vojská môžu byť použité len pro-
ti vonkajším nepriateľom Ruska, a síce proti: Rakúsko-Uhorsku a Nemecku8; a po ďalšie to 
bol princíp nezasahovania (nonintervencia) do vnútorných ruských pomerov, do politických 
bojov. Oba princípy boli súčasťou memoranda predsedu ČSNR9 a boli včlenené do rozkazu 
velenia československého zboru, vydaného dňa 8. novembra (27. októbra) 1917 v Kyjeve.10  

V tretej etape svojho vývoja (október 1917 – február 1918) sa československý vojenský 
zbor plne osamostatnil od ruskej armády a uskutočnila sa aj zmena v jeho medzinárod-
noprávnom postavení. Deklaráciou Československej národnej rady vydanou v Kyjeve dňa   
7. februára 1918 11 bol vyhlásený za časť autonómnej československej armády vo Francúz-
sku.12 Z hľadiska medzinárodného práva vojnového13 sa tieto československé vojenské útva-
ry stali súčasťou francúzskej armády14.  Podnetom pre túto zmenu medzinárodnoprávneho 

5 Por.: MASARYK, T. G. Světová revoluce. (Za války a ve válce). 1914 – 1918. Praha : Čin a Orbis v Praze  
1925, s. 194 a 195. Por. tamže. „Chronologická schéma“ vývoj uznania Národnej rady a légií spojencami od 
začiatku vojny, s. 196. 
6 Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů, I. díl, c. d. Praha :  Academia, 1975, s. 24.
7 Por.: Správa zo stanu vrchného veliteľa zo dňa 3. júla 1917 o bitke československej brigády u Zborova. 
(V hlavnom stane dňa 3. júla 1917).  In BENEŠ, E. Světová válka a naše revoluce. III. díl, c. d., s. 612-613. 
8  Por. BRÁDLEROVÁ, Daniela. Vojáci nebo podnikatelé? Hospodářské a finanční aktivity československých
legií během jejich anabáze v Rusku a na Sibiři. Praha : Academia, 2019, s. 30. 
9 Provolání předsedy Československé národní rady T. G. Masaryka. „Všem  plukům čsl. armádního sboru“. 
22. (9.) listopadu, Kyjev. In Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských  vztahů, I. díl, c. d., 
s. 32-33.
10 Rozkaz velenia čs. zboru veliteľom 1. a  2. čs. divízie a predstaviteľom komisie pre vytvorenie čs. jednotiek 
v súvislosti s revolučnými udalosťami. (8. novembra (27. októbra) 1917. Kyjev. In Dokumenty a materiály 
k dějinám československo-sovětských vztahů, I. díl, c. d., s. 23-24. 
11 Por. Deklarácia ČSNR vyhlasujúca československé vojsko vo všetkých dieloch predchádzajúceho ruského 
štátu za časť autonómnej československej armády vo Francúzsku. (Kyjev, 7. február 1918). In BENEŠ, E. 
Světová válka a naše revoluce, III. díl, c. d., s. 626-627.
12 T. G. Masaryk vyhlásil dňa 7. 2. 1918  československé vojsko  za regulárnu súčasť francúzskej armády 
podľa dohovoru s francúzskou  vojenskou misiou, aby tým posilnil pozíciu vojska. Nasledujúci deň boľševické  
vojská obsadili Kyjev. Nominálne právne od tohto dňa sa stal československý vojenský zbor (korpus) súčasťou  
armády Francúzska, pôsobiacej mimo francúzskeho štátneho územia,  por.: MASARYK, T. G. Světová 
revoluce. (Za války a ve válce). 1914 – 1918, c. d., s. 207. 
13 Medzinárodné právo vojnové: tento názov sa používal na prelome 19./20. storočia. Najmä po druhej 
svetovej vojne sa medzinárodné právo vojnové zmenilo, rozšírilo a prehĺbilo tým, že vychádzalo zo zásady 
ľudskosti. Transformovalo sa na humanitárne právo, ktoré je oblasťou medzinárodného práva verejného. 
V širšom chápaní zahrňuje jednak pravidlá týkajúce sa ochrany obetí ozbrojených konfliktov, tak aj reguláciu 
vedenia (t. j. metódy a prostriedky) ozbrojeného konfliktu. V tomto chápaní môže byť synonymom vojnového 
práva. In Právnický slovník (2. rozšířené vydání). Praha : Nakladatelství C.H Beck, 2003.
14 Československá národná rada (ČSNR) Oddelenie pre Rusko, uznesenie o vyhlásení československého 
vojska v Rusku za časť československej armády, ktorá je pod vedením francúzskeho Najvyššieho velenia. In 
Č-S korpus (1914 – 1920).  Tom 2, c. d., s. 36-37.   
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postavenia československého vojenského zboru bol dekrét francúzskeho prezidenta R. Poin-
carého, vydaný 16. decembra 1917.  Vláda Francúzska tlmočila T. G. Masarykovi do Kyjeva 
správu o vytvorení právnej možnosti, aby sa československé légie stali integrálnou súčas-
ťou československej armády vo Francúzsku, ako autonómna súčasť vojska tohto štátu. Dňa  
22. januára 1918 schválila Československá národná rada v Paríži, ako najvyšší  orgán čes-
koslovenského národného boja za slobodu, tento návrh. Predseda ČSNR T. G. Masaryk  ho 
podpísal dňa 7. februára (25. januára) 1918 v Kyjeve v znení: „Vyhlasujeme československé 
vojsko vo všetkých častiach niekdajšieho ruského štátu za časť autonómnej českosloven-
skej armády vo Francúzsku (resp. ktorá je pod velením vrchného veliteľstva Francúzska).“15 
Neskoršie tvrdenia o tom, že légie boli platené, podplatené a kúpené francúzskou a brit-
skou vládou, imperialistickými silami týchto štátov, ktoré sa usilovali kompromitovať tieto 
vojská, ako žoldnierov týchto štátov a síl, nebrali do úvahy práve tento súhlas s takýmito 
zdrojmi financovania légií.  V tomto zmysle sa  financovanie légií uskutočňovalo legálne.  
Použitie, resp. využitie légií je iný problém. 

Taký bol ich status, právne postavenie navonok, vo vzťahoch k tretím stranám, resp. štá-
tom.  Úspechom T. G. Masaryka ako veliteľa tohto zboru bolo, že dohodol s generálom 
Muravjovom (v tom čase sovietskym veliteľom v Kyjeve) 16. februára 1918  zmluvu, ktorou 
sa vojenskému zboru zaručila či stanovila „prísna ozbrojená neutralita“ 16 a voľný odchod 
z Ruska do Francúzska.17 Muravjov nemal námietok ani proti vydržiavaniu zboru inými vlá-
dami. T. G. Masaryk vybral finančné zdroje v Moskve a postaral sa, aby aj na transsibírskej 
trati bolo možné získať financie pre légie. 

V štvrtej etape (marec – polovica mája 1918) podľa našej periodizácie sa začal organizo-
vať odchod,  resp. transport  československého vojska z územia ruského sovietskeho štátu.  

Na odchod légií z Ruska získalo vojsko súhlas od Dočasnej vlády, a po októbrovej boľše-
vickej revolúcii od hlavného veliteľa revolučných vojsk, Muravjova, rozkazom č. 124 zo 16. 
februára 1918. Právne, štátoprávne pomery v Rusku, ako aj jeho medzinárodné postavenie 
sa zmenili natoľko, že sa priame a okamžité využitie tohto oprávnenia na odchod  skom-
plikovalo. Centrálna rada v Kyjeve vyhlásila Ukrajinu  za samostatný štát, resp. neskôr sa 
stala útvarom pod protektorátom Nemecka. Vstup légií v  Kursku na teritórium ruského 
sovietskeho štátu (RSFSR) znamenal, že sa légie dostali na územie iného štátneho útvaru, 
ktorý vtedy jestvoval iba štyri mesiace. Po rokovaniach predstaviteľov ČSNR rozhodol vte-
dajší Vrchný najvyšší veliteľ sovietskych vojsk na Juhu Ruska V. A. Antonov – Ovsejenko 
o povolení prepravy československých légií smerom z Kurska na Samaru a ďalej do Vla-
divostoku.18 Légie vstúpili na územie štátneho útvaru, ktorý práve významne menil svoje 
medzinárodno-právne i politické postavenie. Dňa 3. marca 1918 podpísala RSFSR separátnu 
mierovú zmluvu so štátmi Ústredných mocností. A po ratifikácii tejto mierovej zmluvy  

15 Vyhlásenie Československej národnej rady, že čsl. vojsko v Rusku je súčasťou autonómnej československej 
armády vo Francúzsku. (7. februára (25. januára)). Kyjev. In  Dokumenty a materiály k dějinám československo- 
sovětských vztahů. I. díl, c. d., s. 47.  
16 Vyhlásenie Československej národnej rady, že čsl. vojsko v Rusku je súčasťou autonómnej československej 
armády vo Francúzsku. (7. februára (25. januára)). Kyjev. In  Dokumenty a materiály k dějinám československo- 
sovětských vztahů. I. díl, c. d., s. 47.  
17  Por.: MASARYK, T. G. Světová revoluce, c. d.,  s. 345. Por. tiež: Náčelník štábu vrchného veliteľa Muravjeva 
komisárovi československých vojsk, T. G. Masarykovi, oznamuje, že vrchný veliteľ Muravjov nemá námietky 
proti doprave československého vojska do Francúzska a proti jeho vydržiavaniu inými vládami. (V Kyjeve, 16. 
februára 1918). In BENEŠ, E. Světová válka a naše revoluce, III. díl, c. d., s. 627-628.
18 Telegram splnomocnenca ČSNR pri štábe československého zboru P. Maxu v ČSNR o doručení rozhodnutia
sovietskej vlády  o súhlase na dopravu zboru z Kurska do Samary a ďalej do Vladivostoku. 16. marca 1918. 
Kursk.  In Č-S korpus (1918 – 1920). Tom 2, c. d., 74.
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26. marca 1918 vystúpil tým ako štát, subjekt medzinárodného práva vojenského, z prebie-
hajúcej svetovej vojny. Pritom vládna strana (boľševici) aj ich koaličný partner (ľaví eseri), 
a celá ruská spoločnosť prežívali politické turbulencie, konflikty v spoločenskom vedomí, 
pred hlasovaním o mierovej zmluve a jej ratifikácii (ku ktorej došlo 26. marca 1918). Odpor 
proti mierovej zmluve v Rusku ďalej intenzívne pokračoval vo vnútropolitickej, ako aj za-
hraničnopolitickej sfére.

Pre legalitu tranzitu bolo potrebné, aby légie získali aj súhlas od sovietskej vlády (Rady 
ľudových komisárov, RĽK) na svoju prepravu cez európske i ázijské územie Ruska. Pod-
ľa obsahu editovaných dokumentov možno rozlišovať dve dohody o realizácii odchodu 
a o podmienkach transportu légií smerom na Ural a ďalej na Sibír. Prvá dohoda o podmien-
kach transportu légií bola vyrokovaná a prijatá dňa 16. marca 1918.19 Vyjadrená bola v práv-
nej forme uznesenia Rady ľudových komisárov (RĽK) RSFSR, teda ústrednej či všeruskej 
vlády.  Podporu pre zmluvu vyslovil aj predseda RĽK, teda V. I. Lenin. Osobne tiež naliehal 
na urýchlený odchod, a telegrafickým príkazom žiadal všetky soviety (miestne štátne orgá-
ny) pôsobiace pozdĺž Transsibírskej magistrály, aby Čechoslovákom poskytli všetku pomoc 
na zaistenie úspešného a rýchleho presunu do Vladivostoku.20

I. 2. Brestlitovský mier – právne postavenie légií, dôsledky a súvislosti

Ruská sovietska vláda sa  v dohode o podmienkach transportu légií, prijatej dňa 16. marca 
1918, zaviazala napomáhať urýchlenému  transportu légií. Légie prijali záväzok, že budú 
dodržiavať prísnu vojenskú neutralitu (jej súčasťou bolo aj odovzdanie zbraní, až na výnim-
ky) a ďalej, že budú dodržiavať najprísnejšiu lojalitu vo vzťahu k sovietskej vláde, sovietske-
mu štátu na jeho území. Lojalita k vláde a  štátu v tomto kontexte znamenala, že légie, jej 
vedenie, uznali sovietsku štátnu moc, sovietsky štát. V čase, keď nejestvoval českosloven-
ský štát, nemalo toto uznanie sovietskeho štátu relevanciu medzinárodnoprávneho uznania 
de iure, ale bolo blízke uznaniu sovietskeho štátu de facto, zaväzovalo morálno-politicky, 
ale aj zmluvno-právne československé vojsko. Légie vlastne tlmočili týmto uznaním vôľu, 
stanovisko Československej národnej rady v Paríži, ktorá bola najvyšším orgánom boja za 
samostatný štát. Slabými, spornými miestami dohody o podmienkach transportu (16. 3.) 
boli ustanovenia o odzbrojení légií (či má byť čiastočné, či úplné, resp. žiadne, ako to žiadal 
armádny zbor). V dohode neboli zohľadnené ani ustanovenia, resp. články Brestlitovskej 
mierovej zmluvy,21 ktoré sa týkali ozbrojených síl iných štátov na území Ruska. Taktiež ne-
boli zohľadnené ani ustanovenia o postavení zajatcov štátov, ktoré uzavreli mierovú zmlu-
vu.  Títo zajatci boli pôvodne vojakmi rakúskej, resp. uhorskej armády. Neistota v tejto, pre 
legionárov takej dôležitej záležitosti, rozličné neoverené informácie o ich budúcnosti (mož-
nom vydaní štátu, z ktorého odišli, do vojenskej služby) mimoriadne znepokojovali a hrozili 
narušením vzťahov v légiách a mohli vyhrotiť ich pomer k sovietskemu štátu. Vyvolávali 
rozpory, kolízie, neistotu najmä v radoch legionárov, ktorí do radov československého voj-
ska vstúpili ako zajatci. Z hľadiska  rakúskeho a uhorského práva sa považovali takéto osoby 
za vojenských zbehov, páchateľov zločinu vojenskej dezercie či vojnovej zrady, ktorá sa 
trestala absolútnym trestom. 

19 Dokumenty o rozhovoroch s predstaviteľmi Odbočky ČSNR v Rusku J. Klecandu s predstaviteľmi sovietskej 
štátnej moci o doprave (transporte) československých vojsk na východ. Dok. č. 25 – 27 (15. – 16. marec 1918). 
In Č-S korpus (1918 – 1920). Tom 2, c. d., s. 70-73..

20  Por. BRÁDLEROVÁ, D. Vojáci nebo podnikatelé?, c. d., s. 32-33.
21 Heslo: Brestskij mir 1918 (autor J. F. Župikov) Boľšaja rossijskaja enciklopedija (elektronnaja) Rossija  
2004.  https: bigenc.ru.
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Najmä tieto problémy riešila druhá zmluva o podmienkach transportu légií, ktorá podľa 
miesta jej prijatia dostala názov Penzská zmluva (26. marec 1918). Návrh na uzavretie 
zmluvy predložili sovietskej vláde (RĽK) predstavitelia československých légií. Zmluva 
bola uzavretá vyslovením súhlasu s týmito návrhmi. Súhlas bol obsiahnutý v telegrame 
ľudového komisára pre národností J. V. Stalina zo dňa 26. marca 1918. Ako druhá zmluva 
o podmienkach transportu légií bola opätovne uzavretá na úrovni ruskej sovietskej vlády 
(RĽK), ktorá bola jej zmluvnou stranou. Pohyb ešalónov do Vladivostoku nemal byť spo-
maľovaný a mal byť plynulý.  Malo sa odstrániť údajné kontrarevolučné zloženie velenia 
légií. Vzťahovalo sa to pravdepodobne na ruských generálov V. N. Šokorova, M. K. Dite-
richsa a S. Vojcechovského, a ďalších ruských dôstojníkov v légiách. Úspechom bolo,  že 
na návrh predstaviteľov légií sa dosiahla dohoda, že odzbrojenie légií nebude úplné, ale 
len čiastočné. Určil sa počet a druh zbraní na sebaobranu légií pri útokoch proti nim zo 
strany kontrarevolucionárov, ako sa vtedy identifikovali protisovietske sily. Vymeniť sa 
mali ďalej všetci komisári (pre logistiku, intendanti, a i.), ktorí sprevádzali vojsko. Mali 
ich nahradiť nové, nie podozrivé osoby. Vládu RSFSR mali légie sústavne informovať 
o všetkých udalostiach, ktoré sa stali pri ich transporte. V ustanoveniach o zmene veli-
teľských kádrov, vymenovaní nových komisárov, sa zreteľne prejavovalo vnútropolitické 
napätie a možnosť konfliktu na trati, ale aj úsilie mu predísť. Pravdepodobne sa týmto 
spôsobom vyjadroval obsah atribútu, ktorý bol základom dohody, ktorý žiadala sovietska 
vláda (RĽK) od légií, a to zachovanie, dodržanie čestnej a úprimnej lojality. Sovietska 
vláda súčasne vyjadrovala svoju pripravenosť preukázať légiám akúkoľvek pomoc a pod-
poru na území Ruska. Podľa obsahu týchto ustanovení možno usudzovať, že sa takto pre-
javoval pocit a vedomie ohrozenia sovietskej vlády v čase, keď sa ruská sovietska koaličná 
vláda  rozpadla. Ľaví eseri boli páchateľmi atentátu na vyslanca Nemeckej ríše W. Mir-
bacha (6. júl). Nemecko ako odplatu i prevenciu žiadalo umiestniť v Moskve na ochranu 
vyslanectva nemecký vojenský kontingent. Spochybnila by sa tým ešte viacej suverenita 
a nezávislosť RSFSR. Dňa 10. júla boli ľaví eseri autormi dvoch protivládnych akcií –  
v hlavnom meste zorganizovali vojenské povstanie a pri meste Jaroslavl otvoril generál 
Muravjov frontovú líniu. Vytvorila sa tým možnosť ofenzívy a hrozba pádu Moskvy, jej 
zmocnenia sa protiboľševickými silami.22

 Nebezpečná situácia sa po ratifikácii mierovej zmluvy (26. 3. 1918) mohla zmeniť na hro-
zivú, a to ako pre príčiny vonkajšie tak i vnútorné. Vonkajšie vyplývali z toho, že Ústredné 
mocnosti podľa Brestlitovskej zmluvy obsadili jednu desatinu teritória bývalého ruského 
impéria a ovládli  26 %  priemyslu Ruska. 23 Dohodoví spojenci sa vylodili v Murmansku, 
a v apríli 1918 tak urobili Japonci vo Vladivostoku. Vnútornými príčinami hroziacimi kata-
strofou boli rebélie a povstania  (na juhu Ruska vojsko gen. M. V. Alexejeva, po jeho smrti 
gen. A. I. Denikina), ďalej vojská atamana G. M. Semjonova na Ďalekom východe, ktoré 
boli pod protektorstvom vylodených japonských vojsk. To všetko  ovplyvnilo dôvody, pre 
ktoré sa prijala nová dohoda o transporte légií, ako aj jej obsah.     

V telegrame J. V. Stalina, ako ľudového komisára národností, ktorý poslal pri uzavretí 
Penzskej zmluvy s légiami ako predstaviteľ vlády, teda v mene sovietskej ústrednej vlády 
(RĽK), bolo aj niekoľko slov, ktoré na prvé prečítanie boli neľahké  na pochopenie. V texte 
sa uvádzalo, že „Čechoslováci sa pohybujú (premiestňujú sa) nie ako bojová jednotka ale 
ako skupina slobodných občanov, ktorí si vezú so sebou určité množstvo zbraní pre sebaob-

22 Por.: heslo: „levych eserov vosstanije 1918“. (autor J. V. Leontjev). In Boľšaja rossijskaja enciklopedija. 
(elektronnaja) Rossija 2004. „www.bigency.ru“
23 Por.: Dějiny novověku. III. díl.  Praha :  SPN, 1973, s. 794. 
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ranu,...“ 24 Práve v tejto formulácii, ako sa domnievame, sa už prejavili ustanovenia obsiah-
nuté v Brestlitovskom mieri, ktorý nadobudol účinnosť práve 26. marca 1918, teda v rov-
naký deň ako Penzská zmluva. Formulácia, že ide o „skupinu slobodných občanov“ a že sa 
nepohybujú  ako „bojová jednotka“ (nie sú teda vojskom)  nebola samoúčelná, nevyplývala 
ani zo svojvôle orgánov RSFSR. Odrážalo a vyjadrilo sa v nej jedno z ustanovení Brestlitov-
skej zmluvy. Ďalšie ustanovenie, že légie dodržiavajú na území Ruska „lojalitu“ voči nemu, 
a to „čestne a úprimne“, znamenalo, že československé  vojsko sa zaviazalo rešpektovať 
a zachovávať zvrchovanosť (suverenitu) ruského sovietskeho štátu (RSFSR). Uznali, že sa 
nachádzajú na území ruského sovietskeho štátu a v súlade so zásadou teritoriality sa na nich 
vzťahujú jeho zákony a právomoc sovietskych štátnych orgánov. 

Uzavretie a ratifikovanie Brestlitovskej mierovej zmluvy časovo korešpondovalo s obdo-
bím, keď sa pripravila a podpísala dohoda (penzská) medzi ruskou sovietskou vládou (RĽK 
RSFSR) a Odbočkou československej národnej rady v Moskve. Rovnaký bol aj deň, keď sa
oba dohovory stali platnými a účinnými (26. 3. 1918). Ruský sovietsky štát sa z hľadiska 
medzinárodného práva po ratifikácii mierovej zmluvy vo vzťahu k Ústredným mocnostiam 
stal porazeným štátom a tieto mocnosti vtedy a vo vzťahu k nemu boli víťaznými štátmi. 
Nadiktovali mu, že nesmie mať vlastné vojsko (musí demobilizovať). Ruský sovietsky štát 
zrušil vojnový stav s Ústrednými mocnosťami. Porušil tým zmluvný záväzok, ktorý prevzal 
od svojho právneho predchodcu, že neuzavrie bez súhlasu štátov Dohody (vtedajších svojich 
spojencov) s týmito Ústrednými mocnosťami mierovú zmluvu. Výsledkom bolo, že tým 
uzavrel separátny mier. V pokračujúcej svetovej vojne malo Rusko (RSFSR) po uzavretí 
tohto mieru postavenie neutrálneho štátu. Znamenalo to, že nebolo v spojeneckom zväzku 
so žiadnym štátom z jestvujúcich vojnových aliancií, a zaviazalo sa, že im nebude akokoľ-
vek pomáhať.  

Z postavenia neutrálneho štátu v pokračujúcej svetovej vojne, z povinností nadiktovaných 
mu víťazmi ako porazenému štátu, vyplývalo, že na území RSFSR nemôžu byť ani iné voj-
ská, teda cudzieho štátu, najmä nie vojská štátov, ktoré v tom čase viedli proti Nemecku, Ra-
kúsko-Uhorsku, Turecku a Bulharsku (t. j. proti Ústredným mocnostiam) vojnu.   Nemohli 
to teda byť vojská štátov Dohody, Anglicka a Francúzska. Légie boli súčasťou francúzskeho 
vojska (s autonómnym postavením). V súlade s podstatou mierovej zmluvy Ústredné moc-
nosti považovali légie (československý armádny zbor) za nepriateľské vojenské útvary, aj 
s dôsledkom, že môžu ruský sovietsky štát pre porušenie mierovej zmluvy (umožnením) 
československým légiám, ako súčasti vojsk Francúzska, dopravovať a zdržiavať sa v Rusku) 
potrestať. Mali právo aplikovať voči nemu sankcie (retorzie, represálie a i.). Aby ho donútili 
dodržiavať túto zmluvnú povinnosť, mohli začať, resp. obnoviť aj vojnové akcie proti nemu. 
Ruský sovietsky štát mal podľa Brestlitovskej zmluvy zakázané, aby sa československé voj-
sko ako súčasť armády Francúzska (štátu Dohody – ktorý bol vo vojne s Ústrednými moc-
nosťami)  dopravovalo po území sovietskeho Ruska. Za porušenie tohto zákazu mohol byť 
trestaný zmluvnými stranami Brestlitovskej mierovej zmluvy. 

Ruská sovietska vláda (RĽK) sa však usilovala obísť tieto ustanovenia, ktoré jej zakazo-
vali prepravu cudzieho vojska, konkrétne československých légií, po svojom území. Robila 
to práve používaním formulácií, ktoré jej mali umožniť konať mimo a nad rámec týchto 
mierových ustanovení (praeter a secundum legem). Formulácie, ich právna konotácia, mali 
RSFSR umožniť legalizovať dopravu légií, ale súčasne nekonať výslovne v rozpore s Brest-
litovskou mierovou zmluvou (contra legem). 

24 Telegram J. V. Stalina o prijatí návrhov predstaviteľov československého zboru Radou ľudových komisárov 
a o pripravenosti preukázať im spolupôsobenie pod podmienkou úplnej lojality. 26. marca 1918, Moskva : 
Kremeľ. In Č-S korpus (1918 – 1920) Tom 2, c. d., s. 83. 
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Formulácia v dohode o podmienkach dopravy légií uzavretá (26. 3.) medzi predstaviteľmi 
československej odbočky v Moskve s Ruskou sovietskou vládou (Radou ľudových komi-
sárov,  RĽK)  o tom, že ide o skupinu občanov (zrozumiteľnejšie „civilov“, nie „vojakov“) 
– mali zastrieť realitu, prekryť, zamaskovať ju ustanovením, ktoré by nebolo v zreteľnom 
protiklade s mierovou zmluvou. V realite to bol ústretový krok sovietskej vlády voči čes-
koslovenským vojskám, ktorý umožnil ich kvázi legálny transport zo západného Ruska 
smerom na Ural a Sibír. Situáciu sa podarilo udržať v tomto podaní až do času, keď ne-
mecký vyslanec v Rusku  gróf W. Mirbach začal uskutočňovať pomerne rigoróznu kontrolu 
dodržiavania Brestlitovskej mierovej zmluvy zo strany RSFSR.  

V historických pojednaniach o československých légiách v Rusku sa na tento aspekt 
Brestlitovskej mierovej zmluvy zabúda. Pravdepodobne je to aj vzhľadom na publikované 
memoáre a súbory dokumentov. Ilustratívne možno uviesť, že T. G. Masaryk vo svojom 
diele Světová revoluce iba pri jednej príležitosti, pri spomienke na okolnosti povstania légie, 
sa zmieňuje o tom, a to akoby mimochodom, že „boľševikom robili starosti a komplikácie 
Nemci s ustanoveníami mierovej zmluvy o zákaze pohybu vojsk cudzieho štátu na území 
Ruska ako neutrálnom štáte"25. Do trojväzkového diela Světová válka a naše revoluce E. 
Beneša sa tiež nepodarilo zaradiť ani zmienku  o tejto nie nevýznamnej  problematike. Platí 
to aj o treťom zväzku, kde sú editované významné dokumenty.26 Skromným prameňom na 
spracovanie tejto problematiky je niekoľko údajov, viacmenej odkazov na jeden dokument 
v diele Dokumenty a materiály k  dějinám československo-sovětských vztahů 1917 – 1922. 
Praha 1975.27 Domnievame sa, že prínosom pre preskúmanie a poznanie tejto problematiky 
by bolo aj publikovanie Brestlitovského mieru medzi Nemeckom a RSFSR z r. 1918, neskor-
ších protokolov k nemu a interpretácia ich ustanovení vyslancom W. Mirbachom, vrátane 
ich uplatňovania. 

Vlakové súpravy (ešalóny) s československými legionármi (súčasti francúzskeho vojska) 
samotným týmto faktom, a ďalej preprava tohto vojenského zboru znamenali priame a vý-
slovné porušenie ustanovení mierovej zmluvy. A delikventom, zmluvnou stranou, ktorá by 
bola zodpovedná za toto porušenie by bol, resp. bol, sovietsky štát (RSFSR). Vyplývalo to 
z Brestlitovskej mierovej zmluvy, podľa ktorej sa RSFSR stalo neutrálnym štátom v prebie-
hajúcej vojne, ďalej z toho, že na území RSFSR sa nemohli nachádzať ozbrojené sily štátov, 
ktoré viedli vojnu proti Ústredným mocnostiam. Nemecko, Ústredné mocnosti ako celok 
hrozili z  pozície víťaznej strany v tejto zmluve začatím vojnových akcií proti vláde RSFSR. 
Ruská sovietska vláda v tejto fakticky  nebezpečnej situácii pre sovietsky štát hľadala a ro-
bila opatrenia na zosúladenie pohybu légií s týmito ustanoveniami Brestlitovskej mierovej 
zmluvy. Nemecko sa usilovalo zase zmenami v mierovej zmluve, a to na základe výkla-
du jej ustanovení, sprísniť podmienky pobytu a pohybu vojsk cudzích štátov v neutrálnom 
Rusku. Takýto rigidný výklad mierovej zmluvy, ktorý by vylučoval a znemožnil prepravu 
légií v Rusku, robili Ústredné mocnosti, najmä Nemecko a jeho vyslanec, gróf W. Mirbach, 

25  MASARYK, T. G. Světová revoluce, c. d., s. 327.
26 Světová válka a naše revoluce. III. Dokumenty. Praha : Čin a Orbis v Praze 1928, s. 317, tu sú zaradené 
dokumenty od 7. februára 1918. a n. 
27 Porovnaj k tomu: poznámku č. 2., k dokumentu č. 34. – na s. 63: „Požiadavka  odzbrojenia vyplývala 
z medzinárodného postavenia sovietskeho štátu a z nutnosti dodržiavať podmienky brestlitovského mieru: 
„... že na neutrálne územie nemôže vstúpiť ozbrojená sila žiadneho vojnového štátu, bez toho, že by bola 
odzbrojená“. Por. podľa dodatku k mierovej zmluve, jej článku 17. – hromadný odchod zajatcov bez zbraní 
je neprípustný. Čechoslováci by mohli odchádzať hneď, ale len po niekoľkých osobách, nie však hromadne 
po celých oddieloch, hoci aj bez výzbroje.“ ... por. Výňatok z dopisu ľudového komisára zahraničných vecí 
G. V. Čičerina diplomatickému zástupcovi RSFSR v Nemecku A. A. Ioffemu.  c. d.,  s. 118.  In Dokumenty 
a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů. I. díl, c. d., s. 47.  
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v Moskve. Postupovali pritom aj pri prijímaní dodatkov a doplnkov k mierovej zmluve, 
ktoré označovali ako protokoly. 

Prvým variantom výkladu Nemecka v tomto rigidnom, vylučujúcom, zmysle bola téza, že 
„na neutrálne územie nemôže vstúpiť ozbrojená sila žiadneho štátu, ktorý vedie vojnu, bez 
toho, aby nebola odzbrojená“.28 Začiatkom júna 1918 nemecký vyslanec predniesol a uplat-
ňoval ďalšie varianty výkladu mierovej zmluvy, vzťahujúce sa na československé légie, 
ktoré mali dosiahnuť úplné vylúčenie ich pobytu a dopravy z územia RSFSR: 

– po prvé, odchod légií z Ruska so zbraňami v rukách sa bude považovať za
porušenie mierovej zmluvy konaním zo strany ruského sovietskeho štátu (RSFSR);
–  po druhé, vyslanec  gróf  W. Mirbach k tejto podobe výkladu pridal neskoršie aj 

ďalšiu dimenziu, že „totiž ich hromadný odchod bez zbraní je rovnako neprípustný“;
–  po tretie, nemecký vyslanec aj ustanovenie Brestlitovskej mierovej zmluvy, 
uvedené v  článku 17, „ že „vojnoví zajatci môžu odchádzať voľne do iných krajín“ vyložil 

tak, že sa to týka „individuálnych odchodov a že preto (by) mohli Čechoslováci hneď odchá-
dzať po niekoľkých osobách, nie však hromadne po celých oddieloch, hoci aj bez zbraní“.29

Nemecko vo vzťahu k Rusku ako víťazný štát rozhodoval a diktoval aj výklad článkov 
a ustanovení mierovej zmluvy, vrátane obsahu, podmienok obsiahnutých v jej dodatkoch 
nazývaných protokoly.  Uvedený postup mal dva zámery: dosiahnuť, aby légie v Rusku boli 
rozpustené, aby boli úplne odzbrojené a aby sa úplne znemožnila ich preprava na západný 
front do Francúzska vôbec; po ďalšie, rozvinúť do maxima napätie, konflikty a nepriateľ-
stvo légií voči RSFSR, ktoré bolo povinné podľa mierovej zmluvy, jej dodatkov a výkladu 
tieto opatrenia proti légiám dodržať, aplikovať – odzbrojiť ich, znemožniť ich prepravu na 
západný front.    

O inom riešení dopravy légií rokovali spojenci Dohody. Francúzska a britská vláda 
predložila návrh na rozdelenie légií s tým, že jedna časť bude prepravená na sever do 
Archangeľska a druhá bude pokračovať do Vladivostoku. 30 V polovici apríla francúzsky 
generálny štáb navrhol, aby vojská ako celok boli dopravené do Murmanska a Archangeľska 
a odtiaľ do Francúzska. Dňa 2. mája 1918 Najvyššia vojnová rada Dohody tento návrh 
vojenských expertov schválila.31  Iným pokynom, ktorý narušil pokoj medzi legionármi, 
bol telegram J. V. Stalina o zmenách podmienok presunu československých ešalónov zo dňa 
9. apríla 1918. V porovnaní s Penzskou dohodou (čiastočné odzbrojenie, s transportom, nie 
ako ozbrojenej formácie, ale skupiny občanov) sa teraz žiadalo ako nutné opatrenie „úplné 
odzbrojenie ešalónov a ich preprava na východ iba po malých častiach a s prestávkami, 

28 Telegram ľudového komisára pre národnostné záležitosti J.V. Stalina do Penzy o tom, že RĽK prijala návrh 
predstaviteľov čs. zboru a že je ochotná poskytovať im pomoc, ak budú zachovávať úprimnú lojalitu. 26. 3. 
1918. Moskva. In  Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů. I. díl, c. d., s. 63. 
Poznámka  pod čiarou č. 2,  s. 63.
29 Výňatok z listu ľudového komisára zahraničných vecí RSFSR – G. V. Čičerina diplomatickému zástupcovi 
RSFSR v Nemecku A. A. Ioffemu. 10. júna 1918. Moskva, s. 118.  
30 Francúzska vláda predložila svoj plán na Stály vojenský výbor Najvyššej vojenskej rady, ktorý odporučil 
jeho odsúhlasenie 27. apríla 1918. Podľa jeho odporúčaní sa československé vojsko malo rozdeliť: skupiny, 
ktoré už prešli Omsk mali pokračovať v ceste do Vladivostoku. Skupiny, ktoré ešte nedosiahli Omsk sa mali 
obrátiť do severných prístavov Murmansk a Archangeľsk, tieto mali strážiť pre potreby Spojencov. Premiéri 
dohodových štátov schválili tieto odporúčania na 5. zasadnutí Najvyššej vojenskej rady v Abbevile 2. mája 
1918.  MAMATEY, Victor S. The United States and East Central Europe. 1914 – 1918. A Study in Wilsonian 
Diplomacy and Propaganda. Princeton : Princeton University Press, 1957, s. 275. 
31 Por. List vrchného veliteľa čs. vojska v Rusku generála M. Janina francúzskemu ministerskému predsedovi 
a ministrovi vojny G. Clémenceauovi o zamietavom postoji Československej národnej rady k návrhu britského 
ministerstva vojny. 2. apríl 1918, Paríž. Por. tiež poznámku č. 5. k tomuto dokumentu. In Dokumenty a materiály 
k dějinám československo-sovětských vztahů. I. díl, c. d., s. 66 a 67. 
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v žiadnom prípade nie naraz“.32 Uvedené rozhodnutie nebolo doručené na vedenie légií 
ani adresované OČSNR, ale predsedovi gubernského sovietu, teda regionálnemu orgánu 
sovietskeho štátu, ktorý ho ďalej redistribuoval na miestne orgány a železničné stanice, 
príkazom aplikovať ho. Úplné odzbrojenie ešalónov a preprava po malých častiach sa 
uskutočňovala týmito orgánmi, nie po dohode s légiami a informovaní légií o tom. Zlá 
nálada, nespokojnosť legionárov so zadržiavaním ešalónov na staniciach, zdržovaním 
ich transportu po magistrále, pramenila z tohto správania sa sovietskych (boľševických) 
orgánov a smerovala proti nim, naberala intenzitu, menila sa na odpor proti nim. 

Podstatná časť Čechoslovákov  o týchto zámeroch Francúzska, V. Británie a najvyššieho 
vedenia Dohody, teda o preprave legionárov na sever do Murmanska a Archangeľska, ne-
vedela. Dozvedela sa, že o tom hovorili boľševici. A podľa tejto priamej informácie videla 
a chápala v tom nekalý zámer sovietskej vlády (boľševikov) na ľahšie ovládnutie, príp. zlik-
vidovanie legionárov. Na tomto stanovisku, či domnienkach, zostali aj potom, keď sa šírili 
pravdivé správy, že skutočne ide o návrh či zámer najvyššieho velenia Dohody. Pritom légie 
ako súčasť francúzskeho vojska podliehali jeho veleniu33. 

Nepriaznivé následky pre vzťah československého vojenského zboru k ruskej sovietskej 
vláde a miestnym sovietom zapríčiňovali tvrdé nemecké a rakúsko-uhorské požiadavky 
a podmienky smerujúce objektívne proti urýchlenej, hromadnej a plynulej doprave zajatcov 
týchto štátov zo Sibíri na západ a na front vo Francúzsku. Brestlitovská mierová zmluva, 
najmä podľa jej interpretácií vyslancom Nemecka v Rusku, vylučovala jestvovanie česko-
slovenských légií ako vojenskej formácie aj ako súčasti armády Francúzska. Ľudový ko-
misár pre národnosti J. V. Stalin v tejto súvislosti poznamenal, že „Čechoslováci pozerajú 
sami na seba ako na francúzsku armádu, ale spojenci sa pozerajú na nich ako na nemec-
kých vojnových zajatcov a usilujú sa nájsť v nich dôvod pre zasahovanie (do sovietskeho 
Ruska).“34  Nebezpečenstvo vyplývajúce z právneho postavenia legionárov v sovietskom 
Rusku si uvedomoval aj P. Maxa, komisár československého vojenského zboru. Vyjadril 
ho slovami, že „Nemci by jednoducho mohli v súlade s medzinárodným právom žiadať, aby 
nás Rusko, ako nepriateľskú armádu, internovali na celé obdobie vojny.“ Na túto okolnosť 
poukazoval P. Maxa pri rokovaniach s V. I. Leninom a L. D. Trockým a dodal, že práve oni 
sformulovali „riešenie pre nás“.35 Podľa P. Maxu teda V. I. Lenin s L. D. Trockým vynašli 
túto formuláciu, ktorá výslovne neporušovala mierovú zmluvu a to, že Čechoslováci sa 
neprepravujú ako bojová jednotka, ale ako skupina slobodných občanov (civilov), ktorí so 
sebou vezú obmedzené množstvo zbraní pre ochranu (obranu). 

Medzinárodnoprávne postavenie československých légií, ich postavenie  podľa Brest-
litovskej mierovej zmluvy, najmä jej výkladu, sa v máji 1918, resp. začiatkom júna 1918, 
32 Telegram ľudového komisára pre národnostné záležitosti J. V. Stalina predsedovi výkonného výboru 
jenisejského gubernského sovietu G. J. Vejnbaumovovi o presune čs. ešalónov po častiach na východ. Dňa  
9. apríla 1918 Moskva. In Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů. I. díl, c. d., s. 70. 
33  Por. „Nie neopodstatnené obavy z boľševických zámerov sa premenili na regulárnu  paranoju po tom, čo 
Československý denník, hlavná informačná platforma armádneho zboru, zverejnil nový plán o transportoch 
a ich trasách. Nový plán by znamenal roztrhnutie zboru na dve časti, keď jedna by pokračovala do Vladivostoku 
a druhá by sa do Európy dostala cez severoruský Archangeľsk alebo Murmansk. Dobrovoľníci v tom videli 
ďalší boľševický úskok, priamu zradu, ktorá mala viesť k ich záhube.“ VÁCHA, Dalibor. Horké léto 1918 
(Čechoslováci ve víru ruské občanské války). Praha : Epocha, 2018, s. 16 a 17. 
34  Direktíva ľudového komisára národností J. V. Stalina, do Krasnojarska o transporte československých 
ešalónov v neveľkých skupinách na východ. 9. apríl 1918. In Č-S korpus (1918 – 1920). Tom 2, c. d., s. 109.
35 Doplňujúca inštrukcia politického komisára československho zboru P. Maxa veliteľom ešalónov 
o opatreniach pre zachovanie rýchlosti transportu do Vladivostoku. 19. apríla 1918.  In Č-S korpus (1918 – 
1920). Tom 2, c. d., s. 117. 
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dostalo do úplného, doslova neriešiteľného, protirečenia s ňou. Podľa nemeckého a ra-
kúsko-uhorského výkladu sa postavenie légií dostalo nie iba do malého, ale eklatantné-
ho protirečenia s Brestlitovskou mierovou zmluvou, resp. sa stalo podľa jej ustanovení 
nezákonnou či ilegálnou. Úsilia, pokusy a nápady ako zmeniť postavenie légií na území 
RSFSR, na území štátu porazeného a neutrálneho vo svetovej vojne –  možno povedať, že 
objektívne  smerovali, resp. mali zámer – obísť tieto ustanovenia mierovej zmluvy, nájsť 
riešenie v prospech légií a ich transportu,  ktoré by súčasne nedávalo nemeckej a rakúskej 
strane dôvody pre vedenie útokov na nelegálnosť ich pobytu a dopravy v Rusku. Ruská 
sovietska vláda začiatkom apríla 1918 (teda už tretíkrát) zmenila svoje stanovisko, za akých 
podmienok majú légie cestovať. Tentoraz už  nariadila ich úplné odzbrojenie (odovzdanie 
všetkých zbraní) a púšťanie vlakových súprav s legionármi len po malých častiach a s pre-
stávkami, v žiadnom prípade nie spoločne. K zmene postoja sovietskej (boľševickej) vlády 
po prvom determinante, mierovej zmluvy z Brestlitovska, pristúpil ďalší faktor, rast až 
zmohutnenie protiboľševických síl, ozbrojených síl usilujúcich sa o ozbrojenú likvidáciu 
boľševickej, sovietskej štátnej moci, likvidovanie RSFSR. Uskutočnili sa výsadky vojen-
ských síl cudzích štátov (Japonska vo Vladivostoku, Francúzska a V. Británie v Archan-
geľsku a Murmansku). Vnútri štátu sa politické protisovietske sily menili na ozbrojené 
útvary pripravujúce povalenie sovietskej štátnej moci. Táto skutočnosť, tento determinant 
sa prejavil ako nový faktor  aj na právnom postavení československých légií. 

Právo na prednostnú prepravu vlakových súprav, ktoré viezli nemeckých a rakúsko- 
uhorských zajatcov z táborov na Sibíri smerom do strednej Európy, a v dôsledku toho  
zastavenie dopravy československých ešalónov, bolo ďalším výbušným prvkom do 
vzťahov légií a sovietskeho štátu.  Ruský ľudový komisár zahraničných vecí medzinárodnú 
požiadavku víťazných štátov (Ústredných mocností) musel podľa podmienok mierovej 
zmluvy transformovať do vnútroruskej administratívno právnej normy, do príkazu –  
prednostnej dopravy zajatcov týchto štátov.36  Legionári museli týždeň i dlhšie čakať na 
svoju ďalšiu prepravu na železničných staniciach. Mohli iba pozorovať a registrovať  pohyb 
vlakových súprav s prepustenými nemeckými a rakúsko-uhorskými zajatcami, ktorí mali 
právo na prednostnú prepravu. Vedeli pritom, že posilnia režimy, ktoré ujarmovali český 
a slovenský národ. Robili si z toho závery, že ruská sovietska vláda je už nielen pronemecká, 
ale už je priamo podriadená Ústredným mocnostiam. Vytvorilo a posilňovalo sa tým 
presvedčenie, že sovietska vláda, boľševici, chcú vydať československé vojsko Ústredným 
mocnostiam, že proti nim vyzbrojujú práve prepustených Nemcov a Maďarov. Týchto 
zaraďovali do svojich červených gárd a regrutovali z nich osobitné vojenské jednotky, 
podľa sovietov tzv. internacionalistické oddiely, ktoré viedli boje proti legionárom. 
Vytvárala sa tak jedna stránka antagonizmu, „boľševici“ a Čechoslováci. Druhá stránka 
tohto antagonizmu sa tvorila na sovietskej, boľševickej strane vo vzťahu k protisovietskym, 
kontrarevolučným silám.  

Sovietske štátne orgány sa obávali, že na Sibíri sa československé légie môžu s veľkou 
pravdepodobnosťou pripojiť k protisovietskym (kontrarevolučným) silám a môžu odrezať 
Východnú Sibír od západnejšieho vnútrozemia Ruska.  Rozpory pri doprave légií v po-
rovnaní so sovietskymi možnosťami rástli. Zadržiavanie vlakových súprav s legionármi, 
prednostná doprava nemeckých a rakúskych zajatcov, narastajúca vzájomná nepriazeň, an-
tagonizmus – kulminovali v troch udalostiach v Čeľabinsku.

36 Telegram ľudového komisára zahraničných vecí G. V. Čičerina Krasnojarskému sovietu poslancov s príkazom 
o evakuácii nemeckých vojenských zajatcov z Východnej Sibíri a pozastavení pohybu československých 
oddielov, 21. apríl 1918. Moskva. In Č-S korpus (1918 – 1920). Tom 2, c. d., s. 119-120.  
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II. Okolnosti začatia  ozbrojenej konfrontácie 
II.1. Kulminovanie rozporov

Rozpory medzi sovietskymi štátnymi orgánmi a čs. légiami vyvrcholili nasledovnými 
udalosťami v Čeľabinsku: 

a)  incident na železničnej stanici zo dňa 14. mája 1918 viedol k vzbure proti miest-
nym orgánom sovietskeho štátu;

b)  zjazd delegátov československého korpusu (vojenského zboru), resp. zjazd légií 
prijal rozhodnutie o vynútení si transportu aj s použitím zbraní (23. mája 1918);

c)  obsadenie mesta Čeľabinsk oddielmi československého vojska s likvidovaním so-
vietskych (boľševických) orgánov v ňom (26. – 27. mája 1918). 

Incident zo 14. mája 1918 spočíval v tom, že odchádzajúci rakúski a maďarskí zajatci 
svojím úmyselným konaním (hodením železného predmetu do hlavy legionára) spáchali 
vlastne podľa výsledkov tohto konania zločin (delikt) pokusu o vraždu; a skupina legioná-
rov samosúdom, lynčovaním páchateľa tohto deliktu, spáchala trestný čin (zločin) vraždy. 
Proti celkovo štandardnému postupu sovietskej polície vyšetriť tento incident zadržaním 
desiatich legionárov, celá jedna vojenská formácia légií zaútočila na budovu sovietskej po-
lície a proti jej príslušníkom, obsadila niekoľko ďalších budov (poštový úrad, vojenské ka-
sárne, budovu sovietu, t. j. miestneho štátneho úradu), zmocnila sa v meste zbraní, ktoré si 
odniesla do vlaku. Podľa všeobecného vedomia verejnosti, takéto konanie bolo vzburou, 
prudkým, hromadným odporom proti sovietskej štátnej moci, sovietskemu (boľševickému) 
režimu a autorite. Za trestný čin vzbury sa kvalifikovalo aj podľa vtedy platného ruského 
sovietskeho zákonodarstva. Legionári zadržanie svojich bratov považovali za nespravodlivé 
uväznenie. Ultimatívne trvali na ich prepustení. Po uplynutí ultimáta na rozkaz pplk.Vojce-
chovského mesto útokom obsadili. „Uväznení Čechoslováci boli oslobodení… Zmocnili sa 
asi 2 800 pušiek s delostreleckou batériou.“37 Akoby v spravodlivom rozhorčení si legionári 
vzali do svojich rúk zákon, právo. Za okolností, keď na danom teritóriu nepôsobil žiaden 
verejný orgán, z takéhoto konania sa rodí, tvorí, prvotné právo, ktoré sa odvodzuje od prí-
slušného právneho vedomia danej pospolitosti a práva sily. Incident, obsadenie miestnych 
štátnych orgánov, bolo možné považovať aj za sondu, aký je pomer síl medzi sovietskymi 
(boľševickými) štátnymi orgánmi a československými légiami, a ďalej širšou ruskou verej-
nosťou, konkrétne jej postojmi – za kým ide a proti komu.   

Vysvetliť toto konanie legionárov na železničnej stanici a v meste Čeľabinsk možno po-
ukázaním na ich úplnú dezinformovanosť, konanie v návale negatívnych emócií, odplaty.   
Nekonali so znalosťou veci, najmä daného právneho stavu. Panovala dezinformovanosť 
o ich medzinárodnoprávnom postavení podľa Brestlitovskej mierovej zmluvy, neinformo-
vanosť o podmienkach ich transportu ako ho uplatňovala a menila  ruská (sovietska) vláda, 
a tá tieto zmeny robila v závislosti od nemeckého výkladu, resp. nemeckého  diktátu obsahu 
mierovej zmluvy.  Subjektívne vedomie legionárov o spravodlivosti ich konania, boja za 
národnú slobodu, za národný štát narážalo na realitu, na reálny právny stav. Neboli o ňom 
adekvátne uzrozumení. Nemohli a nedokázali potom svoje predstavy, postoje, práva a ná-
roky korigovať, uviesť ich do určitej koexistencie,  ako aj primeranej subordinácie s práv-
nym stavom nemecko-sovietskym a tiež s platnými ruskými zákonmi v Čeľabinsku.  Úplne 
skreslené poznatky mali o stave sovietskeho štátu, o jeho objektívnych možnostiach,  a to 
v situácii počiatkov vojenskej intervencie štátov Dohody,  v pomeroch prvých výbuchov 
občianskej vojny.  Legionári v obavách o vlastný život („zapredali nás Nemcom“), o svojich 
možnostiach, ak sa stanú úplne bezbrannými (odovzdajú všetky zbrane), podliehali dezin-
formovanosti a boli objektom manipulácie vyplývajúcej z tohto psychologického stavu. In-
37 GAJDA, R. Moje paměti. Brno : Nakladatelství Bonus A, 1996, s. 29.
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cident na železničnej stanici v Čeľabinsku proti miestnym sovietskym orgánom sa podarilo 
utlmiť a zažehnať. Sovietske (boľševické) miestne orgány nevyvodzovali z udalosti žiadne 
následky.38 Ale šírili sa už aj kalkulácie, vedomie, že tu môže byť, resp. bude vojna proti 
boľševikom, proti sovietskej vláde. „Legionári tvárou tvár mobilizujúcim internacionalis-
tom telegrafovali ústrediu, že sú pripravení vziať situáciu do svojich rúk.“39

Komunikačne na nich pôsobili aj sily výslovne túžiace a usilujúce sa o vojnu proti soviet-
skemu štátu (boľševikom), ruskí dôstojníci a predstavitelia pravicových, protiboľševických 
síl (kadeti, eseri, menševici aj monarchisti). Spojenie s niektorými poprednými činiteľmi 
légií mali aj diplomati z dohodových štátov.40 Ďalšou  udalosťou v Čeľabinsku bol zjazd de-
legátov československého korpusu (zjazd légií).  Do istej miery bolo prekvapivé, že rozhod-
nutia zjazdu légií sa prijali už na jeho predporade (od 20. mája 1918). A potom na samotnom 
rokovaní zjazdu  légií (v dňoch 22. – 27. mája 1918) sa tieto rozhodnutia už iba potvrdili 
a zverejnili.41 Podľa nich došlo k politickému a vojensko- právnemu prevratu v pravidlách 
a vo vzťahoch vo vojsku. Vo vnútroorganizačných vzťahoch v légiách došlo k prvému pre-
vratu. Týkal sa  určenia nového orgánu, ktorý mal právo rozhodovať o pohybe légií v Rus-
ku. A druhý prevrat nastal v medzinárodnoprávnych vzťahoch medzi československým 
zborom, ako vojskom Francúzska, a ruským sovietskym štátom.  

Usmerňovanie a organizovanie dopravy légií v smere na Vladivostok sa vyňalo z  pôsob-
nosti dovtedajšieho najvyššieho orgánu so všeobecnou právomocou, a to z Odbočky Česko-
slovenskej národnej rady v Rusku (OČSNR), ktorej legitimita bola odvodená od najvyššieho 
orgánu, a to od „Československej národnej rady“ so sídlom v Paríži. Zjazd légií teda obme-
dzil právomoc Odbočky ČSNR a vyňal z nej právomoc riadiť dopravu ešalónov. V tomto 
bode došlo k prevratu, a to tak, že si zjazd légií a ňou zvolený výkonný orgán prisvojil podľa 
svojho rozhodnutia (svojej vôle) tieto právomoci. 

Na zjazde sa vytvoril nový najvyšší riadiaci orgán pre usmerňovanie a organizovanie 
dopravy vojska – Dočasný výkonný výbor, ktorý bol zvolený na zjazde. Na jeho čelo bol 
zvolený Bohdan Pavlů, ktorý bol dovtedy redaktorom novín Československý denník.42 Vo-
jenské jednotky sa mali začať riadiť „vlastným cestovným poriadkom“. Znamenalo to, že 
bez ďalšieho vyjednávania so sovietskou vládou, jej miestnymi orgánmi (s boľševikmi), sa 
mali presúvať po magistrále na Vladivostok. Uprednostňovalo sa pokojné presúvanie, ale 
pripúšťalo sa aj vojenské, ozbrojené presadenie tohto kurzu. A druhá možnosť sa stala v pra-
xi pravidlom,  a to v podstate výlučným pravidlom. Inými slovami sa zjazd českosloven-
38  „Uväznení Čechoslováci boli oslobodení.... Komisári sa väčšinou rozutekali a ostatní boli zajatí. ... Vzhľadom 
na to, že sme sa nechovali k boľševikom nepriateľsky, prišli druhého dňa s nami vyjednávať. Ich rečník pred 
už zahájeným zjazdom (čsl. légií) veľavravnými slovami dokazoval, že len naši spoloční nepriatelia nás chcú 
provokáciou rozoštvať. Prekážky v našej doprave vysvetľoval len technickými nedostatkami a sabotážou 
inteligencie. Inak sa zaväzoval, že sa soviety všemožne pričinia o to, aby sme boli čo najrýchlejšie dopravení 
do Vladivostoku.“ GAJDA, R. Moje paměti, c. d., s. 29-30.
39  Vojaci a ich priami velitelia, … sa snažili politické vedenie presvedčiť, že légie majú voči sovietom 
výhodnejšie vojenské postavenie a pokiaľ budú zbytočne dlho čakať, túto výhodu stratia“. In  BRÁDLEROVÁ, 
D. Vojáci nebo podnikatelé?, c. d., s. 42.
40 Konkrétnosti k tejto problematike uvádzame v II. časti/bod B./písm. c/.
41  Predporady k plánovanému vojenského zjazdu v Čeľabinsku prebiehali v období 20. 5. – 17. 7. 1918. 
Bohdan Pavlů na rokovaní zjazdu dňa 23. 5. 1918 sa ujal slova a „...obratným a emotívnym vyhlásením vyzval 
delegátov k prijatiu rozhodnutia o ďalšom postupe, ktorého obsah bol v podstate známy. Legionári sa rozhodli 
pre boj a de facto pre vyhlásenie vojny sovietskemu Rusku“. BRÁDLEROVÁ, D. Vojáci, c. d., s. 42.  
42  „Zjazd československého vojska vyberá z právomoci odbočky ČSNR riadenie transportu vojska, ktoré je na 
ceste do Vladivostoku a odovzdáva ho dočasnému výkonnému výboru zjazdom zvolenému a splnomocnenému
ním, bez ktorého vedomia nemá nikto právo dávať rozkazy týkajúce sa dopravy“. Citované podľa: 
BRÁDLEROVÁ, D. Vojáci, c. d., s. 43.
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ského vojska uzniesol, že svoj transport budú legionári presadzovať – ozbrojenou cestou, 
zbraňami, priamo a otvorene proti vôli (teda štátnej vôli) tohto sovietskeho (boľševického) 
politického a štátneho útvaru. Zjazd sa ďalej uzniesol, že legionári nebudú svoje zbrane pred 
Vladivostokom odovzdávať. Každý pokus o zastavenie a odzbrojenie légií sa podľa rozhod-
nutia zjazdu  považoval za násilný čin. A adekvátnym spôsobom sa malo naň aj odpovedať.     

Druhé uznesenie zjazdu bolo prevratom v právnom postavení légií. Negovalo sa tým ich 
dovtedajšie postavenie založené na „ozbrojenej neutralite“ vo vzťahu k sovietskemu štátu. 
Rozhodnutie, že nebudú pri doprave rokovať so sovietskou vládou vo svojej podstate  zna-
menalo, že prestali rešpektovať zásadu uznávania sovietskeho štátu všeobecne a uznávania 
jeho zvrchovanosti, špeciálne.  Odmietli  ďalej dodržiavať zásadu lojality ako základnú vo 
vzťahu k sovietskemu (boľševickému) štátu, teda dodržiavať jeho právny poriadok.  Presa-
dzovanie cesty do Vladivostoku vojenskými prostriedkami, zbraňami, znamenalo, že „legio-
nári sa  rozhodli pre boj a de facto vyhlásili vojnu sovietskemu Rusku“.43 V priebehu zjazdu 
teda vypuklo už regulárne nepriateľstvo medzi Čechoslovákmi a boľševikmi, resp. medzi 
légiami a ruským sovietskym štátom44. Dovtedajší stav založený na „ozbrojenej neutralite“, 
sa rozhodnutím zjazdu légií, telegrafovaním tohto rozhodnutia svojim spojencom (štátom 
Dohody), aj  „vojenskému nepriateľovi“, teda vláde (RĽK) RSFSR, zmenil na stav „ozbro-
jeného konfliktu československého zboru s boľševikmi“45, presnejšie so sovietskym štátom.  

Zjazd légií v Čeľabinsku mal viacero rovín. Prípravnú, na ktorej predrokoval obsah uzne-
sení, dohodla sa ďalej jeho organizácia a program.  Na samotnom rokovaní zjazdu sa po 
diskusii prijali pripravené uznesenia. Vystúpenie, resp. povstanie légií v týchto intenciách 
zjazdu légií  malo znaky prípravy, zámerného konania.  Svoj príspevok k začatiu vystúpenia 
zohrali aj  konkrétne osoby, ktoré na jeho odštartovaní participovali.  

A v tomto kontexte zohrala svoju významnú úlohu aj živelnosť, spontaneita légií a legio-
nárov, odvíjajúca sa z prežitých udalostí, nálad a emócií. Vystúpenie malo aj svoju stránku 
skrytú, utajenú, malo svoje pozadie, ktoré vytvorili geopolitické záujmy štátov Dohody a ich 
predstaviteľov, osobností vojenských, ako aj zahraničnopolitických a diplomatických dejov.

Sovietski vojenskí komisári Všeruského výkonného výboru RSFSR kvalifikovali toto ko-
nanie ako povstanie proti sovietskej moci s tým, že dostávajú finančnú podporu od anglickej 
a francúzskej vlády46. Znepokojenie sovietskej vlády vyvolávali najmä faktické a právne 
dôsledky skutočnosti, že sa týmito udalosťami preukázalo, že RSFSR flagrantným spôso-
bom porušila Brestlitovskú mierovú zmluvu a to tak, že na svojom území dovolila prepravu 
ozbrojeného útvaru cudzieho, nepriateľského štátu, a to autonómnej súčasti francúzskeho 
vojska. Vznikol tým právny titul na nemecký ozbrojený zásah (pre aplikovanie retorzií, 
represií a i.)  do jeho vnútorných pomerov a na jeho území.

Zjazd légií dňa 23. mája 1918 oznámil svoje uznesenia Dohodovým spojeneckým misiám 
ktoré sídlili v Moskve, resp. vo Vologde, a ďalej sovietskej vláde47, Odbočke ČSNR, miest-
nym sovietom, na magistrále medzi Čeľabinskom a Irkutskom. 
43  BRÁDLEROVÁ, D. Vojáci, c. d., s. 38.
44 VÁCHA, Dalibor. Horké léto 1918. (Čechoslováci ve víru ruské občanské války). Praha : Epocha, 2018, s. 19.   
45  In Č-S korpus (1918 – 1920). Tom 2, c. d., s. 12.  
46 Telegrafické hlásenie komisárov uralského vojenského okruhu všeruskému výkonnému výboru sovietov 
 RSFSR o zatknutí predstaviteľov Odbočky ČSNR pre Rusko v súvislosti s povstaním zboru a o finančnej 
podpore čs. vojska anglickou a francúzskou vládou. 28. mája 1918. In Dokumenty a materiály k dějinám 
československo-sovětských vztahů. I. díl, c. d., s. 98. 
47 Telegram dočasného výkonného výboru československého rade ľudových komisárov RSFSR, ľudovému 
komisariátu pre vojenské a námorné záležitosti o rozhodnutí snemu čs. vojska nevydávať zbrane a pokračovať 
v ceste do Vladivostoku. 26. mája 1918. In Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských 
vztahů. I. díl, c. d., s. 93. 
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II. 2.  Hlavné faktory vzniku a eskalácie ozbrojeného konfliktu 

Pri hľadaní odpovede na otázku, čo spôsobilo, resp. vyvolalo ozbrojený konflikt medzi 
sovietskou štátnou mocou a čs. légiami a aké hybné sily sa podieľali na jeho eskalácii, mô-
žeme pomenovať štyri hlavné faktory. 

a/ Opatrenia prijaté sovietskymi (boľševickými) orgánmi, ústredným a miestnymi; 
b/ konanie československých legionárov, československých legionárskych orgánov, ich 

prípadné kontakty a väzby na vnútropolitický vývoj v Rusku; 
c/ konanie, kontakty dohodových mocností, ruských protiboľševických síl, ktoré využili 

povstania légií v súlade s vlastnými záujmami;
d/ komunikačné nedorozumenia v spektre faktorov – légie, sovietske orgány, ruské proti-

boľševické sily a mocnosti Dohody. 

K bodu a) 

Opatrenia prijaté sovietskymi (boľševickými) orgánmi, ústrednými, miestnymi

V legionárskej literatúre sa vývoj po zjazde légií v Čeľabinsku opisuje ako stav, keď 
boľševici (červené gardy) ako prví a zradne napadli legionárov, ich ešalóny48. Ďalej sa uvá-
dza, že v tomto období (asi máj – jún 1918), mali ozbrojené útoky légií (s pomerne ľahkými 
a veľkými víťazstvami) prevažne atribúty sebazáchovných akcií, 49 resp. ich údajne možno 
chápať ako boj o vlastný život, nie ako vojenskú intervenciu.50 

O začiatku ozbrojeného konfliktu podáva svedectvo obežník Československého dočas-
ného výkonného výboru vydaný 28. mája 1918 v Čeľabinsku. Podľa jeho textu ústredná 
sovietska moc dňa 25. mája prešla od hrozieb odzbrojenia a postrieľania legionárov k ich 
napadnutiu, a to dokonca za pomoci ozbrojených Rakúšanov a Nemcov na československý 
ešalón neďaleko od Omska, pri Marianovke. Zabili tu 28 legionárov. Odpoveďou Čecho-
slovákov na túto provokáciu bol krátky úder v noci na 27. mája, v dôsledku ktorého naraz 
ovládli všetky najdôležitejšie body od Čeľabinska do Irkutska.51 Dodajme, že je to niekoľko 
stoviek až tisíc kilometrov. Vzhľadom na údaj, že to bol krátky úder, útok museli vykonať 
viaceré ešalóny (vlakové súpravy), nie iba jeden ešalón, a to koordinovane, pod spoločným 
velením, v podstate naraz.   

Predseda Československej národnej rady (ČSNR) a neskôr prezident ČSR Tomáš Garique 
Masaryk charakterizoval okolnosti, ktoré viedli k začatiu ozbrojeného konfliktu vo svo-
jom  rozkaze z 1. augusta 1918, v ktorom legionárom napísal: „zákernicky ste boli napadnutí 
od tých, ku ktorým ste boli lojálni a ktorým ste preukazovali len dobro“.52 Výslovne tu pou-
žil termín, že legionári boli napadnutí. Útočníka, agresora, nepomenoval priamo. Légie sa 
48 Dňa 25. 5. 1918 zaútočili červené gardy a internacionalisti zo zálohy na vlak 6. streleckého pluku  
„Hanáckeho“ pri Marianovke. Nasledovalo prepadnutie čs. vlakov v Irkutku (26. 5. 1918) a Zlatouste  (27. 5. 
1918). In BRÁDLEROVÁ, D. Vojáci nebo podnikatelé?, c. d., s. 39. 
49 Legionári v sebezáchovných akciách dobyli do konca mája 1918 Novonikolajevsk (dnes Novosibirsk),  
Penzu, Čeľabinsk, v júni Samaru, Omsk, Jekaterinburg, Vladivostok. Pozdĺž Transsibírskej magistrály sa 
rozhoreli boje všetkými smermi a do 30. 8. 1918 sa v rukách légií ocitli rozsiahle oblasti Východnej Sibíri od 
Irkutska po Čitu a celá Transsibírska magistrála od Volgy až po Vladivostok. In Tamže, s. 39. 
50 VÁCHA, D. Horké léto 1918, c. d., s. 97. 
51 Obežník Československého výkonného výboru s vysvetlením príčin ozbrojeného vystúpenia 
československých vojsk proti sovietskej moci. 28. máj 1918. Čeľabinsk. In Č-S korpus. Tom 2, c. d., s. 175-176. 
52 Rozkaz prof. T. G. Masaryka československému armádnemu zboru. (Vo Washingtone dňa 1. augusta 1918). 
Por. BENEŠ, E. Světová válka a naše revoluce. (Dokumenty) III. díl, c. d., s. 659. 
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zaviazali byť lojálnymi voči sovietskej vláde, a to v zmluve o podmienkach dopravy z 26. 
marca 1918 a potom v apríli 1918. Záväzok lojality k sovietskej vláde spočíval v rešpektova-
ní jej zvrchovanosti, dodržiavaní jej zákonov a predpisov na území Ruska. V kontexte týchto 
skutočností možno usudzovať, že T. G. Masaryk mal na mysli RĽK RSFSR, teda boľševi-
kov. Vo svojich spomienkach a úvahách vydaných v roku 1925 (s odstupom siedmich rokov) 
uviedol: „Naše boje na Sibíri neboli žiadnou intervenciou proti boľševikom; nevznikli zo 
žiadnej politiky intervenčnej, ale z uvedených príčin, ktoré nás nútili k obrane.“53 Ako re-
levantné príčiny tu uviedol, že boľševici proti légiám ozbrojili nemeckých zajatcov a ďalej, 
že príčinou bojov, vystúpenia légií, bol aj nerozumný a zradný postup českých boľševikov, 
ktorí vstúpili do červených internacionálnych oddielov. Domnievame sa, že s týmito argu-
mentmi Masaryka možno polemizovať. Povstanie légií sa začalo, podľa rozličných tvrdení, 
už 23., či 25., resp. 26. mája 1918. Nie je to v súlade ani s jeho memorandom o Rusku, ktoré 
napísal 10. apríla 1918 v Tokiu, po ceste z Moskvy do Vladivostoku. Uviedol v ňom, že „ni-
kde na Sibíri (od 15. marca do 2. apríla) som nevidel ozbrojených nemeckých a rakúskych 
zajatcov...“54

 „K ozbrojeniu nemeckých a rakúskych zajatcov muselo vzhľadom na toto tvrdenie prísť 
neskôr,  na prelome mája a júna 1918. Nemohli byť preto nasadení už v tretej dekáde mája 
proti légiám. 

Hodnovernejšie a s najväčšou pravdepodobnosťou pravdivé sú údaje obsiahnuté v me-
morande velenia légií, t. j. Dočasného výkonného výboru, z 5. júna 1918 adresované fran-
cúzskej vláde. Za bezprostrednú príčinu začatia vojenských operácií označil Výbor útok 
boľševických síl na československý vlak v  Marianovke (železničnej stanici pri meste Omsk) 
dňa 25. mája 1918.“55

Útok sovietskeho (boľševického) štátu na légie (československé vojsko) podľa tohto stano-
viska o začatí vojnového nepriateľstva mal spočívať v tom, že koncom mája 1918 rozkáza-
la sovietska vláda úplné odzbrojenie a rozformovanie československého armádneho zboru. 
Proti tomu sa uzniesol zjazd zástupcov légií dňa 23. mája 1918 v Čeľabinsku nevydať zbrane 
a dopraviť sa do Vladivostoku podľa „vlastného poriadku“.56  Dané uznesenie zjazdu légií 
nebolo podľa tohto zdôvodnenia vypovedaním poslušnosti, ale možno povedať, že to bolo 
vypovedanie vojny sovietskym orgánom.  Tvrdí sa, že z právneho hľadiska toto konanie malo 
znaky zákonnej obrany.  Vyhlásenie zjazdu légií, ktoré zaslali RĽK, neobsahuje ani zmien-
ku, že sa légie cítia byť ohrozené vo svojom jestvovaní. A ďalej sovietska vláda rozhodla 
o úplnom odzbrojení légie dňa 9. apríla 1918, nie koncom mája 1918.57  Nerozkázala však, 
aby sa realizovalo úplné „rozformovanie“ légií. Nariadila prepravu iba po malých častiach 
a s prestávkami. Do konca mája sa malo uskutočniť „úplné odzbrojenie“ légií. Malo sa tak 
stať podľa ustanovení Brestlitovskej mierovej zmluvy, nie podľa svojvoľných a zlomyseľ-
ných rozkazov sovietskej vlády. Stanovisko T. G. Masaryka („zákerne ste boli prepadnutí“), 
možno povedať, že trpelo určitým stupňom dubióznosti. Možno dodatočne malo zdôvod-
niť oprávnenosť konania légií, začatia ozbrojeného konfliktu. Masaryk vedel a opisoval, že 
Moskva po Brestlitovskom mieri nesmela mať na ruskom území žiadne protinemecké ozbro-

53  MASARYK, T. G. Světová revoluce, c. d.,  s. 327.
54  Tamže. 
55 BRÁDLEROVÁ, D. Vojáci nebo podnikatelé?, c. d.,  s. 47. 
56 Por.: Ottova encyklopedia nové doby: Díl 2., strana 1098, Subheslo: 40. Československá republika – 
československé legie – ruské. 
57 Telegram ľudového komisára pre národnostné záležitosti J. V. Stalina predsedovi výkonného výboru 
jenisejského gubernského sovietu G. J. Vejnbaumovovi o presune čs. ešalónov po častiach na východ. Dňa 9. 
apríla 1918 Moskva. In Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů. I. díl, c. d., s. 70. 
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jené sily.58 Nezohľadňoval však túto skutočnosť pri odzbrojovaní légií ani pri ich transporte, 
keď ruské sovietske orgány, priamo RĽK, nedodržiavali, ale priamo obchádzali toto ustano-
venie mierovej zmluvy. Pokúšali sa o kompromisy, ale keď ich Nemecko prostredníctvom 
svojho vyslanca  zahnalo do kúta, museli plniť jeho podmienky ultimatívneho typu.  

Podľa intepretácií mierovej zmluvy, ktorú urobil a uplatňoval vyslanec Nemeckej ríše, 
W. Mirbach, mali byť československé vojská úplne odzbrojené a nemohli sa dopravovať 
ani v skupinách, ale iba ako jednotlivci. Názory a  stanoviská vedenia légií, aj T. G. Ma-
saryka, boli akoby v súlade so zámerom, aby sovietsky štát bol pre neplnenie mierovej 
zmluvy potrestaný tým, že Nemecko obnoví vojnu proti nemu. Podľa mocností Dohody mal 
byť pravdepodobne sovietsky štát takýmto spôsobom potrestaný za uzavretie separátného 
mieru s mocnosťami Trojspolku, za vystúpenie z aliancie mocností Dohody za to, že zrušil 
východný front proti Nemecku. 

O tom, aké to boli príčiny, ktoré nútili legionárov k obrane (dokonca aj „k obrane úto-
kom“),  možno zistiť z údajov v legionárskej literatúre. Za príčiny vystúpenia légií sa 
označoval nemecký vplyv a nátlak, ďalej agitačné intrigy československých  komunistov, 
provokácie nemecko-maďarských vojakov a politická krátkozrakosť i nelojálnosť sovietov.  
Tvrdenia  o tom, že k povstaniu légií došlo potom ako boli napadnuté boľševikmi, nadobudli  
relevanciu oficiálnych a v podstate nespochybniteľných  tvrdení reprezentantov štátu, ČSR, 
a to takmer politickej validity a štátnej doktríny. Základné encyklopédie medzivojnového 
obdobia Československa, Masarykův slovník naučný59, Slovník veřejného práva českoslo-
venského 60,  a ich príslušné heslá o československých légiách obsahovali v podstate rovnaké 
hodnotenia týkajúce sa príčin a okolností vystúpenia, resp. povstania légií v Rusku.  V tom-
to zmysle a kontexte potom platili a pravdivými boli tvrdenia, že tieto akcie légií neboli 
útokom, ale obranou a mali prevažne atribúty sebazáchovných akcií legionárov,61 resp. ich 
údajne možno chápať ako boj o vlastný život, nie ako vojenskú intervenciu.62 

Za rozbušku nepriateľstva a za príčinu začatia ozbrojeného konfliktu sa v českej a sloven-
skej historickej literatúre až na výnimky považuje rozkaz ĽK vojenstva L. D. Trockého z 25. 
mája 1918.  Vyvolal, resp. mal vyvolať a spôsobiť začiatok nevyhnutných sebazáchovných 
akcií, záchrany vlastného života legionárov. Z časového hľadiska, podľa termínov, je však 
medzi rozhodnutím „zjazdu légií“ (23. 5.) a telegramom  L. D. Trockého dvojdňový rozdiel. 
Vyvoláva to pochybnosti o tom, ktoré konanie bolo príčinou a ktoré následkom. 

Na telegram dočasného výkonného výboru československého vojska, o tom, že si „pre-
sadí cestu do Vladivostoku aj ozbrojeným konaním“, ktorý tento zaslal RĽK a jeho rezortu 
vojenstva dňa 23. mája 1918,  odpovedal ľudový komisár vojenstva L. D. Trocký, nie priamo, 
nie výslovnou odpoveďou, ale obsahovo korešpondujúcim telegramom zaslaným o dva dni 
neskôr, teda 25. mája 1918. Miestnym sovietom v ňom prikázal „... okamžite odzbrojiť Če-
choslovákov; každý nich ktorý bude zadržaný ako ozbrojený na železnici musí byť na mieste 
zastrelený, každý ešalón, v ktorom bude aspoň jedna osoba ozbrojená musí byť vylúčený 
z dopravy a vojaci vezúci sa v ňom majú byť zatvorení do zajateckého tábora.... S čestnými 
Čechoslovákmi, ktorí odovzdajú zbrane a podriadia sa sovietskej moci (štátu) treba za-

58 MASARYK, T. G. Světová revoluce, c. d., s. 327.
59  Por. Masarykův slovník náučný. Díl IV.  Praha 1929, s. 375-376.   
60  Slovník veřejného práva československého, sv. II. Brno 1932, s. 441. 
61 Legionári v sebazáchovných akciách dobyli do konca mája 1918 Novonikolajevsk (dnes Novosibirsk), 
Penzu, Čeľabinsk, v júni Samaru, Omsk, Jekaterinburg, Vladivostok. Pozdĺž Transsibírskej magistrály sa 
rozhoreli boje všetkými smermi a do 30. 8. 1918 sa v rukách légií ocitli rozsiahle oblasti Východnej Sibíri od 
Irkutska cez  Čitu,  resp.  celá Transsibírska magistrála od Volgy až po Vladivostok. In Tamže, s. 39. 
62  Kľúčový Čečkov rozkaz o československých oddieloch v Povolží ako spojeneckého predvoja (6. júla 1918).
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chádzať ako s bratmi a preukázať im všemožnú pomoc a podporu. Všetkým železničiarom 
treba oznámiť, že ani jeden ozbrojený vagón s Čechoslovákmi nemá pokračovať v ceste na 
východ.“63 Taký bol autentický obsah telegramu L. D. Trockého. Vykonával rozhodnutie 
RĽK RSFSR už z apríla 1918, podľa ktorého mali byť legionári úplne odzbrojení. Pripojil  
k nemu  hrozbu trestom, ktorý bol pravidlom vo vojnovom stave za porušenie rozkazu, a to 
trestu smrti, ktorý sa mal aplikovať voči vojakovi, ktorý bude zadržaný so zbraňou.  A za-
držaní a zatvorení do zajateckých táborov  mali byť práve tí a iba tí legionári vo vlakoch, 
v ktorom bol zadržaný legionár so zbraňou. Nie sú pravdivé také výklady tohto telegramu L. 
Trockého, podľa ktorých sa legionárske jednotky mali rozpustiť a bolo treba zastreliť alebo 
poslať do koncentračného tábora každého legionára, ktorý by sa protivil splniť tento rozkaz. 
Nebolo to tak. Trestom smrti sa hrozilo konkrétnej osobe, individuálne určenému legionáro-
vi, a menovite tomu, ktorý bude zadržaný so zbraňou v ruke. Hrozba vykonania absolútneho 
trestu bola drakonická. Používala sa na frontovej línii, ako aj na miestach, kde bol vyhlásený 
vojnový stav alebo štatárium (stanné právo). Možno radikálnejšie a hrozivejšie pôsobila 
sankcia zadržania a zatvorenia do zajateckých táborov tých legionárov, ktorí sa budú na-
chádzať vo vlakoch, kde zadržia vojaka so zbraňou. Takýto trest sa mohol pochopiť tak, že 
mal povahu kolektívnej zodpovednosti (viny) a uplatňoval sa podľa konštrukcie objektívnej 
zodpovednosti. Nebolo treba takýmto vojakom podľa týchto ustanovení dokazovať, že kona-
li úmyselne, t. j., že vedeli, čo robia a chceli tak konať. Za najzávažnejšiu hrozbu možno po-
važovať príkaz daný železničiarom, že ani jeden ozbrojený vagón s Čechoslovákmi  nesmie 
pokračovať v preprave na východ. Zakazovalo sa tým to, po čom legionári bytostne túžili 
a čo požadovali. Zákaz pohybu ešalónov na Vladivostok, uplatnenie tohto trestu spočívalo 
vlastne v implementácii ustanovenia z Brestlitovského mieru, ktorý nadiktovalo Nemecko 
a jeho spojenci ruskému sovietskemu štátu. Hrozbou za nedodržanie jeho ustanovení soviet-
skym štátom bolo obnovenie vojnových akcií Ústredných mocností proti nemu. 

L. D. Trocký v správe vydanej až po uplynutí týždňa od vystúpenia légií, a to 30. mája, 
uviedol aj ďalšie príčiny svojho rozhodnutia proti transportom légií. Prepravu légií  zne-
možnil podľa Trockého jednak výsadok japonských vojsk vo Vladivostoku a povstanie se-
menovských bánd (kozákov atamana Semjonova) na Ďalekom východe. Ľudový komisár 
sa obával, že by légie mohli byť použité na odrezanie celého územia Ďalekého východu od  
Sibíri a od európskej časti Ruska, resp. priameho zapojenia legionárskeho vojska do tohto 
povstania. Ako alternatívny cieľ dopravy uvádzal miesto Vladivostoku zamŕzajúci prístav 
na severe Ruska, a to Archangeľsk64. O tejto zmene cieľa dopravy, rozšírenej aj o Mur-
mansk, rokoval L. Trocký s predstaviteľmi O ČSNR v Rusku, P. Maxom a Čermákom, ako 
aj s anglickým diplomatom B. Lockhartom. Usiloval sa o dosiahnutie sľubu a zmluvy od 
francúzskych a anglických inštitúcií, aby sa získal potrebný počet lodí na prepravu légií 65.  
O tejto možnosti už začiatkom mája hovorili aj spojenci Dohody. Legionári túto alternatívu 
odmietali a obávali sa, že sú za ňou nečestné úmysly sovietskej vlády, a to légie rozdeliť 
a ľahšie ovládnuť.  

Kapitán R. Gajda v svojich spomienkach uviedol, že o ozbrojenom vystúpení légií (po-

63  Príkaz ľudového komisára vojenstva L. D. Trockého všetkým sovietom a vojenským komisariátom na 
ceste československého zboru odzbrojiť Čechoslovákov a v prípade preukázania odporu poslať do táborov pre 
vojenských zajatcov. 25. máj 1918. In Č-S  korpus (1918 – 1920). Tom 2, c. d., s. 153.  
64 Por. Správa ľudového komisariátu pre vojenské a námorné záležitosti RSFSR o povstaní československého 
zboru. In Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů. 1917 – 1921. Praha : Academia, 
1975, c. d., s. 103.  
65  Odpovede ľudového komisára vojenstva a námorníctva L. D. Trockého na otázky predstaviteľov Česko- 
slovenského zboru V. Neuberta o česko-slovenskom probléme. 31. máj 1918. In Č-S korpus (1918 – 1920). 
Tom 2,  c. d.,  s. 191-194. 
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vstaní) proti boľševikom sa rozhodlo už na zjazde légií 23. mája prijatím uznesenia o pre-
prave légií do Vladivostoku „stoj čo stoj“ aj vojenskou cestou. Dočasný výkonný výbor zvo-
lený na zjazde v mene vojska uložil veliteľom plukov vypracovať plán vojenských operácií. 
Rozhodlo sa, že velitelia plukov sa majú vrátiť k svojim útvarom, majú pripraviť príslušné 
inštrukcie a vojenské vystúpenie začať „asi za 5 dní“, a to po celej línii železnice. Vrátil 
som sa z Čeľabinska do Novonikolajevska s úmyslom vystúpiť so zbraňou v ruke, „ až sa 
vierolomnosť boľševikov a ich úmysel zničiť nás alebo vydať Nemcom znova potvrdí“.  Tele-
gram Trockého s inkriminovaným obsahom si prečítal až potom, keď sa z Čeľabinska vrátil 
do Novonikolajevska.66 Teda rozhodnutie, úmysel, a to priamy (chcem zaútočiť so zbraňou 
v ruke, viem že to bude ozbrojený útok proti boľševikom, proti vojakom červenej gardy, pro-
ti predstaviteľom miestnych sovietskych štátnych orgánov) toto rozhodnutie R. Gajda prijal, 
mal ho zafixované ešte predtým ako sa zoznámil s inkriminovaným telegramom L. Trocké-
ho. Rozhodnutý bol tento úmysel a vôľu vyjadriť v rozkaze pre svojich vojakov. Nečakal ani 
na potvrdenie ďalšej vierolomnosti boľševikov.  Hneď po príchode na svoj veliteľský post 
prijal príslušné opatrenia, inštrukcie na začatie ozbrojeného útoku. 

Koncom mája 1918 doručili R. Gajdovi aj telegram od P. Maxu, splnomocnenca Masa-
ryka z Odbočky ČSNR v Rusku, z Moskvy. P. Maxa žiadal, aby vojská okamžite prerušili 
boj proti boľševikom. Dokonca nariaďoval, aby hlavní vinníci boli vydaní boľševickým 
úradom na potrestanie. Telegramom zaslaným  R. Gajdovi mu oznámil, že bude postavený 
pred poľný súd.67 

Vojenské velenie légií, osobne R. Gajda, tento telegram od P. Maxa odmietlo z dvoch dô-
vodov: zjazd légií v Čeľabinsku čiastočne suspendoval právomoci O ČSNR v Rusku. Práve 
pre túto skutočnosť neuznával R. Gajda právomoc tohto orgánu, a ani právomoc P. Maxu ro-
biť takého rozhodnutia.  Zjazd légií právomoc O ČSNR suspendoval iba v jednej veci, v zá-
ležitosti riadenia prepravy légií. V ostatných veciach právomoci O ČSNR zostali nedotknu-
té. Dočasný výkonný výbor légií, zvolený na zjazde, si svoje právomoci svojvoľne rozšíril 
aj na vedenie ozbrojených vojenských operácií. Konkrétne ich vykonávali štyria velitelia 
plukov a do tejto miery ich svojvoľne  uplatňoval aj kapitán R. Gajda. Vo vzťahu k príka-
zom P. Maxu argumentoval tým, že pre légie sú záväzné len rozhodnutia zjazdu légií a ním 
zvoleného dočasného výkonného výboru. Navyše, R. Gajda prikázal všetkým oddielom, 
ktoré mu boli zverené zjazdom, aby príkazy prof. P. Maxu nesplnili a poslúchali len príka-
zy vojenského veliteľa, t. j. jeho ako veliteľa pluku. Príkaz P. Maxu  odmietol R. Gajda  aj 
vzhľadom na to, že jeho vojenské útvary v momente doručenia telegramu s týmto príkazom 
už ovládali mnohé mestá. Dodal k tomu argument povahy kategorického imperatívu, že za 
ovládnutie týchto miest zaplatil krvou spolubojovníkov. Prvoradé podľa neho bolo posilňo-
vať dosiahnuté vojenské postavenie. V tejto udalosti sa prejavil rozpor a nejednota vo vedení 
légií, a to medzi vedením politickým (O ČSNR v Moskve) a vedením vojenským (dočasný 
výkonný výbor). Prebiehajúci ozbrojený konflikt vedený légiami dosiahol už značný stupeň, 
a zastaviť ho a vrátiť do východiskového stavu nebolo reálne a ani sa nepodarilo. Radoví  
legionári po niekoľkotýždňovom prerušení a zastavení transportu ešalónov, a ďalej vzhľa-
dom na presvedčenie, že túto situáciu spôsobili temné zámery sovietskej vlády proti nim, 
akceptovali začatie povstania. Vo vedomí sa im zafixovalo presvedčenie, že ich povstanie je 
spravodlivé,  oprávnené, utvrdzovali sa v názore a v stanovisku, že boli napadnutí. 

Aj v priamom telefonickom spojení s vojenským komisárom Západnej Sibíri sa P. 
Maxa obrátil s výzvou na légie, a to v mene prof. Masaryka, zastaviť okamžite všetky 

66 GAJDA, R. Moje paměti, c. d., s. 30-31.
67 Tamže,  s. 32. 
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konflikty a zachovávať úplný pokoj. Dodal, že „to nám radí aj francúzska vojenská misia“. 68  
Légie o príčinách svojho vystúpenia proti sovietskemu štátu a o tom, že boľševici sú 

zodpovední za tento ozbrojený konflikt, informovali širšiu verejnosť niekoľkokrát. Dňa  
28. mája prvýkrát uviedli v písomnom letáku pre verejnosť, že boli zákerne napadnutí  pri 
Marianovke, neďaleko Omska. Urobili tak aj dňa 1. júna 1918 – vo výzve zjazdu zástupcov 
československých vojsk k občanom Ruska. Opätovne tvrdili, že boli donútení vojensky vy-
stúpiť a bojovať proti sovietskemu štátu. Za dôvody povstania označili Brestlitovský mier 
– ktorým podľa nich sovietska moc zapredala československú a ruskú revolúciu imperá-
torom z Berlína a Viedne. Sovietska moc vraj konala podľa príkazov autokratov (cisárov) 
týchto mocností a robila všestranné prekážky pre prejazd československých légií. A nako-
niec tvrdili, že komisár L. D. Trocký prikázal odzbrojiť československé útvary, rozpustiť 
a postrieľať ich, odviesť a zatvoriť do táborov vojnových zajatcov. Sovietske vojská potom 
zradne napadli československé ešalóny na viacerých miestach: pri Marianovke 69, Irkutsku, 
Zlatouste, Serdobsku, Penze a inde. Po týchto aktoch násilia boli légie donútené vystúpiť na 
záchranu svojho jestvovania, na ochranu československej revolúcie. 

Vo výzve boli spolu  s  týmito opísanými sebazáchovnými  konaniami, konaniami v nut-
nej obrane, možno v krajnej núdzi, uvedené aj ďalšie výsledky ich činnosti, ktoré mali pova-
hu vedľajších či sprievodných javov. Za pomoci československých vojsk celé oblasti Sibíri, 
Priuralska a Povolžia zvrhli sovietske jarmo, ktoré sa podľa výzvy légií opieralo výlučne 
o nemeckých a maďarských nájomníkov (žoldnierov).  A na spomenutých územiach, ktoré 
oslobodili légie, sa organizovala nová štátna moc, formovala sa nová armáda, zavádzal sa 
správny ekonomický poriadok. Bolo to na rozdiel, či v protiklade s tzv. vojnovým komuniz-
mom, ktoré nadekrétoval sovietsky boľševický štát od marca 1918.

Vo výzve, či prevolaní k občanom Ruska – sú teda zhrňujúcim spôsobom vymenované 
všetky okolnosti, príčiny, ktoré vytvoril sovietsky štát, jeho štátne orgány ústredné, regio-
nálne i miestne – ktoré nemotivovali iba, ale priamo donútili československé vojsko povstať 
proti nim. V krátkom čase, od 25. mája do 1. júna 1918, sa pôvodná lokálna vzbura, vyplýva-
júca z ťažkostí prepravy légií, z odzbrojovania, vykryštalizovala do  ozbrojeného konfliktu 
na rozsiahlom území Ruska.  

Už druhý deň po prepadnutí československého ešalónu pri Marianovke, na ktoré légie dali 
energickú odpoveď v podobe dobytia Novonikolajevska a ovládnutia všetkých najdôležitej-
ších miest na trati od Čeľabinska do Irtkuska,  uzatvorili legionári na naliehanie francúz-
skeho a amerického generálneho konzula dňa 27. mája prímerie s boľševikmi. Veliteľ zboru, 
ruský generál V. N. Šokorov, prikázal R. Gajdovi nevystupovať, nepokračovať v povstaní 
a v prípade neuposlúchnutia mu hrozil poľným súdom. Vtedy kapitánovi R. Gajdovi hrozili 
poľným súdom (a zastrelením) dve osobnosti a hodnostári, a to: veliteľ zboru Šokorov, ako 
aj predstaviteľ O ČSNR  v Moskve, P. Maxa. Hrozby poľným súdom sa ukázali ako plané. 
K povstaniu sa nepripojil (hneď, resp. určitý čas) ani generál M. K. Diterichs, ktorý bol už so 
14-tisícmi legionármi vo Vladivostoku.70 Rozkaz na povstanie légií nedal teda veliteľ čes-
koslovenského zboru generál Šokorov. Vlastne on ho zakázal a hrozil prísnymi vojenskými 
trestami za vystupovanie a pokračovanie v povstaní. 

68 Zápis rozhovoru uskutočneného na základe priameho telefonického spojenia medzi komisárom čs. zboru  
P. Maxu s vojenským komisárom Západnej Sibíri S. A. Fursovým o ozbrojenom vystúpení československých 
ešalónov pod velením kapitána R. Gajdu a plukovníka S. N. Vojcechovského. 29. mája 1918. Moskva – Omsk. 
In Č-S korpus (1918 – 1920). Tom 2, c. d.,  s. 181-183.
69 Por. „Provolání dočasného výkonného výboru, adresované: Všetkým, všetkým o dôvodoch vystúpenia proti 
sovietom a o neutralite pri vnútorných ruských sporoch“. V Čeľabinsku dňa 28. mája 1918. In BENEŠ, E. 
Světová válka a naše revoluce. (Dokumenty). III. díl, c. d. s. 643-644.
70 GAJDA, R. Moje paměti, c. d.,  s. 34. 
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Spojenecké misie pôvodne tiež vystupovali proti povstaniu legionárov. Za  svoje zákroky 
proti vystúpeniu légií sa ospravedlnili  až v polovici júna 1918, teda mesiac po ich vystúpení. 
Zdôvodnil to tým, že vojenské misie spojencov v Rusku mali presné inštrukcie, ktoré im 
predpisovali nezasahovať do vnútorných záležitostí Ruska. Ospravedlnenie bolo spojené 
s oznámením, že spojenci sa  rozhodli zmeniť svoju politiku a aktívne vystúpiť na Sibíri. 
Dočasný výkonný výbor légií 71 v Čeľabinsku o tom informoval dňa 21. júna 1918 major  
A. Guinet, francúzsky zástupca v štábe československého zboru, resp. predstaviteľ vojen-
skej misie. Všetky spojenecké vlády ho súčasne splnomocnili poďakovať sa českosloven-
skému vojsku za jeho vojenské činy. „Vystúpenie Čechoslovákov, ktoré bolo síce trochu 
predčasným, je dnes tiež výrazom politiky spojencov, takže československá armáda sa javí 
dnes avantgardou spojeneckých vojsk, ktoré pribudnú na Sibír k aktívnej účasti už koncom 
tohto mesiaca.“ 72 

Právna a politická prekážka nezasahovať do vnútorných pomerov Ruska tak odpadla, za-
nikla. A to rozhodnutím spojeneckých vlád. Do vnútorných pomerov v Rusku zasiahli čes-
koslovenské légie, a to preto, že boli do toho donútené politikou a realitou sovietskeho štátu. 
Takýto bol kontext začatia ozbrojenej konfrontácie, útoku červených gárd sovietskeho štátu 
(boľševikov), vojenského zákroku proti československým legionárom, resp. légiám.  Právne 
by sa takéto donútenie mohlo kvalifikovať ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť takéhoto 
konania, a to podľa dvoch inštitútov – a to – nutnej obrany a krajnej núdze.  

K bodu b) 
Konanie československých legionárov, československých  legionárskych orgánov, ich 
prípadné kontakty s vnútropolitickým vývojom v Rusku

Rozhodnutie zjazdu légií v Čeľabinsku (23. 5. 1918) vynútiť si voľnú cestu pre légie aj 
proti vôli sovietskej (ruskej) vlády (RĽK – RSFSR) bez rokovania s ňou, a to ozbrojenou 
vojenskou silou, nebolo iba uznesením deklaratórneho významu. Malo väčší význam a re-
levanciu. Légie tým oznámili, že ukončili svoj status ozbrojenej neutrality a prešli k začatiu 
vojnových akcií proti sovietskej (boľševickej) vláde. Vyhlásili jej de facto vojnu. Vytvori-
li tým z aspektu československého vojska politický, a z hľadiska prejavu vôle légií a jeho 
najvyššieho orgánu, teda zjazdu légií, aj právny základ, legionársko-právnu platformu pre 
(podľa sovietskeho, boľševického slovníka) kontrarevolučné povstanie, resp. pre  kontrare-
volučnú vzburu. V apríli až v máji 1918 sa najväčší počet zoskupení legionárskych vlako-
vých súprav (ešalónov) zdržiaval v oblasti miest Penza – Syzraň – Samara (8-tisíc vojakov, 
veliteľ poručík S. Čeček), potom na území Čeľabinsk – Miassa (8, 8-tisíc vojakov, veliteľ 
plukovník S. N. Vojcechovský) ďalej v Strednej Sibíri to bola oblasť v Nikolajevsku (Novo-
sibírsk), na stanici Tajga (4,5-tisíc vojakov, veliteľ R. Gajda) a vo Vladivostoku (okolo 14-ti-
síc vojakov, veliteľ M. K. Diterichs) a napokon na Západnej Sibíri, to bolo úsek magistrály 
od Omska cez Petropavlosk do Kurganu (veliteľom bol kapitán J. Syrový). 

Podľa diplomatickej nóty ľudového komisára  zahraničných vecí RSFSR G. V. Čičerina, 
ktorú zaslal diplomatickému zástupcovi Veľkej Británie, generálnym konzulom Francúz-
ska, USA a Talianska v Moskve dňa 12. júna 1918,  sa československé povstanie začalo  
26. mája 1918 v Čeľabinsku. Povstanie sa začalo podľa tejto nóty tým, že legionári obsadili 
nádražie, mesto, ukoristili zbrane, uväznili predstaviteľov miestnych úradov a na požia-

71 Prítomní boli: Major Guinet, gen. Šokorov, pluk. Vojcechovský, Richter, Bém, Závada, David, Ježek, 
Kysela. Zápis o schôdzi Výkonného výboru dňa 21. júna 1918.  In HOLOTÍK, Ľ. Štefánikovská legenda 
a vznik ČSR. Dokumenty. (Druhé doplnené a opravené vydanie). Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1960, s. 465. 
72  ZMRHAL, K. O samosprávu a demokracii v sibířske armádě. Praha 1923, s. 214-215.
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davku prerušiť nepokoje a odzbrojiť sa, odpovedali paľbou na sovietske vojenské jednotky. 
Povstanie pokračovalo tým, že Čechoslováci obsadili Penzu, Samaru, Novonikolajevsk, 
Omsk a iné mestá73.  Akcia légií mala znaky vojenského povstania, obsadením strategických 
bodov v meste, ďalej politického povstania likvidovaním miestnych úradov štátu, streľbou 
do sovietskych vojenských jednotiek. A pokračovali v takomto konaní obsadením ďalších 
miest, t. j. ozbrojený konflikt sa neskončil jednou akciou, naďalej trval a pokračoval.   

V dokumentoch možno nájsť dva rozdielne údaje o vystúpení československého vojska 
proti sovietskemu štátu, a to – 25. máj 1918 (zákerný útok boľševikov na československý 
ešalón pri stanici Marianovka).74 Druhým dátumom – bol 26. máj 1918, obsiahnutým v dip-
lomatickom dokumente rezortu zahraničných vecí RSFSR, keď došlo k útoku na mesto 
Čeľabinsk a k zvrhnutiu miestnych sovietskych (teda štátnych) orgánov (úradov). Obe ko-
nania boli útokom na život a zdravie príslušných osôb, legionárov, resp. boli útokom proti 
miestnej sovietskej štátnej moci a správy. V druhom prípade v tomto konaní bol zreteľný 
zámer, výslovný úmysel napadnúť sovietske štátne inštitúcie, konať proti tomuto štátu, a to 
priamo na jeho území.  Rozhodnutie zjazdu légií z 23. mája 1918 o „postupovaní vojenským 
spôsobom do Vladivostoku“ začlenil kapitán R. Gajda ako zvolený člen dočasného výkon-
ného výboru (ktorý prevzal na seba  časť právomoci OČSNR v Moskve, konkrétne riadenie 
dopravy légií) a súčasne ako veliteľ ešalónov na východ od Nikolajevska, dňa 25. mája 1918, 
do inštrukcie svojim podriadeným legionárom obsadiť ešte v noci Novonikolajevsk, Ču-
lym, Barabinsk a na druhej strane prikázal obsadiť ďalšie miesta na železnici až po stanicu 
Mariinsk.75 Týmito vojenskými akciami légií sa začalo povstanie, reálne ozbrojené obsade-
nie vymenovaných železničných staníc. Začalo sa ešte skôr, ako bol boľševikmi „zákerne 
prepadnutý legionársky ešalón pri Marianovke“.  K týmto vojenským udalostiam došlo na 
miestach Novonikolajevsk (Novosibirsk) a Marianovka, ktoré boli a sú od seba vzdialené 
stovky kilometrov. 

V dňoch 26. až 27. mája 1918 obsadili legionári, tentoraz ako početné útvary českoslo-
venského vojska, už druhýkrát mesto Čeľabinsk. Urobili tak po dlhšej príprave  a obchvate 
objektov červenej gardy, obsadili celé mesto, a to na trvalejšie obdobie.  V týchto dňoch 
légie na omskom fronte zabrali významné miesta, a to Kainsk, Novonikolajevsk a Mariinsk. 
O niekoľko dní obsadili, ale až po ťažkých bojoch trvajúcich temer týždeň, aj mesto Penzu 
a stanicu Rtiščevo. Dočasný výkonný výbor československého vojska zaslal všetkým eša-
lónom légií, aj tým, ktoré už doputovali do cieľa transportu do Vladivostoku, rozkaz, aby 
sa vrátili späť na západ. Tri rozdelené časti, súpravy ešalónov, východné a stredosibírske 
sa mali spojiť a ďalej zjednotiť aj so západnou skupinou légií, ktorá obsadila niekoľkoki-
lometrový most cez Volgu blízko Samary. Vystúpenie légií, resp. ich povstanie sa začalo 
v podstate v rovnakom čase na všetkých úsekoch, vo všetkých oblastiach, na ktorých boli 

73 Nóta ľudového komisára zahraničných vecí RSFSR G. V. Čičerina diplomatickému zástupcovi Veľkej 
Británie v Moskve B. Lockhartovi. In Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů.  
I. díl, c. d., s. 129.
74 Marianovka (pri Omsku) je považovaná za miesto, kde boľševici (červené gardy) zaútočili prvýkrát na 
československé légie, prepadli vlak 6. pluku bez varovania. Všeobecne sa to považuje za začiatok vojnovej 
konfrontácie légií a sovietskeho štátu. Ďalej je to hlavný (korunný) dôkaz aj podľa T. G. Masaryka, že vojnovú 
konfrontáciu začali boľševici. „Výsledkom dvojhodinového boja bolo 18 padlých legionárov a 9 ranených. 
Napriek tomu, že legionári nebolo vôbec pripravení na prepadnutie, boľševikov odrazili. Ťažko bol ranený tiež 
veliteľ vlaku podkapitán Ulrich. Zato však straty boľševikov padlých a ranených boli omnoho väčšie – vraj 
viac ako poldruhastomužov. Iba zajatcov bolo 120. „Možno pochopiť, že Maďarov naši vo svojom rozhorčení 
do zajatia nebrali.“  In GAJDA, R. Moje paměti, c. d., s. 48. 
75 Výňatok z inštrukcií kapitána R. Gajdu veliteľom československých ešelónov na východ od Nikolajevska 
o začatí povstania. In Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů. (1917 – 1921). 
 I. díl, c. d.,  s. 85.
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práve rozmiestnené ešalóny s legionármi. Nebolo zahájené iba útokom a obsadením Čeľa-
binska. Začalo sa viacerými akciami a útokmi. Podľa inštrukcií veliteľa 7. pluku, kapitána 
R. Gajdu, sa  začalo už v noci z 25. na 26. mája v Novonikolajevsku (Novosibirsk). Pokra-
čovalo obsadením železničných staníc veľkých miest na Volge (Penza, Samara), a potom  
v Omsku na Sibíri. Oneskorene, ale predsa, vystúpila až najpočetnejšia skupina legionárov 
(14-tisíc vojakov), ktorá dorazila už v polovici mája 1918 do cieľovej stanice transportu, a to 
do Vladivostoku.  Dňa 25. júna sa velitelia československého vojska rozhodli vrátiť z  Vladi-
vostoku na západ a prísť na pomoc vojsku, ktoré sa ocitlo na magistrále odrezané boľševik-
mi, aby sa s ním spojili. „Vytvorili tým zámienku pre intervenciu pre zástupcov spojencov. 
Posielali správy, že žiadajú od spojencov zbrane a podporu pre československé vojsko, ktoré 
je ohrozené. Nadišla chvíľa, keď bolo možné predstaviť intervenciu na Sibíri ako morálne 
oprávnený akt. A práve vtedy prichádza pomoc na záchranu malej armády v ohrození.“ 76 
Pomoc a záchrana československých légií sa stala aj medzinárodnoprávnym titulom pre 
intervenciu na Sibíri, ktorú spojenci na zasadnutí Najvyššej vojenskej rady dňa 2. júla 1918 
vo Versailles označili ako „urgentnú a neodkladnú nevyhnutnosť“. Považovali to súčasne 
za príležitosť na získanie kontroly nad touto dôležitou oblasťou, ktorá sa už nemusí nikdy 
zopakovať, ako dodali. Za druhý dôvod, aj právny titul, pravdepodobne s rovnakou relevan-
ciou, považovali aj povinnosť pomôcť údajne „liberálnym a demokratickým“ silám v Rusku 
v ich boji proti boľševikom.77 Veľká  spojenecká vojenská intervencia mala teda zdôvodne-
nie nielen právne, ale aj morálne. Vytvárala aj podmienky pre okupáciu, obsadenie tohto 
územia. Predpoklad, že intervencia pomôže aj liberálnym a demokratickým silám, bol prav-
depodobne založený na nádeji, že sa zintenzívni činnosť predstaviteľov politických strán 
eserov a menševikov. V programoch týchto strán, aj vo vyhláseniach ich regionálnych vlád, 
dominovali ich tézy o regenerácii Ruska obrodení a premene Ruska na štát konštitucionalis-
tický a federatívny, ktorého ústavnoprávnym východiskom malo byť reštaurovanie Ústavo-
darného zhromaždenia, rozpusteného v januári 1918. Vlády, ktoré tieto protiboľševické sily 
vytvorili, mali v programe na prvom mieste zrušenie mierovej zmluvy s Nemeckom, uzna-
nie účinnosti vojnových dlhov Ruska, zrušenie sovietskych dekrétov.  V politickom vývoji 
Ruska však dilematickým spôsobom dominovali dve diktátorské sily – boľševická (s dikta-
túrou proletariátu) a monarchistická, autoritatívna sila, s potenciou vojensky despotickou. 
Tretia možnosť akoby nebola reálna či nejestvovala (tertium non datum). Preukázalo sa to 
v priebehu občianskej vojny, a to v Samare, kde sa vytvoril výbor ústavodarného zhromaž-
denia (KOMUČ) v lete 1918. Bola to akoby ouvertúra. Labuťou piesňou týchto politických 
síl bolo povstanie a uchopenie sa moci na krátky čas esermi a menševikmi v decembri 1919 
– januári 1920 na území od Irskutska po Krasnojarsko. Organizačnou platformou povstania 
eserov bolo tzv. politické centrum. Vo svojom programe už opustili inštitút Ústavodarného 
zhromaždenia (Konštituantu), t. j. uprednostňovali inú formu štátu. Stavali na miestnej sa-
mospráve, uzatvorení mieru so Sovietskym Ruskom, kontaktovali sa s boľševikmi v Irkut-
sku, uvažovali o vytvorení nárazníkového štátu na Ďalekom východe. Dňa 15. januára 1920 
boli admirál A. Kolčak a expredseda jeho vlády, Pepeljajev, odovzdaní v Irskutsku práve 
predstaviteľom Politického ústredia, t. j. eserom a menševikom78. Vzhľadom na nedostatok 

76 Lansing štátny tajomník prezidenta USA W. Wilsona napísal prezidentovi: „treba poskytnúť ochranu 
 a pomoc Čechoslovákom, ktorí sú nám verní, máme morálnu povinnosť zachrániť týchto mužov pred našimi 
spoločnými nepriateľmi, ...“ MAMATEY, Victor. S. The United States and East Central Európe 1914 – 1918. 
A Study in Wilsonian Diplomacy and Propaganda. Princeton : Priceton Univesity Press, 1957, S. 289.
77  MAMATEY, Victor S. The United States and East Central Europe 1914-1918, c. d., s. 291. 
78  Telegram diplomatického zástupcu dočasnej sibírskej vlády v Paríži S. D. Sazanova Kudaševovi  
v Pekingu. 12. február 1920, Paríž. In Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů. 
(1917 – 1922) I. díl, c. d., s. 343  a 344.
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síl odolať silám semjonovcov, a na druhej strane vojskám boľševikov, odovzdalo Politické 
centrum moc Vojenskému revolučnému výboru, teda boľševikom.   

K bodu c) 
Konanie, kontakty dohodových mocností, ruských protiboľševických síl a využitie 
povstania légií pre vlastné záujmy

Československí legionári, československý vojenský zbor – bol zneužitý, použitý, príp. 
využitý. To je ďalšia možnosť, ďalší variant interpretácie a hodnotenia súvislostí vystúpenia 
légií. Pomery, do ktorých sa vojenský zbor dostal pri transporte pre prerušenie dopravy, pre 
niekoľkotýždenné prestávky a čakanie na železničných staniciach, vytvorilo neistoty v ich 
postavení, či ich vydajú Nemcom, Rakúsko-Uhorsku, alebo ich boľševici nielen odzbroja, 
ale niektorých i zastrelia a zatvoria do zajateckých táborov. Vytvoril sa tak subjektívny zá-
klad pre využitie a zneužitie ich zložitej situácie proti sovietskej štátnej moci (boľševikom). 
V pozadí tohto použitia a využitia légiami boli domáce, ruské protiboľševické sily (bieli, 
bielogvardejci), ktoré sa už organizovali, vyzbrojovali. Vzhľadom na geopolitické záujmy tu 
pôsobil aj vplyv zahraničných, dohodových mocností. 

Obdobie januára až marca 1918 sa v boľševickej historiografii  hodnotilo ako „víťazný 
pochod sovietskej moci“. Orgány sovietskeho štátu sa rozšírili a udomácnili vo všetkých 
oblastiach Ruska. Vnútorná rezistencia od jarných mesiacov narastala do podoby a stupňa 
hnutia odporu. Uzavretie Brestlitovského mieru sa považovalo za zradu Ruska boľševik-
mi, za jeho zapredanie Nemcom. Protiboľševické ilegálne orgány začali vystupovať otvo-
renejšie. Občianska vojna vypukla vo veľkom rozsahu v máji 1918 a trvala do roku 1920. 
Lokálne kolízie začali prerastať do veľkých ozbrojených konfliktov. Vo februári až v máji 
1918 boli vytvorené protiboľševické organizácie vo veľkých mestách (Zväz záchrany vlasti 
a slobody; Zväz znovuzrodenia Ruska, a. i.). Na jar 1918 štáty Dohody, ktoré naďalej viedli 
svetovú vojnu, ale už bez Ruska, sa usilovali postaviť sa proti narastaniu nemeckého vplyvu 
na území tejto krajiny. Ozbrojené desanty mocností Dohody sa vylodili v Murmansku, Ar-
changeľsku a vo Vladivostoku. Sovietska moc v týchto regiónoch padla. Vystúpením česko-
slovenského zboru koncom mája sa zlikvidovala sovietska moc v Povolží, na Urale, Sibíri, 
a tiež bol odrezaný od RSFSR Turkestan v strednej Ázii. Nepevnosť sovietskeho štátu, pod-
pora od zahraničných interventov, napomohla v lete a na jeseň 1918 vytvoreniu celého radu 
protiboľševických, prevažne eserských vlád. Takýmito vládami boli: Výbor členov Ústa-
vodarného zhromaždenia (Komuč v júni v Samare); Dočasná sibírska vláda (jún, Omsk); 
Najvyššie vedenie Severnej oblasti (august, Archangeľsk), Ufimské direktórium (september, 
Ufa). A do tohoto obdobia patrí aj vystúpenie československých légií. Nejde tu iba o časový 
kontext, ale aj vzťah kauzálny, väzby interaktívne. Vystúpenie légií sa stalo bodom, okol-
nosťou spolupôsobiacou pri vzniku týchto vlád, konkrétne Dočasnej sibírskej, ako aj vlády 
ústavodárného  zhromaždenia aj Direktória. Vzťah medzi vystúpením légií a vytvorením 
týchto vlád je v časovom spojení, a to korešpondujúcom a vzájomne sa posilňujúcom, mož-
no povedať s multiplikačným efektom. V tomto vidíme prvý prípad využitia a použitia légií 
v občianskej vojne v Rusku. Vystúpenie, povstanie légií, má teda tento historický kontext, 
súvislosti vzťahové a príčinné. 

Légie pri transporte v Rusku, podľa dohody s RĽK RSFSR, sprevádzali ruskí a tiež fran-
cúzski důstojníci. Kontakt s nimi mala aj francúzska vojenská misia pôsobiaca v RSFSR 
na základe dohody so sovietskou vládou. Československé légie boli súčasťou francúzskych 
vojsk a dopravovali sa do Francúzska. Vzťah medzi týmito subjektmi bol jednak legálny,  
t. j. v súlade s právom, a, po ďalšie, bol to vzťah logisticky náležitý, ako aj potrebný. Pri-
rodzené bolo, že vo vedomí francúzskych dôstojníkov sa odrážali a rezonovali záujmy 



79

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA

ich materského štátu. Hodnotili tiež udalosti v RSFSR v tejto etape proletárskej revolú-
cie, nazvanej samotnými boľševikmi  ako „vojnový komunizmus“, svojimi očami, kriticky 
aj odmietavo, ako aj s myšlienkami zmeniť tento stav. Očakávali, resp. hovorili o záujme 
a požiadavke Francúzska, aby RSFSR zrušilo mierovú zmluvu s Nemeckom a obnovilo 
východný front proti Ústredným mocnostiam. Pomohlo by to významne aj Francúzsku 
v čase, keď nemecké vojská viedli ofenzívu smerom na Paríž, v jeho blízkosti. Francúzska 
republika bola poškodená aj tým, že sovietsky štát už v  momente svojho vzniku anuloval 
finančné pohľadávky a vojenské úvery, ktoré si od Francúzska čerpali bývalé ruské vlády. 
V tomto zmysle pôsobil na francúzskych dôstojníkov, ktorí boli v sprievode légií, aj fran-
cúzsky diplomat Joseph Noulens. Pôsobil ako vyslanec Francúzska v Rusku až do marca 
1918. Vtedy v súvislosti s výsadkom japonských síl vo Vladivostoku otvorene a verejne 
vyhlásil, že treba, dokonca že je nevyhnutné, aby mocnosti Dohody realizovali vojenskú 
intervenciu proti sovietskemu Rusku. Legionári boli tiež adresátmi či percipientmi takejto 
výzvy francúzskeho ambasádora. Sovietska vláda (RĽK) ho po tomto vyhlásení odmietla 
považovať, uznávať za francúzskeho vyslanctva v RSFSR.79 V apríli a v máji J. Noulens, 
už nie v hodnosti vyslanca, ale tiež nie ako radový francúzsky diplomat v Rusku, aktívne 
kontaktoval a aj finančne podporoval protiboľševické sily. Dňa 31. mája 1918, teda asi týž-
deň po vystúpení, či povstaní légií proti sovietskemu štátu, poslal dôstojníkom francúzskej 
misie telegram, aby československým oddielom neradili odovzdať zbrane. Dodal, že tento 
postup, ktorý sme sa rozhodli od včerajška kategoricky zaujať, ospravedlňuje dojem p. Gre-
narda z rozhovoru s Čičerinom, rovnako ako odiózna dikcia rozkazu Trockého80. Dôvody, 
ktoré uviedol, sú subjektívne a emocionálne osobné. Skutočnosť, že veľvyslanectvo Fran-
cúzska v Rusku dávalo z vlastnej iniciatívy rozkazy francúzskej vojenskej misii, ktorá bola 
subordinovaná ministrovi vojny v Paríži, rozkaz nedodržiavať, výslovne porušovať právne 
predpisy štátu, v ktorom mala byť akreditovaná, je tiež interesantná. Podľa dátumov, tele-
gram J. Noulensa bol zaslaný päť dní pred dňom, keď sovietska vláda (RĽK) prorokovala 
otázku vystúpenia légií. RĽK na tomto zasadnutí rozhodla, že „incident má byť likvidovaný 
zmierlivo“. Légie mali byť dopravené do prístavov, kde by boli nalodené, pritom dohodoví  
spojenci mali zabezpečiť tonáž lodí. Bolo však „treba, aby Česi boli odzbrojení, a to už preto,  
aby sa predišlo hnutiam protirevolucionárskym a aby bol vzatý ohľad na nemeckú  
nedôtklivosť …“81 Možno z toho usudzovať a vyvodzovať kto, ktorý štátny útvar, mal zá-
ujem na tom, aby vzbura légií pokračovala? Je tu aj odpoveď na otázku, prečo sovietska 
vláda (RĽK) trvala aj na svojom postoji vo vzťahu k légiám: vyhnúť sa možnosti, aby sa 
nespojili alebo neaktivovali protiboľševické (kontrarevolučné) sily a aby Nemecko nemalo 
dôvod dokazovať, že RSFSR evidentne porušilo ustanovenie mierovej zmluvy, že na území 
neutrálneho štátu, nemôžu byť vojenské útvary žiadneho cudzieho štátu. 

V týchto súvislostiach je tiež frekventované meno britského diplomata v Rusku – B. 
Lockharta.82 Na zákroku spojeneckých zástupcov u komisára zahraničných vecí G. Čičerina 
dňa 5. júna 1918 vystúpil s ostrými vyhláseniami. A to, že ak sovietska vláda uskutoční 
všetky svoje rozhodnutia vo vzťahu k československým vojskám, bude to anglická vláda 
považovať za „nepriateľský prejav sovietskej vlády k Anglicku“,  a ďalej, že u neho vzniká 

79 Č-S korpus (1918 – 1920). Tom 2,  c. d., Biografia. Noulens, J., s. 978.
80  Telegram veľvyslanca Noulensa ministerstvu zahraničných vecí o jeho rozkaze dôstojníkom misie, aby 
československým oddielom neradili odovzdať zbrane. Vo Vologde dňa 31. mája 1918. In BENEŠ, E. Světová 
válka a naše revoluce. Dokumenty. III. díl, c. d., s. 645. 
81  Telegram francúzskeho vojenského atašé ministerstvu vojny o zákroku spojeneckých zástupcov u Čičerina  
proti odzbrojení československého armádneho zboru. V Moskve dňa 5. júna 1918. In BENEŠ, E. Světová válka 
a naše revoluce. Dokumenty. III. díl, c. d., s. 646.
82  Č-S korpus (1918 – 1920). Tom 2, c. d. Biografia: Lockhart, R. H. B. s. 976.



80

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA

dojem, akoby „rozhodnutie sovietskej vlády o Čechoslovákoch bolo urobené pod cudzím 
vplyvom“. Za základ riešenia B. Lockhart uviedol požiadavku, „aby sovietska vláda zrušila 
svoje rozhodnutie o odzbrojení Čechoslovákov“83.  Diplomatickí zástupcovia mocností 
Dohody trvali a zdôrazňovali, že légie musia mať pri ďalšej ceste po Rusku zbrane. Dôrazne 
odmietali ich odzbrojenie. Malo to svoje zdôvodnenie. Ale ako kvalifikovaní diplomati 
vedeli a museli vedieť, že podľa Brestlitovskej mierovej zmluvy bolo zakázané, aby na 
území Ruska bolo vojsko, organizovaná, ozbrojená armáda cudzieho štátu, najmä bojujúca 
proti Ústredným mocnostiam. Porušenie tohoto zákazu bolo spojené s hrozbou obnovenia 
vojny (retorzií, represií) Nemecka proti RSFSR. Objektívne tieto požadavky mocností 
Dohody smerovali k vyvolaniu takejto vojny. Súčasne rigorózne vyhlásili, že ich vlády 
budú považovať odzbrojenie légií za konanie nepriateľské vo vzťahu k nim, teda aj ako 
dôvod na vypovedanie vojny (casus belli). Sovietskej vláde za tejto dilematickej situácie 
vlastne ponechali na výber , aby sa rozhodla, s kým chce byť vo vojne, vo vojnovom stave. 
Celkove takýto diplomatický zákrok bol konaním približujúcim ozbrojený konflikt. Aj 
keď nie v prvom poradí s Ústrednými mocnosťami ani s dohodovými mocnosťami, ale 
s československým vojenským zborom. A ten už povstal, aj keď vojna s ním ešte nebola 
úplne rozhorená, ale mala na to potenciál – politický aj geopolitický.  

Politickí predstavitelia Francúzska, Veľkej Británie a Talianska sa 15. marca 1918  zhodli 
na nevyhnutnosti vojenskej intervencie v Rusku84. Najvyššia vojenská rada Dohody dňa  
2. júla 1918 sa zhodla na stanovisku, ktoré vyjadrila vo svojom memorande, že intervencia 
na Sibíri je nevyhnutná. Československé légie mali tvoriť avantgardu tejto veľkej spoje-
neckej akcie, ktorá by umožnila postup síl spojencov na západ až na územie európskeho 
Ruska.85 Dňa 15. júna obsadili légie Vladivostok. Dňa 6. júla 1918 dal prezident USA sú-
hlas, aby bol vo Vladivostoku vylodený rovnaký počet amerických ako japonských oku-
pačných vojsk. Medzinárodnoprávnym titulom tohto vylodenia vojsk USA sa stal dôvod 
poskytnúť pomoc svojmu spojencovi, konkrétne „pomoc Čechoslovákom proti nemeckým 
a japonským maďarským  zajatcom“. Súčasne tým USA vyjadrili svoj súhlas so spoločnou 
spojeneckou intervenciou so štátmi Dohody86. Prvé americké jednotky sa vylodili vo Vladi-
vostoku dňa 16. augusta 1918. 

Prvoradou skupinou, ktorá prejavovala záujem o spoluprácu a koordináciu svojej činnosti, 
boli predstavitelia tzv. bieleho hnutia – medzi nimi najmä dôstojníci z bývalej ruskej armá-
dy. Príbeh R. Gajdu (v máji – kapitána) je tiež symptomatický pre poznanie vzťahov, priamej 
interakcie medzi bývalými ruskými dôstojníkmi a légiami. Vzťahy, kontakty týchto osôb 
a politických síl opísal na konferencii, ktorá sa konala v novembri – decembri 1918 v ru-
munskom meste Jasy (rum. Iaşi), minister Dočasnej sibírskej vlády A. N. Grišin – Almazov. 
Konferencia sa konala za účasti predstaviteľov ruského bieleho hnutia a zástupcov mocností 

83 Zpráva o zákroku spojeneckých zástupcov proti odzbrojeniu československého armádneho zboru. V Moskve 
 dňa 5. júna 1918. In BENEŠ, E. Světová válka a naše revoluce. Dokumenty. III. díl, c. d., s. 647-648. 
84  Inostrannaja vojennaja intervencia v Rosii 1918 – 1922. In www.wikipedia.ru  Dané heslo: navštívené dňa 
22. 11. 2020.
85 Výňatok zo správy náčelníka francúzskeho generálneho štátu Albyho o použití československého vojska 
v Rusku. 2. júla 1918, Paríž. In Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů. I. díl, c. 
d., s. 153-54.
86 Prezident USA W. Wilson súhlasil tiež s potrebou vyslať obmedzené vojenské sily do ruských prístavov 
za účelom chrániť vojenské sklady a poskytnúť podporu ruským silám, pravdepodobne bielym. Humanitárna 
pomoc sa mala poskytnúť sibírskemu obyvateľstvu. Vo Vladivostoku sa malo vylodiť vojsko rovnako veľké 
ako japonské a to 7 000 mužov. In MAMATEY V. S. The United States and East Central Európe 1914 – 1918, 
c. d., s. 291. 
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Dohody. 87 Minister Dočasnej sibírskej vlády A. N. Grišin –  Almazov, uviedol, že dva eša-
lóny legionárov, a to kapitána Kadleca v Mariinsku a kapitána Gajdu v Novonikolajevsku, 
v noci na 26. mája, spolu s jeho organizáciami (dovtedy s ilegálnymi ruskými organizáciami 
dôstojníkov) zvrhli v tomto meste moc boľševikov. Podľa vyjadrenia tohto ministra bola to 
spolupráca, konanie na základe dohody, a to so súčinnosťou dvoch legionárských ešalónov, 
a tajných organizácií ruských dôstojníkov. A práve týmto momentom, prepadnutím v Ma-
rianovke, a útokom na Novonikolajevsk sa začalo povstanie légií proti sovietskemu štátu. 
Légie nepovstali izolovane, úplne samostatne a nezávisle od ruských protiboľševických síl, 
ale v určitej spolupráci s nimi. Protiboľševické ruské ozbrojené sily boli čiastočne v pozadí 
a čiastočne konali ako spolupáchatelia tohto povstania proti sovietskej moci, a to vo forme 
návodcov, organizátorov a spolurealizátorov tohto vystúpenia proti štátu, a povstania proti 
boľševickej revolúcii. 

A vedenie légií, niektorí velitelia, sa kontaktovalo už pred začatím povstania s ruskými dôs-
tojníkmi a bielogvardejcami, teda protiboľševickými silami, resp. kontrarevolúciou. Úspešné 
vojenské podujatia sa spájali aj s politickými akciami a kontaktmi. Celkove sa tak znásobo-
vala sila ozbrojeného útoku a ofenzívy, resp. de facto vojny legionárov s červenými gardami 
(boľševikmi), ktorá sa začala a rozpútala. Trvala od konca mája 1918 až do novembra 1919. 

Ako tento konflikt možno kvalifikovať z právneho hľadiska? Možno ho hodnotiť ako de 
facto vypovedanie vojny sovietskemu štátu; resp. ako zákonnú nutnú obranu,  príp. konanie 
československého vojska v stave krajnej núdze? Možno tiež použiť termín – vedenie nevy-
povedanej vojny. Légie notifikovali (oznámili) sovietskej vláde rozhodnutie zjazdu delegá-
tov československého korpusu z Čeľabinska – podľa ktorého odmietli vydávať zbrane, pro-
testovali proti odzbrojovaniu legionárov, proti zastavovaniu ešalónov, ako násilnému činu. 
Verili v zmierlivé riešenie, ale pripúšťali, že môže dôjsť k zrážke, teda, že si budú ozbroje-
nou silou vynucovať transport. Nečakali na rokovania, na dohodu so sovietskou vládou, ale 
bez odkladu  začali presadzovať tento svoj zámer. Ak podľa obsahu telegramu dočasného 
výkonného výboru československého vojska nekonali s priamym úmyslom bojovať proti 
sovietskemu štátu, ale s nepriamym úmyslom, t. j. vedeli, že k ozbrojenému konfliktu ich 
konaním môže dôjsť, a keď sa tak stalo, boli s tým uzrozumení.88

Konanie legionárov vláda tohto štátu, teda RSFSR, kvalifikovala ako „protirevolučné 
ozbrojené povstanie, ktoré je najotvorenejším a najrozhodnejším zásahom do vnútorných 
vecí Ruska“ 89. 

Záujmy légií a záujmy sovietskeho štátu boli  v tomto momente protikladnými a nepoda-
rilo sa ich zblížiť. Výsledkom bola kvalitatívna zmena právneho postavenia légií v Rusku, 
87 Doklad generál-majora bývalého ministra vojny Dočasnej Sibírskej vlády A. N. Grišina – Almazova na 
konferencii v Jasse o vojnovej a politickej situácii na Sibíri. (nie neskoršie ako 2. decembra 1918). In Č-S 
korpus (1918 – 1920). Tom 2, c. d. s. 879 a n.
88 Nepriamy úmysel podľa trestného zákona Slovenskej republiky – zákon č. 300/2005 Z. z., § 15, písm. 
b/ „...páchateľ vedel, že svojim konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť (t.j. „porušiť alebo 
ohroziť záujem  chránený trestným zákonom“) a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený“. Pri konaní 
s priamym úmyslom – sa vyžaduje splnenie oboch atribútov a to a) páchateľ o konaní a následku vie, že 
nastanú, alebo vie, že môžu nastať (vedomie) ; b) páchateľ súčasne chce (vôľa), aby také následky nastali 
(dolus directus). Pri konaní s nepriamym úmyslom, v konaní páchateľa je vedomie (poznanie, ratio), vie, čo 
robí, - ale v tomto konaní  páchateľa nie je obsiahnuté chcenie (vôľa) v plnom rozsahu, ale v podobe a v stupni 
–  že ak svojím vedomým konaním spôsobí uvedený následok, bude s ním „uzrozumený“. (dolus indirectus). 
Pozri aj : Právnický slovník. (2. rozšířené vydání). HENDRYCH, D. a kol. C.H. BECK. Praha 2003. Heslo: 
Úmysl (dolus), s. 1059. 
89  Por.: Nóta ľudového komisára zahraničných vecí Čičerina šéfovi veľkobritskej misie, francúzskemu 
generálnemu konzulovi, americkému generálnemu konzulovi a talianskemu generálnemu konzulovi 
o rozhodnutí sovietskej vlády odzbrojiť československý armádny zbor. (Moskva 13. júna 1918). In BENEŠ, E. 
Světová válka a naše revoluce. III. díl, c. d., s. 651-654.
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na teritóriu RSFSR.  Poslednou odpoveďou pre riešenie otázky zodpovednosti za vojenskú 
konfrontáciu je výrok, resp. téza fatalistického obsahu – totiž, že  ozbrojený konflikt bol 
nevyhnutný a neodvratný, že k nemu muselo prísť. V priebehu júna 1918 sa vo vojsku, kto-
ré stále ešte hlásalo akúsi neutralitu a ako oficiálny cieľ opustenie Ruska, objavujú silné 
tendencie zostať a zbraňou podporiť vznikajúce protiboľševické vlády ako na Volge, tak 
na Urale a, pochopiteľne, tiež na Sibíri a Ďalekom východe. Uvedené stretávanie názorov, 
ešte pretrvávajúcich a ďalších nových, radikálnych, protisovietskych, sa v tomto kontexte  
prechodu k ozbrojenej konfrontácii proti boľševikom hodnotilo aj ako „osudové nedorozu-
menie“. 90 Tak povstanie legionárov pomenoval František Richter, jeden z členov Dočasného 
výkonného výboru. Autor publikácií o legionároch v Rusku Dalibor Vácha napísal, „že opäť 
je treba zdôrazniť, že stret medzi Čechoslovákmi a boľševikmi bol neodvratný a nemá zmy-
sel ospravedlňovať tých či oných“.91 

Ad 4. / 
Komunikačné nedorozumenia v spektre faktorov – légie, sovietske orgány, ruské 
protiboľševické sily a mocnosti Dohody 

Opísali sme a charakterizovali tri možné, resp. pravdepodobné faktory, ktoré boli príči-
nou vypuknutia povstania československých légií proti boľševikom, resp. proti ruskému 
sovietskemu štátu. Za tieto faktory možno považovať tieto činitele: a) konanie boľševikov, 
opatrenia ruského sovietskeho štátu; alebo, b) konanie legionárov, československého vojen-
ského zboru; alebo  c) vystúpenie podmienili subjekty, ktoré stáli v pozadí týchto činiteľov, 
t. j. ruské protiboľševické sily, resp. mocnosti (štáty) tvoriace dohodovú vojenskú alianciu. 
V dokumentoch sovietskej štátnej proveniencie sa pre charakteristiku príčin vystúpenia lé-
gií pripája adjektív, že legionári boli oklamaní, stali sa obeťou ľsti alebo omylu.  Sú to všetko 
pojmy či termíny, ktoré majú povahu atribútov tzv. subjektívnej stránky konania osoby, 
a prítomnosť či neprítomnosť ktorých rozhoduje o tom, či človek, skupina osôb koná so 
znalosťou veci. Znamená to, či vedeli, čo robia a po ďalšie, či skutočne chceli urobiť to, čo 
vykonali. 

Pre ilustráciu a tiež pre preukázanie nášho tvrdenia uveďme takéto dokumenty, a kontext 
viet v ktorých sa použili tieto termíny. Približne dva týždne po vypuknutí povstania (11. 
júna 1918) v dokumente sovietskej vlády pomenovanej ako výzva je veta: „Paholkovia (čes-
ky: „pochopové“) ruskej a spojeneckej buržoázie vyprovokovali Čechoslovákov, ktorých 
prelstili k povstaniu.“92 Mohlo to znamenať, že zodpovednosť legionárov, ich vina za začatie 
povstania, bola až druhoradá. Prvoradými vinníkmi bola, mala byť, ruská a spojenecká bur-
žoázia. Po piatich mesiacoch od začatia povstania, vystúpenia legionárov, dňa 19. októbra 
1918 šéf rezortu zahraničných vecí odpovedal prostredníctvom nórskeho chargé d áffaires 
v Petrohrade vyslancovi Veľkej Británie v Dánsku. Veľká Británia v telegrame oznámila 
vláde RSFSR, že nemá spojenie so Samarou a nemôže byť preto považovaná za zodpovednú 
za akcie Čechoslovákov, ktoré nemôže ovplyvňovať. G. V. Čičerin toto tvrdenie odmie-
tol. Charakterizoval toto vystúpenie ako „zradné povstanie Čechoslovákov“.  Ako povsta-
nie, ktoré bolo od samého začiatku ovplyvnené dohodovými mocnosťami a ich peniazmi. 
Uviedol ďalej, že povstanie bolo záležitosťou agentov dohodových mocností, ktorí zavliekli 

90  RICHTER, R. Pod prápormi legií. Z táborů zajateckých do Sibíře a kolem světa. Praha 1920, s. 42.  
91 VÁCHA, D. Horké léto, c. d.,  s. 36.
92 Výzva Rady ľudových komisárov k pracujúcemu ľudu v súvislosti so vzburou československého zboru. 11. 
jún 1918. Moskva. In Dokumenty a materiály k dějinám československo-sovětských vztahů. Tom 1. 1917 – 1922, 
c. d., s. 121. 
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oklamaných Čechoslovákov do tohto osudového „dobrodružstva“. Opätovne v nóte bolo 
použité slovné spojenie „oklamaní Čechoslováci“. Okrem absencie samostatnej vôle a po-
znania pomerov, bol v dokumente uvedený aj ďalší aspekt – a to motivácia konania, resp. 
návod k nemu. Ako tretí prípad použitia týchto atribútov subjektívnej stránky konania dá sa 
použiť aj nóta už sovietskej vlády (RĽK) RSFSR z 25. februára 1920, ktorá bola aj návrhom 
na začatie rokovania o vytvorenie mierových vzťahov s ČSR, resp. na uzavretie mierovej 
zmluvy. Uvádza sa tu, že „československí vojaci, oklamaní podlými intrigami, ...sa ocitli na 
strane kontrarevolúcie, ...“ a po ďalšie „... nakoniec pochopili, že sa stali obeťou hrozného 
omylu...“. 93 

Ak osoba, skupina osôb, konala v stave a za okolnosti, že bola „oklamaná“, absentuje, 
resp. znižuje sa tým stupeň zavinenia, viny v jej konaní. Znižuje sa tým stupeň jej zodpo-
vednosti za spáchané konanie. V prípade ak osoba, skupina osôb, koná v stave „omylu“, nie 
je zodpovedná, vinná za konanie, dôsledky konania, ktoré nastali v dôsledku tohto omylu. 
Možno z toho usudzovať, vyvodzovať, že ruská sovietska vláda, jej rezort zahraničných vecí 
nepovažoval legionárov za hlavných, prvoradých, a úplných vinníkov, zodpovedných za 
účasť na vojenskej a politickej intervencii. Hlavnými, prvoradými, vinníkmi boli subjekty, 
ktoré boli návodcami, organizátormi týchto konaní a skutkov. 

Možno povedať, že to je prvá interpretácia termínu a pojmu, spojenia „boli oklamaní“,  
„prelstení“ – stali sa obeťou hrozného omylu. Iným variantom výkladu slov oklamaní, obeť 
omylu – je prípad neúplnej informovanosti, resp. absencia informovanosti. Všeobecne je 
známe, že legionári vystúpili, začali svoju anabázu preto, že ich preprava do Vladivostoku 
nebola plynulá a náležite rýchla. Ďalším faktorom bolo, že sovietska vláda, štátne orgány 
žiadali, aby odovzdali zbrane, až na nevyhnutné množstvo pre sebaobranu, neskôr požado-
vali odovzdať všetky strelné zbrane. Ďalej žiadali, aby vlakové súpravy s nimi odchádzali 
s veľkým časovým odstupom a podľa možnosti v malých skupinách. Tieto požiadavky boli 
vlastne aplikáciou príslušného článku z Brestlitovskej mierovej zmluvy, ako aj jej dodatoč-
nej interpretácie, ktorú vykonával nemecký vyslanec v Moskve. O tejto príčine obmedzu-
júcich opatrení neboli légie a legionári informovaní. Neoznámili im to ani predstavitelia 
vedenia légií, ani predstavitelia sovietskej vlády. Legionári nadobudli poznanie, že tieto 
reštrikcie  vyplývajú zo svojvôle boľševickej vlády a zo zlých a nepoctivých zámerov tejto 
štátnej moci proti nim. Vytvoril sa tak náboj a potenciál negatívnych emócií, hnevu a pro-
tisovietskych postojov, zameraných na zlikvidovanie týchto reštrikcií. O ťažkostiach, ktoré 
mala sovietska vláda s týmto ustanovením mierovej zmluvy, že nesmie na svojom území 
dopravovať ani držať cudzie vojsko vedel vtedy predseda ČSNR – T. G. Masaryk. Vedel 
o ňom z rokovaní o uzavretí zmluvy so sovietskou vládou o preprave légií aj člen vedenia 
Odbočky ČSNR pre Rusko – J. Klecanda. Neinformovali o týchto ťažkostiach však tých, 
ktorí boli obeťou týchto reštrikcií, t. j. samotných legionárov. 

V tomto zmysle platí poznatok,  a to poznanie relatívne a subjektívne,  že príčinou, resp. 
bezprostredným faktorom vystúpenia légií bola táto absolútna neinformovanosť legionárov 
o tom, že reštrikcie, zdržiavanie dopravy, prekážky na ich ceste vyplývajú práve z príslušné-
ho, už citovaného článku Brestlitovskej mierovej zmluvy. Možno teda usudzovať o štvrtom 
variante, o štvrtom faktore, ktorý zapríčinil, spôsobil, či prispel k povstaniu légií,  a to 
o veľkom nedorozumení, komunikačnom nedorozumení v relácii faktorov – légie, sovietske 
orgány, ruské protiboľševické sily a mocnosti Dohody. 

93  Nóta vlády ľudových komisárov RSFSR vláde ČSR. 25. februára 1920. Moskva.  In Dokumenty a materiály 
k dějinám československo-sovětských vztahů. Tom 1. 1917 – 1922, c. d., s. 349.  
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Z á v e r 

Anabáza československého vojska v Rusku má svoj prvopočiatok v udalosti, ktorá zme-
nila geopolitické, vojenské, právne súradnice svetovej vojny. Brestlitovská mierová zmluva 
zapríčinila odchod, putovanie légií z východného frontu na front západný, do Francúzska, 
aby mohli splniť svoju misiu, prispieť k národnému oslobodeniu a k štátnej samostatnosti 
Čechov a Slovákov. Uzavretie tejto dohody malo svoje konzekvencie medzinárodnoprávne 
(sovietske Rusko  uzavrelo separátny mier,  stalo sa neutrálnym štátom vo svetovej vojne, 
súčasne porazeným štátom vo vzťahu k Ústredným mocnostiam, ktoré mu diktovali ďal-
šie podmienky), ďalej dôsledky vnútroprávne, platné na území Ruska (zákaz, aby v Rusku 
boli cudzie vojská, inak museli byť odzbrojené, mal sa zastaviť ich transport, mohli, resp. 
mali byť internované, uzavreté v zajateckých táboroch). Posledné ustanovenia sa vzťahovali 
menovite na československé légie v Rusku. Zhodou okolností prvá zmluva o podmienkach 
transportu légií bola uzavretá, v rovnaký deň ako RSFSR ratifikovala Brestlitovskú mierovú 
zmluvu (26. 3. 1918 v Penze). Obsahovo determinovala aj podmienky transportu légií – zdr-
žiavanie ich odchodu, odzbrojenie od čiastočného až po úplné. Pevné presvedčenie legio-
nárov o oprávnenosti, nevyhnutnosti ich transportu do Francúzska sa konfrontovalo s pod-
mienkami transportu určenými mierovou dohodou a implantovanými postupne (v marci až 
v máji) sovietskou vládou (RĽK RSFSR) do stále prísnejších podmienok. Výsledkom bol 
výbuch povstania légií proti sovietskemu (boľševickému) štátu. Právne postavenie légií vo 
vzťahu k RSFSR malo pôvodne znaky ozbrojenej neutrality. Povstaním légií, aj formál-
ne-politicky a do určitej miery aj právne deklarovaným, uznesením zjazdu légií z 23. mája, 
sa ich status  zmenil. Dostali sa do ozbrojeného konfliktu s ruskou sovietskou (boľševickou) 
vládou. Stav, okolnosti nutnej obrany proti napadnutiu sa stali právnym titulom, zdôvodne-
ním nového postavenia légií. Najvyššia vojenská rada Dohody (2. 7. 1918), v memorande, 
a, dňa 6. júla 1918, prezident USA rozhodli o veľkej spojeneckej intervencii na Sibíri. Čes-
koslovenské légie (na Volge) mali tvoriť avantgardu tohto podujatia. Medzinárodnoprávnym 
titulom tejto spojeneckej akcie sa stal dôvod poskytnúť pomoc svojmu spojencovi, konkrét-
ne „pomoc Čechoslovákom“. 

Prvkov, momentov, faktorov dejinných pohybov v tomto období prvej svetovej vojny, ana-
bázy légií, bolo rozhodne viacej ako poltucta. Stretali sa, vylučovali, aj vzájomne podpo-
rovali, resp. oslabovali. Výsledkom vývoja bola určitá siločiara, ktorá nezodpovedala ani 
jednému z pôvodných zámerov, ale akoby vyjadrovala výslednicu, ktorá korešpondovala 
s cieľom ich boja. Zodpovedala týmto cieľom čiastočne a obdobne ich aj uspokojovala. Čes-
koslovenské vojsko v Rusku, ako  autonómna súčasť francúzskeho vojska, svojím postave-
ním, vzťahmi a konaním pri celkovom pohľade, bolo vo sfére záujmov tejto, vtedy asi naj-
významnejšej, mocnosti Európy. Po vystúpení, po povstaní légií alebo potom, ako boli tieto 
napadnuté boľševikmi, bolo Francúzsko prvým štátom sveta, ktoré uznalo československý 
národ a jeho právo na sebaurčenie a ktorý uznal Československú národnú radu v Paríži ako 
budúcu vládu štátu, a tiež uznal aj československé vojsko za spojeneckú armádu, za voj-
sko, ktoré je v regulárnej vojne s Ústrednými mocnosťami.94 Realizovali sa významné ciele 
československého odbojového hnutia, vytvorenie a medzinárodnoprávne uznanie Českoslo-

94  Por. Deklarácia – a) francúzskej vlády, ktorou sa uznáva právo československého národa na samostatnosť 
a Národná rada československá za najvyšší orgán spravujúci všetky záujmy národa. (29. 6. 1918), b) 
Vyhlásenie britskej vlády, ktorým sa Čechoslováci uznávajú za spojenecký národ, ich armády za vojnovú stranu 
a Československá národná rada za predstaviteľa budúcej československej vlády (9. 8. 1918); c) Vyhlásenie 
Spojených štátov amerických, ktorým sa uznáva Národná rada československá za vládu de facto a jej vojsko za 
vojnovú stranu a ktorým prejavuje ochotu vstúpiť do styku s takto uznanou faktickou vládou.
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venskej republiky, ktorej postavenie garantovala zmluvne Francúzska republika. Českoslo-
venské vojsko v Rusku, ako aj československé légie vo Francúzsku, ďalej v Taliansku, boli 
spolutvorcami ČSR, ako suverénneho a nezávislého štátu. 

J. BEŇA: VON BEWAFFNETER NEUTRALITÄT ZUM BEWAFFNETEN 
KONFLIKT: DIE TSCHECHOSLOWAKISCHEN LEGIONEN IN RUSSLAND, 
MÄRZ – JUNI 1918

Der lange und in vielerlei Hinsicht abenteuerliche Rückzug des tschechoslowakischen 
Heeres aus Russland nimmt seinen Ursprung seit dem Ereignis, dass die geopolitischen, 
militärischen und rechtlichen Koordinaten des Weltkriegs grundsätzlich veränderte. Der 
Friedensvertrag von Brest-Litowsk setzte die Verlagerung und den langen Marsch der Le-
gionen von der Ostfront auf die Westfront, nach Frankreich, in Gang, wo sie ihre Mission, 
und zwar die Befreiung der Tschechen und Slowaken erfüllen sollten und der Entstehung 
einer unabhängigen Tschechoslowakischen Republik ein reales Gewicht verleihen sollten. 
Die Unterzeichnung des Friedensvertrags zog internationale (Sowjetrussland schloss einen 
Separatfrieden ab und wurde in der Folge zum neutralen, in Bezug auf die Zentralmächte 
jedoch geschlagenen Staat, der sich verpflichtete, die im Friedensvertag verankerten For-
derungen zu erfüllen) und innenpolitische Konsequenzen (der weitere Verbleib fremder 
Soldaten auf dem Gebiet Russlands und deren Transport war nicht gestattet, die verblei-
benden Soldaten sollten entwaffnet und in Gefangenenlagern interniert werden) nach sich. 
Die letzten Bestimmungen des Friedensvertrags betrafen namentlich die tschechoslowa-
kischen Legionen in Russland. Durch einen Zufall war der erste Vertrag betreffend Trans-
port der Legionen genau am selben Tag unterzeichnet, an dem die Russische Sozialistische 
Föderative Sowjetrepublik den Friedensvertrag von Brest-Litowsk ratifizierte – und zwar 
am 26. März 1918. Der Vertrag bestimmte die Bedingungen des Transports der Legionen: 
die Verzögerung des Abzugs aus Russland, die teilweise und vollständige Entwaffnung. 
Die tschechischen und slowakischen Legionäre sahen sich in ihrer Überzeugung von der 
Notwendigkeit eines Transports nach Frankreich mit entgegensetzten Bestimmungen des 
Friedensvertrags in puncto Transport und den daraus folgenden, Schritt für Schritt stren-
geren Verordnungen der sowjetischen Regierung im März – Mai 1918 konfrontiert. Diese 
Spannung mündete letztlich in dem Aufstand der Legionsangehörigen gegen den sowje-
tischen (bolschewistischen) Staat. Aus der rechtlichen Hinsicht trug die Stellung der Le-
gionen Sowjetrussland gegenüber die Merkmale einer bewaffneten Neutralität. Durch den 
Aufstand der Legionäre und dem an der Tagung der Legionen am 23. Mai verabschiedeten 
Beschluss unterlag der formelle und rechtliche Status der Legionen einer Veränderung. Von 
nun an befanden sich die tschechoslowakischen Legionen im offenen, bewaffneten Konflikt 
mit der sowjetischen (bolschewistischen) Regierung. Die Notwendigkeit der Verteidigung 
im Falle eines Angriffs seitens der Sowjets diente als Begründung der neuen rechtlichen 
Stellung der Legionen. Der Alliierte Oberste Kriegsrat fasste in seinem Memorandum vom 
2. Juli 1918 den Beschluss von einer militärischen Intervention in Sibirien, der von der 
Entscheidung des US-Präsidenten vom 6. Juli unterstützt wurde. Die tschechoslowakischen 
Legionen, die sich zu der Zeit im mittleren Abschnitt des Wolga-Flusses befanden, sollte 
die Avantgarde dieses militärischen Unternehmens darstellen. Aus der Sicht des interna-
tionalen Rechts wurde dieser Entschluss des Alliierten Kriegsrates mit der Hilfeleistung 
an den Verbündeten, und zwar mit der „Hilfe an die Tschechoslowaken“ gerechtfertigt. Die 
tschechoslowakischen Legionen stellten einen  autonomen Teil der französischen Armee 
dar und lagen somit in der Einflusssphäre der damals bedeutendsten Macht in Europa, was 
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sich u. a. an der Verhaltensweise Frankreichs nach dem Aufstand der Legionen in Russland 
deutlich zeigte: Frankreich war nämlich der erste Staat der Welt, der nach dem Ausbruch des 
Aufstands (bzw. nach dem Angriff der sowjetischen Streitkräfte auf die Legionen) nicht nur 
die tschechoslowakische Nation und deren Recht auf Selbstbestimmung (die Anerkennung 
des Tschechoslowakischen Nationalrates mit Sitz in Paris als die zukünftige Regierung der 
Tschechoslowakei), sondern auch das tschechoslowakische Heer als einen Teil der alliierten 
Streitkräfte anerkannte, dass einen regulären Krieg gegen die Zentralmächte führte. Das 
wichtigste Ziel des tschechoslowakischen ausländischen Widerstandskampfes, und zwar 
die Formierung und internationale Anerkennung der Tschechoslowakischen Republik, un-
ter anderem durch die Republik Frankreich, ging in Erfüllung. Die tschechoslowakischen 
Legionen in Russland, Frankreich und Italien gelten zu Recht als die Mitbegründer der 
souveränen und unabhängigen Tschechoslowakischen Republik, der ČSR. 
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KARL SCHMID. INTERBRIGADISTA, CIZINECKÝ 
LEGIONÁŘ, ČLEN DIRLEWANGEROVY BRIGÁDY 
A RETRIBUČNÍ VĚZEŇ1

VOJTĚCH ČEŠÍK – PAVEL KREISINGER

ČEŠÍK, V. – KREISINGER, P. Karl Schmid. Interbrigade Member, Foreign Legionary, 
Member of the Dirlewanger Brigade and Retribution Prisoner. Vojenská história, 3, 25, 2021, 
pp 88-104, Bratislava.
The biographical study is focused mainly on the war and post-war fate of the German Anti-
Fascist from the Moravian borderland, Karl Schmid (born 1904), mainly from the end of the 
1930’s until the end of 1940’s. This native of Sternberk was affected in particular by the events 
of the war period: Over this period, Schmid changed his uniform several times, when passing 
from the international brigades in Spain to the French Foreign Legion and subsequently to 
the German captivity. His next journey lead through the Gestapo prisons to the Auschwitz 
concentration camp, where he was recruited to Waffen-SS (SS-Sturmbrigade Dirlewanger); 
however, before the War ended, he managed to run over to the Partisans in the Slovak territory. 
In his liberated homeland, he served for a while as the local militia member in Šternberk, later 
being investigated and judged at the Extraordinary People’s Court in Olomouc.
Keywords:  World War 2, Resistance, French Foreign Legion, International Brigades in Spain, 
SS-Sturmbrigade Dirlewanger.

Úvodem
Při zpracovávání tzv. velkých dějin Šternberka na Moravě2 jedna z výzkumných otázek 

zněla, jakým způsobem se obyvatelstvo města zapojilo do aktivit československého 
domácího a zahraničního protinacistického odboje za druhé světové války. Na poválečném 
seznamu (popravených a umučených) obětí fašismu ze Šternberska bylo uvedeno i jméno 
šternberského Němce Karla Schmida,3 při podrobnějším výzkumu se4 však podařilo 
zjistit, že dotyčný válku přežil a do osvobozeného Šternberka se vrátil nejen jako bývalý 
veterán občanské války ve Španělsku (1936–1939), ale také jako vězeň nacistických 
věznic a káznic, který přes koncentrační tábor Auschwitz a nechvalně proslulou brigádu 
Oskara Dirlewangera doputoval až mezi slovenské partyzány. Po válce byl zatčen a souzen 
olomouckým Mimořádným lidovým soudem. Na první pohled tedy bylo zřejmé, že 
Schmidovy pozoruhodné životní osudy by si zasloužily rozsahem mnohem podrobnější 
zpracování, než jaké umožňuje stručná pasáž v syntéze dějin města. Na základě doplňujícího 
archivního výzkumu, studia sekundární literatury a databází se autoři rozhodli předložit 
tuto studii,5 která nicméně nemá být pouze Schmidovou krátkou biografií, neboť se snaží 
upozornit na velmi složité poválečné postavení protinacisticky naladěných německých 
obyvatel Československa, kteří často nezapadali do jednoznačných škatulek odbojář vs. 
kolaborant.

1 Příspěvek vznikl za podpory MŠMT ČR udělené UP v Olomouci (IGA_FF_2021_014): Společnost v histo- 
rickém vývoji VII. Kulturní dědictví a národní identity v minulosti.
2 Jedná se o výzkumný projekt Katedry historie FF UP v Olomouci řešený kolektivem autorů pod vedením  
prof. Davida Papajíka v letech 2017–2021.V současné době je kolektivní monografie v tisku.
3 Vlastivědné muzeum v Olomouci, Sbírka vlastivěda Šternberk, inv. č. 159, nezpracováno.
4 Zemský archiv Opava-pobočka Olomouc (dále jen ZAO-Ol), f. Mimořádný lidový soud (dále jen MLS) 
Olomouc, sign. Ls 152/47 (Schmied Karel).
5 Doplňující výzkum byl proveden v NA Praha, ABS Praha, VÚA-VHA Praha, SOkA Olomouc a také v ně- 
meckém Bundesarchivu, kde byla P. Kreisingerem v kartotéce Hlavního říšského bezpečnostního úřadu obje-
vena Schmidova „registrační“ karta s podezřením na účast v interbrigádách.
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Léta mládí v meziválečném Československu (1918–1937)

Karl Schmid6 se narodil 23. července 1904 v římskokatolické německé rodině ve 
Šternberku na Moravě, kde se vyučil bednářem a posléze pracoval jako bednářský pomocník 
(Bindergehilfe).7 O jeho mládí a rodinných poměrech toho z dochovaných pramenů moc 
nevíme. Je ale pravděpodobně, že se jako většina německého obyvatelstva účastnil coby 
čtrnáctiletý mladý muž protičeskoslovenských demonstrací v březnu 1919, které právě ve 
Šternberku proběhly velmi tragicky.8 Podobně strohé jsou prameny i ohledně průběhu jeho 
vojenské služby v meziválečné československé armádě.9 Na základě branného zákona č. 
193/1920 Sb. můžeme pouze konstatovat, že Schmid s ročníkem narození 1904 mohl být 
k odvodu povolán maximálně třikrát, a to ve věku dvaceti až dvaadvaceti let. Jelikož se 
do čs. meziválečné armády nastupovalo vždy v říjnu, lze zahájení jeho prezenční služby 
odhadnout nejdříve na 1. října 1924 a nejpozději na 1. října 1926. Jelikož délka vojenské 
služby v uvedených letech činila 18 měsíců, Schmid ji mohl ukončit nejdříve 30. března 1926 
a nejpozději 30. března 1928.10 Ze Schmidovy poválečné výpovědi11 víme alespoň to, že 
prezenční službu absolvoval u „protiletadlového“ Dělostřeleckého pluku 152 v Olomouci12 
a u Dělostřeleckého oddílu 258 v Opavě, který patřil mezi útvary horského dělostřelectva.13 
Není bez zajímavosti, že právě zkušenosti československého vojína-dělostřelce pak Schmid 
zúročil v řadách Mezinárodních brigád ve Španělsku. Ve 30. letech přechodně pracoval 
v pohraničním městě Králíky (něm. Grulich),14 ale poté, co zde přišel o práci (pravděpodobně 
v důsledku hospodářské krize), se vrátil do rodného Šternberka. Od 2. prosince 1936 bydlel 
ve středu města na adrese Frohngasse 5 (dnešní Panská ulice), odkud byl dne 17. dubna 1937 
úředně odhlášen.15 V té době již se nacházel na cestě do Španělska.16

6 V pramenech se často objevuje též varianta „Schmidt“ nebo „Schmied“ (méně častěji i další). Autoři se 
rozhodli používat tvar „Schmid“, který v oficiální i osobní korespondenci používala sama zkoumaná osoba. 
Zároveň se stejná varianta vyskytuje i v policejní přihlášce viz SOkA Olomouc, Sbírka policejních přihlášek 
Šternberk, Melde-Zettel, Karl Schmid, 21. 12. 1936.
7 Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde (dále jen BArch Berlin), f. Reichssicherheitshauptamt, sign. R58/9695 
(Kartotéka), karta Schmidt, Karl.
8  KREISINGER, Pavel – PODOLSKÝ Karel. Tragický 4. březen 1919 ve Šternberku s odstupem jednoho 
století – souvislosti, rekonstrukce událostí, důsledky. In Rok 1919 a Československo. Postavenie a premeny pe-
riférií nového štátu v procese jeho konštituovania. (Eds. ŠVORC, Peter – KOVAĽ, Peter). Prešov : Prešovská 
univerzita 2020, s. 128–144. 
9  Schmidův kmenový list se bohužel v pražském VÚA-VHA nedochoval, byl skartován. E-mailová korespon-
dence autorů s Dr. Pavlem Minaříkem, 12. 12. 2020.
10 E-mailová korespondence autorů s Dr. Pavlem Minaříkem, 12. 12. 2020.
11 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Protokol se Schmiedem, 18. 9. 1945, s. 1.
12 Pluk sídlil v tzv. Štefánikových kasárnách, viz FIDLER, Jiří – SLUKA, Václav. Encyklopedie branné moci 
Republiky československé 1920–1938. 1. vyd. Praha : Libri, 2006, s. 130-131. 
13 K dělostřeleckému oddílu 258 viz například MINAŘÍK, Pavel [odpověď na dotaz č. 1590]. Dostupné z: 
https://armada.vojenstvi.cz/vase-dotazy/106.htm [cit. 28. 12. 2020].
14 Jeho policejní přihláška se bohužel v příslušném okresním archivu nedochovala. Písemná odpověď Mgr. 
Radima Duška, vedoucího Státního okresního archivu Ústí nad Orlicí, 10. 2. 2021, č. j. SOAZ-UO/2021-547-2.
15 Státní okresní archiv Olomouc, Sbírka policejních přihlášek Šternberk, Melde-Zettel, Karl Schmid, 21. 12. 
1936.
16 NA Praha, f. Ministerstvo vnitra I – prezidium, sign. 225-1267-1/140, Verbování čs. příslušníků do Španělska,  
13. 12. 1937, s. 6, č. 45 – Karel Schmid.
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Ve Španělsku a Francii (1937–1942)

Podle vlastní poválečné výpovědi odešel Schmid z Československa do Španělska již 17. 
března 1937, aby zde v řadách mezinárodních brigád bojoval jako dobrovolník na straně 
republikánů proti Francovi.17 V té době již probíhala ve Španělsku občanská válka celých 
osm měsíců. Za začátek tohoto krvavého konfliktu bývá všeobecně považován vojenský puč 
generála Francisca Franca ze 17. července 1936, někteří současní historikové však posouvají 
začátek občanské války do října 1934, kdy při potlačování generální stávky proběhly 
hromadné popravy.18

Přestože zahraniční dobrovolníci odcházeli na pomoc republikánům bezprostředně po 
vypuknutí povstání, oficiálně dala republikánská vláda souhlas s ustavením Mezinárodních 
brigád až 22. října 1936, a to zejména pod tlakem rychlého postupu povstalců na Madrid. 
Zatímco povstalecký tábor se opíral o rozsáhlou lidskou a materiální podporu z nacistického 
Německa,19 fašistické Itálie a sousedního autoritativního Portugalska, republikánkou 
vládu podporoval zejména SSSR s Kominternou, v jejíž gesci působila v meziválečném 
Československu i KSČ. Československé bezpečnostní orgány disponovaly informací, že 
KSČ se do konce února 1937 zavázala do řad interbrigád dodat alespoň 3 000 bojujících 
mužů a dva poslance20 jako politické komisaře.21

Tzv. verbování čs. státních příslušníků do mezinárodních brigád pokračovalo i v roce 
1937. Souhrnná zpráva čs. policejního prezidenta o probíhajícím náboru z konce téhož 
roku uvádí v příloze jmenný seznam dalších naverbovaných mužů, který čítá rovných sto 
osob. Pod číslem 45 je uveden šternberský Němec Karl Schmid.22 Ohledně své motivace 
k odchodu do řad interbrigád uvedl, že byl jako „komunista-bezvěrec“ organizován u KSČ 
ve Šternberku, ale zejména ho tížila jeho sociální situace: „Udělal jsem tak proto, že jsem 
byl bez zaměstnání a úplně sám bez rodičů.“23 Tak jako u většiny čs. dobrovolníků, kteří se  

17 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Protokol se Schmiedem, 18. 9. 1945, s. 1.
18 Podrobněji viz OPATRNÝ, Jaroslav. Španělsko, občanská válka a atlantický svět. In Interbrigadisté, Česko 
slovensko a španělská občanská válka: neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve 
Španělsku 1936–1939. Praha 2017, s. 10–33.
19 V řadách německé Legion Condor bojoval v letech 1937–1939 také nechvalně proslulý Oskar Dirlewanger,  
pozdější velitel jednotky SS, do které byl jako politický vězeň zařazen i Karl Schmidt. Podrobněji k Dirlewan-
gerovi viz dále.
20 Vůbec první členem ÚV KSČ, který pobýval na jaře 1937 mezi čs. interbrigadisty, byl Němec Robert Korb 
 (1900–1972), po třech měsících se však vrátil do ČSR. Z komunistických poslanců do Španělska odjel Němec 
Gustav Beuer (1893–1947) a politickým komisařem se stal kandidát politbyra ÚV KSČ Alexandr Bubeníček 
(1899–1938), který ve Španělsku padl. Ke jmenovaným viz KREISINGER, Pavel. Korb Robert. In Biografický 
slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989). Svazek A–K. Eds. ANEV, Petr – BÍLÝ, Matěj. Praha : Aca-
demia 2018, s. 632–634. ANEV, Petr – VYHLÍDAL, Milan. Beuer Gustav. In tamtéž, s. 165–167; PLACHÝ, 
Jiří. Bubeníček Alexandr. In tamtéž, s. 205–207.
21 Srovnej VORÁČEK, Emil. Sovětský svaz, Kominterna a první období španělské občanské války. In Inter- 
brigadisté, Československo a španělská občanská válka: neznámé kapitoly z historie československé účasti 
v občanské válce ve Španělsku 1936-1939. Praha 2017, s. 77–126. Radim GONDA. Postoj československé 
státní moci a rekrutování dobrovolníků do mezinárodních brigád ve Španělsku, In tamtéž, s. 155–194; NED-
VĚD, Jiří. „Verbování“ československých dobrovolníků do mezinárodních brigád a jejich cesty do Španělska. 
In Historie a vojenství 2016, roč. 65 č. 3, s. 4–18. 
22 NA Praha, f. Ministerstvo vnitra I – prezidium, sign. 225-1267-1/140, Verbování čs. příslušníků do Španěl- 
ska, 13. 12. 1937, s. 6, č. 45 – Karel Schmid.
23  ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Hlavní přelíčení s K. Schmidem, MLS v Olomouci, 7. 3. 1947, 
s. 1.
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v letech 1936–1939 přesouvali do Španělska, i Schmidova cesta vedla přes Čechoslovákům 
otevřenou a přátelskou Francii.24 Na základě dochované korespondence můžeme konstatovat, 
že nejpozději 24. května 1937 dorazil Schmid do Paříže a následně pokračoval do jihozápadní 
Francie, neboť již 31. května 1937 odeslal pohlednici z Bordeaux.25

Zhruba o měsíc později již mohl být ve Španělsku. Zde se jako dělostřelec u Segundo 
Grupo – Škoda zapojil do bojů proti frankistům.26 O průběhu bojů, jichž se Schmid účastnil, 
nemáme bohužel podrobnější informace, můžeme však alespoň vycházet z nasazení 
Schmidovy jednotky, která nesla pojmenování podle používané výzbroje – tu tvořily 
legendární 8 cm polní kanóny vzor 1905/1908. Jednotka se v literatuře objevuje také pod 
katalánským názvem Grup Skoda Baller. Od 28. června 1937 do 27. července 1937 byla 
součástí 12. mezinárodní brigády (XII Brigada Internacional), od 16. dubna 1938 až do 
23. září 1938 působila v rámci 21. armádního sboru XXI Cos d’Exèrcit (reserva general 
de la zona Centre-Sud). Samotná Segundo Grupo de Artilleria – Skoda se pak skládala ze 
tří dělostřeleckých baterií: Bateria Gramsci, Bateria Thaelmann a Bateria Liebknecht.27 Je 
pravděpodobné, že Schmid působil v rámci dělostřelecké baterie Karla Liebknechta, neboť 
v rámci této jednotky sloužil i Schmidův spolubojovník, poručík Eugen Stern (1909–1973),28 
o němž se Schmid zmiňuje ve své poválečné výpovědi.29 Z šesti dalších Schmidových 
kamarádů-spolubojovníků se za pomoci obsáhlé katalánské databáze30 podařilo ztotožnit 
pouze dva, a to Hanse (Otto) Hansela – kovářského pomocníka z Moravského Berouna 
(1896–1945), který před koncem války zahynul v Dachau31 – a Schmidova vrstevníka 

24 V meziválečné Francii fungovala řada čs. krajanských spolků. Francouzský historik Namont v souvislosti 
s občanskou válkou ve Španělsku zmiňuje 21 Slováků z Gennevilliers, z nichž tři padli. Francouzská dobová 
statistika z konce roku 1940 uvádí 235 Čechoslováků-interbrigadistů, kteří předtím byli trvale usazeni ve Fran-
cii. Srovnej NAMONT, Jean-Philippe. Československá Kolonie: dějiny české a slovenské emigrace ve Francii 
(1914–1940). Praha : Academia, 2015, s. 347; MARŠALEK, Zdenko (Ed.). Českoslovenští interbrigadisté 
1936–1939 v dobové statistice. In Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka: neznámé kapi-
toly z historie československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936–1939. Praha 2017, s. 278. 
25 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, odeslané pohlednice švagrovi Aloisi Schrommovi, 24. 5. 1937; 
31. 5. 1937.
26 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Protokol se Schmiedem, 18. 9. 1945, s. 1; ZAO-Ol, f. MLS 
Olomouc, sign. Ls 152/47, Hlavní přelíčení s K. Schmidem, MLS v Olomouci, 7. 3. 1947, s. 1.
27 http://sidbrint.ub.edu/ca/content/grup-skoda-baller-esquadro-internacional-skoda [cit. 28. 12. 2020].
28 Eugen Stern (nar. 20. 7. 1909, Šamorín) byl židovského vyznání a maďarské národnosti. Před odchodem 
do Španělska žil v Bratislavě. V baterii Karla Liebknechta působil od 4. 12. 1936 do 14. 4. 1937. Následně 
se měl vrátit do Bratislavy, ale buď zůstal ve Španělsku, nebo se tam znovu vrátil, protože dne 15. 12. 1939 
byl jako bývalý „španělák“ odveden do čs. armády z francouzského tábora Gurs. ABS Praha, f. 302, sign. 
302-101-1/149, Výpis ze správy Eugena Sterna, Bratislava, Rybné náměstí č. 6; srovnej zejména databázové 
záznamy http://sidbrint.ub.edu/en/content/stern-evzen; http://www.vuapraha.cz/soldier/18640498 [cit. 28. 12. 
2020]. Po válce pracoval s počeštěným jménem Evžen Štern v rámci sekretariátu akčního výboru Národní 
fronty v Bratislavě. Viz BOUČEK Jaroslav . Osudy československých interbrigadistů po druhé světové válce. 
In Interbrigadisté, Československo a španělská občanská válka: neznámé kapitoly z historie československé 
účasti v občanské válce ve Španělsku 1936-1939. Praha 2017, s. 228.
29ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Protokol se Schmiedem, 18. 9. 1945, s. 1.
30 Katalánská databáze SIDBRINT (Sistemad’Informació Digital sobre las Brigades Internacionals), kterou  
provozuje Univerzita v Barceloně, obsahuje k 31. 1. 2021 celkem 32 813 jmenných záznamů interbrigadistů 
(mužů i žen), celkově však bojovalo v řadách interbrigád cca 35–40 000 osob. Co se týče Čechoslováků, da-
tabáze zatím eviduje z celkového počtu 2 200–2 300 osob československé státní příslušnosti pouze 315 (298 
mužů a 17 žen), přičemž právě Schmidův záznam zde chybí. Podrobněji viz http://sidbrint.ub.edu/en/search/
type/brigadista/country/1399?type=brigadista&search_api_views_fulltext= [cit. 28. 12. 2020].
31 http://sidbrint.ub.edu/en/content/hansel-otto [cit. 28. 12. 2020].
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Leopolda Beneše (Leo Bennesch) z Opavy, narozeného taktéž v roce 1904.32 Na základě 
dochovaných pramenů tak můžeme pouze konstatovat, že začátkem února 1939, tedy těsně 
před tím, než byly okupovány poslední „kapsy“ republikánského odporu v Katalánsku,33 

se Schmid společně s dalšími šesti až sedmi sty československými interbrigadisty účastnil 
tzv. retirady34 přes pyrenejské pohoří do sousední Francie. Zde již bývalé interbrigadisty 
internovaly francouzské bezpečnostní složky v několika táborech (Saint Cyprien, Argelès-
sur-Mer) a později byla většina interbrigadistů soustředěna ve sběrném táboře Gurs 
v Akvitánii. Jednalo se o rozsáhlý barákový tábor, kde bylo ve 400 budovách internováno 
asi 13 000 mužů v tíživých životních podmínkách.35 Právě v táboře Gurs se patrně ocitl 
i Schmid, který ve své poválečné výpovědích uvádí, že se ve francouzském táboře zdržel 
sedm měsíců a poté se rozhodl vyřešit svízelné životní podmínky vstupem do francouzské 
cizinecké legie, jejíž „verbíři“ tábory pravidelně navštěvovali již od února 1939.36 V říjnu 
1939 evidovaly čs. vojenské orgány 21 Čechoslováků, kteří se v Gurs přihlásili do cizinecké 
legie.37 Jak je ale zjevné z přiložené tabulky, jednalo se spíš o minimální počet, poněvadž 
například Schmidovo jméno na seznamu vůbec není zahrnuto:

Tabulka: Dvacet jedna bývalých interbrigadistů, kteří se v zajateckém táboře Gurs nechali 
naverbovat do cizinecké legie

Příjmení a jméno (řazeno abecedně) Národnost Datum (a místo) narození38 
Bézer Karel (Bezr František Karel) česká 24. 4. 1899 (Rochlice u Liberce)

Brodanský Rudolf  (krycím jménem Rosemego) česká 4. 5. 1911 (Šoporná)

Barbierik Michal slovenská ?

Diamant Alexandr židovská 19. 3. 1912 (Palotás)

Dušek Jiří česká 26. 3. 1914 (Starý Plzenec)

Durkaj Michal slovenská 12. 5. 1916 (Malá Domaša)

Elischer Paul německá ?

32 http://sidbrint.ub.edu/en/content/benes-leopold [cit. 28. 12. 2020].
33 Ještě před pádem Madridu, k němuž došlo 28. března 1939, vydali frankisté v únoru 1939 zákon „o politické  
odpovědnosti“. Ten sliboval poválečné vyrovnání se všemi, kteří „se postavili proti nacionalistickému hnutí“ 
nebo se provinili „anti-španělstvím“. BEEVOR, Antony. Španělská občanská válka. Praha : Beta-Dobrovský, 
2004, s. 263.
34 Retirada – španělsky „ústup“ – trvala do 9. 2. 1939, kdy na španělskou hranici dorazily frankistické oddíly  
a Francouzi následně uzavřeli hraniční přechody. Do té doby se dostalo do Francie na půl milionu uprchlíků 
(cca 250 000 vojáků a 250 000 civilistů. MARŠÁLEK, Zdenko. Českoslovenští interbrigadisté jako příslušníci 
zahraničních vojenských jednotek v letech druhé světové války. In Interbrigadisté, Československo a španělská 
občanská válka: neznámé kapitoly z historie československé účasti v občanské válce ve Španělsku 1936–1939. 
Praha 2017, s. 197. 
35 FRIEDL, Jiří. „Španěláci“ z tábora Gurs (ke vstupu čs. interbrigadistů do naší armády ve Francii 1939–40).  
In Historie a vojenství 2000, roč. 49, č. 4, s. 806–827. ISSN 0018-2583.
36 K okolnostem verbování interbrigadistů viz MARŠÁLEK, Zdenko. „Česká“ nebo „československá“ ar 
máda? Národnostní složení československých vojenských jednotek v zahraničí v letech 1939–1945. Praha : 
Academia, 2017, s. 151–152. 
37 VÚA-VHA Praha, f. ČSVS-F, inv. č. 61 sign. CII/1b, karton 6, Hlášení o táboře Gurs, 20. 11. 1939. 
38 Seznam data narození neobsahuje, údaje autoři doplnili na základě Databáze příslušníků čs. vojenských  
jednotek v zahraničí za 2. sv. války. Dostupné z: na http://www.vuapraha.cz/fallensoldierdatabase [cit. 28. 12. 
2020].



93

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA

Hradil Štefan česká ?

Himmer Alois česká 23. 8. 1913 (Líšeň)

Kerekeš Emil rusínská ?

Köhler Oldřich česká 6. 8. 1902 (Mladá Boleslav)

Klimeš Alois česká 20. 6. 1909 (Židenice)

Mikulaj Ondrej slovenská ?

Novák Josef česká ?

Novotný Albert česká 2. 11. 1914 (Veverská Bítýška)

Peleška Václav česká ?

Pinos Karel česká 27. 3. 1908 (Čelechovice na Hané – Kaple)

Ryško Petr slovenská ?

Trčka Ludvík (Ľudevít) slovenská 8. 4. 1906 (Banská Štiavnica)

Válek Andrej (Ondrej) slovenská 16. 11. 1903 (Bobrov)

Zwilling Vratislav česká ?

Na základě dochovaných pramenů víme, že Schmid vstoupil do cizinecké legie zhruba 
v srpnu nebo v září 1939 – tedy asi o měsíc až dva dříve, než tábor navštívil pplk. gšt. Karel 
Lukas (16.–19. října 1939), který následně sepsal obsáhlou zprávu o tamějších poměrech. 
V prosinci 1939 v táboře Gurs proběhly odvody do vznikající čs. armády ve Francii.39 Poté, 
co Sovětský svaz přepadl 30. listopadu 1939 Finsko a vypukla tzv. zimní válka, probíhal 
v některých táborech mezi interbrigadisty také nábor dobrovolníků do finské armády.40 
Schmidův spolubojovník ze Španělska Evžen Štern po válce vzpomínal, že Čechoslováků 
se takto přihlásilo minimálně osm, nicméně „k odchodu této skupiny [do Finska] nedošlo, 
neboť válka ve Finsku zatím skončila“.41

V té době už byl ale Schmid pěšákem v řadách 11. pěšího pluku cizinecké legie (11èr 
Régiment étranger d’infanterie).42 Po podepsání pětiletého závazku a následném výcviku 
bojoval v jeho řadách od května do června 1940 na francouzsko-belgických hranicích 
a v Alsasku-Lotrinsku proti rychle postupující německé armádě. Po pádu Francie byl Němci 
zajat a coby zajatec prošel těmito tábory: Verdun, Denvilles, Sprigourt a Billa. Následně se 
mu podařilo uprchnout do neobsazené (vichystické) Francie. Zde se živil příležitostnými 
pracemi až do listopadu 1942, kdy v reakci na vylodění Spojenců v severní Africe (operace 
Torch) německé jednotky obsadily i zbytek Francie. V důsledku této okupace byl Schmid 
již podruhé zajat německou armádou a jako „útěkář“ a bývalý interbrigadista transportován 
do říše.43

39 Nejnověji k Lukasovi a jeho činnosti FRIEDL, Jiří. Generál Karel Lukas: životní příběh severomoravského 
rodáka. II. doplněné a opravené vydání. Štíty : Veduta, 2016. 
40 K 13. březnu 1940 se nacházelo ve Finsku téměř 12 000 mezinárodních dobrovolníků. Zejména se jednalo  
o Švédy, Dány, Nory, Americké Finy, a překvapivě také Maďary, kteří dorazili do Finska v počtu jednoho 
praporu (350 mužů). Podrobněji k tématu viz MARŠÁLEK, Zdenko. U Vyborgu se bojuje za Budapešť: 
internacionalismus naruby aneb Zahraniční dobrovolníci a finsko-sovětská válka. In Dějiny a současnost, 
2016, roč. 38, č. 8, s. 20-23.
41 ABS Praha, f. 302, sign. č. 302-101-1/149, Výpis ze správy Eugena Sterna, Bratislava, Rybné náměstí č. 6.
42 K průběhu ústupových bojů 11. pěšího pluku viz zejména http://foreignlegion.info/11e-regiment-etranger-
d-infanterie/ [cit. 28. 12. 2020].
43 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Protokol se Schmiedem, 18. 9. 1945, s. 1–2; Tamtéž, Hlavní  
přelíčení s K. Schmidem, MLS v Olomouci, 7. 3. 1947, s. 1–2.
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Nacistickým vězněm a protinacistickým partyzánem (1942–1945)

Po svém druhém zajetí byl Schmid převezen do Hamburku, kde přibližně 14 dní pracoval 
jako kuchař. Zároveň se ale rozběhlo Schmidovo vyšetřování, během něhož vyplynula jeho 
nacistickému režimu nepřátelská „interbrigadistická“ a komunistická minulost. Hlavní říšský 
bezpečnostní úřad (RSHA), pod nějž spadalo od září 1939 i Gestapo, totiž evidoval Schmida 
ve své kartotéce jako podezřelého z boje na straně interbrigád (Rotspanienkämpfer) už od 20. 
ledna 1940.44 Dne 28. listopadu 1942 byl následně jako komunista a interbrigadista zatčen 
hamburským Gestapem a byla na něj uvalena ochranná vazba.45 Následovala strastiplná 
cesta, během níž byl Schmid vězněn v policejní věznici ve Fuhlsbüttelu,46 a odtud po asi 
třech dnech převezen do policejní věznice (Polizeigefängnis) Hütten.47 Bohužel není známo, 
jak dlouho zde pobýval. Jeho další cesta vedla přes Berlín (Polizeigefängnis Alexanderplatz) 
a následně věznici v Breslau, kde strávil jednu noc a poté byl odvezen na území „domovské“ 

říšské župy Sudety48 na úřadovnu Gestapa do Opavy (Staatspolizeistelle Troppau).49 Zde 
zůstal vězněn až do počátku března či dubna 1943.50

Tehdy byl Schmid transportován do nedalekého koncentračního tábora Auschwitz, kde 
mu bylo přiděleno vězeňské číslo 113326.51 Vystřídal zde několik zaměstnání a nakonec  
působil opět jako kuchař.52 Se Schmidovým pobytem v koncentračním táboře souvisí 
důležitá součást poválečného vyšetřování – na výzvu olomouckého vojenského velitelství53 
44 BArch Berlin-Lichterfelde, f. Reichssicherheitshauptamt, sign. R58/9695, Schmidt, Karl. 
45 Uvalení ochranné vazby v praxi znamenalo odeslání do některého z koncentračních táborů bez soudního  
procesu a na blíže neurčenou dobu. Podrobněji viz DAMS, Carsten – STOLLE, Michael. Gestapo. Moc a teror 
ve třetí říši. Praha : Paseka, 2010, s. 65. 
46 KL Fuhlsbüttel byl založen v roce 1933 a od roku 1936 fungoval jako policejní věznice Gestapa, avšak  
mezi lety 1944 a 1945 byly některé z vězeňských bloků využívány jako pobočka KL Neuengamme a bylo 
zde umístěno asi 1 300 vězňů z uvedeného tábora. Blíže viz Hamburg-Fuhlsbüttel. Dostupné z: https://www.
kz-gedenkstaette-neuengamme.de/en/history/satellite-camps/satellite-camps/hamburg-fuhlsbuettel/ [cit. 28. 
12. 2020].
47 Policejní věznice Hütten v Hamburku byla vybudována v roce 1858 a během let 1933-1945 sloužila místním  
úřadovnám Gestapa i kriminální policie. Das nationalsozialistische Verfolgungsapparat in Hamburg 1933 bis 
1945, s. 12. Dostupné z: http://media.offenes-archiv.de/ha1_5_4_thm_2339.pdf [cit. 28. 12. 2020].
48 Po mnichovských událostech byl Šternberk, spadající do tzv. 5. pásma, 9. října 1938 okupován německou  
armádou. Po krátkém období vojenské správy se město pod názvem Sternberg v rámci „Říšské župy Sude-
ty“ stalo sídlem venkovského okresu s úřadem tzv. landráta. Podrobněji viz KREISINGER, Pavel. Šternberk 
v letech nacistické okupace a druhé světové války (1938–1945). In Šternberk na Moravě. Velké dějiny města. 
PAPAJÍK, David a kolektiv. 2021, v tisku.
49 Pod tuto služebnu spadala i malá venkovní služebna Gestapa ve Schmidově rodném Šternberku, viz KO- 
LÁŘ, Ondřej. K personálnímu složení a činnosti Gestapa v Opavě. In Časopis Slezského zemského muzea: 
série B – vědy historické, 2014, roč. 63, č. 3, s. 241–250.
50 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Protokol s Karlem Schmidem, důst. OBZ při děl. pl. 153, 18.  
9. 1945, s. 1. 
51 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Dopis Karla Schmida sestře, KL Auschwitz, 7. 2. 1944.
V databázi vězňů na webových stránkách památníku a muzea Auschwitz-Birkenau se bohužel nepodařilo do-
hledat ke Schmidovi žádný záznam. Uveden je zde pouze jistý Karl Schmid (nar. 26. 7. 1898), shodou okol-
ností také ze Šternberka, který byl ale již 22. března 1942 zavražděn (pozn. autorů). Dostupné z: http://base.
auschwitz.org/wiezien.php?lang=en&ok=osoba&id_osoba=204306
[cit. 28. 12. 2020].
52 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Hlavní přelíčení s K. Schmidem, MLS v Olomouci, 7. 3. 1947,  
s. 2.
53 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Žádost na Sekretariát svazu politických vězňů, Vojenské veli- 



95

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA

se totiž přihlásilo několik svědků, kteří ve Schmidovi poznali někdejšího osvětimského 
kápa. V tomto ohledu bylo zásadní svědectví ing. Evžena Valáška, který ve svém dopisu 
vyšetřujícím orgánům popsal vlastní zkušenost s údajnou Schmidovou brutalitou: „ve třetí 
stovce, které velel, rozděloval a uděloval práci, a k této práci také dohlížel i trestal vězněné. 
Choval se velmi arogantně, trýznil vězně tím, že jich kopal, tloukl holí a nabádal k vyššímu 
a rychlejšímu výkonu práce. Obzvláště měl pak spadeno na vězně židovského náboženství.“54 
Valášek vzpomínal také na Schmidovo přátelství s jistým SS-Unterscharführerem Ernstem 
Försterem,55 údajně pocházejícím stejně jako Schmid ze Šternberku. Tento dozorce měl 
fungovat jako prostředník a výměnou za cennosti měl Schmidovi do tábora načerno 
dodávat poštu: „V koncentračním táboře, každý si mohl opatřiti zlato nebo drahokamy 
krádeží, když se odstrojovali židé z Řecka, Holandska a Maďarska a prohlíželi se jejich 
věci. Měl možnost některé věci uschovat a pak je předati Föerstrovi, který mu umožnil styk 
se světem, jídlo a pití, styk s vězněnými ženami apod. Schmied to dělal zrovna tak jako 
ostatní Němci.“56 Valášek i další svědci byli v této věci dále vyslýcháni, ale po konfrontaci 
s obžalovaným vyšlo najevo, že se v případě kápa Schmida jednalo o pouhou shodu jmen; 
k přímé konfrontaci mezi Schmidem a samotným Valáškem nikdy nedošlo a Valášek se ani 
nedostavil k hlavnímu přelíčení před olomoucký Mimořádný lidový soud. Schmid byl proto 
ve věci trýznění spoluvězňů v koncentračním táboře osvobozen.57

Není přesně známo, do kdy byl Schmid v KL Auschwitz internován (jeden z jeho 
dochovaných dopisů z tábora je datován 19. květnem 194458), ale někdy na podzim roku 1944 
byl spolu s dalšími asi dvěma tisíci německých vězňů z koncentračních táborů59 naverbován 
do SS-Sturmbrigade Dirlewanger.60  Tato jednotka nasazovaná především za frontovou linií  

telství Olomouc, 5. listopadu 1945.
54 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Zpráva k přípisu, KV Svazu osvobozených politických vězňů 
 a pozůstalých po obětech nacismu Olomouc, 19. 11. 1945. 
55 Tamtéž. Mezi táborovými dozorci se nepodařilo dohledat žádnou osobu, která by odpovídala všem Valáš- 
kem uvedeným datům. Kritériím alespoň částečně vyhovuje jistý SS-Oberscharführer Peter Förster (nar.  
8. 2. 1897 v Dlouhé Loučce, okr. Šternberk), který ve sledované době měl hodnost SS-Unterscharführera. Je 
ale velmi pravděpodobné, že se jedná o pouhou shodu jmen. Dostupné z: https://truthaboutcamps.eu/th/form/
r498139092,FRSTER.html [cit. 28. 12. 2020].
56 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Doplňující výpověď E. Valáška před okr. soudem v Krnově, 
11. 10. 1946.
57 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Rozsudek, MLS v Olomouci, 7. 3. 1947.
58 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Dopis Karla Schmida sestře, KL Auschwitz, 19. 5. 1944.
59 WACHSMANN, Nikolaus. KL: A History of the Nazi Concentration Camps. New York : Farrar, Straus and  
Giroux, 2016, s. 484. 
60 Formace nesla jméno podle svého velitele, důstojníka Waffen-SS Oskara Dirlewangera (1895–1945). Jednot- 
ka nechvalně proslula především svým brutálním vystupováním v Bělorusku, kde členové jednotky zavraždili 
na 30 000 civilistů (úplně vyhlazeny byly vesnice Chatyň, Dory a další). Podobně si Dirlewangerovi muži počí-
nali při potlačování Varšavského povstání. Formace byla kvůli své mimořádné brutalitě a pochybným bojovým 
kvalitám vnímána negativně dokonce i velením SS a německé armády, nicméně Dirlewangerovu činnost osob-
ně schvaloval a kryl říšský vůdce SS Heinrich Himmler. Samotný Dirlewanger byl násilník závislý na alkoholu 
a drogách. Od r. 1922 člen NSDAP a následně SA. V důsledku holdování alkoholu a zneužívání mladistvých 
ztratil své původní místo na úřadu práce (byl vysokoškolsky vzdělaný). V roce 1934 byl na dva roky odsouzen 
za znásilnění čtrnáctileté dívky, nicméně po vstupu do SS dosáhl zrušení rozsudku. Na konci války padl do 
francouzského zajetí a 7. června 1945 zemřel v hornošvábském Althausenu na následky mučení. Později se ob-
jevily fámy, že se přes francouzskou cizineckou legii dostal do severní Afriky. Proto byla v listopadu 1960 jeho 
mrtvola exhumována a identifikována. Podrobněji k němu a k činnosti jeho jednotky viz zejména: SNYDER, 
Timothy. Krvavé země: Evropa mezi Hitlerem a Stalinem. Praha : Paseka 2013, s. 238–39; 294–95. SCHVARC, 
Michal: Formácia Dirlewanger – jednotka trestancov. In Vojenská história, 2003, roč. 7, č. 4, 2003, s. 96–111. 
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v boji proti partyzánům byla původně v červnu 1940 vytvořena z odsouzených pytláků (Wildd 
kommando Oranienburg). Od června 1943 byla tvořena z valné části vězni z koncentračních 
táborů odsouzenými za kriminální trestné činy (vrahové, lupiči, zloději a násilníci). Od roku 
1944 byli do jejích řad kvůli navýšení stavů verbováni i političtí vězni zejména komunisté 
a sociální demokraté (mezi nimi právě i Schmid), kterých se chtěl nacistický režim zbavit, 
když je společně s kriminální živly používal jako tzv. „kanonenfutter“. Dalšími posilami 
této jednotky byli potrestaní příslušníci Wehrmachtu a Waffen SS, kteří dostali na výběr 
mezi odpykáním trestu anebo „svobodou“ v řadách Dirlewangerovy formace. Nejednalo se 
přitom pouze o lehké přečiny (např. padělaní dokumentů, krádeže či přestupky ve strážní 
službě), ale mezi trestanými byli i odsouzení za závažné delikty jako byla vražda, zabití nebo 
dezerce! Poslední sociální skupinou byli cizinci – bývalí sovětští váleční zajatci, většinou 
běloruské nebo ukrajinské národnosti, kteří se osvědčili zejména při protipartyzánských 
v Bělorusku, díky znalostem jazyka a krajiny.61

V rámci této nechvalně proslulé formace se Schmid dostal během 18. – 19. listopadu 
1944 na území Slovenska, kde měla brigáda bojovat proti povstalcům po jejich odchodu 
do hor. Samotný Schmid přijel na Slovensko vlakem do Diviaků pravděpodobně již 
s prvním transportem politických vězňů, který byl vypraven z koncentračního tábora 
Sachsenhausen, kde se předtím v rámci strážního praporu shromáždilo celkem 966 vězňů 
ze čtyř koncentračních táborů: Auschwitz (108 mužů), Neuengamme (117 mužů), Dachau 
(248 mužů) a Sachsenhausen (375 mužů).62

Jednotka operovala v oblasti Diviaky nad Nitricou (14 dní), poté se přesunula do okolí 
bývalého židovského tábora Nováky63 (10 až 12 dní) a dále měla působit na dalších blíže 
neurčených místech. V průběhu prosince 1944 se Schmidovi podařilo spolu s většinou dalších 
politických vězňů Dirlewangerovy formace dezertovat.64 Těsně po Novém roce se přidal 
v okolí Zlatna (okr. Zlaté Moravce) k partyzánskému oddílu Národný mstiteľ pod velením 
kpt. Maximova. V rámci oddílu byl zařazen jako střelec z kulometu a na bojích se podílel 
až do osvobození.65 Podle dochovaného potvrzení podepsaného velitelem Maximovem 
byl veden jako příslušník partyzánského oddílu od 10. ledna do 3. dubna 1945.66 Schmid 
se někdy v této době stal také členem Národnej stráže v Trenčíně a dne 10. dubna 1945 
mu bylo uděleno povolení k nošení střelné zbraně.67 Zdržel se zde až do konce dubna, kdy 
pěšky zamířil do domovského Šternberka, mezitím dne 5. května 1945 osvobozeného Rudou 
armádou.

61 Tamtéž, s. 108–109.
62 Tamtéž, s. 106–108.
63 V roce 1942 bylo z tohoto židovského tábora deportováno 4 000 – 5 000 slovenských Židů do vyhlazovacích  
táborů na území Generálního gouvernementu. Po roce 1945 zde byli soustředěni kolaboranti a Němci, následně 
byl přebudován na tábor nucených prací. K dějinám tábora viz zejména BAKA, Igor. Židovský tábor v Nová-
koch 1941–1944. Bratislava : Nadácia Milana Šimečku, 2001. SIVOŠ Jerguš. Sústreďovací tábor v Novákoch 
v rokoch 1945–1949. In Malé dejiny veľkých udalostí v Česko(a)Slovensku po roku 1948, 1968, 1989. Brati-
slava : Ústav etnológie SAV – Ústav pamäti národa 2005, s. 122–135. TÝŽ, Systém prevýchovy v pracovnom 
tábore v Novákoch (1945–1951). In Historický zborník, 16, 2006, č. 1–2, s. 57–68. 
64 Ze 770 politických vězňů mělo dezertovat k 18. 12. 1944 téměř 500 mužů. Viz PREČAN, Vilém. Slovenské 
národné povstanie: Dokumenty. Bratislava, 1965, s. 1097, dokument č. 587.
65 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Zápisnica o výslechu svedka Jána Kuču, OS ve Zlatých Mo-
ravciach, 21. 1. 1947.
66 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Potvrdenie, Partizansky oddiel Národný mstiteľ, 3. 4. 1945.
67 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Legitimacia Národnej stráže v Trenčíně, Slovensky národný 
výbor v Trenčíně, 10. 4. 1945. 
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Zpět v rodném Šternberku: člen milice, šmelinář a retribuční vězeň (1945–1947)

Ve Šternberku se Schmid hned po svém návratu přihlásil na okresním národním výboru 
a stal se dne 12. května 1945 členem místní České milice, opět s oprávněním nosit zbraň.68 
Spolu s dalšími třemi osobami byl zařazen k oddílu milice v Horním Žlebu69 pod velením ing. 
Karla Rotta a působil zde jako spojka. Ve službě se ale příliš dlouho nezdržel – už 13. nebo 
14. června 1945 odjel na dovolenou, z níž se vrátil až poté, co byla milice rozpuštěna.70 Spolu 
s Rottem se Schmid zapojil také do majetkových machinací v souvislosti s přidělováním 
nemovitostí. Byla mu totiž přidělena usedlost č. p. 11 v obci Sázava (usedlost dříve patřila 
otci Schmidova švagra, Aloisi Schrommovi), ale Rottem ho měl přesvědčit, aby zažádal 
o přidělení domu Eriky Mekelové č. p. 115 v nedaleké Německé Loděnici: „Ing. Rott mě 
k tomu nutil a říkal, že až to budu mít, tak že si občas přijde pro nějaké máslo nebo vajíčka. 
Sám intervenoval v tom smyslu u okresní správní komise ve Šternberku.“71 Rott vypověděl 
pouze to, že Schmid údajně udržoval s Mekelovou poměr a poté podal žádost o přidělení 
jejího domu do své správy.72 V této věci bylo vyslechnuto několik svědků, ale celá kauza 
během vyšetřování vyšuměla a k hlavnímu přelíčení nedošlo.

V období mezi červencem a začátkem září 1945 Schmid absolvoval také několik (ve vý-
sledku neúspěšných) cest po Československu i do zahraničí ve snaze obstarat si doklady 
o své minulosti interbrigadisty a politického vězně. Nejzajímavější jsou jeho tři cesty do 
Vídně, při nichž do Rakouska převezl několik osob německé národnosti.73 Později byl ob-
viněn, že se jednalo o bývalé místní funkcionáře NSDAP, to se však neprokázalo a Schmid 
byl v této věci nakonec osvobozen.74 Smůla se mu ale v tomto období doslova lepila na paty: 
kromě obvinění z ilegálního převedení osob přes československé hranice se mu nepodařilo 
najít žádné svědky, kteří by potvrdili Schmidovo působení ve Španělsku75 a uvedli na pravou 
míru informace o jeho pobytu v KL Auschwitz. Byla mu také odebrána jeho partyzánská 
legitimace, neboť vyvstalo podezření, že byla vydána neoprávněně.76 Toto zvláštní období  
Schmidova života vyvrcholilo jeho zatčením 11. září 1945, které provedly orgány OBZ při 
dělostřeleckém pluku 153 za blíže neznámých okolností.77

68 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Potvrzení o službě u České milice ve Šternberku, Stanice NBS  
Šternberk, 9. 7. 1945. 
69 Tato osada je dnes součástí obce Dalov a nachází se asi 6 km severně od Šternberka (pozn. autorů).
70 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Protokol s ing. Karlem Rottem, důst. OBZ při děl. pl. 153,  
14. 9. 1945, s. 2. Podle slov ing. Rotta byla Česká milice rozpuštěna k 17. červnu 1945. Tamtéž.
71 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Protokol s Karlem Schmidem, důst. OBZ při děl. pl. 153,  
18. 9. 1945, s. 3. 
72 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Protokol s ing. Karlem Rottem, důst. OBZ při děl. pl. 153, 14. 
9. 1945, s. 3.
73 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Protokol s Karlem Schmidem, důst. OBZ při děl. pl. 153, 3. 
10. 1945, s. 1.
74 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Rozsudek, MLS v Olomouci, 7. 3. 1947.
75 Je třeba připomenout, že jeden z jeho blízkých spolubojovníků Hans (Otto) Hansel (1896–1945) zahynul 
těsně před koncem války v KL Dachau.
76 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Protokol s Karlem Schmidem, důst. OBZ při děl. pl. 153,  
18. 9. 1945, s. 3. Ve věci odebrání Schmidovy legitimace se angažoval někdejší partyzán Rajmund Typner (nar. 
12. 5. 1905 v Olomouci-Chválkovicích). Tento kontroverzní odbojář po válce zveličoval svoji činnost, mj. sám 
sebe označil za velitele partyzánské skupiny působící v okolí Velké Bystřice. K činnosti této skupiny a blíže 
k Typnerově smyšlené i skutečné činnosti viz JIRÁK, Petr. Pod svícnem tma. Historie partyzánské skupiny 
z Velké Bystřice. Cheb : Svět křídel, 2020.
77 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Potvrzení o zabavení osobních dokladů a hotovosti, důst. OBZ 
 při děl. pl. 153, 11. 9. 1945.
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Schmid byl tehdy zajištěn i s ing. Rottem a oba byli převezeni do Olomouce k vyšetřování. 
Přinejmenším v souvislosti s pobytem v koncentračním táboře mělo být na Schmidovi 
fyzickým násilím vymáháno křivé přiznání k bití spoluvězňů.78 Vedle výše zmíněných 
záležitostí byl vyšetřován také kvůli finančním machinacím, jelikož měl neoprávněně 
pašovat poštovní známky z Rakouska. Schmid v této věci vypověděl pouze to, že zmíněné 
známky nakoupil jako sběratelský materiál pro Rotta, který to ve své výpovědi potvrdil.79 

Otázka, jak tomu bylo ve skutečnosti, patrně zůstane nezodpovězena, faktem však je, že 
tento bod se před mimořádný lidový soud nedostal. Dne 14. prosince 1945 bylo na Schmida 
podáno trestní oznámení a hned následujícího dne byl převezen do vazby olomouckého 
mimořádného lidového soudu.80 Ve vazbě byl umístěn až do 8. února 1946, kdy byl předán 
do nechvalně proslulého internačního tábora v Nových Hodolanech81 a odtud dne 26. února 
1946 přidělen Úřadem ochrany práce rolníkovi Františku Vojtkovi z Troubek.82 U něj se 
ale příliš nezdržel, protože už 23. dubna byl přesunut do Lanškrouna za účelem vysídlení 
z Československa.83 Podle sdělení místní stanice SNB se zde Schmid nacházel ještě 3. září 
1946 a stále čekal na transport německých antifašistů z ČSR.84 Transportu se ale nedočkal, 
protože byl z pověření krajského soudu v Olomouci 11. září 1946 zatčen a předán do vazby 
u okresního soudu v Ústí nad Orlicí.85 Dne 26. září zažádal krajský soud v Olomouci své 
ústecké kolegy o převoz Schmida do Olomouce. Zpráva o přesném datu Schmidova převozu 
se bohužel nedochovala,86 jisté je jen to, že do Olomouce dorazil nejpozději 7. listopadu 
1946. O den později, tedy 8. listopadu 1946, měl být v deníku Československé strany 
lidové (Lidová demokracie) otištěn článek, na základě něhož se hledali svědci, kteří by 
mohli ke Schmidově činnosti vypovídat před soudem.87 Odbor pro politické zpravodajství 
Ministerstva vnitra pak Schmida evidoval ve své kartotéce poněkud nepřesně jako dozorce 
v „Osvěnčimi a Buchenwaldě“.88 

Celá kauza se přiblížila ke svému konci až počátkem roku 1947. Veřejný žalobce dr. 
Boháč podal návrh obžaloby dne 17. února 1947 a hlavní přelíčení bylo následně stanoveno 
na 7. března téhož roku. Předseda soudního senátu JUDr. Gargela zahájil přelíčení v 8:30 

78  ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Hlavní přelíčení s K. Schmidem, MLS v Olomouci, 7. 3. 1947, 
 s. 3.
79 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Protokol s Karlem Schmidem, důst. OBZ při děl. pl. 153,  
18. 9. 1945, s. 4., srov. Tamtéž, Protokol s ing. Karlem Rottem, důst. OBZ při děl. pl. 153, 14. 9. 1945, s. 5.
80 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Oznámení o předání K. Schmida do vazby MLS Olomouc, KS 
v Olomouci, 26. 9. 1946.
81 K poměrům v tomto táboře viz zejména HÁJEK, Martin. Odsun Němců z Olomouce. Magisterská diplo-
mová práce. Brno : FF MU, 2011.
82 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Sdělení o pobytu K. Schmida, OÚ StB Olomouc, 10. 8. 1946. 
83 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Oznámení o odsunu K. Schmida, OS v Přerově, 23. 8. 1946. 
100435
84 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Oznámení o pobytu K. Schmida, Stanice SNB Lanškroun,  
3. 9. 1946. 
85 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Zpráva o zatčení, Stanice SNB Lanškroun, 11. 9. 1946. 
86 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Žádost o eskortu K. Schmida do vazby, KS v Olomouci,  
26. 9. 1946.
87 ABS Praha, f. 2M, Karta relace Schmied Karel. Novinový článek se ve zmíněném vydání (8. 11. 1946) 
Lidové demokracie bohužel nepodařilo dohledat.
88 Tamtéž.
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a celé soudní řízení se protáhlo až do 13 hodin.89 Konečné rozhodnutí soudního senátu 
nebylo ani zdaleka jednomyslné, jak dokládá poradní protokol: zatímco v bodu I obžaloby 
(Schmidovo členství v SS-Sturmbrigade Dirlewanger) hlasoval předseda senátu na rozdíl 
od všech přísedících proti vině a v bodu II (páchání násilí na spoluvězních v KL Auschwitz) 
se všichni shodli na nevině obžalovaného, největší neshody nastaly v otázce výše trestu. 
Předseda senátu hlasoval pro upuštění od trestního stíhání a jeden z přísedících pro trest 
odnětí svobody na dva roky, oba ale byli přehlasování zbývajícími třemi přísedícími, takže 
Schmid byl odsouzen k trestu těžkého žaláře na dobu pěti let (minimální možná sazba).90 
Již 18. března 1947 požádal o obnovení procesu, především s odvoláním na svoji odbojovou 
minulost a na fakt, že nebyl do SS naverbován dobrovolně; na důkaz svého tvrzení odkazoval 
na svědeckou výpověď někdejšího vězně židovského původu Ericha Hirsche.91 Schmidovy 
snahy ale nepadly na úrodnou půdu a jeho žádost byla konečně dne 7. června 1947 zamítnuta 
jako neodůvodněná.92 Pravděpodobně si tedy odpykal celou výši trestu, který měl končit 
v průběhu března 1951, neboť do něj byla započítána téměř rok trvající vazba (od 10. září 
1945 do 26. února 1946 a následně od 11. září 1946 do 7. března 1947). Ve Schmidově 
soudním spisu se ale bohužel nenacházejí žádné dokumenty, které by osvětlily jeho další 
životní osudy.

Kontrafaktuální zamyšlení namísto závěru

Pozoruhodné a mimořádně spletité válečné i poválečné osudy československého 
interbrigadisty německé národnosti Karla Schmida ukazují na několik zajímavých aspektů, 
které bychom v závěru rádi shrnuli a zároveň si dovolili malé „kontrafaktuální“ zamyšlení. 
Do Španělska zmítaného občanskou válkou nepřilákala Schmida jen jeho stranická 
legitimace člena KSČ, ale zejména složitá sociální situace (smrt rodičů, hospodářská 
krize). Po porážce republikánů skončil společně s dalšími stovkami Čechoslováků ve 
Francii a svízelné životní podmínky v zajateckých táborech se rozhodl vyřešit vstupem 
do francouzské cizinecké legie. Nástup do jejích řad mu přinesl okamžité zlepšení stravy 
i ubytování, ale také komplikace po porážce Francie, kdy se poprvé ocitl v německém zajetí.

Pokud by v táboře Gurs vydržel jen o pár měsíců déle, pravděpodobně by vstoupil do řad 
vznikající čs. armády ve Francii a jeho životní osudy by se odvíjely zcela jinak: po pádu 
Francie by se nejspíš evakuoval do Velké Británie, kde by skončil v řadách čs. brigády. 
Nechme stranou úvahu, zda by se v „horkém“ létě zúčastnil známé vzpoury v Cholmondeley 
či nikoliv; pravděpodobně by v řadách brigády buď setrval, nebo by se tam vrátil (jako 
většina „vzbouřenců“) po vánoční prezidentské abolici Edvarda Beneše z roku 1941.93 Léta  
1944–1945 by pak prožil na „zapomenuté vartě“ u Dunkerque, a pokud by nepadl v boji,94 
89 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Hlavní přelíčení s K. Schmidem, MLS v Olomouci, 7. 3. 1947, s. 6.
90 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Poradní protokol, MLS v Olomouci, 7. 3. 1947.
91 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Výslech svědka E. Hirsche, KS v Olomouci, 17. 4. 1947, s. 1. 
92 ZAO-Ol, f. MLS Olomouc, sign. Ls 152/47, Usnesení o žádosti za obnovu trestního řízení, KS v Olomouci,  
7. 6. 1947, s. 3.
93 Ke vzpouře v Cholmondeley srovnej: MARŠÁLEK, Zdenko. Historie jedné vzpoury: horké léto 1940 
v Cholmondeley. In Dějiny a současnost, 2010, roč 32, č. 7, s. 18–22.; PLACHÝ, Jiří. Vzbouřenci z Cholmon-
deley. I. část. In Historie a vojenství, 2016, roč. 65, č. 3, s. 19–38.; PLACHÝ, Jiří. Vzbouřenci z Cholmondeley. 
II. část – dokončení. In Historie a vojenství, 2016, roč. 65, č. 3, s. 20–57. 
94 K padlým u Dunkerque srovnej: MARŠÁLEK, Zdenko – HOFMAN, Petr. Dunkerque 1944–1945: ztráty  
Československé samostatné obrněné brigády během operačního nasazení ve Francii. Praha : Nakladatelství 
Lidové noviny, 2011. PLACHÝ, Jiří. Kříže a hvězdy od Dunkerque. Černá kniha Čs. samostatné obrněné bri-
gády 1944–1945. Cheb : Svět křídel, 2011. 
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Schmidova poválečná legitimace člena České milice ve Šternberku, opravňující k nošení zbraně.
(Zemský archiv Opava-pobočka Olomouc).

 

vrátil by se do vlasti – alespoň na chvíli jako hrdina – a mohl by doufat, že některý z jeho 
španělských spolubojovníků (např. zmíněný Evžen Štern) mu dopomůže k zajímavému 
místu ve stranické nebo státní administrativě. Kdyby se mu to nepodařilo, zvolil by nejspíš 
odchod do sovětské okupační zóny Německa, kde by začal budovat nový život.95

Jelikož se však Schmidovy válečné osudy odvíjely značně netypicky, dostal se zejména 
kvůli krátkému členství v SS-Sturmbrigade Dirlewanger před olomoucký Mimořádný 
lidový soud. Ten měl možnost ho díky řadě polehčujících okolností (účast v interbrigádách, 
účast v partyzánských jednotkách na Slovensku) zprostit viny, nicméně poté, co předsedu 
soudního senátu přehlasovali přísedící laici, Schmid obdržel minimální, avšak nepodmíněnou 
pětiletou sazbu. Z dochovaných materiálů není zřejmé, zda si odpykal celý trest; pokud ano, 
byl pak pravděpodobně vysídlen do NDR. Zde se by se tedy čistě hypoteticky protnul jeho 
skutečný osud s tím kontrafaktuálním…

95 KOVAŘÍK, David. Nechtění soudruzi: němečtí komunisté v poválečném Československu (1945–1946). In  
Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu / Praha : Dokořán, sv. 8, (2011), s. 81–104. 
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Resumé
Biografická studie se zaměřuje na válečné a poválečné osudy německého antifašisty 

z moravského pohraničního města Šternberk na Moravě (německy Sternberg) Karla 
Schmida (nar. 1904). Těžiště textu se nachází v období od konce třicátých let do konce 
let čtyřicátých, kdy Schmid několikrát převlékl uniformu. Studie se soustředí především 
na události, které se odehrály v předvečer druhé světové války a zavedly Schmida do řad 
mezinárodních brigád ve Španělsku, kde probíhala krvavá občanská válka (1936–1939). 
Po porážce republikánského tábora se Schmid zúčastnil tzv. retirady a uprchl do Francie. 
Před pobytem v zajateckém táboře dal přednost vojenské službě v řadách francouzské 
cizinecké legie (1939–1940). Po pádu Francie byl evidován v kartotéce Hlavního říšského 
bezpečnostního úřadu (RSHA) jako bývalý interbrigadista (Rotspanienkämpfer) a stal se 
tak pro Říši nepřátelskou osobou. V roce 1942 padl definitivně do německého zajetí. Jeho 
další cesta vedla přes věznice Gestapa do koncentračního tábora Auschwitz, kde byl na 
podzim 1944 naverbován do Waffen-SS (SS-Sturmbrigade Dirlewanger), ale záhy se mu 
podařilo z tohoto nechvalně proslulého oddílu dezertovat a na území Slovenska přeběhnout 
k partyzánům. Po válce se vrátil do rodného Šternberka, kde působil jako člen místní milice, 
ale posléze byl zatčen a vyšetřován ohledně své válečné činnosti. Dne 7. března 1947 jej 
Mimořádný lidový soud v Olomouci odsoudil k pětiletému nepodmíněnému trestu, přestože 
v hlavním bodu obžaloby (páchání násilí na spoluvězních v KL Auschwitz) byl shledán 
nevinným. Schmidovy další osudy jsou nejasné, s největší pravděpodobností však byl po 
odpykání celého trestu vysídlen do NDR.

Částečně vyplněná „karta relace“ obsahuje informace o Schmidově odsouzení.
(Archiv bezpečnostních složek, fond Odbor politického zpravodajství MV (2M) karta s relací k osobě 

Karel Schmied).
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V. ČEŠÍK – P. KREISINGER: KARL SCHMID. INTERBRIGADIST, 
FREMDENLEGIONÄR, MITGLIED DER DIRLEWANGER-BRIGADE 
UND RETRIBUTIONSHÄFTLING

Die biographische Studie befasst sich mit dem Kriegs- und Nachkriegsschicksal des deu-
tschen Antifaschisten Karl Schmid, geboren 1904 in Sternberg  (heute Šternberk na Mo-
ravě) in der mährischen Grenzregion. Der Schwerpunkt des Beitrags liegt in den späten 
1930er und den 1940er Jahren, als Schmid mehrere Uniformen auswechselte.  Das Hauptau-
genmerk der beiden Autoren richtet sich insbesondere auf Ereignisse am Vorabend des 
Zweiten Weltkriegs, als sich Schmid zu Zeiten des blutigen Bürgerkriegs  in Spanien (1936–
1939) den Interbrigaden anschloss. Als die Republikaner geschlagen wurden, nahm Schmid 
am Rückzug (spanisch retirada) teil und floh nach Frankreich. Anders als der Großteil der 
Interbrigadisten geriet er nicht in den Gefangenenlager, sondern entschied sich für den mi-
litärischen Dienst in der französischen Fremdenlegion (1939–1940). Bereits vor dem Fall 
Frankreichs im Juni 1940 wurde er in der Kartei des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) 
als ehemaliger Interbrigadist (nationalsozialistische Bezeichnung Rotspanienkämpfer) und 
Feind des sog dritten Reichs geführt. 1942 geriet er in deutsche Gefangenschaft. Seit weite-
rer Weg führte über die Kerker der Gestapo ins Konzentrationslager Auschwitz, wo er im 
Herbst 1944 von der Waffen-SS (SS-Sturmbrigade Dirlewanger) angeheuert wurde. Kurz 
danach konnte er aus der berühmt-berüchtigten Division der SS flüchten und schloss sich 
auf dem Gebiet der Slowakei den Partisanen an. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte er in 
seinen Geburtsort zurück und wurde Mitglieder der örtlichen Miliz. Kurz nach Kriegsende 
wurde Schmid verhaftet und zu seiner Tätigkeit während des Krieges verhört. Am 7. März 
1947 wurde er vom außerordentlichen Volksgericht in Olomouc (Olmütz) zu fünf Jahren 
unbedingter Haft verurteilt – trotz der Tatsache, dass er im Hauptanklagepunkt (Verbrechen 
gegen Mitgefangene im KZ Auschwitz) für nicht schuldig befunden wurde. Schmids weite-
res Schicksal bleibt unklar. Mit größter Wahrscheinlichkeit wurde er in die DDR abgescho-
ben, nachdem er seine Freiheitsstrafe abgebüßt hatte.
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VARIANTY „BRANNÉHO SYSTÉMU“ ČSSR (1960 – 1989)
MODEL „BRANNÉHO SYSTÉMU“ ČSSR V POČIATOČNEJ FÁZE TZV. 
NORMALIZÁCIE. (III. ČASŤ)

MILOSLAV PÚČIK

PÚČIK, M.: Variants of the “Defence System” of the CSSR (1960 – 1989). Model of the CSSR 
“Defence System” in the early stage of the so called Normalisation (Part III.). Vojenská histó-
ria, 3, 25, 2021, pp 105-127, Bratislava.
The study “Variants of the Defence System of the Czechoslovak Socialist Republic in the years 
1960 to 1989 and the specifics of Slovakia” is chronologically divided into four parts. The first 
part points out the basic factors of geostrategic and geopolitical nature, which influenced the 
individual variants of the “Defence System”. The other three parts address the issue of this 
system in the 60s, 70s, and 80s of the last century. They point out the characteristics of the 
individual models of the “Defence System”, the problems of the solving teams and the inade-
quate interventions of the party centre of power. The models approved at the time responded 
not only to changes in the external security environment, but also to the artificially created 
ideological, so-called internal enemy. The study points to the key role of the military in these 
systems and the extremely wide range of tasks that other elements had to perform, such as 
the Civil Defence, the Interior Ministry and national committees at all levels. Extraordinary 
security measures in the years 1969-1989, which were among the repressive measures of the 
totalitarian regime in the Czechoslovak Socialist Republic, also became part of the “Defence 
System”. These were developed to eliminate any form of resistance. The study also focuses on 
the specifics of Slovak conditions and points to the tasks of the Eastern Military District, which 
had to be fulfilled in preparation for the expected scenario of a war conflict. At the same time, 
this military district had to be prepared to eliminate the so-called internal enemy. During the 
period of normalization, the influence of the Communist Party in the “Defence System” was 
significantly strengthened. 
Key words: defence system, army, war conflict, defence council, civil defence and protection.

Na prelome 60. a 70. rokov minulého storočia sa začali práce na vypracovaní nového mo-
delu „branného systému“. Vo februári 1970 predkladal náčelník generálneho štábu ČSĽA 
genpor.  K. Rusov nový „Návrh zásad branného systému ČSSR“, ktorý akceptoval pripo-
mienky členov ministra národnej obrany a ministra vnútra ČSSR.1

Spracovaný návrh zo dňa 15. februára 1970 (pod č. j. 0010 – 1970) vychádzal z uznesenia 
Predsedníctva ÚV KSČ (22. októbra 1968 – pozn. M. P.), ktoré nariadilo rezortu národnej 
obrany vypracovať do konca roka 1969 návrh „Zásad branného systému ČSSR“, ako 
základný východiskový dokument pre budovanie nového modelu „branného systému“ štátu.2

Vo februári 1969 bola na úrovni ministerstva národnej obrany vytvorená medzirezortná 
komisia, ktorú viedol 1. zástupca náčelníka GŠ ČSĽA genmjr. E. Kosmel. K dispozícii 
mal 200-členný tím odborníkov.3 Zadávateľom komplexnej vedeckovýskumnej úlohy bol 
minister národnej obrany genplk. M. Dzúr, a v pozícii „zodpovedného riešiteľa“ pôsobil 
náčelník GŠ ČSĽA genpor. K. Rusov.4

Problematika „branného systému“ nebola v predchádzajúcom období komplexne analy-
zovaná. Jednotlivé prvky systému sa v analyzovanom období „...rozvíjali rezortne a auto-

1 A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č.175
2 Tamže.
3 Tamže.
4  A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0926, šk. č. 131.
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nómne...“.5 Základná zvláštnosť „branného systému“ v dobovom porovnaní s inými spolo-
čenskými subsystémami spočívala okrem iného v tom, že analyzovaný „branný systém“ 
v mierovom období „...nefungoval, ale sa na svoju funkciu pripravoval...preto sa v ňom 
nemohla dostatočne uplatniť samoregulácia  a autokontrola...“.6

Časový harmonogram riešenia vedeckovýskumnej problematiky sa skladal z dvoch etáp.
Prvá etapa sa začala vo februári 1969 a ukončená bola v decembri 1969. Cieľ tejto spo-

číval v analyzovaní reálneho stavu „branného systému“ a vo vypracovaní modifikovaných 
zásad jeho ďalšieho fungovania.7 Ďalšou prioritnou úlohou bolo posúdiť mieru interakcie 
jeho základných prvkov v „...konfrontácii so zmenami v politickom systéme...“, v novom 
štátoprávnom usporiadaní a v jeho riadení.8 Na základe uvedeného riešiteľský tím navrhol 
opatrenia k „...racionalizácii fungovania a riadenia branného systému...“.9 Súčasne formu-
loval požiadavky na teoretické spracovanie perspektívneho „optimálneho modelu branného 
systému štátu“.10

Druhá etapa pokračovala stanoveným tempom do začiatku roka 1970.11 Základný cieľ 
etapy vychádzal z výsledkov dosiahnutých tímom v prvej etape. Do druhej etapy sa zapojil 
opäť rozsiahly riešiteľský tím, ktorý sa skladal z vojenskej a civilnej vedeckovýskumnej 
základne. Výsledky tímu mali podľa stanovených predpokladov „racionalizovať a optima-
lizovať“ fungovanie a riadenie „branného systému“.12 V tejto etape boli vo výskume použi-
té nové progresívne postupy, ako napríklad „...využitie modelových princípov a situačných 
hier...“.13 Riešiteľský tím mal za úlohu vytvoriť „...perspektívny model branného systému 
a sformulovať predpoklady k racionálnej koncepcii...“ jeho riadenia s časovým horizontom 
10 až 15 rokov.14 V záverečnej fáze druhej etapy sa tím pokúsil „...optimalizovať základné 
prvky branného systému s cieľom odvodiť racionálnu prognózu ich rozvoja a riadenia, res-
pektíve zdôvodniť navrhované makroštrukturálne zmeny...“.15

Rozsah a zložitosť riešenej problematiky viedli k vytvoreniu nasledujúcich „riadiacich 
a pracovných orgánov“.

Medzirezortná riadiaca komisia pracovala pod vedením genmjr. E. Kosmela v zložení: 
genpor. V. Vitanovský, genmjr. J. Činčár, vedúci odboru obrany a bezpečnosti vlády ČSR, 
vedúci odboru obrany a bezpečnosti vlády SSR, genmjr. J. Voštěra, genmjr. J. Čepický, plk. 
O. Švach, plk. L. Króh, plk. J. Žák, vedúci branného odboru ÚV KSČ a náčelník štábu Ľu-
dových milícií (ĽM) R. Hořčic.16

Pracovné orgány tvorili nižšie uvedené riešiteľské skupiny.
Riešiteľská skupina „Obecná teória branného systému“. Pracovný tím viedol plk. doc. 

Ing. V. Řehák a riadiacim pracoviskom sa stala Vojenská politická akadémia Klementa Got-

5 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. S MNO, 1970, sign. 2/1 – 1.
6 Tamže.
7 Tamže.
8  Tamže.
9 Tamže.
10 Tamže.
11  A KV Bratislava, f. AMV Levoča, f. V/P1, inv. č. 139.
12  Tamže.
13 Tamže.
14  Tamže.
15 Tamže.
16 Tamže.
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twalda.17 Tím mal za úlohu „...sformulovať úlohu objektívnych a subjektívnych faktorov jeho 
vytvárania, princípy, na ktorých je budovaný a stanoviť špecifiká...“. Členovia tímu sa pokú-
sili definovať aj kategóriu „branný systém“.18

Riešiteľská skupina „Fungovanie, koordinácia a riadenie branného systému štátu“. Jej 
cieľ spočíval v ujasnení úlohy a miesta základných „...aktívnych prvkov branného systému 
v ozbrojenom zápase a príprave naň...“.19 V dobovom chápaní tieto „aktívne prvky“ v po-
litickom systéme ČSSR tvorili: armáda, Ľudové milície, Civilná obrana a príslušníci mi-
nisterstiev vnútra.20 Súčasne mal riešiteľský tím navrhnúť model usporiadania vnútorných 
väzieb „branného systému“ (najmä medzi jeho „aktívnymi prvkami“ – pozn. M. P.), vonkaj-
ších väzieb „...limitujúcich jeho fungovanie, rozvoj a riadenie...“ a základnými riadiacimi 
procesmi jeho fungovania v predpokladanom variante mierového a vojnového obdobia.21 
Skupina súčasne podľa pokynov medzirezortnej riadiacej komisie mala za úlohu koordino-
vať obsahovú, metodickú a organizačnú činnosť všetkých riešiteľských skupín. Ďalej orga-
nizovala predbežné oponentúry čiastkových výsledkov práce jednotlivých skupín. Riešiteľ-
ská skupina pracovala pod vedením genpor. V. Vitanovského. Za riadiace pracovisko bola 
určená Operačná správa GŠ ČSĽA.22

Riešiteľská skupina „Armáda a vojenská činnosť na teritóriu“. Výskumné ciele tejto sku-
piny boli zamerané na činnosť „vojenských prvkov“ v období pri prechode na „vojnový 
stav“ a v mieri.23 Ďalej skupina riešila novú problematiku „poľných vojsk“ a väzieb medzi 
príslušným teritóriom a vojenskou činnosťou. Skupina pracovala pod vedením plk. gene-
rálneho štábu (gšt.) V. Piceka, a riadiacim pracoviskom bola Operačná správa GŠ ČSĽA.24

Riešiteľská skupina „Ľudové milície“. Základná výskumná úloha spočívala v spresnení 
cieľov činnosti Ľudových milícií na teritóriu vo vzťahu k „brannému systému“.25 Riešiteľský 
tím mal sformulovať „...predstavy o fungovaní...“ vyššie uvedeného vzťahu v podmienkach 
predpokladaných etáp eskalácie najpravdepodobnejšieho variantu vojnového konfliktu. Ten-
to vzťah tím analyzoval aj v špecifickom období „...prechodu na vojnový stav a v mieri...“.26 
Vedúcim skupiny bol plk. F. Weis. Riadiacim pracoviskom sa stal štáb veliteľa Ľudových 
milícií.27

Riešiteľská skupina „Problematika ministerstva vnútra“.28 Cieľom tímu bolo vyjasniť úlo-
hu a miesto rezortu vnútra v „brannom systéme“, vzťahy „orgánov riadenia“ a tzv. výkon-
ného aparátu k ostatným prvkom „branného systému“, spresniť úlohu, fungovanie, vzťahy 
a väzby „bezpečnostných zborov“ k jednotlivým prvkom „branného systému“ v nižšie uve-
dených oblastiach.

17 A KV Bratislava, f. AMV Levoča, f. V/P1, inv. č. 139.
18 Tamže.
19 A KV Bratislava, f. AMV Levoča, f. P 5/1, inv. č. 23.
20 Tamže.
21 Tamže.
22 Tamže.
23  A KV Bratislava, f. AMV Levoča, f. V/P1, inv. č. 448.
24 Tamže.
25 A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 26.
26  Tamže.
27 Tamže.
28 Tamže, f. 0855, šk. č. 175.
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1. Spravodajská informačná služba ČSSR,
2. Bezpečnostná ochrana štátu,
3. Bezpečnostná ochrana osôb a majetku,
4. „Zaistenie pokoja a verejného poriadku“,
5. Civilná obrana a požiarna ochrana.29

Uvedené oblasti sa posudzovali vo väzbách na základné varianty možného vývoja ozbro-
jeného konfliktu. Riešiteľský tím súčasne spresňoval fungovanie a väzby aparátu rezortu 
vnútra na úseku „...všeobecnej vnútornej správy štátu...“ k jednotlivým prvkom „branného 
systému“.30 Analýzu uvedenej problematiky musel tím posudzovať vo variante najpravde-
podobnejšieho scenára budúceho vojnového konfliktu. Riešiteľský tím pracoval pod vede-
ním plk. L. Kroha a riadiacim pracoviskom sa stalo ministerstvo vnútra.31

Riešiteľská skupina „Civilná obrana“. Riešiteľský tím mal za úlohu spresniť ciele činnosti 
systému Civilnej obrany na teritóriu v jednotlivých fázach vývoja vojnového konfliktu pri 
prechode na vojnový a mierový stav.32 Súčasťou výskumnej úlohy bolo sformulovanie zák-
ladných predstáv o fungovaní systému Civilnej obrany vo vyššie uvedených fázach a mož-
nostiach využitia tohto systému v predpokladanom procese plnenia úloh „obrany a ochrany 
teritória“. Vedúcim riešiteľského tímu sa stal major (mjr.) F. Janeček a riadiacim pracovis-
kom bol štáb Civilnej obrany ČSSR.33 

Riešiteľská skupina „Zabezpečenie úloh obrany a bezpečnosti v národnom hospodárstve“. 
Úloha skupiny sa koncentrovala na analyzovanie problematiky „...vyčlenenia adekvátneho 
podielu z národného hospodárstva na fungovanie a rozvoj branného systému...“.34 Členovia 
tímu ďalej analyzovali problematiku úlohy a miesta federálnych a „národných orgánov“ 
v procese zaisťovania hospodársko-mobilizačných príprav a pri riadení národného hospo-
dárstva v období vojnového konfliktu.35 Vedúcim skupiny sa stal podplukovník (pplk.) V. 
Krejčík a riadiacim pracoviskom bolo Ministerstvo priemyslu ČSSR.

Riešiteľská skupina „Stranícke orgány a spoločenské organizácie politického charakte-
ru“. Tím riešiteľov mal za úlohu ujasniť a rozpracovať mimoriadne náročnú problematiku 
viažucu sa k spôsobu uplatňovania mocenského monopolu KSČ v „brannom systéme“ na 
jednotlivých stupňoch riadenia.36 

Riešiteľská skupina „Kontrola v brannom systéme štátu“. Úloha tejto skupiny spočívala 
vo vypracovaní komplexnej analýzy vtedajšieho systému kontrolnej činnosti.37 Vzťahoval 
sa na nižšie uvedené oblasti.

1. Fungovanie „branného systému“ ako celku  a jeho jednotlivých súčastí,
2. Plnenie základných opatrení výstavby a pripravenosti jednotlivých zložiek  

 „branného systému“,
3. Dodržiavanie zákonných noriem najvyšších orgánov riadenia.38

29 A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 26.
30 Tamže, f. 0855, šk. č. 28.
31 Tamže.
32 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. S MNO, 1970, sign. 2/1 – 8.
33 Tamže.
34 Tamže.
35 Tamže.
36 A KV Bratislava, f. A ÚV KSČ Praha, f. 02/1, P 3424.
37 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. HPS ČSĽA, 1970, sign. 24/3 – 1.
38 Tamže.
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Vedúcim riešiteľskej skupiny bol pplk. J. Bobek. Do práce tímu sa zapojili aj vybraní 
zástupcovia jednotlivých kontrolných orgánov Federálneho zhromaždenia ČSSR, Českej 
národnej rady a Slovenskej národnej rady.39

Za účelom monitorovania, vyhodnocovania a konzultácií právnych problémov, ktoré 
vznikali pri riešení komplexu otázok súvisiacich s riešením zásad „branného systému“ bola 
vytvorená právna skupina.40 Členovia tejto skupiny v spolupráci s ostatnými riešiteľskými 
skupinami pripravovali návrhy kodifikácie prijatých záverov.41

Vyššie uvedené riešiteľské skupiny vychádzali z tézy, že „...zaistenie obrany štátu je jed-
nou z najdôležitejších funkcií socialistického štátu a má výrazný politický obsah...“.42 Bran-
ná politika sa v hodnotenom období určovala a realizovala na základe ideologicky „podmie-
nených vnútorných a vonkajších procesov“. Riešiteľský tím vychádzal z vojensko-politickej 
línie, stanovenej Politickým poradným výborom Varšavskej zmluvy.

Branná politika sa vyvíjala v etapách ovplyvnených vývojom komunistickej strany a spo-
ločnosti. Kostru „branného systému“ vytvárala ČSĽA, ktorá mala špecifický vplyv aj na 
kvalitatívny rozvoj a zmeny ďalších prvkov tohto systému. 

V tzv. bezpečnostnej oblasti komplex prijatých opatrení sa najčastejšie ideologicky obha-
joval činnosťou spravodajských rozviedok členských krajín NATO a údajnými aktivitami 
umelo vytvoreného tzv. vnútorného nepriateľa.43

V súvislosti s konkrétno-historickým vývojom charakteristickým rôznorodosťou zmien 
sa postupne upevnil model straníckeho a štátneho riadenia „branného systému“ s perma-
nentnými direktívnymi zásahmi zo stupňa komunistického mocenského centra. Model 
„branného systému“, ktorý sa presadil na konci 50. rokov minulého storočia charakterizo-
valo dominantné postavenie KSČ. Tento model sa stal typickým s vertikálnou sústavou ko-
misií obrany s rozsiahlymi právomocami v rámci stranícko-štátnej schémy vplyvu v rámci 
okruhu svojej pôsobnosti.

Politickú oblasť „branného systému“ hodnotila príslušná riešiteľská skupina pod vply-
vom dobových ideologických dogiem vládneho politického subjektu.44 Riešiteľský tím v sú-
vislosti s predchádzajúcim konštatovaním musel dospieť k vopred stanoveným politickým 
záverom, ktoré mocenské centrum požadovalo. Hodnotil v rozpore s realitou, že „...pod 
vedením komunistickej strany sa v procese socialistickej výstavby vytvoril...zodpovedný 
vzťah prevažnej väčšiny obyvateľstva k obrane socialistickej vlasti...“.45 Riešitelia ďalej „ve-
decky obhájili“ vopred sformulované stranícke vyhlásenia, ktoré pravidelne odznievali na 
zjazdoch komunistickej strany v podobe ideologických axióm, ako napríklad: „...zaistenie 
obrany ČSSR je jednoznačne chápané z pozícií príslušnosti republiky do socialistického 
tábora...“.46 

Mnohí odborníci v rámci diskusií v relatívne krátkom období „Pražskej jari“ v podstate 
spochybňovali vojenskú politiku a doktrínu Varšavskej zmluvy, upozorňovali na nebezpe-
čenstvo absencie vlastnej štátnej vojenskej doktríny  a straníckej propagandy, ktorá cieľave-
dome a systematicky živila nezmieriteľný antagonizmus.

39 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. HPS ČSĽA, 1970, sign. 24/3 – 1.
40 A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 27.
41  Tamže.
42 Tamže.
43 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. GŠ ČSĽA, 1971, sign. K 13/6.
44 Tamže, f. GŠ ČSĽA, 1971, sign. K 3/6.
45  Tamže.
46 Tamže.
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V mimoriadne zložitom a kontroverznom období „normalizácie“ a „konsolidácie“ spoloč-
nosti sovietskeho typu viedli tzv. zdravé sily nekompromisný boj proti uvedeným myšlien-
kam a ich nositeľom.47 Dosiahnutý stav diskusií v politickej oblasti tzv. zdravé normalizačné 
sily zakonzervovali až do pádu komunistického režimu v novembri 1989.

Nosnou oblasťou „branného systému“ sa stala vojenská oblasť. Na základe dobového 
stupňa poznania danej problematiky sa členila na: „činnosť poľných vojsk“ a „vojenskú čin-
nosť k zabezpečeniu obrany štátneho územia“.48 Vojenská oblasť bola vnímaná ako jedna 
z hlavných činností celého „branného systému“. Vypracovaný návrh nového modelu „bran-
ného systému“ z obdobia prelomu 60. a 70. rokov minulého storočia neobsahoval proble-
matiku „poľných vojsk“, pretože ju riešili iné dokumenty.49  Na základe vypracovaného 
teoretického modelu sa vojenskou činnosťou na príslušnom teritóriu mali zaoberať nižšie 
uvedené „prvky“.

1. Československá ľudová armáda,
2. Jednotky Ľudových milícií,
3. Vojenské útvary Civilnej obrany,
4. Ozbrojené bezpečnostné zbory ministerstva vnútra.50 

Predpokladalo sa, že z vojsk ČSĽA by na teritóriu pôsobila iba časť pozemného vojska, 
ktorá nebola predurčená do zostavy „poľných vojsk“ a vojsko protivzdušnej obrany štátu.51

Ľudové milície boli definované ako „...ozbrojený zbor KSČ, ktorý tvoril súčasť českoslo-
venských ozbrojených síl...“.52 Úloha Ľudových milícií v mierovom období bola ideologicky 
špecifikovaná takto: „...pôsobia k ochrane socialistických vymožeností dosiahnutých pracu-
júcimi v ČSSR pred akýmkoľvek zásahom vnútorných protisocialistických síl...“.53 Súčasne 
mali participovať pri „...zaisťovaní vnútorného poriadku a bezpečnosti na území štátu...“.54

Vojenské útvary CO tvorili nevyhnutnú súčasť celého systému Civilnej obrany, zamera-
ného podľa autorov nového modelu „branného systému“ na plnenie „...predovšetkým vojno-
vých úloh...“ pri ochrane obyvateľstva, národného hospodárstva a pri vykonávaní záchran-
ných prác.55

Bezpečnostné zbory mali úlohu teoreticky sformulovanú k „zaisteniu pokoja, poriadku 
a bezpečnosti v mieri a vo vojne“.

Autorský tím, ktorý pracoval na koncepcii nového modelu „branného systému,“ upozor-
ňoval na značnú rozdielnosť medzi kvalitami ozbrojených síl „poľného vojska“ a „teritori-
álnymi ozbrojenými silami“, ktoré mali byť teoreticky vo väčšine vytvárané až v priebehu 
brannej pohotovosti štátu.56 Dobové analýzy poukazovali na nedostatočnú pripravenosť 
a vybavenosť „teritoriálnych ozbrojených síl“.

47 VÚA – VHA Praha, f. KS, 1970, sign. 12/1 - 3.
48 Tamže, f. OMS, 1971, sign. 2/2 – 2. 
49 Tamže.
50 Tamže.
51 Tamže, f. S MNO, 1970, sign. 24 – 4/1 – 23.
52 Tamže, f. OMS, 1970, sign. 1/2/2.
53 Tamže.
54 Tamže.
55 Tamže, f. OMS, 1970, sign. 1 – 3/1.
56 Tamže, f. GŠ ČSĽA, 1971, sign. K 1 – 3/6.
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Pomerne najlepšie bola zaistená oblasť protivzdušnej obrany štátu.57 Predložená analýza, 
vypracovaná v rámci riešiteľskej úlohy nového modelu „branného systému“, konštatovala 
existenciu dostatočných síl a prostriedkov aj na zabezpečenie stráženia objektov dôležitých 
pre obranu štátu a na pokrytie potrieb strážnej služby vôbec.58

Závery z vypracovaných čiastkových analýz konštatovali neuspokojivý stav v zabezpe-
čení likvidácie predpokladaných vzdušných výsadkov a následkov použitia zbraní hromad-
ného ničenia.59 Plnenie požadovaných úloh nebolo dostatočne zabezpečené ani z hľadiska 
„...síl a techniky, pričom tieto sily nedosahovali požadované normy hotovosti...“.60 Proces 
prípravy uvedených síl nebol „...uspokojivo koordinovaný...“.61 Záverečná analýza otvorene 
upozorňovala na „jednoúčelovosť“ ich predpokladaného využitia a zložitosť vzťahov medzi 
jednotlivými inštitúciami, ktoré zoslabovali i reálne minimum hodnôt, ktoré tieto sily na 
konci 60. rokov minulého storočia predstavovali.

Bezpečnostná oblasť mala plniť i v hodnotenom období úlohy „...so zaisťovaním mocen-
sko-politických úloh štátu v mieri a počas brannej pohotovosti...“.62 Základné poslanie vý-
stižne charakterizovala ideologická téza o „...ochrane socialistického štátneho zriadenia, 
bezpečnosti a verejného poriadku...“.63

Civilná a vojenská spravodajská komunita musela byť začlenená do tzv. kooperačného 
systému spravodajských služieb Varšavskej zmluvy.64 Konfrontácia optimálneho fungo-
vania spravodajských služieb, v teoreticky modelovanej situácii brannej pohotovosti štátu 
s konkrétno-historickou realitou stavu spoločnosti prelomu 70. rokov 20. storočia, odhalila 
široké spektrum problémov, ktoré podľa konštatovania riešiteľského tímu vyžadovali ďalšie 
podrobné čiastkové analýzy.65 Komplexná analýza upozorňovala okrem iného na problémy 
vo vzťahu k vojenskej spravodajskej službe (rozviedka – pozn. M. P.) a na fungovanie spra-
vodajskej komunity ako celku v novom štátoprávnom usporiadaní.66

Verejná bezpečnosť mala okrem plnenia kriminálnej, dopravnej a tzv. poriadkovej služby 
plniť aj „...špecifický komplex úloh k zabezpečeniu kľudu, poriadku a bezpečnosti na území 
štátu...“. Išlo v podstate o participovanie na vnútornej potlačovateľskej funkcii komunis-
tického režimu.67 V súčinnosti s ČSĽA mala Verejná bezpečnosť plniť úlohy spojené s „...
bojom proti výsadkom, zabezpečovaním presunov poľných vojsk, vykonávaním poriadkovej 
služby v ohniskách zásahov zbraní hromadného ničenia, kontrolou všetkých režimových 
opatrení...“.68

V oblasti ochrany mala Civilná obrana svoje nezastupiteľné miesto. V hodnotenom obdo-
bí bola Civilná obrana organizovaná na princípoch, ktoré sa mechanicky prevzali najmä zo 

57 VÚA - VHA Praha, f. GŠ ČSĽA, 1971, sign, K 1-3/6.
58 Tamže.
59 Tamže.
60 Tamže.
61 Tamže.
62  Tamže, f. OS, 1971, sign. 15 – 1/8.
63 Tamže.
64 Tamže, f. Kancelária MNO ČSSR, 1972, sign. 1 – 1/1.
65 Tamže.
66 Tamže.
67  Tamže, f. OS, 1970, sign. 19 – 1/3.
68 Tamže.
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ZSSR, ale aj ostatných socialistických štátov.69 V procese jej budovania vznikol systém jed-
notiek, útvarov, štábnych orgánov, organizačných, operačných, ženijno-technických, proti-
chemických a protiradiačných opatrení. Uvedený systém bol budovaný s cieľom vytvárať 
„...masovú základňu niekoľkých miliónov ľudí, umožňujúcu relatívne rýchly prechod z mie-
rových podmienok na vojnu a zabezpečujúci prežitie časti obyvateľstva...“.70 Medzi mož-
nosťami a požiadavkami kladenými na oblasť Civilnej obrany vznikali nepretržite značné 
rozpory, ktoré sa najvypuklejšie prejavovali na okresných stupňoch.71

Rozhodujúcim a limitujúcim činiteľom vo výstavbe modelu „branného systému“ sa stala 
ekonomika štátu, ktorá zásadne ovplyvňovala kvantitu a kvalitu ozbrojených síl, stupeň 
ich bojovej pohotovosti a bojaschopnosti. V súčinnosti s ľudským potenciálom „...priamo 
limitovala aktívnu účasť štátu v ozbrojenom zápase...“.72 Dobové analýzy, ktoré vypracoval 
riešiteľský tím, dospeli k záverom, že dosiahnutý stupeň ekonomiky „...určuje možnosti 
príprav teritória štátu na vojnu a jeho odolnosť proti pôsobeniu nepriateľa...“, najmä rozsah 
možného zaistenia ochrany obyvateľstva a závodov, vytváranie zásob na zaistenie chodu 
národného hospodárstva a podobne.73

Značné nejasnosti vyvolal aj proces teoretických úvah o „vojnovej funkcii“ ekonomiky 
ČSSR a jej predpokladanom prechode na „vojnový model“.74 Tieto úvahy vychádzali z hlav-
nej úlohy ekonomiky, ktorá mala „...zásobovať zložky branného systému všetkými materiál-
no-technickými prostriedkami, nevyhnutnými pre ich činnosť...,“ ako aj doplňovanie ľuďmi 
a „...zabezpečovať minimálne životné podmienky obyvateľstva a jeho prežitie...“.75

Proces zabezpečovania dodávok vojenskej techniky riešiteľský tím kalkuloval v konti-
nuite s prechodom strojárstva ako celku na výrobu vojenskej techniky. V optimálnych pod-
mienkach sa prechod uvedeného priemyselného komplexu odhadoval približne na obdobie 
štyroch a viac mesiacov, čo bolo v dobovej analýze hodnotené ako „rozpor s potrebami“.76 
Uvedený časový priestor niekoľkých mesiacov by sa teoreticky zväčšil v dôsledku použitia 
jadrových zbraní, S týmto variantom však riešiteľský tím nepočítal.77 V záverečnej kom-
plexnej analýze špecialisti navrhovali riešenie (v celkovom náklade niekoľkých miliárd 
Kčs) v tzv. studených kapacitách a v zásobách kompletov, prípravkov a pod., ktoré sa „...
nedali mierovo využiť...“.78 Predstavitelia mocenského centra uvedené riešenie akceptovali 
a počas rokovaní so zástupcami Spojených ozbrojených síl Varšavskej zmluvy spoločne 
uvádzali, že „...aktívna účasť čs. ozbrojených síl v začiatočnom období vojny bude pravde-
podobne obmedzená na rozsah limitovaný množstvom vojenských technických prostriedkov 
vyprodukovaných a pripravených už v mieri...“.79

Podľa teoretických úvah sa malo národné hospodárstvo ČSSR pripravovať predovšet-
kým na zabezpečenie potrieb „branného systému“ vo variante vzniku vojnového konfliktu 

69 VUA - VHA Praha, f. OS, 1970, sign. 22 – 1/13.
70 Tamže, f. OS, 1970, sign. 1 – 4/16.
71 Tamže.
72 Tamže, f. N GŠ ČSĽA, 1970, sign. 2 – 1/7.
73 Tamže.
74 Tamže, f. Kolégium MNO ČSSR (KM), 1970, sign. 1/5 – 2.
75 Tamže.
76 Tamže, 1970, sign. 1/12 – 4 – 19. 
77 Tamže.
78 Tamže.
79 Tamže.



113

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA

s použitím jadrových zbraní, pričom sa kalkulovalo i s možnosťou dlhodobého priebehu 
potenciálnej vojny.80 Stranícke mocenské centrum rozhodlo o realizovaní rozsiahleho a fi-
nančne náročného komplexu hospodársko-mobilizačných príprav v dôležitých závodoch 
a miestach.81 Uvedené opatrenia sa najčastejšie obhajovali tézou, že „...nebolo možné vopred 
spoľahlivo určiť, ktoré závody by boli v priebehu vojny zničené...“.82

Na základe direktívne stanovených zásad riadenia národného hospodárstva počas vojno-
vého konfliktu, schválených Politickým byrom KSČ v roku 1961, sa mali priebežne rozpra-
covávať príslušné opatrenia na všetkých stupňoch vtedajšieho modelu riadenia.83 Išlo najmä 
o plány „vojnovej organizácie a pôsobnosti na vojnových pracoviskách“.84 Riešiteľský tím 
pripravujúci zásady nového modelu „branného systému“ navrhol novelizáciu „zásad vojno-
vého riadenia národného hospodárstva“, ktoré zapracoval aj do „návrhu na riadenie štátu 
počas vojny“. Rada obrany štátu ich prerokovala v septembri 1970.85

Oblasť riadenia zdeformoval stupňujúci sa tlak byrokratickej centralizácie. Vypracovaný 
model riadenia autorský tím obhajoval ideologicky zafarbenými argumentmi, ktoré vy-
chádzali z tézy, že „...centralizácia riadenia vytvára ideálne predpoklady operatívnych 
reakcií na vzniknuté situácie...“.86 Teoretici počítali s tým, že spracovanie plánov obra-
ny teritória až na úroveň najnižších stupňov do značenej miery vytvorí predpoklady na 
„zladenú a efektívnu“ činnosť ozbrojených síl na príslušnom teritóriu.87 Velenie ČSĽA sa 
snažilo systematickými teritoriálnymi cvičeniami okrem iného overovať reálnosť pláno-
vaných opatrení.88

V súvislosti s dobovým trendom presadzovania strategickej funkcie teritória v obranných 
plánoch a opatreniach štátu silnel tlak vyvíjaný na prekonanie „...štatutárneho postavenia 
rezortu MNO...“, ktoré ho predurčovalo k zodpovednosti len za armádu.89 Riešiteľský tím 
považoval za optimálny variant koncipovanie rezortu národnej obrany ako „...inštitúcie, 
ktorá bude odborným orgánom ovplyvňujúcim celú brannú sústavu...“.90

Úroveň modelu „branného systému“ negatívne ovplyvňoval dosiahnutý stav poznania a „...
nedostatočný tok vedeckých informácií....“.91 V žiadnej z vyššie uvedených hlavných oblastí 
nemal „branný systém“ vybudovanú adekvátnu vedeckovýskumnú a informačnú základňu.

Zložitosť vzťahových väzieb, úroveň riadiacej činnosti a často argumentačne proklamo-
vaná „...nerovnomernosť doterajšieho extenzívneho vývoja...“ branného systému sa pre-
mietli aj do stavu jeho „právnej regulácie“.92 Legislatíva v dobovom chápaní vyjadrovala 
základnú úpravu vzťahov v oblasti obrany štátu. Analýza vykonaná riešiteľským tímom 
konštatovala, že legislatíva na „...úseku ozbrojených síl bola na požadovanej úrovni...“ a na 
80 VÚA - VHA Praha, f. Kolégium MNO ČSSR (KM), 1970, sign. 1/12 - 4 - 22. 
81 Tamže.
82 Tamže.
83 Tamže.
84 Tamže, 1970, sign. 6/1 – 1.
85 Tamže.
86 Tamže, 1970, sign. 12 – 1/10.
87 Tamže.
88  Tamže.
89 Tamže, 1970, sign. 24 – 5/1 – 6. 
90  Tamže.
91  Tamže, 1971, sign. 1/3 – 4.
92  Tamže, 1971, sign. 2/4 – 1.



114

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA

ostatných úsekoch „...prevažne na rámcových zákonných úpravách...“, ktoré boli obsiahnuté 
vo všetkých oblastiach právneho poriadku.93

Normotvorná činnosť ako jedna z vtedajších foriem štátneho riadenia sa nachádzala v sta-
ve rozčlenenia  a uzatvorenia do pôsobnosti jednotlivých rezortov, napriek tomu, že v oblasti 
„branného systému“ mala pôsobiť ako nadrezortný faktor. Riešiteľský tím odporučil nor-
motvornú činnosť vykonávať „...v duchu jednotnej koncepcie...“.94

Riešiteľský tím vo svojej záverečnej analýze teoreticky definoval nový model „ branného 
systému“,  ako „...súhrn štátnych a spoločenských inštitúcií celého politického systému štátu 
a ich činností, ktorými realizujú brannú politiku podľa zásad a princípov štátnej vojenskej 
doktríny...“.95 Podľa autorov návrhu zásad „branného systému“ bola miera podielu jednotli-
vých inštitúcií na jeho fungovaní daná ich úlohou a miestom pri tvorbe a využití branného 
potenciálu štátu.

Ciele nového modelu „branného systému“ zásadne ovplyvnila ideologická propaganda 
v týchto uvedených nosných tézach.

1. Branný systém ČSSR ako súčasť koaličného „branného systému“ Varšavskej  z m lu -
vy mal „...spolupôsobiť svojou všestrannou pripravenosťou a akcieschopnosťou...“ 
k tomu, aby potenciálnemu „...nepriateľovi bolo zabránené v možnosti voliť vojnu k do-
siahnutiu svojich politických cieľov...“.96

2. Mal vytvárať optimálny priestor na „...prípravu a zabezpečenie aktívnej obrany...“.97

3. Mal prispieť celým „...branným potenciálom štátu k efektívnej obrane koalície...“.98 
Súčasne sa od nového modelu tohto systému požadovalo „...za akejkoľvek situácie za-
bezpečiť akcieschopnosť ozbrojených síl...“, teritória a zachovania maximálneho počtu 
obyvateľstva, ekonomických, kultúrnych a ďalších hodnôt.99

Riešiteľský tím vypracoval nižšie uvedené tzv. všeobecne platné zásady, na ktorých mal 
byť nový model „branného systému“ budovaný.

1. Za základnú východiskovú tézu sa považovala „...obrana socialistického štátu ako ce-
lospoločenská úloha...“, na plnení ktorej sa mali aktívne podieľať všetky prvky tvoria-
ce „štátny systém“.100 Model „branného potenciálu“ odborníci definovali ako zložitú 
syntézu „...všetkých politických, morálnych, ekonomických, vojenských, vedeckých, 
kultúrnych a ďalších síl...“ štátu.101

2. Mali byť vytvorené podmienky, ktoré by „...umožňovali plnenie cieľov brannej politi-
ky...“ s rešpektovaním reálnych podmienok a možností štátu.102 Riešiteľský tím navr-

93 VUA - VHA Praha, f. Kolégium MNO ČSSR (KMO), 1970, sign 1/12 - 4 - 22.
94VÚA - VHÚ, f. KS, 1971, sign. 2/4 – 1.
95 Tamže, f. OS, 1971, sign. 14/7.
96 A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 27.
97 Tamže.
98 Tamže.
99 Tamže.
100  VÚA – VHA Praha, f. MNO, OS, 1971, sign. 50/1 – 5. 
101 Tamže.
102 Tamže.
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hoval, aby „kvantitatívny a kvalitatívny“ proces budovania nového modelu „branného 
systému“ sa dostal do proklamovanej „...optimálnej relácie vo vzťahu k objektívnym 
potrebám...“ obrany krajiny a reálnym možnostiam štát, predovšetkým pokiaľ išlo 
o personálne, materiálne, technické a finančné zdroje.103

3. Nový model mal podľa teoretických úvah spĺňať kritériá „...efektívnosti vo vzťahu k ce-
lospoločenskému významu obrany...“.104 Autorský tím navrhol rozvoj všetkých prvkov 
systému v závislosti od celospoločenskej závažnosti ich úloh v predpokladanom pro-
cese obrany.105

Oblasť riadenia mala byť „...odklonená od extenzívneho...“ rozvoja, pretože dobové ana-
lýzy kriticky hodnotili predchádzajúci stav, v ktorom „...cesta extenzívneho rozvoja...“ 
umožňovala „...rezortný prístup, náhodilý vývoj pod vplyvom partikulárnych požiadaviek 
...“ k nereálnym a neodôvodneným nárokom na zdroje štátu.106

Napätie medzi zdrojmi a potrebami bolo trvalým a sprievodným javom budovania „bran-
ných systémov“. Riešiteľský tím sa pokúsil navrhnúť možný variant riešenia vo vedecky 
zdôvodnenej vyváženosti rozvoja jeho prvkov. Tento rozvoj sa snažil konfrontovať v rámci 
vypracovaných modelových generických scenárov. Autori scenárov v nich „...videli podsta-
tu racionálnosti zámeru výstavby branného systému ako celku...“.107 Narážal však na byro-
kratickú vlnu rôznych príkazov a nariadení. Negatívne dôsledky byrokratických zásahov 
znásoboval aj neprimeraný tlak straníckeho mocenského centra.

4. Navrhovaný model mal spĺňať kritérium „kompaktnosti a bez medzier vo svojej čin-
nosti“. Riešiteľský tím v spolupráci s vojenskou rozviedkou predpokladal scenár po-
tenciálneho vojnového konfliktu, v ktorom by sa ideologicky vytypovaný protivník 
pokúšal vyhľadávať slabé miesta „branného systému“. Navrhované prioritné opatrenie 
smerovalo na oblasť „...prepojenia a zladenia s koaličným systémom obrany varšavskej 
zmluvy...“.108

5. Ďalšou zásadou mala byť „...prispôsobivosť a schopnosť operatívne reagovať na rôzne 
situácie...“, ktoré „....predvídala štátna vojenská doktrína...“.109 Základná téza vychá-
dzala z požiadavky, aby „branný systém“ reagoval na najťažší predpokladaný scenár.110 
V tomto období išlo o generický scenár „globálnej jadrovej vojny“. Model „branného 
systému“ vypracovaný začiatkom 70. rokov minulého storočia mal podľa predstáv rie-
šiteľského tímu spĺňať kritériá rýchleho a hladkého prechodu z mierových na vojnové 
podmienky v čo najkratšej dobe a bez podstatných „...kádrových, štrukturálnych a me-
todických zmien...“.111

103 VÚA – VHA Praha, f. MNO, OS, 1971, sign. 50/1 – 5. 
104 Tamže.
105 Tamže.
106 Tamže.
107 Tamže.
108 Tamže.
109 Tamže.
110 Tamže.
111 Tamže.
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Základným a určujúcim vtedajším východiskom budovania „branného systému“ sa stala 
jeho tzv. vojnová funkcia, ktorá limitovala jeho ďalšie „...nevyhnutné odlišnosti mierového 
fungovania...“.112

Na teoretický proces vypracovania modelu „branného systému“ až po jeho jednotlivé rea-
lizačné pokusy vždy pôsobilo široké spektrum faktorov s rôznymi dôsledkami. Riešiteľský 
tím analyzoval uvedené faktory a dospel k nižšie uvedeným záverom.

A. Z vypracovaných spravodajských analýz vonkajšieho bezpečnostného prostredia 
a trendov jeho ďalšieho vývoja v rôznych časových horizontoch dospel len k všeobec-
nému konštatovaniu, že v danom období „...nehrozilo bezprostredné  nebezpečenstvo 
ozbrojeného konfliktu...“ medzi najsilnejšími vojensko-politickými blokmi.113 Za hlav-
ný zdroj hrozby vojnového konfliktu a neustáleho zvyšovania napätia sa považovalo 
NATO a v ich rámci najmä ozbrojené sily Nemeckej spolkovej republiky (Bundes- 
wehr).114

B. Typ spoločenského zriadenia a politické ciele ČSSR determinovali a v niektorých as-
pektoch aj deformovali funkciu „branného systému“. Riešiteľský tím na základe uvede-
ného poznania konštatoval, že tieto determinanty „...nebolo možné posudzovať v úzkom 
štátnom meradle...ale len v rámci celej koalície Varšavskej zmluvy...“.115

Oficiálne prezentovaná obranná funkcia ČSSR mala prioritný politický obsah. V tejto súvis-
losti riešiteľský tím presadzoval z hľadiska rozsahu a celospoločenského významu akcepto-
vanie nižšie uvedených základných téz.

1. Komplexné chápanie obrany ČSSR ako celospoločenskej úlohy, na ktorej plnení by 
sa diferencovane podieľali všetky spoločenské inštitúcie  v celej horizontálnej a ver-
tikálnej štruktúre štátneho zriadenia.

Riešiteľský tím v kontexte s vyššie uvedeným odporúčaním súčasne navrhoval, aby všetky 
dôležité rozhodnutia viažuce sa k oblasti obrany vychádzali z „...jednotnej koncepcie, plá-
nu a riadenia obrany krajiny...“.116 Úlohy, právomoci a zodpovednosť jednotlivých prvkov 
„branného systému“ ČSSR v procese prípravy a realizácie obrany štátu na všetkých jeho 
stupňoch mali byť podľa odporúčania odborníkov „...vymedzené na zákonnom podklade...“.117

Mocenskými zložkami schválený „Jednotný plán obrany krajiny“ mal byť vo všetkých prv-
koch a stupňoch modelu „branného systému“ ďalej rozpracovaný a postupne realizovaný. Od-
borníci kalkulovali s tým, že dynamickosť teoreticky predpokladaného vývoja situácie v prvej 
etape začiatku vojnového konfliktu, si vynúti značnú mieru improvizácií a ad hoc riešení.118

2. „Správne určenie úlohy a miesta branného systému ČSSR v rámci koalície Varšavskej 
zmluvy“.119 Riešiteľský tím správne predpokladal, že návrh modelu nemôže byť opti-

112 VÚA - VHA Praha, f. MNO, OS, 1971, sign 50/1 - 5.
113 Tamže, f. MNO, f. Ka MNO ČSSR, 1972, sign. 1/12 – 1.
114 Tamže.
115 Tamže.
116 Tamže.
117 Tamže.
118 Tamže.
119 Tamže.
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málny a musí byť otvorený progresívnym myšlienkam. Súčasne nemohol plniť všetky te-
oreticky „...vytypované funkcie...obrany proti agresorovi...“.120 Nemohol byť ani kópiou či 
„...miniatúrou branných systémov iných štátov...“, ale mal zodpovedať „...konkrétnym pod-
mienkam ČSSR v rámci koalície Varšavskej zmluvy a reálnym možnostiam štátu...“.121

C. „Charakter možného vojnového konfliktu“ sa logicky premietol do modelu „branného 
systému“ a do „štátnej vojenskej doktríny“, ktorú riešiteľský tím chápal ako tzv. reali-
začný produkt brannej politiky a súčasne základné východisko pre výstavbu „branného 
systému“ ČSSR.122

1. Tím odborníkov navrhol teoretické varianty začatia a vedenia „ozbrojeného zápasu“. 
Pre funkcie tohto systému bol zvažovaný najťažší a najzložitejší variant „náhleho 
jadrového napadnutia“.123 Na základe analýz geopolitického a geostrategického po-
stavenia ČSSR a spravodajského hodnotenia vytypovaného tzv. ideologického pro-
tivníka kalkulovali odborníci Operačnej správy GŠ ČSĽA i s konvenčným variantom 
vojnového konfliktu.

2. Územie ČSSR vyhodnotili ako „vysoko zraniteľné“, čo bolo v rozpore s predpo-
kladanou dobou, teoreticky potrebnou pre národné hospodárstvo ČSSR k prechodu 
z mierových podmienok na vojnové.124 Z uvedeného (pre tzv. obdobie mierových prí-
prav „branného systému“ – pozn. M. P.) teoreticky vyplývalo, že v národohospodár-
skych plánoch ČSSR pre vojnové obdobie sa nemohlo počítať s plnými mierovými 
výrobnými kapacitami ani s rozsiahlymi „...vnútroštátnymi kooperačnými väzbami, 
charakteristickými pre mierové obdobie...“.125

D. „Riadenie branného systému ČSSR“. Okrem všeobecne presadzovaných požiadaviek 
sa vyžadovalo, aby jeho „...systém riadenia prednostne rešpektoval nepretržitosť, 
jednoduchosť, operatívnosť a odolnosť...“.126 Vyššie uvedený komplex požiadaviek sa 
podľa dobových analýz mohol splniť len za podmienky vybudovania „...jednotného 
a centrálneho riadenia všetkých rozhodujúcich otázok obrany krajiny...“ vo vrcholných 
mocenských orgánoch, ktoré sa mali premietnuť do celej jeho vertikálnej štruktúry.127 
Toto konštatovanie sa vzťahovalo predovšetkým na riadenie teritoriálnych síl a pro-
striedkov, pretože vtedajší systém velenia poľným vojskám mal byť podľa oficiálne 
proklamovaných verzií údajne vyriešený.128 Realita naopak potvrdzovala opačný stav.

Teoretické modelové varianty pripúšťali existenciu situácií, keď na území ČSSR mohli 
potenciálne v rovnakom čase a priestore vznikať paralelne rôzne úlohy obrany a ochrany 
teritória. Navrhované varianty riešenia predpokladali využitie všetkých síl a prostriedkov, 
nachádzajúcich sa v danom priestore, bez akceptovania ich „...rezortnej či inej príslušnos-

120 VÚA- VHA Praha, f. MNO, f. Ka MNO, 1972, sign. 1/12 – 1.
121 Tamže.
122 Tamže.
123  Tamže, f. OS, 1971, sign. 50/1 – 5.
124 Tamže.
125 Tamže.
126 Tamže.
127 Tamže.
128 Tamže.
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ti...“.129 Uvedené teoretické úvahy sa často argumentačne zneužívali na direktívne presadzo-
vanie modelu „...jednotného riadenia, najlepšie spoločným orgánom...“, zodpovedným za 
obranu a ochranu teritória, „...vybaveným potrebnou právomocou...“.130

Takýmto orgánom sa stali Rady obrany. Tím odborníkov argumentoval zložitosťou, rôz-
norodosťou a odbornou náročnosťou problémov, ktoré mali riešiť, a preto navrhovali vytvo-
riť kvalifikovaný štáb ako „...orgán riadenia všetkých miestnych teritoriálnych síl a pro-
striedkov...“.131

Návrh riešenia vzťahov poľných vojsk a teritoriálnych orgánov v nadväznosti na konkrét-
nu geopolitickú situáciu ČSSR vychádzal z rešpektovania toho, že na začiatku ozbrojeného 
konfliktu „...budú orgány velenia poľných vojsk a orgány riadenia teritória fungovať spo-
ločne na väčšej či menšej časti územia predovšetkým ČSR...“.132

Odborníci z Operačnej správy GŠ ČSĽA upozorňovali na nevyhnutnosť jasného stano-
venia „deľby práce“ a súčinnosť. Realizovanie predpokladali najmä v mierovom období. 
Riešiteľský tím nového modelu „branného systému“ navrhol hlavné kritérium zásad, ktoré 
malo klásť hlavný dôraz na zabezpečenie maximálne možnej jednoduchosti a operatívnosti 
riadenia bez zložitých kompetenčných väzieb a súčinností „...a nevyhnutných preferencií 
operačných záujmov a potrieb poľných vojsk...“.133

E. „Dobové možnosti ČSSR“. Riešiteľský tím dospel k záveru, že zabezpečiť „...objektív-
ne požiadavky...obrany krajiny sú krajne obmedzené...“.134 Historicky pretrvával rozpor 
medzi reálnymi možnosťami štátu a požiadavkami obrany. Stal sa sprievodným javom 
v priebehu budovania jednotlivých modelov „branného systému“ v hodnotenom období 
rokov 1960 – 1989. Tím spracovateľov konštatoval „...neživotaschopnosť ďalšieho ex-
tenzívneho rozvoja branného systému...“.135

Obmedzené možnosti štátu ovplyvňovali štruktúru „branného systému“. Podľa zachova-
ných analýz sa snažili presadiť vylúčenie úzko rezortného prístupu jeho jednotlivých prv-
kov. Súčasne požadovali „...operatívne využívanie všetkých síl a prostriedkov...“ na riešenie 
úloh obrany v konkrétnom teritóriu a čase.136

Dobovým kritériom, ktoré všeobecne platilo pre posudzovanie účelnosti relatívnej samo-
statnosti ktoréhokoľvek z prvkov „branného systému“, boli „...výrazné špecifiká a nezame-
niteľnosť jeho odbornej činnosti...“ v procese realizácie úloh obrany.137

F. „Vedeckú úroveň poznania vplyvov vedecko-technickej revolúcie“ presadzoval rieši-
teľský tím ako jeden zo základných predpokladov efektívnej výstavby a fungovania 
konkrétneho modelu „branného systému“.138 Odborníci analyzovali zložitosť a rôzno-

129 VÚA - VHA Praha, f. OS, 1971, sign. 50/1 – 5.
130 Tamže.
131 Tamže.
132 Tamže.
133 Tamže.
134 Tamže.
135 Tamže.
136 Tamže.
137 Tamže.
138 Tamže.
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rodosť funkcií „branného systému“ a dospeli k záveru, že jeho „...vedeckým zázemím by 
sa mala diferencovane stať väčšina prvkov vedeckej základne štátu...“.139

G. „Štátoprávne usporiadanie ČSSR“. Prijaté ústavné zákony č. 143/1968 Zb. o čs. federá-
cii a č. 10/1968 Zb. o Rade obrany štátu vytvárali niektoré kvalitatívne nové predpokla-
dy na riadenie „branného systému“.

Tím odborníkov pracujúcich na koncipovaní nového modelu „branného systému“ vyslovil 
v záverečnom období svojej činnosti vážne obavy z toho, že značná, predovšetkým tzv. ho-
rizontálna členitosť vrcholových federálnych a národných výborov, rôzne zainteresovaných 
na riešení otázok obrany a ochrany krajiny, by sa mohla „...ľahko najmä v mierových pod-
mienkach dostať do vážnych rozporov s objektívnymi požiadavkami charakteru ozbrojené-
ho zápasu na riadenie obranného systému...“.140

V záverečnej analýze sformuloval riešiteľský tím komplex návrhov a opatrení, ktoré mali 
byť podľa odborných prognóz zrealizované v rokoch 1971 až 1975 v nižšie uvedených ob-
lastiach.
1. „Politická oblasť“. V nej odborníci odporúčali zabezpečiť, aby sa obsah brannej po-

litiky stal súčasťou tzv. ideologicko-výchovnej práce.141 Súčasne sa mal realizovať ši-
rokospektrálny komplex navrhovaných opatrení „politicko-výchovnej práce“ na úse-
ku brannej prípravy obyvateľstva.142 V tejto oblasti sa mali „...obnoviť všetky zásady 
a zvyklosti kádrovej práce...“.143 V období kontroverznej etapy začiatkov normalizácie 
nemohol riešiteľský tím uvažovať inak, pretože tzv. zdravé sily normalizátorov direk-
tívne zasahovali do činnosti každej z riešiteľských skupín a presadzovali ideologický 
aspekt pri riešení akéhokoľvek odborného problému. Eliminovali už v zárodku čo i len 
náznak alternatívneho uvažovania mimo direktívy zo straníckeho centra moci.

2. „Vojenská oblasť“. Najmä odborníci z Operačnej správy GŠ ČSĽA túto oblasť hodno-
tili ako mimoriadne dôležitú a navrhovali ju rozdeliť do základných „podsystémov“.

A. Ozbrojené sily určené na obranu a ochranu teritória sa mali začleniť v období 
brannej pohotovosti štátu pod jednotné riadenie rád obrany na jednotlivých stup-
ňoch.144 Tieto vojská mali byť okrem svojej odbornosti pripravované ako „viacúče-
lové“.145 Kalkulovalo sa predovšetkým s tým, že zložitý proces zmobilizovania 
a následného dopĺňania teritoriálnych ozbrojených síl by bol zdokonalený tak, aby 
tieto vojská dosiahli schopnosť plniť úlohy „...od prvej hodiny vojnového konflik-
tu...“.146

B. Jednotky Ľudových milícií mali byť podľa predurčenia rozdelené na „jednotky 
všeobecného predurčenia“ a „jednotky pohotovostného typu“.147 Prvý typ mal 

139 VÚA - VHA Praha, f. OS, 1971, sign. 50/1 – 5.
140 Tamže.
141 Tamže.
142 Tamže.
143 Tamže.
144 Tamže.
145 Tamže.
146 Tamže.
147 Tamže.
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byť perspektívne vytváraný v súvislosti s proklamovaným účelom „...ochrany zá-
vodov a objektov a k poriadkovým úlohám...“.148 Jednotky tohto typu mali byť 
organizované do rôt tvoriacich organizačný prvok vyzbrojený ľahkými ručnými 
zbraňami.149 

Jednotky druhého typu, ktoré mali tvoriť základ pozemných teritoriálnych ozbrojených 
síl, mali budovať mobilné samostatné roty a prápory. Vyzbrojené mali byť „...ľahkými 
sprievodnými pechotnými zbraňami...“ a obrnenými transportérmi.150 

Výcvik jednotiek ĽM zabezpečovali rezorty ministerstva národnej obrany a vnútra. Za-
meranie výcviku režim oficiálne proklamoval na „...plnenie úloh v strážnej službe, na 
vedenie bojovej činnosti proti nepriateľským výsadkom, vykonávanie poriadkovej a bez-
pečnostnej služby...“.151 Konzervatívny komunistický režim ich zvlášť počas 1. výročia 
vojenskej intervencie 21. augusta nasadil spoločne s vyčlenenými vojakmi ČSĽA a prís-
lušníkmi ZNB na tvrdé potlačenie pokojných demonštrácií. V rámci jednotlivých stupňov 
„mimoriadnych bezpečnostných opatrení“ plnili úlohu jedného z mocenských pilierov, 
ktorý mal zasiahnuť proti tzv. vnútornému nepriateľovi.

C. V období brannej pohotovosti štátu sa plánovalo začlenenie jednotiek Ľudových 
milícií v súlade so zákonnými ustanoveniami (Branný zákon – pozn. M. P.) do 
ozbrojených síl ČSSR.152

Tím odborníkov ďalej navrhoval venovať adekvátnu pozornosť nižšie uvedenej problema-
tike, ktorú sa riešiteľským skupinám nepodarilo vyriešiť a zostala otvorenou.

a) V súvislosti s pokusmi prehodnotiť komplex širokého spektra čiastkových otázok 
súvisiacich s problematikou obrany sa v daných reálnych možnostiach ČSSR ja-
vilo ako účelné analyzovať možnosti budovania „vojenských teritoriálnych jedno-
tiek“.153 Na základe dosiahnutého stupňa poznania riešiteľského tímu a stanoviska 
kolégia MNO ČSSR rozhodol minister národnej obrany M. Dzúr „...vypracovať 
optimálny návrh na budovanie teritoriálnych vojsk za vojny...“.154

b) Skúmať možnosti zvýšenia účasti ostatných štátov Varšavskej zmluvy na budova-
ní protivzdušnej obrany ČSSR.155 Už v záverečnom období činnosti riešiteľského 
tímu sa z prostredia Operačnej správy GŠ ČSĽA objavili návrhy, aby štáty tzv. 
východného bloku participovali na plnení úloh súvisiacich so zabezpečením PVO 
ČSSR. Argumentovali najmä faktom, že systém protivzdušnej obrany štátu plnil 
len úlohy vyplývajúce z jeho začlenenia „...do prvej línie protivzdušnej obrany 
koalície (Varšavskej zmluvy – pozn. M. P.)...“.156

3. „Bezpečnostná oblasť“. Kompetentné orgány sa rozhodli na základe odporúčania  rie-
šiteľského tímu prijať komplex s nižšie uvedenými deklarovanými cieľmi.

148 A KV Bratislava, f. AMV SR Levoča, f. V/P – 1, inv. č. 264.
149 Tamže.
150 Tamže.
151 Tamže.
152 Tamže.
153 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OS, 1971, sign. 50/1 – 5.
154 Tamže.
155 Tamže.
156 Tamže.
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a.) Zabezpečiť integrované riadenie vojenskej a civilnej spravodajskej služby so zá-
merom vytvoriť „...optimálne podmienky pre jej úspešné fungovanie za brannej 
pohotovosti štátu...“.157 Konkrétny návrh predpokladal v prvej tretine 70. rokov 
minulého storočia „...zladenie vojnovej organizačnej štruktúry s mierovou organi-
začnou štruktúrou...“.158

b.) Vytvoriť „...optimálne podmienky pre súčinnosť...so spravodajskou službou mi-
nisterstva vnútra (Štátna bezpečnosť – pozn. M. P.)...“ so zámerom dosiahnuť stav 
koordinácie činnosti v rámci spravodajskej komunity ČSSR.159

c.) Zabezpečiť plnenie celoštátnych úloh Verejnej bezpečnosti v prospech „branného 
systému“. V tejto súvislosti sa kalkulovalo aj s variantom vytvorenia „operatívne-
ho systému riadenia“ na federálnej úrovni.160

d.) Odstrániť „dobovú napätosť“ medzi úlohami Verejnej bezpečnosti v období zvý-
šeného ohrozenia štátu a nedostatočnou personálnou naplnenosťou tohto prvku 
tzv. mäkkej sily.161 Súčasne sa mal v perspektíve, v súčinnosti s generálnym štá-
bom ČSĽA, vypracovať systém doplňovania Verejnej bezpečnosti a zladiť ho so 
systémom doplňovania „nenávratných strát“ na základe zákonom stanovenej po-
vinnosti občanov k službe v ozbrojených zboroch ministerstva vnútra.162

Na začiatku 70. rokov minulého storočia sa pokusne začínal realizovať „...komplex-
ný integrovaný systém zahraničného a vnútorného spravodajstva k zabezpečeniu obrana 
a bezpečnosti štátu...“.163 Uvedený systém začal byť vypracovávaný na základe podnetu 
vtedajšieho predsedu vlády ČSSR O. Černíka. Komisiu, ktorá garantovala vypracovanie 
uvedeného systému, tvorili: genplk. M. Dzúr (minister národnej obrany), Ing. J. Marko 
(minister zahraničných vecí), J. Pelnář (federálny minister vnútra), dr. F. Vlasák (minister 
zahraničného obchodu), Ing. M. Hruškovič (minister – predseda Federálneho výboru pre 
technický a investičný rozvoj).164

V návrhu predsedu vlády ČSSR bol cieľ postavený tak, aby budovaný informačný systém 
disponoval schopnosťou poskytovať „...ucelený obraz o medzinárodnom postavení ČSSR 
i o vnútropolitickej a bezpečnostnej situácii v krajine a ich vzájomných súvislostiach...“.165 
Zvýšený dôraz sa kládol najmä na oblasť „zahraničného spravodajstva“. Čiastkové analýzy, 
ktoré vypracoval riešiteľský tím dokázali odhaliť len niektoré „...nedostatky vo vzájom-
nej informovanosti a koordinácie činností medzi spravodajskými službami...“.166 V oblasti 
pôsobenia spravodajských subjektov odborníci identifikovali existenciu „...spravodajského 
vákua vo vzťahu k niektorým štátom a dôležitým objektom záujmu...“.167 Absentovalo kom-

157 A KV Bratislava, f. AMV SR Levoča, f. V/P – 1, inv. č. 326.
158 Tamže.
159 Tamže.
160 Tamže.
161 Tamže.
162 Tamže.
163  Tamže, f. AMV SR Levoča, f. V/P – 1, inv. č. 336.
164 Tamže.
165  Tamže, f. V/P – 1, inv. č. 326.
166 Tamže.
167 Tamže.
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plexné riešenie a efektívne rozdelenie zodpovednosti za určité úseky spravodajstva v súlade 
s možnosťami a špeciálnym zameraním jednotlivých rezortov. Dochádzalo k nežiaducim 
duplicitám i viacnásobnému prekrývaniu a na druhej strane k absencii niektorých „...štátne 
dôležitých spravodajských analýz a hodnotení...“.168 Predseda federálnej vlády O. Černík 
kritizoval najmä nedostatočnú úroveň vojenského a civilného strategického spravodajstva, 
ktoré podľa jeho názoru najviac „...trpelo tým, že úzko rezortné úlohy od seba vzďaľovali 
jednotlivé spravodajské zložky...“.169

Vládu ČSSR v súvislosti s uvedenou problematikou ostro kritizovalo Predsedníctvo 
ÚV KSČ, a to hlavne z dôvodu absencie vypracovania celkovej koncepcie „zahraničné-
ho spravodajstva“.170 Navrhovaný systém vytvorenia „zahraničnej informačnej služby“ na 
federálnej úrovni mal podľa vtedajších predstáv zabezpečovať spracovávanie potrebných 
„zahranično-informačných podkladov“.171 Tieto spravodajské produkty mali byť adreso-
vané federálnym a v niektorých špecifických prípadoch aj republikovým orgánom a or-
ganizáciám pôsobiacim v oblastiach zahraničnej politiky, zahraničných hospodárskych 
vzťahov, rozvoja vedy a techniky, zaisťovania obrany a bezpečnosti štátu a jeho koaličných 
spojencov.172

Plánovaná oblasť koordinácie a kooperácie „zahranično-informačnej činnosti“ mala 
obsahovať najmä úlohy na zaistenie „zahranično-informačnej kapacity“ jednotlivých zlo-
žiek získavajúcich relevantné informácie a stanovenie „...optimálnej deľby práce medzi 
nimi...“.173 Komisia vypracovala pravidlá pre spoločné využívanie spôsobilostí v „zahra-
nično-informačnej činnosti“, vzájomné poskytovanie „špeciálnych služieb“ a priame vzá-
jomné výmeny získaných relevantných informácií.174

Za účelom realizácie riadiacej, koordinačnej, analytickej i kontrolnej funkcie „zahra-
nično-informačného systému“ požadoval predseda vlády ČSSR vybudovanie príslušnej 
organizačnej základne s adekvátnym personálnym naplnením a technickým vybavením.175

Komisia ostro kritizovala spravodajskú činnosť za údajne „...nedostatočné získanie uce-
lených...“ a pre „...rozhodovací proces dôležitých vnútropolitických informácií...“ vo väzbe 
na vonkajšiu a vnútornú bezpečnosť štátu.176

Dovtedy spracovávané tzv. bezpečnostné informácie, získavané ministerstvom vnútra, 
sa mali v pripravovanom novom modeli „integrovaného celoštátneho informačného systé-
mu“ stať len jednou z jeho súčastí a mali byť verifikované i z iných hodnoverných zdro-
jov.177 Integrovaný systém spravodajských informácií mal spätne umožňovať vykonávanie 
rozsiahlych „preventívnych opatrení“.

Pracovný návrh „informačného systému“ stanovil z hľadiska získavania relevantných 
informácií a spracovania spravodajských informácií tieto nižšie prioritné oblasti záujmu.

168 AVKV Bratislava, f. V/P – 1, inv. č. 326.
169 Tamže.
170 Tamže, f. V/P – 1, inv. č. 419.
171 Tamže.
172 Tamže.
173 Tamže, f. V/P – 1, inv. č. 336.
174 Tamže, f. V/P – 1, inv. č. 419.
175 Tamže.
176 Tamže.
177 Tamže.
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1. „Obrana štátu“

1.a.) „Vojensko-politická oblasť kapitalistických štátov“ bola v zameraní spravodajských 
služieb ideologicky orientovaná najmä na Európu a predpokladané hlavné ohniská na-
pätia, kríz a konfliktov, ktoré mohli mať výrazný destabilizačný potenciál. Prioritu mali 
v tomto zameraní analýzy vojenskej politiky Nemeckej spolkovej republiky, Francúzska, 
Veľkej Británie a USA, ale aj zámery NATO v rôznych časových horizontoch. Z hľadiska 
geopolitického a vojensko-strategického postavenia ČSSR sa objektom spravodajského 
záujmu stalo aj neutrálne Rakúsko.178 Špecifický spravodajský záujem sa zameriaval aj na 
aktuálny stav a predpokladaný priebeh vedecko-technickej revolúcie v oblasti vojenstva 
najdôležitejších štátov tzv. Západu.179

2.a.) „Informácie z tábora socialistických štátov“. Na základe zmluvne dohodnutej vzá-
jomnej výmeny informácií180 muselo byť zameranie nasmerované na získavanie poznat-
kov z oblasti vojenskej politiky, vývoja ozbrojených síl a základných opatrení na posil-
nenie bojaschopnosti a „upevnenie morálno-politického stavu“.181 V uvedenom období 
vzrástol význam Čínskej ľudovej republiky ako objektu spravodajského záujmu celého 
tzv. Východného bloku. Voči koaličným partnerom v rámci Varšavskej zmluvy nesmela 
vojenská a civilná rozviedka vykonávať činnosť.

3.a.) „Vnútropolitické informácie“ sa zameriavali na hodnotenie základných údajov182 cha-
rakterizujúcich bojaschopnosť a bojovú pohotovosť ČSĽA a „morálno-politický stav“ jej 
príslušníkov, pripravenosť národného hospodárstva na „...prechod do vojnových podmie-
nok a stupeň jeho schopnosti rozvíjať produktívnu činnosť v podmienkach konvenčnej 
a raketojadrovej vojny...“ politickú situáciu v krajine a „morálno-politický stav“ obyva-
teľstva, stupeň pripravenosti k civilnej obrane, stupeň vycvičenosti a mobilizačná pripra-
venosť záloh ČSĽA.183 

2. Strategické ciele rozviedok USA, Veľkej Británie, Francúzska a Nemeckej spolkovej 
republiky v tzv.   záujmovej sfére ČSSR.184 Spravodajské informácie sa vzťahovali na 
všetky „...akcie nepriateľských rozviedok alebo zahraničných organizácií...“ a česko-
slovenskú emigráciu.185 

3. Zámery a činnosť jednotlivcov a zoskupení vo vnútri štátu.186 Išlo o umelo vytvoreného 
tzv. vnútorného nepriateľa, ktorého „...činnosť vyžadovala reakcie federálnej vlády...“. 
Súčasne sa vyžadovali komplexné spravodajské hodnotenia „...o celkovom trende vývo-
ja protištátnej a kriminálnej trestnej činnosti...“.187

178  AKV Bratislava, f. V/P – 1, inv. č. 313.
179  Tamže, f. P – 3, inv. č. 65.
180 Tamže.
181 Tamže.
182 Tamže.
183  Tamže, f. V/P – 1, inv. č. 609.
184 Tamže.
185  Tamže, f. P 5/1, inv. č. 70.
186 Tamže.
187 Tamže.
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4. „Morálno-politický stav a odborná pripravenosť ozbrojených bezpečnostných zbo-
rov“.188

Vypracovaním návrhu na riešenie „komplexného integrovaného systému zahraničného 
a vnútorného spravodajstva na zabezpečenie obrany a bezpečnosti štátu“ bol poverený Od-
bor obrany a bezpečnosti predsedníctva vlády ČSSR v súčinnosti s príslušnými rezortnými 
ministrami.189 K schváleniu návrhu došlo na jeseň 1969, a jeho postupná realizácia prebieha-
la podľa vopred schválených etáp od začiatku 70. rokov minulého storočia.190

5. „Oblasť ochrany“. V procese tvorby novej koncepcie ochrany obyvateľstva a národ-
ného hospodárstva zohralo rozhodujúcu úlohu uznesenie Rady obrany štátu ku „ka-
tegorizácii“, v ktorej sa prehodnocovala uvedená oblasť a základné kritériá, z ktorých 
vychádzal dovtedy realizovaný model „branného systému“.191 Civilná obrana mala 
byť budovaná a organizovaná naďalej ako relatívne samostatná oblasť systému obrany 
ČSSR. Štrukturálne ju tvorila sústava štátnych a hospodárskych orgánov zahrňujúcich 
všetky sféry s vlastnou sústavou útvarov, jednotiek a riadiacich orgánov s centrálnym 
riadením.192 V riadení Civilnej obrany sa odporúčali aplikovať „vojensko-štábne prin-
cípy a metódy práce“.193 

3. V bližšie nestanovenom časovom horizonte komisia odporúčala formou zákona o Civil-
nej obrane vyriešiť „...povinné plnenie úloh Civilnej obrany všetkými občanmi, orgán-
mi a organizáciami...“.194 Súčasne odporúčala komplexne rozpracovať celú problemati-
ku v rámci 2. etapy vedeckovýskumnej úlohy „Branný systém ČSSR“.

6. „Ekonomická oblasť“. Oficiálne proklamovaná prioritná úloha v danom konkrétnom 
historickom období sa na základe tlaku komisie koncentrovala na „...rozdelenie finanč-
ných a hmotných prostriedkov, vyčleňovaných na obranu...“.195 Uvedenú úlohu musel 
riešiť generálny štáb ČSĽA v súčinnosti s federálnym ministerstvom plánovania, mi-
nisterstvom vnútra a Radou obrany štátu.

Komisia navrhovala v ozbrojených silách, Civilnej obrane a v bezpečnostných zboroch 
prehodnotiť teoreticky kalkulovanú potrebu materiálno-technických prostriedkov v obdo-
bí vojnového konfliktu „...s prihliadnutím k operačnej úlohe  a pravdepodobným stratám 
poľných vojsk...“ a teritória i možnostiam priemyslu v uvedenom období.196 Na základe toho 
sa počítalo s upravením mobilizačných príprav v strojárstve  a s prehodnotením skladby 
a výšky štátnych rezerv.

Na základe spravodajských analýz možného pôsobenia tzv. potenciálneho ideologického 
nepriateľa museli odborníci vypracovať odhad vývoja rizika a určiť rozsah narušenia eko-
nomiky. Súčasne vypracovali generický scenár, v ktorom sa pokúsili odhadnúť schopnosť 

188 AVKV, f. P 5/1, inv. č. 70.
189 Tamže, f. V/P – 1, inv. č. 609.
190 Tamže.
191 Tamže.
192 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OS, 1972, sign. 12/2 – 6.
193 AKV SR Bratislava, f. AMV SR Levoča, f. V/P – 1, inv. č. 336.
194 Tamže.
195 Tamže, f. A ÚV KSČ, f. 02/1, P 2909.
196 VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OS, 1972, sign. 12/2 – 6.
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poškodenej ekonomiky pokryť potreby ozbrojených síl a obyvateľstva vo vypracovanom 
najpravdepodobnejšom variante vývoja vojnového konfliktu.197

7. „Oblasť riadenia“. Zámer dobových opatrení spočíval v snahe jasne formulovať úlohu 
a miesto rád obrany, prepracovať ich pôsobnosť  a vytvoriť podmienky na ich činnosť. 
Na základe uznesenia Rady obrany štátu zo dňa 29. decembra 1969 musela byť roz-
pracovaná úloha orgánov komunistickej strany a štátnych orgánov v procese riadenia 
obrany v období vojnového konfliktu, s dôrazom na fázu jeho začiatku.198

Na základe prijatého zákona o Rade obrany štátu sa začali náročné práce na rozpracovaní 
plánu obrany ČSSR, ktorý mal obsahovať i plány všetkých základných činností „branné-
ho systému“.199 Prednostne išlo najmä o plány použitia poľných vojsk a ich zabezpečenia 
a komplexný plán obrany a ochrany teritória.200 V pláne obrany spracovanom na stupni 
generálneho štábu ČSĽA, v súčinnosti s jednotlivými komponentami „branného systému“, 
sa mali vytýčiť úlohy všetkých prvkov uvedeného systému štátu, ktoré mali byť ďalej kon-
kretizované v plánoch príslušných rezortov.201

Odborníci navrhovali v perspektíve niekoľkých rokov dobudovať „spoločné vojnové pra-
coviská“ a vybaviť ich modernou mechanizačnou a automatizačnou technikou a spoľahli-
vým spojením.202

V mierovom období musela byť vybudovaná jednotná celoštátna hlásna sieť, sieť proti-
vzdušnej, protichemickej a radiačnej výstrahy zhora až po najnižšie stupne obrany a ochra-
ny.203 Komisia ďalej odporučila vybaviť sieť najúčinnejšími technickými prostriedkami, 
ktoré mali podľa teoretických predpokladov zabezpečovať odovzdávanie signálov v maxi-
málne krátkych časových normách. Predpokladalo sa, že sieť bude napojená na totožné siete 
v susedných štátoch – členoch Varšavskej zmluvy.204

Z hľadiska zabezpečenia trvalého toku vedeckých informácií sa plánovalo vybudovať na 
základni vojensko-vedeckých ústavov na úrovni generálneho štábu ČSĽA vojensko-vedec-
ké pracovisko, ktoré by v perspektíve krátkeho časového úseku preberalo úlohy vedeckový-
skumnej práce „branného systému“ v celom rozsahu.205

Postupnou výstavbou a mierovou prípravou jednotných integrovaných orgánov rád obra-
ny, resp. štábov, plánovali zodpovedné orgány maximálne priblížiť mierové riadenie vojno-
vému.206

8. „Oblasť legislatívy“. Cieľom komplexu rozličných opatrení malo byť zabezpečenie 
podmienok pre nepretržité fungovanie legislatívnej rady pri vláde ČSSR. Odporúča-
nia na úpravu platného právneho poriadku mali „...zabezpečiť na všetkých úsekoch 

197  VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OS, 1972, sign. 12/2 – 6.
198  Tamže, f. A ÚV KSČ, f. 02/1, P 2909.
199  VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OS, 1972, sign. 12/2 – 6.
200  Tamže.
201  Tamže.
202  A KV Bratislava, f. A Č-SA Olomouc, f. 0855, šk. č. 27.
203  Tamže.
204  Tamže.
205  Tamže.
206  VÚA – VHA Praha, f. MNO, f. OS, 1972, sign. 12/2 – 6.
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spoločenskej činnosti podľa jednotnej koncepcie obrannú funkciu štátu...“, a to nielen 
v mieri, ale aj vo vojnovom konflikte.207

V súvislosti s požiadavkou zaistiť organizáciu „vnútorného poriadku a bezpečnosti“  po-
čas brannej pohotovosti štátu, prípadne v období mimoriadnych opatrení komisia odporú-
čala vyriešiť zákonnú úpravu v súlade s požiadavkami centrálneho riadenia „...branných 
opatrení v oblasti bezpečnosti...“.208

Zabezpečenie komplexnej obrany štátu, rozsiahla a rôznorodá činnosť orgánov štátnej 
správy a ostatných hospodárskych a spoločenských a iných orgánov, zložitosť a dynamic-
kosť situácií, ktoré mohli potenciálne nastať v teoreticky predpokladanom vojnovom kon-
flikte, kládli už v mierovom období vysoké nároky na všetky prvky „branného systému“.

Z hľadiska organizačného boli na riešenie komplexu rôznorodých otázok obrany vytvore-
né „zákonné predpoklady“209 tým, že ústavný zákon číslo 10/1969 Zb. o Rade obrany štátu 
zriaďoval Radu obrany štátu, Rady obrany republík a rady obrany pri určených národných 
výboroch. Uvedenými opatreniami sa vytvorili predpoklady, aby štátny útvar disponoval 
v podstate teoreticky efektívnou a jednoduchou organizáciou v riadení modelu „branného 
systému“. Do prijatia zákona o Rade obrany štátu boli otázky obrany riadené a plánované 
komisiami obrany, ktoré pôsobili pri ÚV KSČ, krajských a okresných stupňoch straníckej 
mocenskej štruktúry. Podobne tieto stranícke prevodové páky neodborne zasahovali i do 
procesu plánovania opatrení pre obdobie brannej pohotovosti štátu a celý proces direktívne 
usmerňovali prenášaním úloh zo straníckeho mocenského centra.210

Napriek prijatým „zákonným opatreniam“ viazol proces vydania a rozpracovania zásad 
pre komplexné plánovanie otázok obrany, ktoré malo byť zabezpečené po línii štátnych 
orgánov do stupňa jednotlivých rád obrany.211 Za účelom čiastočného  prekrytia obdobia 
absencie vyššie uvedených zásad Štátna plánovacia komisia vydala po tzv. línii hospodár-
skych rezortov dočasné pokyny. Rozsiahlu problematiku plánovania však riešili len okra-
jovo. Úlohy pre rozpracovanie všeobecných zásad plánovania obrany a ochrany teritória 
spolu s vydaním vzorov dokumentov vyplynuli z uznesenia Rady obrany štátu zo dňa 18. 
februára 1971.212

M. PÚČIK: VARIANTEN DES „WEHRSYSTEMS“ DER ČSSR (1960 – 1989). 
MODEL DES „WEHRSYSTEMS“ DER TSCHECHOSLOWAKISCHEN 
SOZIALISTISCHEN REPUBLIK (ČSSR) IN DER FRÜHPHASE DER SOG. 
NORMALISIERUNG  (TEIL III.)

 Die Studie „Varianten des Wehrsystems der Tschechoslowakischen Sozialistischen Re-
publik in den Jahren 1960 bis 1989 und die Besonderheiten der Slowakei“ ist chronologisch 
in vier Teile gegliedert. Der erste Teil zeigt die grundlegenden Faktoren geostrategischer 
und geopolitischer Natur auf, die einzelne Varianten des „Wehrsystems“ beeinflussten. Die 
nächsten drei Teile befassen sich mit Problematik dieses Systems in den 60er, 70er und 80er 

207  A KV Bratislava, f. A ÚV KSČ, f. 02/1, P 2909.
208 AKV SR Bratislava, f. AMV SR Levoča, f. V/P – 1, inv. č. 336.
209  AKV SR Bratislava, f. ŠÚA SR Bratislava, f. ÚV KSS 02, a. j. 193.
210 Tamže.
211 A KV Bratislava, f. A ÚV KSČ, f. 02/1, P 2909.
212 Tamže.
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Jahren des letzten Jahrhunderts. Sie weisen auf die Merkmale einzelner Modelle des „Wehr-
systems“, die Probleme der Forschungsteams und die unangemessenen Interventionen des 
parteilichen Machtzentrums hin. Die damals genehmigten Modelle reagierten nicht nur auf 
Veränderungen im externen Sicherheitsumfeld, sondern auch auf den künstlich geschaffe-
nen ideologischen - sogenannten inneren  - Feind. Die Studie weist auf die Schlüsselrolle der 
Armee  in diesen Systemen und das äußerst breite Spektrum an Aufgaben hin, die andere 
Elemente zu erfüllen hatten, wie z. B. Zivilschutz, Komponente des Innenministeriums und 
nationale Komitees aller Ebenen. Außerordentliche Sicherheitsmaßnahmen in den Jahren 
1969-1989, die zu den repressiven Maßnahmen des totalitären Regimes in der Tschechoslo-
wakischen Sozialistischen Republik gehörten, wurden ebenfalls Teil des „Wehrsystems“. 
Diese wurden damit erarbeitet, um jegliche Form von Widerstand zu beseitigen. Die Studie 
konzentriert sich auch auf die Besonderheiten der slowakischen Verhältnisse und verweist 
auf die Aufgaben des Östlichen Militärbezirks, die zur Vorbereitung auf das erwartete Sze-
nario eines Kriegskonflikts erfüllen musste. Gleichzeitig musste dieser Militärbezirk auch 
an Eliminierung des sogenannten inneren Feind vorbereitet sein. Während der „Normalisie-
rungszeit“ wurde der Einfluss der Kommunistischen Partei auf das „Wehrsystem“ erheblich 
gestärkt.
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ZAČIATOK NOVEJ ETAPY V SOVIETSKO-EGYPTSKÝCH 
VZŤAHOCH, 1970 – 1971*

KAROL R. SORBY

SORBY, Karol R.: Beginning of a new phase in Soviet-Egyptian relations, 1970-1971. Vojenská 
história, 3, 25, 2021, pp 128-148, Bratislava.
Jamāl cAbdannāṣir’s death on 28 September 1970 ushered in a period of uncertainty in Sovi-
et-Egyptian relations. Though he had appointed Anwar as-Sādāt as vice-president, he had not 
designated an heir. His modus operandi had been to concentrate power in his own hands and 
operate through his personal secretariat. He left no political tradition and no obvious centre of 
decision making authority, but only power diffused among the army elite, the Arab Socialist 
Union, the secret police and the intelligence services. Moscow proceeded warily. The regular 
visits were ill-suited to penetrating to this enigmatic and changeable network of power. Mos-
cow relied primarily on close ties with the official wielders of power. The new era was marked 
with a radical shift in the underlying elements of Egypt’s internal and external policies. In order 
to understand the nature of the goals, means and style of Sadat’s policy, with its consequences 
for Soviet-Egyptian relations, it is necessary to focus on his perception of international and 
regional politics, including, for example, the superpowers’ moves towards detente; the military 
balance between Israel and the Arab countries; and the inter-Arab world competition. Anwar 
as-Sādāt had its own methods of manipulating the constraints on Egypt and using its capabili-
ties in developing foreign policy at local, regional and global levels.       
Keywords: Military history. Middle East. New Phase in Soviet-Egyptian relations, 1970-1971.     

Moc v Egypte bola dlhé roky sústredená v rukách prezidenta Džamāla cAbdannāṣira, 
ktorý vládol prostredníctvom svojho sekretariátu. Nezanechal politickú tradíciu ani zjavné 
centrum rozhodovacej moci, iba moc rozptýlenú medzi dôstojnícku elitu, Arabský socialis-
tický zväz, tajnú políciu a informačnú službu. Hoci v decembri 1969 narýchlo vymenoval za 
viceprezidenta Anwara as-Sādāta, nikoho neurčil za svojho nástupcu. Jeho nečakaná smrť 
otvorila obdobie neistoty v sovietsko-egyptských vzťahoch. Sovietske vedenie postupova-
lo obozretne, keďže na preniknutie do záhadnej a meniacej sa mocenskej siete v Egypte 
nestačili ani pravidelné návštevy jeho predstaviteľov, preto sa muselo v prvom rade spo-
liehať na oficiálnych predstaviteľov moci. Nová éra bola poznačená radikálnym posunom 
v zásadných prvkoch egyptskej domácej aj zahraničnej politiky. Na spoznanie povahy cie-
ľov, prostriedkov a štýlu politiky Anwara as-Sādāta s jej dopadmi na sovietsko-egyptské 
vzťahy, je nutné sústrediť sa na to ako vnímal medzinárodnú a regionálnu politiku, postoj 
superveľmocí k uvoľňovaniu medzinárodného napätia, vojenskú rovnováhu medzi Izraelom 
a arabskými štátmi a medziarabské vzťahy. Anwar as-Sādāt mal vlastné metódy na manipu-
láciu s nátlakom vyvíjaným na Egypt a využíval možnosti na tvorbu zahraničnej politiky na 
domácej, regionálnej a globálnej úrovni.  

Po smrti Džamāla cAbdannāṣira bol každý v Egypte aj v zahraničí – najmä v USA a ZSSR 
– zvedavý ako sa v Egypte vyvinie situácia. Egyptské vzťahy s USA však pripomínali len 
druh ťaživého prímeria.1 ZSSR vyslal na pohreb veľkú delegáciu, ktorú viedol predseda 
rady ministrov, Alexej Nikolajevič Kosygin. Boli v nej viacerí vysokí štátni a stranícki 
funkcionári a predstavitelia armády, ktorých zastupovali maršal Matvej Vasilievič Zacha-

1 *Štúdia bola vypracovaná v ÚO SAV v rámci grantového projektu VEGA 2/0028/18. 
 HAJKAL, Muḥammad Ḥasanajn. Aṭ-ṭarīq ilā ramaḍān. [Cesta k ramaḍānu]. Bejrút : Dār an-nahār li-n-našr 
1975, s. 110.   
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rov a genplk. Vasilij Okunev (odborník na rakety a protileteckú obranu).2 Delegácia sa zdr-
žala v Káhire od 29. septembra do 3. októbra 1970. Počas návštevy sa uskutočnili tri schôdze 
v paláci al-Qubba, na ktorej sa z egyptskej strany zúčastnili úradujúci prezident a členo-
via Najvyššieho výkonného výboru Arabského socialistického zväzu (ASZ), ktorí po smrti 
Džamāla cAbdannāṣira predstavovali politickú a ústavnú moc v krajine.3     

Členovia sovietskej delegácie, účastníci pohrebu, sa viackrát  stretli s kolektívnym vede-
ním v Káhire, ktorému predsedal úradujúci prezident Anwar as-Sādāt a vyjadrili mu pod-
poru. Tlmočili záujem Moskvy na tom, aby bol Egypt stabilný, bez cudzieho zasahovania 
a chceli sa dozvedieť, kto bude novým vodcom Egypta. Alexej Kosygin nadhodil aj otázku 
ukončenia pôsobnosti sovietskych poradcov a jednotiek, spolupracujúcich s egyptskými 
ozbrojenými silami pri výcviku na ovládanie nových zbraní dodaných zo ZSSR na základe 
zmlúv s predošlým egyptským vedením. Anwar as-Sādāt, ktorý zmluvy poznal, ho prerušil 
námietkou, že to nepovažuje za vhodné a v mene ozbrojených síl aj egyptského ľudu žiadal 
sovietske vedenie, aby v zmysle predošlých dohôd poradcovia aj jednotky zostali v krajine 
a pokračovali vo svojej úlohe až do odstránenia následkov agresie. Alexej Kosygin odpove-
dal, že ak je to aj želaním nového egyptského vedenia, predloží ho vedeniu v Moskve, ktoré 
o tom rozhodne. Pobyt sovietskych poradcov a jednotiek je však podľa vojenských inštruk-
cií, ktoré dostali, obmedzený a podľa vojenských tradícií budú obmenené. Ide o obmenu 
celej garnitúry expertov ZSSR v plánovaných termínoch. 

Na záverečnom stretnutí prezident Anwar as-Sādāt potvrdil sovietskej delegácii, že vzťa-
hy so ZSSR sú strategické a požiadal o pokračovanie podpory tak v oblasti vojenskej, ako aj 
hospodárskej, keďže ide o základnú podmienku pripravenosti Egypta na boj.4             

Počas rozšírených stretnutí obidvoch delegácií sa sovietska strana chcela ubezpečiť o po-
stojoch nového vedenia v Egypte k otázkam medzinárodným, regionálnym, k egyptsko-so-
vietskym vzťahom a k pokračovaniu v línii a zásadách zosnulého prezidenta. Alexej Kosy-
gin zdôraznil nutnosť súdržnosti domáceho frontu a vystríhal pred snahami USA a Izraela, 
ktoré začali podnecovať niektoré arabské štáty proti sebe a využívať príležitosť mocen-
ských zmien v Egypte na zasievanie zmätku v myslení Arabov v regióne stálym opakova-
ním tézy, že vedenie v Egypte je slabé a nebude schopné vykonať to, čo hodlal uskutočniť 
Džamāl cAbdannāṣir.5 Vystríhal pred prípadnými nezhodami v novom vedení a unáhleným 
rozhodnutím obnoviť boje s Izraelom.6     

V spoločnom vyhlásení, vydanom 3. októbra 1970, sa uvádzalo, že „obidve vlády vždy 
považovali priateľské vzťahy medzi sebou za trvalý faktor neovplyvnený zmenami medziná-
rodnej situácie a sú rozhodnuté pokračovať v upevňovaní týchto vzťahov.“7 Obidve strany 

2  RUBINSTEIN, Alvin Z. Red Star on the Nile. The Soviet-Egyptian Influence Relationship since the June 
 War. Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 1977, s. 129.    
3 Boli to: Anwar as-Sādāt, Ḥusajn aš-Šāficī, cAlī Ṣabrī, Maḥmūd Fawzī, Kamāl Ramzī Istīnū (Stino), 
cAbdalmuḥsin Abū an-Nūr, Labīb Šuqajr, Ḍijā’addīn Dāwud; ďalej deväť ministrov, ktorí zastupovali vládu: 
Maḥmūd Rijāḍ, Šacrāwī Džumca, Amīn Huwajdī, Muḥammad Fā’iq, Muḥammad Fawzī, Ḥasan Tuhāmī, Sacd 
Zājid, Sāmī Šaraf a Muḥammad Ḥasanajn Hajkal. In HAJKAL, Muḥammad Ḥasanajn. Uktūbar 73. As-silāḥ 
wa as-sijāsa. [Október 73. Zbrane a politika]. Káhira : Markaz al-Ahrām li-t-tardžama wa-n-našr, 1993, s. 65.     
4  FAWZĪ, Muḥammad. Istrātīdžījat al-muṣālaḥa. Al-Džuz’ at-tālit min mudakkirāt al-farīq awwal Muḥammad 
Fawzī. [Stratégia urovnania. Druhý diel memoárov generálplukovníka Muḥammada Fawzīho]. Káhira : Dār 
al-mustaqbal al-carabī, 1986, s. 148.          
5  FAWZĪ, Muḥammad. Istrātīdžījat al-muṣālaḥa, s. 148.       
6  HEIKAL, Mohamed. Sphinx and Commissar. The Rise and Fall of Soviet Influence in the Arab World. 
London : Collins, 1978, s. 216.      
7 Pravda, 4. október 1970. Cit. in FREEDMAN, Robert O. Soviet Policy Toward the Middle East Since 1970. 
New York : Praeger, 1982, s. 49.              
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opätovne potvrdili nutnosť čo najskôr odstrániť následky izraelskej agresie. Egypt potvrdil 
politickú líniu stanovenú s vedením ZAR za predošlého prezidenta, a ZSSR sa zaviazal 
splniť všetky záväzky uzavreté medzi obidvoma štátmi v oblasti vojenskej, hospodárskej 
a ďalších.8  Ako prejav priateľstva Moskva súhlasila s novou podporou a s urýchlenou do-
dávkou zbraní zmluvne dohodnutých na rok 1971.9 Vymenovanie Vladimíra Vinogradova 
za veľvyslanca v Káhire, namiesto v auguste zomretého Sergeja Vinogradova (neboli prí-
buzní), naznačilo, že ZSSR si želá udržiavať s Egyptom dobré vzťahy. Styky Vladimíra 
Vinogradova s Egyptom siahali do roku 1967, keď bol ako uznávaný diplomat námestníkom 
ministra zahraničných vecí.10       

* * * 
Anwar as-Sādāt už krátko po nástupe do funkcie pochopil, že ak by sa mal arabsko-izra-

elský konflikt vyriešiť spravodlivo, ďalšia vojna s Izraelom, aj keď len v obmedzenom roz-
sahu, bude nevyhnutná. Preto si vytýčil konkrétne úlohy: 1) zaistiť pre Egypt nevyhnutné 
zbrane; 2) nastoliť regionálnu stabilitu; 3) zlepšiť politickú, hospodársku a spoločenskú 
situáciu; 4) vytvoriť priaznivý obraz Egypta v očiach Západu; 5) neutralizovať USA vo 
vzťahu k akémukoľvek konfliktu medzi Egyptom a Izraelom. V oblasti zahraničnej politiky 
stanovil hlavné smery, v ktorých čiastočne nadväzoval na svojho predchodcu a čiastočne 
vybral nové prístupy.11 Jeho iniciatívu možno hodnotiť ako premyslený krok na založenie 
nového základu egyptsko-amerických vzťahov. Uvedomoval si, že záujmy USA a Izraela sú 
úzko späté, takže sa snažil poukazovať na isté rozdiely v ich politike, ktoré by mohol využiť.               

Po júnovej vojne 1967 bola v novembri v tom roku prijatá rezolúcia BR OSN 242 o mie-
rovom urovnaní blízkovýchodného konfliktu. Pre vágne formulácie v texte rezolúcie si ich  
strany konfliktu vysvetľovali po svojom. Pre neústupnosť Izraela stiahnuť sa z okupova-
ných arabských území, rozpútali Egypťania v marci 1969 proti Izraelu – na vlastnom oku-
povanom území – tzv. vojnu na vyčerpanie. Štyri mocnosti (USA, ZSSR, Veľká Británia 
a Francúzsko) viedli spoločné rokovania o vyriešení konfliktu, a v auguste 1970 sa im po-
darilo dosiahnuť prímerie medzi bojujúcimi stranami na frontovej línii. Napriek nepretrži-
tým izraelským leteckým útokom sa Egypťanom podarilo krátko pred začiatkom prímeria 
umiestniť vo vlastnej, dvadsaťkilometrovej, zóne, západne od Suezského prieplavu, batérie 
protileteckých rakiet SAM. Izrael vehementne protestoval a USA ho podporili tým, že sa 
stiahli z rokovaní štyroch mocností na základe tvrdenia, že ZSSR nedodržiava svoje záväz-
ky v súvislosti s prímerím v zóne Suezského prieplavu. 12 

Zároveň obvinili Egypt, že porušil prímerie a pripojili sa k izraelskej požiadavke odstrá-
niť egyptské rakety z frontovej línie.13 Sovietske ministerstvo zahraničných vecí vydalo 8. 
októbra 1970 vyhlásenie, že Štátny department sa snaží presunúť zodpovednosť za situáciu 
na Blízkom východe na ZSSR a arabské krajiny. Zdôraznilo, že sovietska strana sa nezú-
častnila na stanovení podmienok prímeria, ktoré boli predložené Spojenými štátmi. Rovna-
ko poprelo, že by egyptské raketové batérie obsluhovali sovietski vojaci.14    
8 FAWZĪ, Muḥammad. Istrātīdžījat al-muṣālaḥa, s. 147-148.      
9 RUBINSTEIN, Alvin Z. Red Star on the Nile, s. 130.   
10 Tamže, s. 129-130.       
11 El-HUSSINI, Mohrez Mahmoud. Soviet-Egyptian Relations, 1945 – 85. London : Macmillan Press, 1987, 
s. 192.      
12 KISSINGER, Henry. The White House Years. London : Weidenfeld & Nicolson, 1979, s. 591.  
13 SELLA, Amnon. Soviet Political and Military Conduct in the Middle East. London : The Macmillan Press, 
1981, s. 28-29.    
14 OSIPOV, Alexandr Iosifovič. SŠA i arabskie strany, 70-e – načalo 80-ch godov. Moskva :  Izdateľstvo 
„Nauka“, 1983, s. 34.  
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Anwar as-Sādāt už 30. septembra 1970 zvolal schôdzu Rady obrany Egypta, ktorá na-
vrhla obnovenie prímeria, ktoré sa malo skončiť 7. novembra, na ďalšie tri mesiace.15 Na 
základe rozhodnutia Maḥmūd Rijāḍ, egyptský minister zahraničných vecí, odcestoval do 
New Yorku, aby vyvrátil falošné obvinenia na zasadnutí Valného zhromaždenia (VZ) OSN. 
Rokovania sa tam skončili 4. novembra prijatím rezolúcie stanovujúcej predĺženie prímeria 
o ďalšie tri mesiace a obnovenie misie Gunnara Jarringa určenej na uplatnenie Rezolúcie 
Bezpečnostnej rady (BR) 242 a uznanie práv Palestínčanov. Rezolúcia VZ bola schválená 
57 hlasmi proti 16, pričom arabské štáty ju podporili, a proti nej hlasovali USA a Izrael.16 
Rezolúcia odsúdila pokračujúcu izraelskú okupáciu od júna 1967, potvrdila neprijateľnosť 
okupácie území silou a nutnosť ich opustenia, uznanie práva palestínskeho ľudu ako nevy-
hnutnosti pre nastolenie trvalého a spravodlivého mieru. Týmto spôsobom medzinárodné 
spoločenstvo rozhodlo, že presun egyptských raketových batérií nie je prekážkou mieru, 
skutočnou prekážkou je izraelská taktika obštrukcií.17  

Od júnovej vojny boli Spojené štáty otvoreným a spoľahlivým spojencom Izraela, posky-
tujúcim politické krytie a vojenskú a hospodársku pomoc. Vyvážali do Izraela všetky druhy 
zbraní v množstvách, ktoré mu mali zaistiť nepretržitú vojenskú prevahu nad všetkými 
Arabmi. Na druhej strane ZSSR dodával Egyptu a Sýrii takú vojenskú pomoc, ktorá im ne-
poskytovala voči Izraelu žiadnu výhodu, tvrdením, že nechce na Blízkom východe rozpútať 
preteky v zbrojení. Takýmto spôsobom superveľmoci presadzovali vlastné záujmy v regió-
ne v rámci vzájomného porozumenia. Izraelské vojská, okrem vojenskej prevahy, sa v júni 
dostali na juhu až po Suezský prieplav, na východe po rieku Jordán a na východe okupovali 
Golanské výšiny, čo im poskytlo dobré prírodné hranice.18 Tieto nové hranice znamenali pre 
Izrael významné strategické postavenia.  

V egyptskom vojenskom velení si uvedomovali, že po júnovej vojne izraelské vedenie 
prevzalo stratégiu donútiť Arabov, aby sa podriadilo ich vôli, tak, aby samo mohlo diktovať 
podmienky mieru. Znamenalo to, že Izrael si musel udržať vojenskú prevahu, aby mohol 
vnútiť okupovaným územiam daný stav a zabrániť Arabom, aby rozmýšľali o oslobodzova-
cej vojne tak, že im vštiepia myšlienku márnosti, nerovnosti a zúfalstva.19 V tejto tiesnivej 
atmosfére prezident Džamāl cAbdannāṣir prijal novú stratégiu: „Prehrali sme bitku, ale ne-
prehrali sme vojnu. Nevzdáme sa. Vojna sa neskončila, pokračuje. Našu vôľu nezlomili.“ 20  

Izrael považoval egyptské ozbrojené sily za hlavnú hrozbu, a preto sa sústreďoval na Si-
najský polostrov a budoval opevnenia a obranné línie, budoval letiská a cesty a dislokoval 
tam skúsené jednotky chránené obrnenými silami, aby mohol odraziť akýkoľvek egyptský 
útok. Počítal s tým, že pre väčšie egyptské vojenské formácie by bolo ťažké, ak nie nemožné, 
prekonať Suezský prieplav – významnú prekážku – a potom zdolávať tvrdý odpor izrael-
ských síl. Podľa odhadu NGŠ izraelskej armády, generála Davida Elazara, ak Egypťania 
vezmú na seba také riziko, prieplav bude ich hrobom. Predošlé skúsenosti naučili Izraelča-

15 RIJĀḌ, Maḥmūd. Mudakkirāt Maḥmūd Rijāḍ (1948 – 1978). Diel I. Al-baḥt an as-salām .. wa aṣ-ṣirāc fī 
aš-šarq al-awsaṭ. [Memoáre Maḥmūda Rijāḍa. Hľadanie mieru … a zápas na Blízkom východe]. Káhira : Dār 
al-Mustaqbal al-carabī, 1985, s. 318.          
16  General Assembly resolution 2628 (XXV), 4 November 1970. Cit. in BAILEY, Sydney D. Four Arab-
Israeli Wars and the Peace Process. London : Macmillan, 1990, s. 290-291.       
17  RIJĀḌ, Maḥmūd. Mudakkirāt Maḥmūd Rijāḍ (1948 – 1978). Diel I., s. 322.    
18 BAILEY, Sydney D. Four Arab-Israeli Wars and the Peace Process, s. 240.      
19 El-GAMASY, Mohamed Abdel Ghani. The October War. Memoirs of Field Marshal el-Gamasy of Egypt. 
Cairo : The American University in Cairo Press, 1993, s. 128.      
20  HUWAJDĪ, Amīn. Ḥurūb cAbdinnāṣiri. [Vojny /Džamāla/ cAbdannāṣira]. Káhira : Dār al-mawqif al-
carabī, 1982, s. 146. 
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nov, rovnako ako Egypťanov, že vo vojne nebude možné počítať so spoluprácou medzi arab-
skými  krajinami.21 Izrael sa tak môže pokonať s každým frontom osobitne. Pokiaľ Egypt 
nebude schopný spustiť rozsiahly útok, ostatné arabské krajiny nebudú bojovať. Celkove, 
v Izraeli boli presvedčení, že môžu povojnový stav Arabom vnútiť silou, aby sa zmierili 
s porážkou. Tento stav vyhovoval Američanom v rámci ich regionálnej politiky voči ZSSR.       

Anwar as-Sādāt vytýčil hlavné úlohy a smernice pre egyptskú zahraničnú politiku. Nie-
ktoré znamenali pokračovanie v stratégii Džamāla cAbdannāṣira, iné predstavovali nový 
prístup. Zahraničná politika prezidenta voči USA bola vcelku pokračovaním stratégie jeho 
predchodcu: obidve naznačovali kladný postoj voči iniciatíve USA vyjadrenej v Rogerso-
vom pláne z 8. augusta 1970.22 Na krok Džamāla cAbdannāṣira možno hľadieť ako na zúfalé 
rozhodnutie v snahe vyvinúť tlak tak na USA, ako aj ZSSR, aby prehodnotili svoju politiku 
voči Egyptu. Iniciatívu Anwara as-Sādāta možno hodnotiť ako zámerný krok ako položiť 
nové základy pre americko-egyptské vzťahy. Jeho iniciatíva nadväzovala na viaceré zmeny 
v smerovaní zahraničnej politiky USA a predstavovala nové odpovede na dlhotrvajúce roz-
pory medzi obidvoma štátmi. Anwar as-Sādāt si musel byť vedomý toho, že záujmy USA 
a Izraela sú úzko späté, a tak sa snažil poukázať na medzery v ich záujmoch a politike, aby 
mohol dostať Izrael pod tlak.23 Hlavnou úlohou egyptskej zahraničnej politiky bolo pohnúť 
sa z mŕtveho bodu na suezskom fronte. Napriek tomu, že platilo len prímerie, bolo zjavné, 
že Izraelčania sa na Sinaji hodlajú usadiť na dlhý čas. Už v októbri 1967 začali vypracúvať 
plány na zakladanie vlastných osád. Úsilie Izraela vytvoriť si podmienky na trvalú prítom-
nosť na Sinaji len posilňovalo zdanlivú egyptskú nemohúcnosť zoči-voči izraelskej sile.24       

* * * 
Anwar as-Sādāt si plne uvedomoval meniaci sa charakter zahraničnej politiky USA vo 

funkčnom období Richarda Nixona v porovnaní s obdobím Lyndona Johnsona. Prezident 
Nixon vo svojom inauguračnom príhovore v januári 1969 zaviazal USA k presadzovaniu 
mieru. Neskôr, v zahraničnopolitickej správe kongresu, prezident vysvetlil svoju novú stra-
tégiu. Tvrdil, že dosiahnutie trvalého mieru si žiada zahraničnú politiku založenú na troch 
hlavných zásadách: sila, partnerstvo a ochota rokovať, slovami: „Mier musí poskytovať tr-
valý rámec medzinárodných vzťahov, ktoré zabránia alebo odstraňujú príčiny vojny... part-
nerstvo, v ktorom USA nemôžu a nechcú preberať obranu slobodných národov sveta.“25 
Avšak, keď Anwar as-Sādāt uvažoval o ďalšom vývoji, nemal žiadnu inú alternatívu, a to 
iba pokračovať v príprave na ďalšie kolo bojov, pričom chcel s plnou vážnosťou hľadať cesty 
k mierovému riešeniu.26       

Úvahy Anwara as-Sādāta sa opierali o Nixonovo chápanie povahy komunistickej hrozby, 
ktoré vystríhalo pred komunistickou hrozbou. Uvedomil si, že jedno dlhé povojnové obdo-
bie v medzinárodných vzťahoch sa skončilo. Pravidlami hry, ktoré bolo možné uplatňovať 
v bipolárnom svete v uplynulých dekádach, sa tvorcovia politiky v nastávajúcom období 
už nebudú môcť riadiť. Ak túto skutočnosť vezmeme do úvahy, sú nové prvky v jeho poli-
tike ľahšie čitateľné. Anwar as-Sādāt poslal 23. novembra 1970 Richardovi Nixonovi ďalší 
list, doručený až 14. decembra, v ktorom vyjadruje záujem Egypta o Jarringovu iniciatívu 

21 El-GAMASY, Mohamed Abdel Ghani. The October War, s. 129.      
22  KISSINGER, Henry. The White House Years. London : Weidenfeld & Nicolson, 1979, s. 374-375.    
23 El-HUSSINI, Mohrez Mahmoud. Soviet-Egyptian Relations, 1945 – 85, s. 192.      
24 COOK, Steven A. The Struggle for Egypt. From Nasser to Tahrir Square. New York :  Oxford University 
Press, 2013, s. 118-119.    
25 NIXON, Richard. “A Report to the Congress”, 18 February 1970, s. 1-13.    
26 HEIKAL, Mohamed. Sphinx and Commissar, s. 219.      
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a o mier.27 V odpovedi z 22. decembra, poslanom cez premiéra Maḥmūda Fawzīho, Nixon 
vítal toto nové smerovanie a žiadal o ďalšiu spoluprácu a vzájomnú dôveru.28 V ďalšom liste 
Nixonovi Anwar as-Sādāt naznačil nový základ egyptskej zahraničnej politiky vyhlásením, 
že Egypt už nepatrí do sovietskej sféry vplyvu a že egyptské rozhodnutia nebudú podliehať 
vonkajším vplyvom, takže akékoľvek styky medzi Egyptom a USA by mali byť priamo 
vedené medzi Káhirou a Washingtonom.29 Nixonova odpoveď prišla o dva dni a bola veľmi 
priateľská.   

Z vojenského hľadiska boli sovietska vojenská prítomnosť a vplyv v regióne priamou hroz-
bou pre americké záujmy a ciele. Využívanie vojenských a námorných základní v Egypte 
umožňovalo sovietskej piatej eskadre obmedzovať voľné využívanie stredomorskej oblasti 
šiestou flotilou USA a obísť južný front NATO.30 Ešte vážnejšie bolo, že trvalá sovietska 
námorná prítomnosť umožňovala vojenskému loďstvu pôsobiť ako účinný diplomatický ná-
stroj pri sovietskych politických plánoch v regióne. Podľa Anwara as-Sādāta sa prieskumné 
lietadlá TU-16 a AN-12 pre elektronické sledovanie využívali v operáciách nad Stredozem-
ným morom, kde ich činnosť bola často zameraná na šiestu americkú flotilu.31       

Na rozdiel od náznakov porozumenia medzi Káhirou a Washingtonom sprevádzali soviet-
sko-egyptské vzťahy isté ťažkosti. Prípravy na novú ozbrojenú zrážku boli obmedzované 
sovietskou neochotou reagovať na opakované prezidentove výzvy na dodávky takých dru-
hov zbraní, ktoré by umožnili Egypťanom prekročiť Suezský prieplav, čo by bolo vhodnou 
alternatívou jeho diplomatickej iniciatívy. Osobitne požadoval stíhacie bombardéry, ktoré 
by mohli konkurovať lietadlám Phantom izraelského letectva.32 V Moskve s podozrením 
hľadeli na nové egyptské vedenie. Znepokojovali ich rastúce styky Anwara as-Sādāta so 
Saudskou Arábiou a známky rastúceho porozumenia medzi Káhirou a Washingtonom – naj-
mä jeho aktívnou úlohou v rokovaniach o urovnaní na Blízkom východe.33 K tomu prispel 
aj výber konzervatívneho Maḥmūda Fawzīho za premiéra, namiesto niektorého blízkeho 
spolupracovníka zosnulého prezidenta, ako bol napr. viceprezident cAlī Ṣabrī alebo minister 
vnútra a generálny tajomník Arabského socialistického zväzu (ASZ) Šacrawī Džumca.34          

Návštevu egyptskej straníckej a vládnej delegácie v Moskve od 20. do 25. decembra 1970 
viedol viceprezident CAlī Ṣabrī, a jej členmi boli minister zahraničných vecí Maḥmūd Rijāḍ, 
minister priemyslu cAzīz Ṣidqī a minister obrany genplk. Muḥmmad Fawzī.35 Uprostred 
správ, že ZSSR zvýšil počet svojich príslušníkov v Egypte na takmer 20-tisíc a že tajom-
ník ÚV KSSZ, Boris Nikolajevič Ponomarjov, počas návštevy v Káhire začiatkom decem-
bra prisľúbil Egyptu plnú sovietsku podporu,36 nadobudli kremeľské rokovania osobitný 

27 As-SĀDĀT, Anwar. Baḥt can ad-dāt. Qiṣṣat ḥajātī. [Hľadanie identity. Príbeh môjho života]. Káhira: al-
Maktab al-miṣrī al-ḥadīt li-ṭ-ṭibāca wa an-našr, 1978, s. 234.          
28  QUANDT, William B. Decade of Decisions. American Policy toward the Arab-Israeli Conflict, 1967 – 
1976. Berkeley, Cal.: University of California Press, 1977, s. 133. 
29 As-SĀDĀT, Anwar. Baḥt can ad-dāt, s. 288.
30 SELLA, Amnon. Soviet Political and Military Conduct in the Middle East, s. 31.   
31  As-SĀDĀT, Anwar. Baḥt can ad-dāt, s. 234.  
32  El-HUSSINI, Mohrez Mahmoud. Soviet-Egyptian Relations, 1945 – 85, s. 194.      
33  HEIKAL, Mohamed. Sphinx and Commissar, s. 219.       
34 IMĀM, cAbdallāh. Inqilāb 15 mājū. Al-qiṣṣa al-kāmila. [Prevrat 15. mája. Úplný príbeh]. Káhira : Dār 
al-mawqif al-carabī, 1983, s. 127-128.   
35 Denník al-Ahrām (Káhira), 20. decembra 1970.        
36 Denník The Times (Londýn), 17. decembra 1970. Cit. in: RUBINSTEIN, Alvin Z. Red Star on the Nile, s. 
133.        
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význam. Uskutočnili sa tri zasadnutia so sovietskym vedením, ktoré viedol Leonid Iľjič 
Brežnev.  

Ráno 21. decembra 1970 delegáciu prijal Leonid Brežnev v prítomnosti Nikolaja Vikto-
roviča Podgorného, Alexeja Nikolajeviča Kosygina, Andreja Andrejeviča Gromyka a mar-
šala Andreja Antonoviča Grečka. Alexej Kosygin v privítacom prejave, o. i., poznamenal, 
že Blízky východ sa stal jedným z najnebezpečnejších ohnísk hroziacej vojny na svete. 
Egypťania pripomenuli, že cieľom USA je vytesniť ZSSR z regiónu a vydierajú štáty, kto-
ré odmietajú prijať izraelské podmienky a chcú navzájom vojensky spolupracovať. USA 
jednoducho chcú zabrániť Egyptu, aby v konflikte s Izraelom získal prevahu.37 cAlī Ṣabrī 
pripomenul krach americkej mierovej iniciatívy a kritizoval stupňujúce sa úsilie USA o do-
siahnutie trvalého prímeria za súčasného stavu, keď neustále zvyšujú diplomatickú, vo-
jenskú a politickú podporu Izraela. To núti Egypt, aby posilňoval svoje politické, vojenské 
a hospodárske vzťahy so ZSSR. Maḥmūd Rijāḍ kritizoval vyhlásenia Henryho Kissingera 
o potrebe  vytlačiť ZSSR z Blízkeho východu a o tom, že Egypt nesmie vyjsť zo zrážky 
s Izraelom ako silnejší.38 Zdôraznil, že zlyhanie podrobného mierového plánu na uplatnenie 
rezolúcie BR 242,  predloženého Williamom Rogersom 9. decembra 1970, spôsobil tvrdošij-
ný postoj Izraela, ktorý sa nehodlá stiahnuť, pokiaľ nebude vojensky vytlačený. 

Domáca tlač priniesla správu, že rozhovory sa začali 21. decembra a uverejnila texty vy-
stúpení Alexeja Kosygina a cAlīho Ṣabrīho.39    

Uskutočnilo sa aj dvojstranné stretnutie egyptskej delegácie s maršalom Grečkom, ktorý 
sa chcel oboznámiť s jej názormi na upevnenie politických, hospodárskych a vojenských 
zväzkov so ZSSR, najmä potom, čo sa ukázala zmena politiky USA voči Izraelu, a ich pod-
pora nastolenia trvalého prímeria v regióne. Keďže USA sa rozhodli v roku 1971 podporiť 
Izrael novými úvermi na nákup zbraní, na obnovenie vojenskej rovnováhy, egyptská dele-
gácia sa zameriavala na získanie stíhacích bombardérov TU-16 vybavených raketami, ktoré 
sovietske vedenie určilo na podporu egyptských ozbrojených síl.40 

Sovietski predstavitelia po viacerých dvojstranných rokovaniach ministrov zahraničných 
vecí a obrany zaujali stanovisko až 25. decembra. Leonid Brežnev vyhlásil, že Izrael od-
mietol uplatniť rezolúciu BR OSN 242 a USA ho v tomto postoji podporujú, takže svet 
vidí, kto odmieta mier. „Egypt má v zbrani 750 tisíc mužov, takže musí preskúmať všetky 
možnosti, aby zvolil najvhodnejšie východisko. Do ukončenia súčasného prímeria zostáva 
asi 6 týždňov a je zrejmé, že s ohľadom na domácu situáciu je pre Egypt ťažké súhlasiť 
s predlžovaním prímeria. Egypt navrhol využitie jednotiek štyroch veľmocí na hraniciach 
ako záruku pre zaistenie mieru, čo je v podstate mierová iniciatíva, takže Izrael, ktorý tvrdí, 
že potrebuje ochranu, ju sotva bude môcť odmietnuť. Ak budú Američania súhlasiť, Izrael 
sa určite podriadi, pokračoval Brežnev. Ak bude návrh odmietnutý, svet si ešte jasnejšie 
uvedomí expanzívne plány Izraela. V tejto veci sa ZSSR chce spojiť s Francúzmi a Britmi, 
aby G. Jarring obnovil svoju misiu, lebo návrh rezolúcie BR, hroziaci Izraelu sankciami, 
budú USA vetovať. Egypt zrejme musí zvážiť tretie predĺženie prímeria a zaujať pružnú 
politiku. Nemusíte vyhlasovať, že obnovíte boje, najmä vo svetle doterajších rezolúcií BR 
OSN o nutnosti Izraela stiahnuť sa; ešte stále máte čas na politické kroky, ale radíme vám, 
aby ste neoznamovali, čo chcete urobiť po 5. februári, keď sa skončí druhé prímerie. V kaž-
dom prípade musíte pracovať na posilnení egyptskej armády, oboznamovať sa s používa-

37 RIAD, Mahmoud. The Struggle for Peace in the Middle East. London, Melbourne, New York : Quartett  
Books, 1981, s. 178.    
38  RIJĀḌ, Maḥmūd. Mudakkirāt Maḥmūd Rijāḍ (1948 – 1978). Diel I., s. 328.    
39  Denník Pravda, 22. decembra 1970.   
40  FAWZĪ, Muḥammad. Istrātīdžījat al-muṣālaḥa, s. 150.          
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ním moderných zbraní a zintenzívniť výcvik vašich pilotov. V tomto smere vám poskytneme 
všestrannú pomoc. Čo sa týka plnej vojenskej konfrontácie s Izraelom, nemôžeme vám to 
odobriť. Je to vec, ktorá potrebuje podrobné skúmanie až pokým nezískate 200 %-né pre-
svedčenie o svojom úspechu. Delostrelecká paľba ponad prieplav je jedna vec, ale frontálny 
útok je niečo iné.“41           

ZSSR rýchlo vyhovel egyptským vojenským požiadavkám. Poslal časový rozvrh s ter-
mínmi dodávok výzbroje a materiálu, kde sa sústredil na úpravy množstiev munície a ná-
hradných rakiet na uskladnenie v Egypte. Poslal aj technickú skupinu, aby sa presvedčila 
o správnom umiestnení vybavenia, prístrojov a zariadení brigády ťažkých raketometov na 
dvoch letiskách v Hornom Egypte pred ich inštaláciou. Keď egyptská delegácia predložila 
nový plán splácania egyptského dlhu Sovietskemu zväzu, L. Brežnev súhlasil s poskytnu-
tím hospodárskej pomoci a zaistil odklad splátok.42           

Keď zhrnieme postoje superveľmocí, ZSSR bol ochotný poskytnúť Egyptu všestran-
nú vojenskú pomoc a odložiť splátky dlhov, s výnimkou dodávok raketami vyzbrojených 
stíhacích bombardérov TU-16. Sovietski predstavitelia zastávali názor, že v záujme oslo-
bodenia svojich okupovaných území by sa Egypt nemal púšťať do totálnej vojny. Dávali 
prednosť predĺženiu prímeria, počas ktorého by Egypt pokračoval v intenzívnej politickej 
činnosti, napriek tomu, že Izrael pred dialógom „zabuchol“ dvere.  Je zrejmé, že ZSSR 
dával prednosť mierovému riešeniu a v prípade, že by sa Egypt rozhodol obnoviť bojovú 
činnosť, nechcel sa zúčastniť na tomto riešení. Rozhodnutie bojovať muselo byť výlučne 
egyptské.43 Z hľadiska politického, strategického a hospodárskeho Brežnev v prejave po-
tvrdil súhlas ZSSR s politickou, vojenskou a hospodárskou podporou ľudu a vlády Egyp-
ta. Jednako sa nevzdal nádeje, že druhé prímerie bude využité na politický tlak na USA 
a veľmoci, pričom ZSSR v tomto smere vynaloží všetko úsilie. Návšteva bola v Moskve 
považovaná za úspech: potvrdila dovtedajšie zväzky, uistila sovietske vedenie o kontinuite 
egyptskej politiky a otvorila cestu pre návštevu Nikolaja Podgorného.44 V tom čase ešte 
neboli známe tajné kontakty Anwara as-Sādāta, ktorý Američanom signalizoval, že chce 
mier, aby sa podľa toho zariadili.45        

* * * 
Od konca októbra 1970 sa vo vedení štátu začali ukazovať dve rozdielne koncepcie. Vy-

sokí stranícki a štátni predstavitelia, označovaní zjednodušene ako skupina cAlīho Ṣabrīho, 
sa hlásili k návratu politiky uplatňovanej v 60. rokoch: v domácej politike k spriemysel-
ňovaniu krajiny, štátnemu socializmu, postaveniu ASZ nad ostatné mocenské orgány ako 
vláda a armáda. V zahraničnej politike mali vyhranený nepriateľský postoj k agresívnemu 
Izraelu a obhajovali spojenectvo so ZSSR. Na druhej strane bol prezident a jeho podporo-
vatelia, ktorí túto politiku prijímali s veľkou rezervou. V tom čase ho podporovali najmä 
premiér Maḥmūd Fawzī a Muḥammad Ḥasanajn Hajkal, ktorí naliehali na diplomatické 
otvorenie sa Západu s odôvodnením, že izolácia oberá Egypt o možnosť výberu. Skupina 
cAlīho Ṣabrīho kontrovala tvrdením, že očakávať diplomatickú podporu USA je ilúzia, po-
kiaľ sa Egypt nevráti ku kapitalistickému systému. Mnohí z okolia prezidenta boli známy-

41  Cit. in RIJĀḌ, Maḥmūd. Mudakkirāt Maḥmūd Rijāḍ (1948 – 1978). Diel I., s. 328-330.         
42  FAWZĪ, Muḥammad. Istrātīdžījat al-muṣālaḥa, s. 150-151.          
43  RIJĀḌ, Maḥmūd. Mudakkirāt Maḥmūd Rijāḍ (1948 – 1978). Diel I., s. 331.          
44  GOLAN, Galia. Soviet Policies in the Middle East. From World War II to Gorbachev. Cambridge University 
Press, 1990, s. 77; RUBINSTEIN, Alvin Z. Red Star on the Nile, s. 133.             
45  Foreign Broadcast Information Service (FBIS), Washington; USSR, 20 January 1971, s. A1-A3. Cit. in:  
RUBINSTEIN, Alvin Z. Red Star on the Nile, s. 135. 
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mi nositeľmi konzervatívnych hospodárskych a spoločenských názorov. Napr. Sajjid Marcī 
sa v 60. rokoch stal terčom kritiky ľavičiarov pre jeho starostlivosť o práva zemepánov. 
Prezident tým, že vracal mnohé majetky skonfiškované veľkostatkárom, dal najavo, že je 
podobného zmýšľania.46  

Skupina cAlīho Ṣabrīho mala spočiatku výhodu, keďže jej členovia stáli na čele mnohých 
kľúčových orgánov, vrátane mocenských. Svoj vplyv uplatňovala prostredníctvom týchto 
väzieb aj na širokú základňu Arabského socialistického zväzu. Prezident mal spočiatku 
k dispozícii len svoju kanceláriu a prezidentskú gardu, ale ako hlava štátu mal ústavnú moc 
nad armádou, políciou a ASZ. Situáciu mu komplikoval fakt, že na čele týchto orgánov 
neboli jeho sympatizanti. Anwar as-Sādāt však nečakal so založenými rukami a začal nad-
väzovať styky s nižšími veliteľmi, aby svojich rivalov odrezal od základne.47        

Začiatkom januára 1971 sa Anwar as-Sādāt snažil vymaniť z kolektívneho vedenia, s kto-
rým na začiatku súhlasil, preto začal súčasne uskutočňovať politiku nezávislú od Najvyš-
šieho výkonného výboru ASZ a oslovovať nespokojné skupiny.48 Najdôležitejšou úlohou 
prezidenta bolo ovládnuť armádu, a tak začal nadväzovať kontakty so skupinou vysokých 
dôstojníkov z okruhu ľavicovo orientovaného ministra obrany Muḥammada Fawzīho, aby 
si ich získal. Boli to NGŠ genpor. Muḥammad Ṣādiq, genpor. Sacdaddīn aš-Šāzlī a gene-
rálmajori Aḥmad Ismācīl cAlī a Muḥammad cAbdalġanī al-Džamasī.49 Profesionálni vojaci 
nespokojní so skutočnosťou, že vo vojnových podmienkach musia tolerovať rozhádané po-
litické vedenie štátu, boli ochotní podporiť legitímnu moc svojho najvyššieho veliteľa. Ne-
spokojnosť v dôstojníckych kruhoch so sovietskou vojenskou misiou a oneskorené dodávky 
výzbroje sa zniesli na hlavu cAlīho Ṣabrīho, pre jeho údajne dobré vzťahy so ZSSR. Navyše, 
konzervatívne pravicové názory Anwara as-Sādāta boli mnohým z dôstojníckej elity bližšie 
ako ľavicový nāṣirizmus. Prezident nešetril úsilím, aby získal aj ďalšie štátne orgány, ako 
políciu a tajné služby.50 Najmenšiu námahu mal so získaním vysokých štátnych úradníkov, 
ktorých hnevali ľavicové útoky na ich privilégiá. Po mnohých rokov zápasov s politikmi 
z vojenských kruhov, ako boli cAlī Ṣabrī a mnohí ďalší, vítali príležitosť na postup, ktorý 
by im prinieslo prezidentovo víťazstvo v domácom mocenskom zápase. Vo všeobecnosti 
Anwar as-Sādāt využíval ambície tých, ktorí cítili, že skupina okolo cAlīho Ṣabrīho ob-
medzuje ich kariérny postup. Mnohí poslanci Národného zhromaždenia, dlhoročného pô-
sobiska Anwara as-Sādāt a jeho spojenca Sajjida Marcīho,51 a bašty konzervatívnej vrstvy 
spoločnosti, napriek ľavicovému zmýšľaniu jeho predsedu Dr. Labība Šuqajra, sa rýchlo 
presunuli na prezidentovu stranu v nádeji, že sa zbavia sociálneho radikalizmu. 

Najdôležitejšou úlohou bolo ovládnutie armády. Prezident sa niekoľkokrát stretol generál-
mi, aby ich získal na svoju stranu, napriek ľavicovým sympatiám ministra obrany Muḥam-
mada Fawzīho. Podarilo sa mu získať mnohých, vrátane NGŠ genpor. Muḥammada Ṣā-
diqa. Profesionálni vojaci, neznášajúci vo vojnovom období nejednotný domáci front, boli 
ochotní podporiť zákonnú moc. Nespokojnosť v armádnych kruhoch, s vojenskou misiou 
ZSSR a meškajúce dodávky zbraní, sa sústreďovala na cAlīho Ṣabrīho pre jeho styky so 

46  HINNEBUSCH, Raymond. Egyptian Politics under Sadat. The post-populist development of an authorita-
rian- modernizing state. Cambridge : Cambridge University Press, 1985, s. 42.                    
47  HINNEBUSCH, Raymond. Egyptian Politics under Sadat, s. 43.   
48 COOK, Steven A. The Struggle for Egypt. From Nasser to Tahrir Square, s. 119.     
49 Jeho meno sa v anglicky písaných materiáloch objavuje ako „el-Gamasy“.
50 HINNEBUSCH, Raymond. Egyptian Politics under Sadat, s. 43.                
51  MAẒHAR, Sulajmān. Qiṣṣat aṣ-ṣirāc bajna as-Sādāt wa ridžāl cAbdannāṣir. [Príbeh zápasu medzi as-
Sādātom a mužmi cAbdannāṣira]. Káhira : Maktabat Madbūlī, 1997, s. 33-34; MARcĪ, Sajjid. Awrāq sijāsīja. 
[Politické listy]. Diel III. Káhira : al-Maktab al-miṣrī al-ḥadīt, 1979, s. 618.       
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ZSSR. Navyše, konzervatívne názory Anwara as-Sādāta boli dôstojníckej elite bližšie ako 
ľavicový nāṣirizmus. Prezident nešetril námahou ani pri získavaní podpory v ďalších štát-
nych orgánoch, ako bezpečnosť a tajná služba. Najľahšiu prácu mal s vysokými štátnymi 
úradníkmi, ktorých hnevali ľavicové útoky na ich privilégiá. Po dlhoročných zápasoch za 
účasť na moci proti politikom s vojenskou minulosťou, ako bol cAlī Ṣabrī a mnoho ďalších, 
vítali príležitosti dostať sa vyššie, čo im ponúkalo prezidentovo víťazstvo. Vo všeobecnosti 
Anwar as-Sādāt profitoval z  ambícií tých, ktorí cítili, že skupina cAlīho Ṣabrīho obme-
dzuje ich kariérny postup. Národné zhromaždenie, dlhoročné pôsobisko Anwara as-Sādāta 
a jeho spojenca Sajjida Marcīho a bašta konzervatívnych vrstiev spoločnosti, rýchlo prešli 
na prezidentovu stranu napriek ľavicovému zmýšľaniu jeho predsedu v nádeji, že ich zbaví 
spoločenského radikalizmu.52        

* * *
Na začiatku roka 1971 Anwar as-Sādāt ešte stále čelil problému ako ďalej, keďže si ešte 

nevybral politické smerovanie. Aby si zaistil postavenie, musel sa rozhodnúť, čo urobiť 
s okupovaným Sinajským polostrovom. Žiaden egyptský vodca nemohol prehliadať pokra-
čujúcu rozhorčenosť ľudu. Sovietska politická a vojenská angažovanosť na egyptskej strane 
nestačila na to, aby sa Izrael stiahol. Teraz Američania presadzovali diplomatickú líniu, 
ktorú bolo vhodné sledovať, kým sa neprejaví. Bola to tenká nitka, ale nič iné sa neponúka-
lo.53 V Egypte morálka klesala s prílivom utečencov z oblasti prieplavu do Káhiry. Vysokí 
predstavitelia USA, ako prezident Nixon a Henry Kissinger, sa netajili túžbou vytlačiť So-
vietov z Egypta, a tak oslabiť celé vojenské postavenie ZSSR vo východnom Stredomorí. 
Keby boli Sovieti zbavení základní v Egypte, bez lietadlových lodí, ktoré by zabezpečova-
li krytie celej eskadry, by sa dostali do taktickej nevýhody oproti šiestej americkej flotile 
v Stredozemnom mori, a Anwar as-Sādāt si musel uvedomiť, že USA by mu boli vďačné, 
keby Sovietov vyhostil.54   

Do Egypta 13. januára 1971 zavítal predseda prezídia Najvyššieho sovietu, Nikolaj Pod-
gorný, na čele silnej hospodárskej a vojenskej delegácie, aby sa zúčastnil na oslavách ukon-
čenia prác na Vysokej priehrade v Asuáne a jej slávnostnom odovzdaní do prevádzky. Do 
budovania tohto projektu vložil ZSSR veľa materiálnych zdrojov a technického úsilia a vý-
sledok sa pretavil do posilnenia vzťahov priateľstva a spolupráce medzi ZSSR a Egyptom.55 
ZSSR mal prečo byť spokojný: pomohol vybudovať najväčší stavebný projekt na Blízkom 
východe od čias pyramíd, jeho ozbrojené sily získali cennú sieť základní a nadviazal dob-
ré vzťahy s novým egyptským vedením.56 Pri tejto príležitosti Anwar as-Sādāt ocenil ob-
rovské zásluhy ZSSR pri vybudovaní tohto obrovského diela. Zdôraznil, že na začiatku sa 
Američania zaviazali podieľať sa na výstavbe tohto diela, ale svoj záväzok zrušili. Vysoká 
priehrada – toto dielo vybudované v spolupráci so ZSSR – poskytlo navyše elektrinu celému 
egyptskému vidieku. Vyzdvihol aj obrovskú pomoc, ktorú ZSSR poskytol Egyptu počas 
ťažkých dní roka 1967. Vo vyhlásení z 19. januára sa sovietska vláda hrdo prihlásila k dvom 
veľkým hospodárskym projektom: k elektrifikácii vidieckych oblastí a k zúrodneniu 360-ti-
síc ha novej pôdy pomocou vody z priehradného jazera. Na stretnutí na najvyššej úrovni 
14. januára sa preberali otázky týkajúce sa vzájomných vzťahov, vojenská a hospodárska 

52  HINNEBUSCH, Raymond. Egyptian Politics under Sadat, s. 43.                
53 SELLA, Amnon. Soviet Political and Military Conduct in the Middle East, s. 31.   
54 FREEDMAN, Robert O. Soviet Policy Toward the Middle East Since 1970, s. 88.             
55 HAJKAL, Muḥammad Ḥasanajn. Aṭ-ṭarīq ilā ramaḍān, s. 117.   
56 RUBINSTEIN, Alvin Z. Red Star on the Nile, s. 133-134.             
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pomoc Egyptu a blížiaci sa termín obnovenia oslobodzovacích bojov.57 Obidve strany žia-
dali urovnanie na základe uplatnenia Rezolúcie BR OSN 242. Anwar as-Sādāt prisľúbil, že 
nasledujúci mesiac navštívi ZSSR.           

* * * 
Anwar as-Sādāt v snahe dosiahnuť dohodu blízkovýchodného konfliktu obozretne vyu-

žíval všetky otvorené cesty. Prvou z nich bol obnovený pokus osobitného splnomocnenca 
OSN Gunnara Jarringa dostať sa von zo slepej uličky. Možnosť opätovného otvorenia Suez-
ského prieplavu bola od začiatku roka 1968 často otváranou témou ako jednej z možností 
čiastkového urovnania, ktoré by mohlo viesť ku konečnej dohode. Rozhodnutie izraelskej 
vlády z 28. decembra o obnovení nepriamych rokovaní s Egyptom prostredníctvom Gun-
nara Jarringa oživilo nádeje na pokrok v tejto záležitosti. Izrael musel neochotne uznať, že 
Egypt nestiahne žiadne raketové batérie za líniu spred 7. augusta 1970 a súhlasil s roko-
vaniami s Jarringom.58 Abba Eban, izraelský minister zahraničných vecí, to komentoval 
slovami, že „tak Nixon, ako aj Rogers sú presvedčení – celkom správne – že Izrael by mal 
vytriezvieť zo svojho víťazného opojenia zo šesťdňovej vojny a začať pracovať na stratégii 
prispôsobenia sa na Blízkom východe. Podľa nich, boje, ktoré môžu zatiahnuť USA do ne-
želanej konfrontácie so ZSSR, sa musia skončiť.“59 Hoci izraelská premiérka Golda Meirová 
odolávala niekoľko mesiacov, musela nakoniec súhlasiť s prímerím.60      

Odstúpením od stanoviska zo začiatku roka 1968 Izrael ustúpil jednak tlaku USA a tiež 
presvedčeniu vedúcich predstaviteľov, ako napr. ministra obrany genpor. Moše Dajana, pod-
ľa názoru ktorého ukončeniu vojnového stavu s Egyptom rýchlejšie prispeje diplomacia ako 
pokračovanie bojov.61 Väčšina izraelských politikov považovala Dajanove výroky za  nepre-
myslené.62 Je možné, že dojem v arabskom svete vyvolalo americké vyhlásenie o nestrannej 
politike na Blízkom východe, že USA radi pomôžu arabským štátom, aby opäť získali aspoň 
časť, aj keď nie všetky územia, o ktoré prišli vo vojne s Izraelom. Bola to vec, ktorú ZSSR 
nebol schopný dosiahnuť diplomatickou cestou a nebol ochotný dosiahnuť silou.63 Na zák-
lade prichádzajúcich správ bolo egyptskému prezidentovi jasné, že Izrael z pozície silnejšej 
strany sporu návrhy odmietne. V každom prípade však mohol počítať s tým, že nielen USA, 
ale aj svetová verejná mienka budú na jeho strane, takže v tejto chvíli mohol začať dláždiť 
cestu Nixonovi, aby prevzal aktívnu diplomatickú úlohu pri hľadaní mierového urovnania.64      

A tak Anwar as-Sādāt 4. februára 1971 – po neformálnom rozhovore s Donaldom Bergu-
som65 – spojil očakávané vyhlásenie o 30-dňovom predĺžení prímeria do 7. marca, s prekva-

57 RIJĀḌ, Maḥmūd. Mudakkirāt Maḥmūd Rijāḍ (1948 – 1978). Diel I., s. 337-339; FAWZĪ, Muḥammad. 
Istrātīdžījat al-muṣālaḥa, s. 151.  
58  RUBINSTEIN, Alvin Z. Red Star on the Nile, s. 136.                      
59 EBAN, Abba. Personal Witness: Israel Through my Eyes. New York : Putnam, 1992, s. 488.     
60 TYLER, Patrick. Fortress Israel. The Inside Story of the Military Elite who Run the Country and why they 
Can’t Make Peace. New York : Farrar, Straus and Giroux, 2012, s. 214.     
61 IMĀM, cAbdallāh. Inqilāb 15 mājū. Al-qiṣṣa al-kāmila, s. 143; RUBINSTEIN, Alvin Z. Red Star on the 
Nile, s. 136; FREEDMAN, Robert O. Soviet Policy Toward the Middle East Since 1970, s. 41.                        
62 RAFAEL, Gideon. Destination Peace: Three Decades of Israeli Foreign Policy. A Personal Memoir. Lon-
don : Weidenfeld and Nicolson, 1981, s. 264-266; EBAN, Abba. An Autobiography. London : Weidenfeld and 
Nicolson, 1978, s. 474-475.                        
63  FREEDMAN, Robert O. Soviet Policy Toward the Middle East Since 1970, s. 41.   
64  El-HUSSINI, Mohrez Mahmoud. Soviet-Egyptian Relations, 1945 – 85, s. 194.       
65  Bol vedúcim záujmovej sekcie USA pri veľvyslanectve Španielska v Káhire. 
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pivým návrhom na znovuotvorenie prieplavu. Tento krok urobil bez predošlého rokovania 
alebo súhlasu kolektívneho vedenia.66 Vo vystúpení v Národnom zhromaždení vyhlásil, že 
ak Izrael stiahne svoje vojská z východného brehu Suezského prieplavu a bude súhlasiť 
s uplatnením rezolúcie BR OSN 242, Egypt okamžite začne s čistením prieplavu, aby mohol 
byť otvorený a slúžiť svetu.67 Zároveň prisľúbil, že predĺži obdobie prímeria z troch na šesť 
mesiacov, aby umožnil Gunnarovi Jarringovi dokončiť urovnanie, ktoré umožní izraelským 
lodiam slobodne plávať prieplavom a zlepší diplomatické styky s USA.68 Vylúčil však jednu 
podmienku – uzavretie mierovej zmluvy – ktorú Izrael  trvale predkladal, aby skúšal dobrú 
vôľu Egypta.69 Väčšina členov Najvyššieho výkonného výboru ASZ okolo cAlīho Ṣabrīho 
túto prezidentovu iniciatívu prirodzene ostro kritizovala.70    

Anwar as-Sādāt musel prekonať veľa prekážok v súvislosti s jeho iniciatívou, vlastného 
ministra zahraničných vecí, Palestínčanov a ZSSR. Maḥmūd Rijāḍ sa tvrdo staval proti 
dočasným riešeniam tvrdiac, že sa to môže zmeniť na neželanú trvalú demarkačnú čiaru.71 
Prezident ho však obišiel a rokoval o týchto chúlostivých otázkach s Donaldom Bergusom 
prostredníctvom Muḥammada Ḥasanajna Hajkala. Tieto kontakty, ktoré zabrali jarné me-
siace, vyvolali medzi vysokými úradníkmi Štátneho departmentu mierny optimizmus a ná-
dej, že môže dôjsť k zvratu. V Bielom dome boli skeptickejší, najmä preto, že ak sa ZSSR 
tak pevne angažuje v Egypte, sotva môže vyvinúť tlak na Izrael.72    

Gunnar Jarring 8. februára predložil text novej iniciatívy, ktorý poslal do Egypta aj Izrae-
la, s nádejou, že sa dosiahne seriózna implementácia rezolúcie 242. Podstatou iniciatívy 
bolo, že Izrael sa zaviaže stiahnuť zo všetkých území okupovaných v roku 1967 výmenou 
za to, že Egypt sa zaviaže podpísať s Izraelom mierovú zmluvu, ukončí vojnový stav a uzná 
právo Izraela na existenciu a právo každého štátu žiť bezpečne vo svojich hraniciach.73 Ini-
ciatíva sa však nestretla s kladnou odozvou najmä v Izraeli.74 Odmietnutie Izraela súhlasiť 
s egyptským stanoviskom, že dohoda o Suezskom prieplave sa bude pokladať za prvý krok 
k stiahnutiu sa zo všetkých okupovaných území, podnietilo USA, aby vzali na seba úlohu 
prostredníka v rokovaniach medzi Egyptom a Izraelom. Tieto snahy však tiež stroskotali pre 
nesúlad stanovísk sporiacich sa strán.75     

Izraelská vláda odpovedala opatrne, že sa nehodlá stiahnuť za hraničnú líniu zo 4. júna 
1967, ale žiadala objasnenie otázky hraníc a utečencov.76 Chcela si ponechať Šarm aš-Šajch 

66 IMĀM, cAbdallāh. Sāmī Šaraf jataḥaddat. cAbdannāṣir kajfa ḥakama Miṣr? [Sāmī Šaraf rozpráva. cAbdan- 
nāṣir ako vládol Egyptu?]. Káhira : Maktabat Madbūlī aṣ-ṣaġīr, 1996, s. 403.    
67  Vystúpenie v Národnom zhromaždení, 4. februara 1971. In ISRAELI, Raphael. The Public Diary of Pre- 
sident Sadat. Part One. The Road to War (October 1970 – October 1973). Leiden : E. J. Brill, 1978, s. 30-32; 
As-SĀDĀT, Anwar. Baḥt can ad-dāt. Qiṣṣat ḥajātī, s. 289-290.   
68 As-SĀDĀT, Anwar. Baḥt can ad-dāt, s. 290. 
69 IMĀM, cAbdallāh. Inqilāb 15 mājū. Al-qiṣṣa al-kāmila, s. 140-143.         
70 HAJKAL, Muḥammad Ḥasanajn. Aṭ-ṭarīq ilā ramaḍān, s. 111; MARcĪ, Sayyid. Awrāq sijāsīja. Diel III., s. 
639.                    
71RIJĀḌ, Maḥmūd. Mudakkirāt Maḥmūd Rijāḍ (1948 – 1978). Diel I., s. 343.           
72 RUBINSTEIN, Alvin Z. Red Star on the Nile, s. 138.              
73 RIJĀḌ, Maḥmūd. Mudakkirāt Maḥmūd Rijāḍ (1948 – 1978). Diel I., s. 344.    
74 BAILEY, Sydney D. Four Arab-Israeli Wars and the Peace Process, s. 291; DAYAN, Moshe. Story of my 
Life. London : Sphere Books, Ltd., 1978, s. 457.       
75 TAYLOR, Alan R. The Arab Balance of Power. New York : Syracuse University Press, 1982, s. 50.    
76 TYLER, Patrick. Fortress Israel, s. 220; BROŽ, Ivan. Arabsko-izraelské války, 1948 – 1973. Praha : Epocha,  
2005, s. 252. 
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s ponukou, že si ho od Egypťanov prenájme a otázku stiahnutia sa z egyptských okupo-
vaných území chcela riešiť oddelene od evakuácie z ostatných okupovaných arabských 
území. O Golanských výšinách, časti Západného brehu a Jeruzalema sa vôbec nemalo 
rokovať, tie mali zostať pod izraelskou správou. Iniciatíva Anwara as-Sādāta viedla Wil-
liama Rogersa, aby pripomenul – tak ako v decembri 1969 – že podľa Rezolúcie BR OSN 
242 sa má Izrael stiahnuť zo všetkých okupovaných území až na malé úpravy hraníc.77 
Rogers vyhlásil, že záruky izraelskej bezpečnosti si nutne nevyžadujú zábery území, že 
demilitarizácia a medzinárodné záruky, vrátane medzinárodných mierových síl, poskytnú 
čo najvyššiu možnú mieru bezpečnosti pre všetky zúčastnené strany.78 Izraelská vláda roz-
horčene odmietla Rogersov návrh na urovnanie, založený na medzinárodných zárukách. 
Golda Meirová to zhodnotila takto: „Nemôžeme dôverovať Rogersovmu návrhu, aj keď bol 
predložený s dobrým úmyslom ... Naši americkí priatelia si musia uvedomiť, že existujú 
isté hranice, za ktoré nepôjdeme.“ 79 A tak na iniciatívu Anwara as-Sādāta zo 4. februára 
sa môžeme pozerať nielen ako na taktický krok pre posilnenie amerického tlaku na Izrael, 
ale môže byť aj výzvou na normalizáciu vzťahov s Washingtonom a možné prehodnotenie 
vzťahov s Moskvou.80     

* * * 
K predstaviteľom ZSSR bolo treba pristupovať iným spôsobom. Keď Izrael nebol ochotný 

stiahnuť sa, Anwar as-Sādāt musel rátať s obnovením bojov, aj keď nie bezprostredne po 
vypršaní prímeria, tak v dohľadnej budúcnosti. Potreboval záruky, že ZSSR ho podporí, 
a tak 1. marca 1971 odletel tajne, bez pozornosti médií, do Moskvy, kde viedol dvojdňové in-
tenzívne rokovania.81 Členmi egyptskej delegácie, ktorú viedol, boli minister vnútra Šacrāwī 
Džumca a minister obrany genplk. Muḥammad Fawzī. Sprevádzal ho sovietsky veľvyslanec 
Vladimir Vinogradov a ďalší vysokí sovietski činitelia. V Moskve sa k delegácii pripojil 
egyptský veľvyslanec Dr. Murād Ġālib. Bola to prvá návšteva Anwara as-Sādāta v ZSSR vo 
funkcii prezidenta republiky.82 Chcel požiadať o vypracovanie spoločnej vojensko-politic-
kej stratégie, aby sa Egypt vo výzbroji  dostal na rovnakú úroveň s Izraelom a o zabezpeče-
nie nerušeného prúdu zbrojných dodávok.83    

Sovietski predstavitelia boli opatrní, aby podporovali vojenské riešenie sporu a zdržanliví 
pri schvaľovaní egyptských požiadaviek. Anwar as-Sādāt ich informoval o amerických sna-
hách presvedčiť ho, že „ZSSR nemôže Egyptu pomôcť, to môžu iba USA, preto by Egypt mal 
dôverovať Američanom a riadiť sa ich radami.“84 Návšteva sa skončila prísľubom Leonida 
Brežneva, že Egypt dostane rozličné druhy zbraní.85 Ukázalo sa, že sovietske vedenie dáva 
prednosť vyčkávaniu a sledovaniu nového politického vedenia, jeho riadenia Egypta a jeho 

77 RUBINSTEIN, Alvin Z. Red Star on the Nile, s. 137.              
78 New York Times, 17 March 1971. Cit. in: RUBINSTEIN, Alvin Z. Red Star on the Nile, s. 142.   
79 New York Times, 18 March 1971. Cit. in: RUBINSTEIN, Alvin Z. Red Star on the Nile, s. 143.   
80 KŇAZEV, Alexandr Grigorjevič. Jegipet posle Nasera, 1970 – 1980.  Moskva : Izdateľstvo “Nauka”, 1986, 
s. 30.     
81 HAJKAL, Muḥammad Ḥasanajn. Uktūbar 73. As-silāḥ wa as-sijāsa. [Október 73. Zbrane a politika]. Káhira 
: Markaz al-Ahrām li-t-tardžama wa-n-našr, 1993, s. 169.     
82 As-SĀDĀT, Anwar. Baḥt can ad-dāt, s. 233; WANNER, Jan. Krvavý Jom Kippur. Čtvrtá a pátá arabsko-
izraelská válka ve světové politice. Praha : Libri, 2002, s. 86.                
83 HAJKAL, Muḥammad Ḥasanajn. Aṭ-ṭarīq ilā ramaḍān, s. 112.     
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vystupovania v oblasti domácej a zahraničnej politiky smerujúcej k uskutočneniu strate-
gického cieľa Egypta – odstránenia následkov vojny či už mierovou cestou alebo bojom.86 
Jednako päť mesiacov, ktoré Anwar as-Sādāt strávil vo funkcii prezidenta, nestačilo na to, 
aby sa ukázal jeho skutočný postoj k sovietskemu vedeniu.    

Anwar as-Sādāt vyhlásil, že „sovietska prítomnosť v regióne je v záujme našej krajiny ... 
viem, že mojím skutočným nepriateľom sú USA a západný imperializmus. Som priprave-
ný, tak ako bol Džamāl cAbdannāṣir, čeliť čomukoľvek v Egypte alebo v arabskej oblasti, 
pokračovať v rovnakej úlohe a za pomoc bude ZSSR môcť využívať egyptské (vojenské) 
zariadenia“.87 No zatiaľ čo Džamāl cAbdannāṣir uskutočňoval zmierlivú politiku, prijíma-
júc sovietske poručníctvo, ktoré bolo jeho jedinou spoľahlivou možnosťou, Anwar as-Sādāt 
realizoval politiku kompromisu so ZSSR, využívajúc prepožičanie námorných základní ako 
vklad do budúcich rokovaní s Moskvou. To zodpovedalo priebehu rokovaní počas jeho náv-
števy. Jeho hlavným cieľom bolo presvedčiť Sovietov, aby Egyptu dodali ofenzívne zbrane, 
tak na odstrašenie Izraela od ohrozovania životne dôležitých objektov v egyptskom vnútro-
zemí, ako aj pomhli splniť jeho sľub, že rok 1971 bude rokom rozhodnutia v arabsko-izra-
elskom konflikte.88    

Anwar as-Sādāt sa na tomto stretnutí sústredil na získanie ďalšej vojenskej pomoci: pre-
dovšetkým zbraní a moderného technického vybavenia. Pripomenul najmä „odstrašujúcu 
zbraň“, ktorou rozumel raketami vyzbrojené diaľkové stíhacie bombardéry. Prezident bol 
toho názoru, že špecifikácia dodávok a ich rozsah, musia prichádzať častejšie ako v predoš-
lom období, lebo, keď zlyhá mierové riešenie – prezident tu narážal na svoju iniciatívu zo 4. 
februára – Egypt musí byť pripravený začať oslobodzovací boj. Prvé stretnutie, počas kto-
rých prezident hovoril o požiadavkách a tlmočil postoj Egypta, pričom sovietski vodcovia 
žiadali doplňujúce vysvetlenia k jeho mierovej iniciatíve, trvalo tri hodiny.89      

Druhé stretnutie sa začalo sovietskym prísľubom splnenia vojenskej pomoci, o ktorej 
sa diskutovalo už na stretnutí v decembri 1971 a časť z nej už bola Egyptu dodaná. L. I. 
Brežnev prečítal rozhodnutie sovietskeho vedenia so všetkými podrobnosťami. Keď začal 
hovoriť o sústredení raketami vyzbrojených stíhacích bombardérov dlhého doletu v Egypte 
za podmienky, že budú pod velením vedúceho zboru sovietskych poradcov v Egypte, Anwar 
as-Sādāt ho prerušil námietkou, že to nemôže prijať. Povedal: „predstavte si, že Izraelčania 
opäť bombardujú ciele v egyptskom vnútrozemí. Očakáva sa odo mňa – ako hlavy nezávis-
lého štátu – že budem čakať na povolenie z Moskvy, kým vydám rozkaz na odvetu?“90   

Leonid Brežnev prerušil čítanie zvyšku rozhodnutia, a stretnutie sa zmenilo na ostrú vý-
menu medzi as-Sādātom a Brežnevom, potom as-Sādātom a Kosyginom a nakoniec medzi 
as-Sādātom a Grečkom,91 takže ovzdušie v sále sa dostalo na bod mrazu. Brežnev nedo-
končil prezentáciu zvyšku schválenej správy o novej vojenskej podpore Egyptu. Členovia 
obidvoch delegácií opustili sálu a prešli do šatne, aby si pred odchodom z Kremľa na letisko 
obliekli kabáty. Tu as-Sādāt požiadal Brežneva, aby spomínané lietadlá neboli rozmiestne-
né na území ZAR, na čo dostal odpoveď: „ako si želáte“.92 Brežnev okamžite oboznámil 
so žiadosťou as-Sādāta kolegov Kosygina, Podgorného a Grečka. Maršal Grečko si hneď 

86 FAWZĪ, Muḥammad. Istrātīdžījat al-muṣālaḥa, s. 155.  
87 HEIKAL, Mohamed. Sphinx and Commissar, s. 222.       
88 El-HUSSINI, Mohrez Mahmoud. Soviet-Egyptian Relations, 1945 – 85, s. 195.       
89 FAWZĪ, Muḥammad. Istrātīdžījat al-muṣālaḥa, s. 152.    
90 Cit. in: HAJKAL, Muḥammad Ḥasanajn. Aṭ-ṭarīq ilā ramaḍān, s. 112.      
91As-SĀDĀT, Anwar. Baḥt can ad-dāt, s. 233.  
92FAWZĪ, Muḥammad. Istrātīdžījat al-muṣālaḥa, s. 152.   



zavolal sovietskeho veľvyslanca a vedúceho sovietskych poradcov a zopakoval im posledné 
rozhodnutie as-Sādāta o odmietnutí umiestnenia stíhacích bombardérov v Egypte.93              

Členovia obidvoch delegácií odišli z Kremľa priamo na letisko. Počas oficiálnej rozlúčko-
vej ceremónie prišiel za generálom Fawzīm maršal Grečko s tlmočníkom a informoval ho, 
ako Anwar as-Sādāt rozhodol vo veci lietadiel v rozhovore s Brežnevom v šatni.  Počas spia-
točného letu sa Muḥammad Fawzī spýtal sovietskeho veľvyslanca a vedúceho sovietskych 
poradcov na udalosť, ktorá sa odohrala v šatni a na slová, ktoré mu tlmočil maršal Grečko. 
Obidvaja mu potvrdili, čo sa odohralo medzi as-Sādātom a Brežnevom, a tým sa skončilo 
egyptsko-sovietske stretnutie na najvyššej úrovni žalostným výsledkom s neblahým vply-
vom na vzájomné vzťahy aj na očakávané obnovenie bojov. Sovietska strana označila toto 
stretnutie v Moskve za stretnutie straty dôvery a vzniku pochybností.94           

* * * 
Na prvej schôdzke s prezidentom Muḥammad Fawzī vyjadril nevôľu nad tým, čo sa udia-

lo v Moskve. Anwar as-Sādāt ho upokojoval, aby sa nevzrušoval, že ide len o spôsob nátlaku 
na ZSSR. Generál Fawzī informoval prezidenta, že získal všetky rozhodnutia, ktoré schvá-
lilo sovietske vedenie, ktorého čítanie Brežnev na stretnutí 2. marca 1971 nedokončil: ZSSR 
dodá všetko, o čo Egypt požiadal, okrem raketami vyzbrojených stíhacích bombardérov.95 
Keď následne požiadal prezidenta ako najvyššieho veliteľa armády o inštrukcie na začatie 
príprav na oslobodzovací boj – vzhľadom na to, že 7. marec, termín ukončenia prímeria sa 
blížil – dostal odpoveď, že inštrukcie a časový harmonogram prípravy na boj dostane na 
najbližšom stretnutí.96 Správa o vzrušujúcej udalosti – o prezidentovom odmietnutí umiest-
niť v Egypte raketami vyzbrojené stíhacie bombardéry – sa rozšírila vo vedúcich kruhoch 
štátu  a reakcie – vzhľadom na očakávané obnovenie bojov – boli nesúhlasné.          

Sovietske vedenie totiž kladne reagovalo na žiadosť zosnulého prezidenta podporiť ZAR 
dodávkou stíhacích bombardérov s ďalekým doletom typu TU 16-S na vrcholnej schôdzke 
v januári 1970, namiesto stíhacieho bombardéra MiG 23, ktorý ZSSR dovtedy nevyskúšal 
a nepoužil v bojových situáciách. Na schôdzke v júli 1970 bol dohodnutý počet týchto lieta-
diel určených pre ZAR.97 Vzhľadom na schopnosť tohto lietadla ničiť vzdialené nepriateľské 
ciele, vyzbrojenie Egypta týmito lietadlami mohlo viesť k medzinárodným komplikáciám. 
Pri ich dlhodobej dislokácii v Egypte bez nasadenia do bojov, by USA boli dostali príleži-
tosť dodať Izraelu protizbraň a došlo by k zbrojným pretekom na zachovanie mocenskej rov-
nováhy v regióne. Sovietske vedenie malo správy, že USA by dodali Izraelu rakety zem-zem 
typu Lance, aby vyvážili vybavenie Egypta týmito lietadlami. Leonid Brežnev presvedčil 
Džamāla cAbdannāṣira, aby dočasne odsunul umiestnenie týchto lietadiel v Egypte, pokiaľ 
nebudú pre ne pripravené základne v Egypte a Sudáne s potrebným elektronickým vyba-
vením, muníciou, raketami, náhradnými dielmi a technickou obsluhou radarov. Dohodli sa 
tiež, že maršal Zacharov a generál Fawzī zabezpečia prípravu operačných letových plánov 
a ich riadenie pre kompletnú leteckú brigádu s ohľadom na bezpečnosť týchto lietadiel v re-
žime úplného utajenia.98      

93 FINKLESTONE, Joseph. Anwar Sadat. Visionary who Dared. London : Frank Cass, 1996, s. 71.     
94 FAWZĪ, Muḥammad. Istrātīdžījat al-muṣālaḥa, s. 153.
95 ISRAELI, Raphael. Man of Defiance. A Political Biography of Anwar Sadat. Totowa, New Jersey : Barnes 
& Noble Books, 1985, s. 67.     
96 FAWZĪ, Muḥammad. Istrātīdžījat al-muṣālaḥa, s. 153.  
97 Tamže, s. 153.  
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Keď boli v auguste 1970 obidve základne pripravené, Muḥammad Fawzī informoval 
o tom Matveja Zacharova. Začali sa technické prípravy a dodávky rakiet pre tieto lietadlá, 
ktorých hlavice vážili tonu, navádzacích zariadení a na základne bol postupne tajne roz-
miestňovaný personál. Na každú základňu bol vymenovaný egyptský veliteľ, ale iba pre 
otázky administratívneho zabezpečenia a utajenia. Otázky velenia, riadenia a operácií, tie 
boli priamo podriadené veliteľovi letectva a spolupráci s náčelníkom sovietskych poradcov 
rovnako ako predtým v otázke protivzdušnej obrany, vzhľadom na to, že tieto lietadlá mohli 
zasahovať ciele zo vzdialenosti 150 – 200 km.99         

Muḥammad Fawzī pochyboval o tom, že táto vrcholná schôdzka naplní nádeje na na-
vrátenie vážnosti a úcty egyptským ozbrojeným silám, ktoré sa už dostali do stavu plnej 
bojaschopnosti s Izraelom, ale ani na okamih nepochyboval, že by ZSSR – keď sa Egypt 
rozhodne ísť do boja – neposlal sľúbenú leteckú brigádu do šiestich hodín od požiadania. 
Spomenul si na slová Džamāla cAbdannāṣira zo 16. júla 1970, ktoré v Kremli vyslovil pred 
sovietskym vedením a viacerými maršalmi: „ja tentoraz neprijmem porážku – keby sa to 
stalo, aj vy utrpíte škodu. Cvičili ste a vyzbrojovali ste nás, a tak niet výhovorky. My boju-
jeme proti imperializmu s Vami a spolupráca a priateľstvo medzi nami dosiahli vrchol.“100        

* * * 
Anwar as-Sādāt – vzhľadom na to, že jeho februárová iniciatíva nevyvolala očakávaný 

ohlas ani v Izraeli, ani v USA – sa 6. marca rozhodol nepredĺžiť prímerie a obnovil sa stav 
„ani vojna, ani mier“.101 Preto bez ohľadu na svoju diplomatickú iniciatívu pokračoval v prí-
pravách na to, čo sa ukazovalo ako pravdepodobný scenár, t. j. ďalšie kolo bojov s Izraelom. 
Počas marca sa vyskytli ďalšie nedorozumenia so sovietskou stranou. Na ministerstve obra-
ny sa 25. marca 1971 uskutočnila porada vysokých veliteľov ozbrojených síl, vrátane veli-
teľa sovietskej vojenskej misie generála V. Okuneva. Tam prezident vyhlásil: „osud Egypta 
je opäť vo vašich rukách a všetci musíte byť kedykoľvek pripravení  do akcie“.102 Tento cieľ 
tvoril jeden z najdôležitejších faktorov vo vývoji sovietsko-egyptských vzťahov, osobitne 
v najbližšom období.103 Niektorí dôstojníci sa sťažovali na kvalitu sovietskych zbraní a na 
ich oneskorené dodávky. Generál Okunev sa rozčúlil, ale prezident ho upokojoval, že to nie 
sú útoky na ZSSR. V každom prípade Sovieti začali byť voči novému egyptskému vedeniu 
podozrievaví.104 Ešte väčšie nedorozumenie však spôsobil ďalší incident vo Washingtone: 
išlo o nešťastný, zrejme aj schválny únik dôvernej informácie. V Káhire, Kamāl Adham,105 
v rozhovore s prezidentom spomenul americké obavy z pokračujúcej sovietskej prítomnosti 
v Egypte. Prezident mu vysvetlil nevyhnutnosť tohto stavu, ale dodal, že keď sa skončí 
prvá etapa sťahovania izraelských vojsk, ukončí pobyt sovietskych poradcov v krajine. In-
formácia sa dostala k senátorovi Jacksonovi, horlivému podporovateľovi Izraela, ktorý mal 
záujem poškodiť rovnako ZSSR ako Egyptu.106    

Keď na stretnutí v Moskve 1. marca 1971 Anwar as-Sādāt naznačil úmysel bojovať, vyšlo 
mu sovietske vedenie v ústrety,  napriek tomu, že vedelo o jeho mierovej ponuke spred me-

99 FAWZĪ, Muḥammad. Istrātīdžījat al-muṣālaḥa, s. 154.    
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104 HAJKAL, Muḥammad Ḥasanajn. Aṭ-ṭarīq ilā ramaḍān, s. 113.              
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siaca, keď prejavil vôľu nastúpiť cestu mierového urovnania a odklon od vojny, a súhlasilo 
s dislokáciou stíhacích bombardérov v Egypte v zmysle predtým uzavretej  dohody. Prezidenta 
však zaskočil súhlas sovietskeho vedenia s umiestnením lietadiel v Egypte tak skoro, lebo by 
to bolo urýchlilo pripravenosť armády bojovať a spochybnilo jeho tvrdenie, že Egypt ešte 
nedostal požadované zbrane. Bol natoľko vyvedený z miery, že sa neovládol a  priamo v roko-
vacej sále vzniesol protest proti spôsobu riadenia a koordinácie operácií týchto lietadiel. Ne-
úprimnou argumentáciou však odhalil sovietskemu vedeniu svoje spôsoby a manévrovanie.107 

Toto nepríjemné prekvapenie, ktorým Egypt stratil možnosť nasadzovať do boja stíhacie 
bombardéry, ovplyvnilo termín začiatku boja za oslobodenie, ktorý sa mal práve začať. 
Anwar as-Sādāt od začiatku nechápal povahu vzťahu medzi Egyptom a ZSSR. Nepochopil 
strategický nadhľad Džamāla cAbdannāṣira, ktorý si dokázal získať obrovskú sovietsku po-
moc vojenskú aj politickú – v dodávke dohodnutej v januári 1970, ktorá dorazila do Egypta 
vo februári a v marci a nemal poňatia o povahe a rozmeroch tejto podpory, ktorá výrazne 
zvýšila možnosti jednotiek protivzdušnej obrany a letectva po celý rok v rámci perspek-
tívy ďalšieho boja. Ukazovalo sa, že sovietske vedenie pri sledovaní realizácie egyptského 
strategického cieľa – odstránenia dôsledkov vojny – či sa to uskutoční mierovým riešením 
alebo cestou boja – dávalo prednosť vyčkávaniu, aké postoje zaujme nové egyptské politické 
vedenie tak v domácej, ako aj v medzinárodnej politike. Tých niekoľko mesiacov, ktoré strá-
vil Anwar as-Sādāt v prezidentskom kresle, však nestačili na odhalenie jeho pravej tváre.           

Anwar as-Sādāt odmietnutím dislokácie stíhacích bombardérov v Egypte jednoznačne 
skomplikoval vzťahy so ZSSR, ktorý bol pre egyptskú armádu jediným zdrojom vojenskej 
podpory. Zároveň obviňoval ZSSR za neprijatie egyptských požiadaviek na dodávku zbraní. 
Na výhrady, prečo už nezačal oslobodzovací boj, sa nepresvedčivo vyhováral, že nemôže 
bojovať, keď Horný Egypt nie je krytý pred izraelskými leteckými náletmi. Príčinou nedo-
rozumení v egyptsko-sovietskych vzťahoch bolo, že prezident nechápal rozdiel v medziná-
rodnej stratégii medzi Egyptom a ZSSR, a preto odmietol to, čo prijal Džamāl cAbdannāṣir. 
Bol to začiatok jeho neúprimnej politiky voči ZSSR vyvolaný snahou o zmenu politického 
smerovania, ktoré následné udalosti onedlho odhalili.       

* * * 
V Káhire zaregistrovali priaznivý postoj Washingtonu k egyptským podmienkam na zno-

vuotvorenie plavby v prieplave.108 Anwarovi as-Sādātovi sa zdalo, že prelom vo vzťahoch 
s USA má na dosah ruky. Jeho diplomacia – zmes pružnosti a tvrdohlavosti, opatrnosti a hroz-
by, hlásenie sa k arabskej jednote – sa zásadne odlišovala od jednostrannej politiky uplynulých 
rokov.109 Na konci marca Káhiru navštívil námestník ministra zahraničných vecí USA, Joseph 
Sisco. Jeho návšteva bola z hľadiska Štátneho departmentu natoľko sľubná, že sám minister 
William Rogers si na začiatok mája naplánoval cestu do Káhiry. Anwara as-Sādāta to natoľko 
potešilo, že túto skutočnosť oznámil už vo svojom prvomájovom prejave. V tom čase však už 
minister nemal v Bielom dome podporu a dostal sa do tieňa Henryho Kissingera a štábu pra-
covníkov Národnej bezpečnostnej rady (NSC), takže väčšinu významných medzinárodných 
rokovaní zabezpečoval Biely dom. William Rogers, ako uznávaný právnik, však veril, že vďa-
ka svojím skúsenostiam dokáže prispieť k urovnania na Blízkom východe.110

Keď sa v Moskve 31. marca 1971 začal 24. zjazd KSSZ, do ZSSR odcestovala egyptská 
delegácia ASZ, ktorú viedol jeho tajomník cAbdalmuḥsin Abū an-Nūr. S ňou cestoval aj 
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Sāmī Šaraf, ktorý niesol rukou písaný list Anwara as-Sādāta Leonidovi Brežnevovi o dvoj-
stranných vzťahoch medzi Moskvou a Káhirou.111 Posolstvo však nezmenilo výsledky ro-
kovaní z 2. marca, najmä keď sa ukazovalo, že vojenská situácia v Egypte stagnuje. Sāmī 
Šaraf sa vrátil do Káhiry s priaznivou správou v mnohých vojenských otázkach, ale zreteľne 
naznačila nedostatky v oblasti letectva a protivzdušnej obrany. Podľa žiadosti preziden-
ta Sāmī Šaraf predniesol želanie prezidenta, aby egyptsko-sovietske vzťahy boli ukotvené 
zmluvou medzi obidvoma štátmi. Následne 1. mája prišla z Moskvy správa, podpísaná tro-
mi najvyššími sovietskymi predstaviteľmi, Brežnevom, Kosyginom a Podgorným, v ktorej 
bola vyjadrená ochota sovietskej strany podpísať zmluvu o priateľstve s tým, že konzultácie 
o texte zmluvy sa môžu okamžite začať.112              

V dňoch 15. – 20. apríla navštívil Moskvu minister zahraničných vecí Maḥmūd Rijāḍ, 
aby informoval sovietskych vodcov o stave americko-egyptského dialógu a očakávanej Ro-
gersovej návšteve. V rozhovore s moskovským dopisovateľom agentúry MENA (Middle 
East News Agency) povedal, že hlavnou témou je teraz oslobodenie všetkých okupovaných 
arabských území a nie otvorenie prieplavu. Záverečné vyhlásenie oznamovalo, že Káhira 
a Moskva majú totožné názory na všetky prerokúvané otázky, predovšetkým na izraelskú ag-
resiu proti arabským štátom a dohodli sa na ďalších spoločných krokoch pre normalizáciu si-
tuácie a upevnenie mieru a bezpečnosti na Blízkom východe. Napriek Rijāḍovým uisteniam 
Moskva prijala správu o blížiacej sa Rogersovej návšteve do Káhiry rozpačito. Moskovská 
Pravda obvinila Rogersa, že síce predstiera sympatie voči Egyptu, ale zároveň podporuje 
vyzbrojovanie Izraela. Sovietski predstavitelia obvinili USA, že keď vedú tajné dvojstranné 
rokovania s Egyptom a Izraelom o otvorení prieplavu, presadzujú vlastné záujmy.113           

Cesta Williama Rogersa na Blízky východ – prvého ministra zahraničných vecí od roku 
1953 – sa začala 26. apríla 1971, a do Káhiry zavítal 4. mája. Na adresu iniciatívy Anwara 
as-Sādāta uviedol, že v USA vládne presvedčenie, že za súčasnej atmosféry bude možné 
dospieť k urovnaniu ľahšie ako predtým, rušivým faktorom je iba sovietska prítomnosť 
v Egypte.114 Následná Rogersova návšteva Izraela bola bezvýsledná. Pre rozdielnosť rokova-
cích východísk obidvoch strán nebol schopný presvedčiť Izraelčanov, aby prijali komplexné 
riešenie na všetkých frontoch.115 Čoskoro sa však ukázalo, že USA ustúpili politickému tla-
ku vyvíjanému židovskou loby, čo sa prejavilo podstatným zvýšením americkej vojenskej 
a hospodárskej pomoci Izraelu.116 Egyptu zostal iba jediný verný podporovateľ.   

V polovici mája 1971 Anwar as-Sādāt spustil preventívnu čistku proti členom „kolektív-
neho vedenia“ štátu, ktorých označil za „mocenské centrá“. Tak odstránil svojich najmoc-
nejších rivalov z politickej scény. Odpoveďou Moskvy bolo mlčanie, pravdepodobne pre 
neistotu z dopadov „prevratu“ a z prezidentovho budúceho smerovania. V každom prípade 
však vyvolal v Moskve nečakanú iniciatívu. Do Káhiry 26. mája zavítal Nikolaj Podgorný 
na čele veľkej delegácie, za účelom uzavrieť rokovania a podpísať Zmluvu o priateľstve 
a spolupráci s Egyptom.117 Zmluva bola podpísaná na druhý deň a v Egypte bola ratifikovaná 
14. júna a v ZSSR 18. júna 1971. Sovietske vedenie považovalo zmluvu za záruku istoty ob-
rovského vkladu do Egypta. Mala to byť demonštrácia, že USA neuspeli v snahe vraziť klin 

111 FAWZĪ, Muḥammad. Istrātīdžījat al-muṣālaḥa, s. 156.   
112 HEIKAL, Mohamed. Sphinx and Commissar, s. 227.        
113 RUBINSTEIN, Alvin Z. Red Star on the Nile, s. 144.          
114 RIJĀḌ, Maḥmūd. Mudakkirāt Maḥmūd Rijāḍ (1948 – 1978). Diel I., s. 365.    
115 TAYLOR, Alan R. The Arab Balance of Power. New York : Syracuse University Press, 1982, s. 50.  
116 KHOURI, Fred. The Arab-Israeli Dilemma. New York : Syracuse University Press, 1976, s. 367.  
117 RIJĀḌ, Maḥmūd. Mudakkirāt Maḥmūd Rijāḍ (1948 – 1978). Diel I., s. 374-376.    
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medzi Egypt a ZSSR. Cieľom Anwara as-Sādāta bolo vyvinúť politický a psychologický 
tlak na USA a Izrael. Navyše zmluvu vnímal ako oficiálny sovietsky záväzok dodať zbrane 
potrebné na obranu Egypta a prekonanie Suezského prieplavu. 

* * * 

K. R. SORBY: BEGINNING OF A NEW PHASE IN SOVIET-EGYPTIAN 
RELATIONS, 1970-1971

It is surprising, that since the Second World War the USA has always adjusted its focus 
and interest in the Middle East in such a way as to question Soviet influence in the region. 
Thus it has endeavoured to develop regional security partners with which to thwart Soviet 
penetration and influence. But at the same time, it has been the USA that has provided op-
portunities for the USSR to increase its prestige and presence in the region. After premature 
death of the Egyptian President Jamāl cAbdannāṣir a loyal friend of the USSR, in view of 
important domestic changes in Egypt, the Soviet leaders adopted a policy of watchful wait-
ing in the Middle East. Unwilling to see a resumption of the Arab-Israeli conflict while the 
Arab world was in such a disarray, the Soviet Union continued to support the principle of 
an Arab-Israeli settlement along the lines of UN Resolution no. 242. The USSR also sup-
ported the mission of Gunnar Jarring, which had been reactivated in December 1970. Soviet 
policy during this period appeared to focus on consolidating relations with the new regimes 
rather than embarking on any new initiatives. There were frequent trips between Moscow 
and Cairo, highlighted by Egyptian Vice-President cAlī Ṣabrī’s, long visit to the USSR in 
December 1970, Soviet President Nikolay Podgorniy’s visit to Egypt the following month 
to celebrate the opening of the Aswan Dam, and Anwar as-Sādāt’s flight to Moscow at the 
beginning of March. 

All in all, by the beginning of April 1971 it appeared as if the USSR had succeeded in 
rebuilding its position in the Arab world. Despite major governmental changes in Egypt 
and Syria, both Arab states were closely cooperating with the Soviet Union, and the Soviets 
seemed to have established good working relationships with the new leaderships. Thus at 
the time of the 24th CPSU Congress, it appeared as if the USSR had not merely successfully 
weathered the changes in the Arab regimes, bur actually improved state-to-state relations 
with them. Consequently, the removal of cAlī Ṣabrī was interpreted in the West as a gesture 
to William Rogers and a signal that the president might be willing to move closer to the 
Americans if they were to bring the necessary pressure on Israel. In addition to possibly 
signalling to the United States for an improvement of relations, the purges enabled Anwar 
as-Sādāt to strengthen his own position with respect to the USSR. Shortly after the “coup” 
Nikolay Podgorniy made a trip to Egypt that resulted in the signing of the Soviet-Egyptian 
treaty, a document that had been under discussion for several years.  

Zoznam použitej literatúry:

BAILEY, Sydney D. Four Arab-Israeli Wars and the Peace Process. London : Macmillan, 
1990. ISBN 0-333-48226-3.

BEATTIE, Kirk J. Egypt during the Sadat Years. New York : Palgrave, 2000. ISBN 0-312-
23246-2.               

BROŽ, Ivan. Arabsko-izraelské války, 1948 – 1973. Praha : Epocha,  2005. ISBN 80-
86328-91-0.  

146

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA



COOK, Steven A. The Struggle for Egypt. From Nasser to Tahrir Square. New York : 
Oxford University Press, 2013. ISBN 978-0-19-993177-4. 

DAYAN, Moshe. Story of my Life. London : Sphere Books, Ltd., 1978.      

EBAN, Abba. Personal Witness: Israel Through my Eyes. New York : Putnam, 1992.   

EBAN, Abba. An Autobiography. London : Weidenfeld and Nicolson, 1978.      

FAWZĪ, Muḥammad. Istrātīdžījat al-muṣālaḥa. Al-Džuz’ at-tālit min mudakkirāt al-farīq 
awwal Muḥammad Fawzī. [Stratégia urovnania. Druhý diel memoárov generálplukovníka 
Muḥammada Fawzīho]. Káhira : Dār al-mustaqbal al-carabī, 1986.   

FINKLESTONE, Joseph. Anwar Sadat. Visionary who Dared. London : Frank Cass, 1996. 
ISBN 0-7146-4165-0.   

FREEDMAN, Robert O. Soviet Policy Toward the Middle East Since 1970. New York : 
Praeger, 1982.ISBN  0-03-061361-2.            

El-GAMASY, Mohamed Abdel Ghani. The October War. Memoirs of Field Marshal 
el-Gamasy of Egypt. Cairo : The American University in Cairo Press, 1993. ISBN  977-
424-316-1.    

GOLAN, Galia. Soviet Policies in the Middle East. From World War II to Gorbachev. 
Cambridge University Press, 1990. ISBN 0-521-35859-0. 

HAJKAL, Muḥammad Ḥasanajn. Aṭ-ṭarīq ilā ramaḍān. [Cesta k ramaḍānu]. Bejrút: Dār 
an-nahār li-n-našr 1975.   

HAJKAL, Muḥammad Ḥasanajn. Uktūbar 73. As-silāḥ wa as-sijāsa. [Október 73. Zbrane 
a politika]. Káhira : Markaz al-Ahrām li-t-tardžama wa-n-našr, 1993.  

HEIKAL, Mohamed. Sphinx and Commissar. The Rise and Fall of Soviet Influence in the 
Arab World. London : Collins, 1978. ISBN  0-00-216787-5. 

HINNEBUSCH, Raymond. Egyptian Politics under Sadat. The post-populist develo-
pment of an authoritarian- modernizing state. Cambridge : Cambridge University Press, 
1985.    ISBN  0-521-26726-9.            

El-HUSSINI, Mohrez Mahmoud. Soviet-Egyptian Relations, 1945 – 85. London : Mac-
millan Press, 1987. ISBN  0-333-38357-5. 

HUWAJDĪ, Amīn. Ḥurūb cAbdinnāṣiri. [Vojny /Džamāla/ cAbdannāṣira]. Káhira : Dār 
al-mawqif al-carabī, 1982. 

 IMĀM, cAbdallāh. Inqilāb 15 mājū. Al-qiṣṣa al-kāmila. [Prevrat 15. mája. Úplný príbeh]. 
Káhira: Dār al-mawqif al-carabī, 1983. ISBN  977-1350-12-9. 

IMĀM, cAbdallāh. Sāmī Šaraf jataḥaddat. cAbdannāṣir kajfa ḥakama Miṣr? [Sāmī Ša-
raf rozpráva. cAbdannāṣir ako vládol Egyptu?]. Káhira : Maktabat Madbūlī aṣ-ṣaġīr, 1996. 
ISBN  977-285-002-3.

ISRAELI, Raphael. The Public Diary of President Sadat. Part One. The Road to War 
(October 1970 – October 1973). Leiden : E. J. Brill, 1978. ISBN  90-04-05702-1.     

147

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA



ISRAELI, Raphael. Man of Defiance. A Political Biography of Anwar Sadat. Totowa, 
New Jersey : Barnes & Noble Books, 1985. ISBN  0-389-20579-6. 

KISSINGER, Henry. The White House Years. London : Weidenfeld & Nicolson, 1979.      

KHOURI, Fred. The Arab-Israeli Dilemma. New York : Syracuse University Press, 1976.  
ISBN – nezistené.    

KŇAZEV, Alexandr Grigorjevič. Jegipet posle Nasera, 1970 – 1980.  Moskva : Izdateľ-
stvo “Nauka”, 1986.  

MARcĪ, Sajjid. Awrāq sijāsīja. [Politické listy]. Diel III. Káhira : al-Maktab al-miṣrī al-
ḥadīt, 1979.  ISBN  977-7296-46-0.   

MAẒHAR, Sulajmān. Qiṣṣat aṣ-ṣirāc bajna as-Sādāt wa ridžāl cAbdannāṣir. [Príbeh 
zápasu medzi as-Sādātom a mužmi cAbdannāṣira]. Káhira : Maktabat Madbūlī, 1997.  
    

OSIPOV, Alexandr Iosifovič. SŠA i arabskie strany, 70-e – načalo 80-ch godov. Moskva 
: Izdateľstvo „Nauka“, 1983.       

QUANDT, William B. Decade of Decisions. American Policy toward the Arab-Israeli 
Conflict, 1967 – 1976. Berkeley, Cal.: University of California Press, 1977. ISBN  0-520-
03469-4. 

RAFAEL, Gideon. Destination Peace: Three Decades of Israeli Foreign Policy. A Perso-
nal Memoir. London : Weidenfeld and Nicolson, 1981.      

RIAD, Mahmoud. The Struggle for Peace in the Middle East. London, Melbourne, New 
York : Quartett Books, 1981. ISBN 0-7043-2297-8. 

RIJĀḌ, Maḥmūd. Mudakkirāt Maḥmūd Rijāḍ (1948 – 1978). Diel I. Al-baḥt an as-salām .. 
wa aṣ-ṣirāc f ī aš-šarq al-awsaṭ. [Memoáre Maḥmūda Rijāḍa. Hľadanie mieru … a zápas na 
Blízkom východe]. Káhira : Dār al-Mustaqbal al-carabī, 1985.        

RUBINSTEIN, Alvin Z. Red Star on the Nile. The Soviet-Egyptian Influence Relationship 
since the June War. Princeton, New Jersey : Princeton University Press, 1977. ISBN  0-691-
10048-9. 

As-SĀDĀT, Anwar. Baḥt can ad-dāt. Qiṣṣat ḥajātī. [Hľadanie identity. Príbeh môjho ži-
vota]. Káhira : al-Maktab al-miṣrī al-ḥadīt li-ṭ-ṭibāca wa an-našr, 1978. ISBN  977-7049-70-6.    

SELLA, Amnon. Soviet Political and Military Conduct in the Middle East. London : The 
Macmillan Press, 1981. ISBN  0-333-27093-2.  

TAYLOR, Alan R. The Arab Balance of Power. New York : Syracuse University Press, 
1982.  ISBN 0-8156-2261-9.    

TYLER, Patrick. Fortress Israel. The Inside Story of the Military Elite who Run the Coun-
try and why they Can’t Make Peace. New York : Farrar, Straus and Giroux, 2012. ISBN 
978-0-374-53400-4. 

WANNER, Jan. Krvavý Jom Kippur. Čtvrtá a pátá arabsko-izraelská válka ve světové 
politice. Praha : Libri, 2002. ISBN  80-7277-121-3. 

148

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA



149

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA

DOKUMENTY A MATERIÁLY

ČESKOSLOVENSKÉ LÉGIE VO SVETLE RAKÚSKO-
UHORSKÝCH DOKUMENTOV

JANA ZAŤKOVÁ 

ZAŤKOVÁ, J.: Czechoslovak Legions in the Light of Austro-Hungarian Documents. Vojenská 
história, 3, 25, 2021, pp 149-160, Bratislava.
At the end of World War 1, the question of the significance of the Czecho-Slovak Legions as the 
new fighting power started appearing in the Austro-Hungarian documents. The top command 
of the Austro-Hungarian Army recognised that the activity of the legions consisting of Czech 
and Slovak volunteers, who were still the citizens of the Austro-Hungarian Monarchy, casts 
an unfavourable light on the Monarchy as a whole, pointing out to its tense internal political 
arrangement. Therefore, the Austro-Hungarian Army made an effort to enforce the propaganda 
among the public that these units consisting of Austro-Hungarian citizens only form a small 
and insignificant part of the fighting troops. In particular, the memo they wanted to spread 
about the Czechoslovak units located in Russia was that they were only fighting against the 
Bolsheviks as a part of the very diverse anti-Bolshevik coalition. However, the high command 
of the Austro-Hungarian Army realised that their actual effort upon concluding the Peace of 
Brest-Litovsk in March 1918 was to move from Russia to the Western front, where they could 
engage in the fights again, in the last stage of the World War 1. 
Relevant documents on this topic can be found in the Military Archive in Vienna, in the 
Armeeoberkommando collection. We provide their transcription followed by a translation to 
Slovak language and references. 
Keywords: Czechoslovak legions, World War 1, Austro-Hungarian Army, Russia, Bolsheviks, 
propaganda.

Na konci 1. svetovej vojny sa v rakúsko-uhorských vojenských dokumentoch objavuje 
otázka významu česko-slovenských légií ako novej bojujúcej mocnosti. 

Hlavné  velenie rakúsko-uhorskej armády (Armeeoberkommando) si uvedomovalo, že 
činnosť légií tvorených dobrovoľníkmi z radov Čechov a Slovákov, ktorí boli stále štátnymi 
občanmi rakúsko-uhorskej monarchie, vrhá nepriaznivé svetlo na monarchiu ako celok 
a poukazuje na jej napäté vnútropolitické usporiadanie. Snahou rakúsko-uhorskej armády preto 
bolo propagandisticky tvrdiť pred verejnosťou, že tieto jednotky zložené z rakúsko-uhorských 
štátnych príslušníkov tvoria iba malú a nevýznamnú časť bojujúcich armád.1  V predkladaných 
dokumentoch sa rozoberá predovšetkým situácia v Rusku, kde sa na jeseň 1918 nachádzalo 
viac ako 60 000 československých legionárov v komplikovanej situácii. Na základe Deklarácie 
Československej národnej rady z februára 1918 bol Československý armády zbor (ktorý 
vznikol z dovtedajších československých jednotiek na jeseň 1917) vyhlásený za autonómnu 
časť československej armády vo Francúzsku – čím sa z hľadiska medzinárodného vojnového 
práva stal súčasťou francúzskej armády. Zmluva uzatvorená medzi T. G. Masarykom2 
a sovietskym veliteľom v Kyjeve Muravjovom3 zaručovala legionárom voľný odchod z Ruska 
za dodržania ozbrojenej neutrality. Zmluva z 26. marca 1918 vymedzovala ich status ako 

1 Österreichisches Staatsarchiv – Kriegsarchiv Viedeň (ďalej ŐSTA – KA), fond (ďalej f.)  Armeeoberkom-
mando, Op. Abteilung, Op. Geh. Akten, kartón (ďalej k.) 474 a 475. 
2 Masaryk Tomáš Garrigue (1850 – 1937) – predstaviteľ Česko-slovenskej národnej rady, prvý prezident ČSR. 
3 Muravjov Michail Artemevič (1880 – 1918) – boľševický veliteľ. 
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slobodných občanov berúcich určité množstvo zbraní pre sebaobranu zachovávajúcich 
lojalitu k sovietskemu štátu.4  Počas transportu postupne narastalo napätie, ktoré vyústilo 
v máji 1918 do tzv. čeľabinského incidentu a sovietskeho pokusu československé jednotky 
odzbrojiť.5 Následne sa v júni 1918 zmenil status československého zboru na spojenecké 
vojsko Dohody pod ochranou a starostlivosťou dohodových mocností (vyhlásenie zo 4. júna 
1918).  Už neboli na pochode do Francúzska, ale stali sa predvojom dohodovej intervencie 
v Rusku.6 V polovici júna 1918 prerušil zbor cestu do Vladivostoku a obrátil sa späť na 
západ, kde sa zaplietol do ruskej občianskej vojny.7

Hlavné velenie rakúsko-uhorskej armády si však uvedomovalo, že ich skutočnou 
snahou po uzatvorení Brestlitovského mieru v marci 1918 bolo presunúť sa z Ruska na 
západný front, kde by sa opäť mohli zapojiť do bojov v poslednej fáze 1. svetovej vojny.  
O československých jednotkách, ktoré sa nachádzali v Rusku, chcelo aj preto predovšetkým 
uvádzať, že bojujú iba proti boľševikom ako súčasť veľmi rôznorodej antiboľševickej 
koalície. Pri správach z tohto frontu sa tlač z propagandistických dôvodov mala vyhnúť 
pomenovaniu „československý“ a používať výrazy „antiboľševický, „antirevolučný“, 
prípadne používať geografické pomenovania pre fronty.8 Realizáciu tohto premenovania 
mal zabezpečiť predovšetkým Vojnový tlačový stan (Kriegspressequartier), ktorý bol 
hlavným strediskom vojnovej propagandy. V tom čase však už propagandistické články 
z dôvodu nedôvery občanov vo veľkej miere nespĺňali svoj účel. 9

Relevantné strojopisné dokumenty k tejto problematike sa nachádzajú vo Vojenskom 
archíve vo Viedni vo fonde Armeeoberkommando. Čitateľom prinášame ich prepis so 
zachovaním pôvodnej ortografie spolu s ich následným prekladom do slovenského jazyka 
a poznámkovým aparátom. 

K. u. k. Armeeoberkommando.
Op.Geh.Nr. 1882.                                                     Chef des Generalstabes.
Tschecho-Slovaken. – 
       
                                            An

Baden, am 22. September 1918.
 In der letzten Zeit habem Amerika und England die
Tschecho-Slovaken als kriegsfürenden Macht anerkannt. Diese
Tatsache macht es notwendig, den Begriff „Tschecho-Slovaken“
als kriegsfürende Macht genauer zu präzisieren. –
 Tschecho-slovakische Formationen stehen derzeit
in kriegserischer Verwendung:

4 BEŇA, Jozef. Československé légie v Rusku – právne problémy. In Právněhistorické studie, 2018, roč. 48, 
č. 2, s. 20-21.
5 Bližšie pozri napríklad: ZAŤKOVÁ, J. – ČAPLOVIČ M. Slovensko a Slováci vo víre 1. svetovej vojny 
(Vojenské dejiny Slovenska slovom a obrazom 1914 – 1919).  Bratislava : Vojenský historický ústav, Pro 
militaria historica, 2018, 164 s.
6 BEŇA, J. Československé légie v Rusku – právne problémy, c. d., s. 21.
7 Bližšie pozri napríklad: ZAŤKOVÁ, J. – ČAPLOVIČ M. Slovensko a Slováci, c. d.
8 ŐSTA – KA, f. Armeeoberkommando, Op. Abteilung, Op. Geh. Akten, k.474 a 475. 
9 Bližšie pozri napríklad: DUDEKOVÁ- KOVÁČOVÁ, G. Človek vo vojne. (Stratégie prežitia a sociálne 
dôsledky prvej svetovej vojny na Slovensku). Bratislava : Veda, 2019, 326 s.
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an der italienischen Front.
an der Westfront und
in Ruβland.
 Die beiden ersteren Gruppen sind Kampf – oder Pro-
pagandatruppen, denen öst. – ung. Staatsangehörige, Überlaufen, 
Fahnenflüchtige und angeworbene öst.-ung. Kriegsgefangene dann
aber amerikanische, italianische usw. Staatsbürger slavischer
Zunge angehören. Unser Verhältnis gegen diese Gruppe ist
vollkommen klar.-
 Die in Ostruβland und West-Sibirien operierende
groβe Gruppe “Tschecho-Slovaken“ ist aus ganz verschiedenarti- 
gen Truppen zusammengewürf elt. Den Stamm bildeten jedenfalls
jene zwei russisch-tschechischen Divisionen, die – aus öst.- ung.
Staatsbürgern bestehen – in den Kämpfen 1917 bei Zborow die
Waffen gegen uns führten. Sie wurden gelegentlich des Ein- 
marsches der verbündeten Truppen in die Ukraina nächst Kiew 
nachmals gestellt und zersprengt. Teile dieser Divisionen wa- 
ren in Begriffe, über Wladiwostok nach Frankreich abzugehen, 
wurden aber durch ein Verbot der Sowjet-Regierung aufgehalten
und  auswaggoniert. An diesen Stamm schlossen sich nach und
nach die politischen Gegner der gegenwärtigen Bolschewiken – 
Herrschaft an, die die Hauptmasse darstellen. Öst.-ung. Kriegs-
gefangene slawischer und rumänischer Nationalität traten in
diese Truppe ein. (Schätzungsweise 300.000. Mann, hievon etwa
1/6 Öst-Ungarn.)
 Diese groβe und fälschlich „Tschecho-Slovaken" ge- 
nannte Gruppe kämpf nicht gegen die verbȕndeten Mittelmächte
sonder gegen die russische Bolschewiken-Herrschaft. Sie um- 
faβen in erster Linie politische Gegner der derzeit führenden 
russischen Partei. Nach ihrer Zusammensetzung und Gesinnung
wäre die Gruppe daher „Gegenrevoliutionäre“ oder Antibolsche- 
wiken“ zu bezeichnen. –
 Diese Umbenennung erscheint sehr wichtig. Nicht nur, 
daβ der Ausdruck „Tschecho-Slovaken“ ein ungüstiges Licht auf
die inneren Verhältnisse der Monarchie – als dem Vaterlande
der Tschechen und Slovaken – wirft, würde die Ausscheidung der
groβen Gruppen in Ruβland aus dem allgemein Gebräuchlichen Be- 
griffe unser Verhalten in der tschecho-slovakischen Frage
bedeutend erleichtern.
 Das AOK. Beabsichtig, die Auflärung dieser Frage
Durch die Presse in dem dargelegte Sinne einzuleiten, bittet
Aber vorher um eheste gefällige Stellungnahme. (Längsten bis
27. d. Mts.)
 Beteilt: K.u.k. Min. des. Äuβern, k. u.k. Kriegsminister,
k. k. und k. u. Ministerpräsident, dann zur Kenntnis KPQu.
                                                                                       Arz  go10. 

Strojopis. 
Zdroj: ÖSTA – KA, f. Armeeoberkommando, Op. Abteilung, Op. Geh. Akten, k. 474. 
10 Generaloberst.  Vlastnoručný podpis.



152

VOJENSKÁ HISTÓRIA VOJENSKÁ HISTÓRIA

C. a k. Hlavné velenie armády.                                   Náčelník generálneho štábu.
Op. Taj. č. 1882
Čecho-Slováci.                        

Pre

Baden, 22. september 1918.

 V poslednom čase označili Amerika a Anglicko Čecho-Slovákov za bojujúcu 
mocnosť. Táto skutočnosť priniesla nevyhnutnosť upresniť, čo presne znamená pojem 
„Čecho-Slováci“ ako bojujúca mocnosť. 
 Česko-slovenské formácie na vojenské účely sa nachádzajú v súčasnosti 
na talianskom fronte, 
na západnom fronte
v Rusku.
 Obe prvé skupiny sú bojové alebo propagačné jednotky, ktorých rak[úsko].-
uh.[orskí] štátni príslušníci, prebehlíci, dezertéri a zjednaní (najímaní) rak[úsko].-
uh. uh[orskí] zajatci potom tiež americkí, talianski atď. štátni príslušníci hovoriaci 
slovanskými jazykmi.  Náš vzťah voči tejto skupine je úplne jasný.-
 Veľké skupiny Čecho-Slovákov operujúce vo východnom Rusku a západnej 
Sibíri sú celkom pestré. Základ tvoria v každom prípade tie dve rusko-české divízie, 
ktoré – pozostávajúce z rak.[úsko]-uh.[orských] štátnych príslušníkov –  bojovali proti nám 
v 1917  v bitke pri Zborove11. Pri príležitosti vpochodovania spojeneckých jednotiek na 
Ukrajinu blízko Kyjeva tu boli ešte raz situované a rozptýlené. Časti týchto divízií však 
boli – v procese odchodu cez Vladivostok12 do Francúzska,  na základe zákazu sovietskej 
vlády zadržané a vyložené z vagónov. Na základe toho sa pridali k politickým oponentom 
súčasnej boľševickej vlády, kde predstavovali hlavnú silu. V týchto jednotkách sa 
vyskytovali aj zajatci slovanskej a rumunskej národnosti (odhadom 300 000 mužov, z toho 
asi 1/6 rak.- uhorskí).
 Táto uvedená veľká a falošná „česko-slovenská“ skupina nebojuje proti spojeným 
Centrálnym mocnostiam,  ale proti ruskej boľševickej vláde. Zahŕňa predovšetkým 
politických oponentov terajšej vedúcej ruskej strany. Podľa ich zloženia a názoru by mala 
byť skupina preto označovaná ako „protirevolucionári“ alebo antiboľševici. – 
 Toto premenovanie sa javí veľmi dôležité. Nielen preto, že výraz „Čecho-Slováci“ 
vrhá nepriaznivé svetlo na vnútorné pomery monarchie –  ako otčinu Čechov a Slovákov, 
ale oddelenie veľkej skupiny v Rusku zo všeobecne používaného označenia, naše 
správanie v česko-slovenskej otázke významne uľahčí. 
 Hlavné velenie armády zamýšľa začať vysvetľovať túto otázku vo vyššie 
uvedenom zmysle prostredníctvom tlače, žiada ale predtým o čo najskoršie zaujatie 
stanoviska (najneskôr do 27. t.[ohoto] m.[esiaca])
 
11 Bitka pri Zborove sa odohrala 2. 7. 1917 v rámci ofenzívy ruskej armády. Československá strelecká brigáda 
zaradená do ruského 49. zboru 11. armády prevzala 6,5 km dlhý frontový úsek pri Zborove na Ukrajine. Tu  
2. 7. 1917 prelomila nepriateľskú obranu a prenikla do hĺbky 5 km. 
12 Na území dnešného Ruska. 
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Rozdelenie: c.[isárske] a k.[ráľovské] min.[isterstvo] zahraničných vecí, c.[isársky] a k.
[ráľovský] minister vojny, c.[isársko]- k.[ráľovský], k.[ráľovsko]-u.[horský] ministerský 
predseda, potom na vyrozumenie v[ojnový] t.[lačový] s.[tan].                                                                                  

Arz13   go.14

K. u. k. Armeeoberkommando.                                             Nachrichtenabteilung.
NA. Nr. 24.295.
Tchecho-Slowaken.
Bezug: Op. Geh. Nr. 1882 v. 1918. 
   
An
Die Op. Abt. Des k. u k. AOK.

Standort, am 27. September 1918. 

 Auch nach hierstelliger Ansicht entspricht die Bezeichnung der
im Osten hauptsächlich gegen die Bolschewiken kämpfenden Formationen
mit dem Ausdrucke „Tschechoslovaken“ heute nicht mehr den tatsächli- 
chem Verhältnissen. Er ist nur historisch zu erklären, indem die frü-
heren tschechoslovakischen Freiwilligenformationen den Stamm dieser Trup-
pen bilden. Von diesem  Standpunkt aus läβt sich daher gegen eine Ab- 
änderung dieser tatsächlich unrichtigen Bezeichnung keine Einwendung
erheben, umsomehr, als bereits öfter in der Presse ausgeführt wurde, daβ
die Tschechoslovaken nur den kleineren Teil der im Osten gegen die Bol- 
schewiken kämpfenden Truppen bilden. Auch der deutschen Reichskanzler
Graf Hertling hat in seiner letzten, im deustchen Reichstag gehaltenen
Rede (siehe die Tageszeitungen vom 25.9.) sich in diesem Sinn geäuβert.
 Was jedoch die an diese Umbenennung hinsichtlich unserer inner- 
politische Lage anknüpfend Schluβfolgerungen anbelangt, so darf nicht
übersehen werden, daβ die Tschechoslovaken trotz ihrer geringen Anzahl
doch in all diesen Kämpfen die fȕhrende Rolle spielen und daβ sich die – 
          Kämpfe derzeit nur deshalb gegen die Bolschewiken richten, weil man
Nein !15 in den Bolschewiken die Zentralmächte zu treffen sucht. Aus ganz den-
selben Grȕnden kämfne die Tschechoslovaken, wie erinnerlich, in den
ersten Zeiten der russischen Revolution an Seite verschiedener sich
gegenseitig bekämpfenden Revolutionsparteien, wobei sie sich nur von
dem Standpunkt leiten lieβen, daβ die betreffende Partei gegen die Zen-
tralmächte auftrete. So hielten sie zuerst mit Kornilow, dann mit Ke- 
renskij , mit der ukrainischen Regierung und schlieβlich auch eine Zeit
lang selbst mit den Zentralmächten Frieden schloβ. Auch das Eintreten

13  Arthur slobodný pán Arz von Straußenbur (16. 6. 1857 – 1. 7. 1935) – rakúsko-uhorský generálplukovník, 
od roku 1917 posledný rakúsko-uhorský náčelník generálneho štábu. 
14 G[enerál].p[lukovník] – Vlastnoručný podpis. 
15 Dopísané ceruzou. 
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Japans fȕr die Tschechoslovaken zeigt, welche Bedeutung es ihrer Anteil 
nahme an diesen Kämpfen beimiβt.
  Eine Besserung wäre nur dann zu erwarten, wenn auch an der West- 
front die Tschechoslovaken vom Schauplatzder Kämpfe verschwinden wȕr- 
den. Ansonsten ist zwischen den beiden Fronten in dieser Beziehung kein
Wesentlicher Unterschied , denn genau so wie an der Westfront, bilden
auch an der Ostfront die Tschechoslovaken nur einen Bruchteil der Kämp- 
Nein !16 -fenden zu Propagandazwecken. Es kann jedoch keinem Zweifel unterliegen, 
daβ die an der Seite der Entente in Sibirien unmittelbar zwar gegen
die Bolschewiki, mittelbar aber gegen uns kämpfenden eigenen Staatsan-
Nein !17 -gehörige sich wohl derselben strafbaren Handlungsweise schuldig ma-
chen wo die an der Westfront direkten gegen uns und unsere Bundes-
genossen kämpfenden ö.u. ung. Staatsbürger. 
  Aus diesen Gründen ist kaum ze erwarten, dadiese Umbenen- 
nungen unser Verhalten in der tschechoslovakischen Frage erleichtert
würde . Es muβ im gegenteil der Befürchtung raum gegeben werden, daβ
wohl zweifellos sich an diese Umbenennung in der Öffentlichkeit eine
unerwünschte Diskussion anknȕpfen wird. Auch erscheint es nicht ausge-
schlossen, daβ von tschechischer Seite auf Grund dieser Umbenennung
die Behauptung aufgestellt wird, es nähmen überhaupt keine Tschecho-
Nein !18 -slovaken an den Kämpfen an der Ostfront gegen uns teil, was den wahren
Verhältnissen gewiβ nicht entspricht. 
  Schlieβlich sei noch bemerkt, daβ die geplante Umbenennung ihren
Zweck verfehlt, solange die feindliche wie die neutrale Presse (insbes.
die russische) sich des Ausdruckes „Tschechoslovaken“  – siehe deren
Radioberichte – bedient. Die Űbernahme dieser Bezeichnung durch unsere 
Presse ist dann wohl schwer zu vermeiden. Wohl wäre ein wiederholter
Hinweis in der Presse auf die Art der Zusammensetzung der im Osten
Kämpfenden „tschechoslovaken“ Truppen, wie es bereits mehrfach ge-
schah, sicherlich von Nutzen. 

                                                                       [........................]19

Strojopis. 
Zdroj: ÖSTA – KA, f. Armeeoberkommando, Op. Abteilung, Op. Geh. Akten, k. 474. 

16 Dopísané ceruzou. 
17 Dopísané ceruzou. 
18 Dopísané ceruzou.
19 Nečitateľný podpis. 
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C.[isárske] a k.[ráľovské] hlavné velenie armády                Spravodajské oddelenie
Sprav.[odajské] č.[íslo] 24.295.
Čecho-Slováci
Pridelenie: 
Op.[eračné]taj.[né] čís.[lo] 1882 z 1918.

                                               Pre

                             Op.[eračné] Odd.[elenie] c. a k. VVA20

V posádke 27. septembra 1918.

Aj podľa tunajšej mienky dnes už nezodpovedá označenie formácií bojujúcich na 
východe, najmä proti boľševikom, pojmom „Čechoslováci“ skutočným pomerom. 
Vysvetliť sa to dá iba historicky, pretože kedysi tvorili československé dobrovoľnícke 
jednotky základ týchto jednotiek. Z tohto hľadiska sa preto proti zmene tohto 
pomenovania skutočne nedá nič namietať, o to viac, keď sa v tlači často uvádzalo, že 
Čechoslováci tvoria iba malú časť jednotiek bojujúcich na východe proti boľševikom. 
Aj nemecký ríšsky kancelár gróf Hertling21 sa vo svojom poslednom prejave v ríšskom 
sneme vyjadril v tomto zmysle (pozri tlač z 25. 9.22). 
Čo sa týka tohto premenovania vzhľadom na konečné dôsledky našej vnútorno-politickej 
situácie nesmie byť zreteľné, že Čechoslováci napriek ich malému počtu majú v týchto 
bojoch vedúce postavenie, a tieto boje vedú proti boľševikom len preto, že sa medzi

Nie!23            boľševikmi snažia stretnúť s Centrálnymi mocnosťami. Z tých dôvodov                        
bojovali Čechoslováci – ako si pamätáme, na začiatku ruskej revolúcie, na strane 
rôznych vzájomne bojujúcich revolučných strán. Pritom ich cieľom bolo, aby príslušná 
strana vystúpila proti Centrálnym mocnostiam. Najskôr držali s Kornilovom24, potom 
s Kerenským25, s ukrajinskou vládou a nakoniec aj určitý čas samostatne s boľševikmi 
na Ukrajine, keď vláda tejto krajiny uzatvorila mier s Centrálnymi mocnosťami. Aj 
vystúpenie Japonska za Čechoslovákov ukazuje, aký význam sa prikladá ich účasti 
v týchto bojoch. Zlepšenie by sa dalo očakávať, keby zmizli Čechoslováci aj na 
západnom fronte z bojiska. Inak nie je medzi týmito dvomi frontmi v tomto ohľade 
nijaký zásadný rozdiel, pretože Čechoslováci tak ako na západnom fronte tvoria aj na 
východnom fronte iba zlomok bojujúcich za účelom propagandy.

Nie!26         Je nepochybné, že naši štátni príslušníci síce priamo bojujú proti boľševikom,  
       nepriamo ale proti nám. Tým sa dopúšťajú trestného skutku ako rak.[akúsko] a uh. [orskí]       
       občania bojujúci bezprostredne proti nám na západnom fronte.

Z týchto dôvodov ťažko očakávať, že sa premenovaním naše správanie sa  
v československej otázke zľahčí. Naopak, existuje priestor na obavu, že sa toto 

20 Hlavné velenie armády.
21 Hertling Georg von (1843 – 1919) – nemecký ríšsky kancelár v rokoch 1917 – 1918. 
22 1918. 
23 K textu dopísané ceruzou slovo nie. 
24 Kornilov Lavr Georgijevič, generál (1870 – 1918) – ruský cársky a neskôr bielogvardejský generál. 
25  Kerenský Alexandr Fiodorovič (1881 – 1970) – ruský právnik, druhý predseda ruskej dočasnej vlády 
v roku 1917. 
26 K textu dopísané ceruzou slovo nie. 
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premenovanie stretne u verejnosti s neželanou diskusiou. Nie je vylúčené, že tvrdenie, 
že na východnom fronte sa  bojov proti nám nezúčastnili žiadni Čechoslováci, určite 
nezodpovedá tamojším okolnostiam. 

Nie!27    Nakoniec treba poznamenať, že plánované premenovanie sa minie                                   
účelu, pokiaľ nepriateľská ako aj neutrálna tlač (predovšetkým ruská) bude používať 
výraz „Čechoslováci“ – pozri ich rádiodepeše. Prevzatiu tohto označenia našou tlačou sa 
potom bude dať zabrániť len ťažko. Určite užitočné by preto bolo opakovane poukázať 
v tlači na typ zloženia na východe bojujúcich „československých“ jednotiek, ako sa už 
viackrát stalo

                                                          Nečitateľný podpis. 

 

 
1. Oktober 1918.

                                                 Alle
 
 Die in Ostruβand und in Sibirien gegen Bolschewiki kämpfenden
Kräfte werden in verkennung der tatsächlichen Verhältinisse fast all-
gemein als „Tschechoslovaken“ bezeichnet. Hiedurch wird in der
ȍffentlichen Meinung der Glauben erweckt, daβ zum mindesten des Gros
dieser Kräfte aus Angehȍrigen der Monarchie besteht. Dies ist keines-
wegs der Fall. Die gegen die Bolschewiki kämpfenden Kräfte setzen sich aus
ganz verschiedenartigen Truppen zusammen [...]28. Es kämpfen dort
Ural – und Orenburgenkasaken unter Dutow, die Samarer Volksarmee, die
Armee der provisorischen Regierung von Sibirien in Omsk, Truppen
des Generals Semjenow, örtliche Milizen der Weiβgardisten, dann die
sogenannten „tschechoslovakischen Truppen“ und Abteilungen der Entente. 
Diese Kräfte dürften zusammen etwa 300.000 Mann betragen, von denen 
Kaum ein Sechstel aus Angehȍrigen der Monarchie besteht. 
 Den Stamm bildeten allerdings jene zwei Divisionen, die in Ruβland
aus österr. – ung. Kriegsgefangenen zusammengestellt wurde und in den
Kämpfen bei Zborow 1917 die Waffen gegen uns fȕhrten. Sie wurden
gelegentlich des Einmarches ver Verbündeten in die Ukraine nächst
Kiew nochmals zum Kämpfe gestellt und zersprengt. Teile dieser Di-
visionen waren im Begriffe, über Wladiwostok nach Frankreich abzu- 
gehen, sie waren länge der ganzen sibirischen Bahn von Pensa bis Wladiwo-
stock verteilt, ale sie mit der Sowjetregierung in Konflikt gerieten. 
Die Sowjetregierung ordnete die Einstellung der Abbeförderung und die
Entwaffung der Kontingente an. Die Tschechen wiedersetzten sich
mit den Waffen in der Hand. Infolge ihrer militärischen 
Überlegenheit über die Haufen der roten Armee [......]29 verfȕgung

27 K textu dopísané ceruzou slovo nie.
28 Nečitateľné slovo
29 Nečitateľné slovo.
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[........]30. Sie waren [.........]31 in der Lage, ihren Abtransport
an die Westfront zu erzwingen. Hiezu kam es nicht, da die Entente
ihre Verwendung in Rusβland zur Herstellung der Ostfront für wert- 
voller hielt. 
 Die in Ostruβland und Sibirien stehenden Kontingente bildeten 
den Kern aller antibolschewistischen Truppen. Um sie scharten sich
nach und nach alle politischen Gegner der Bolschewiki. 
 Nach der politischen Färbung und nach der Heimatszuständigkeit 
ist das politische und militärische Ziel dieser verschiedenartigen
Truppenteile ein anderes.
 Ein Bestreben ist allen gemeinsam: der Kampf gegen die Bolsche- 
wiki. 
 Ein kliener Teil der Tschechoslovaken – die Reste der beiden
Tschechoslowakischen Divisionen mit einigen Anhängern – streben
danach, eine neue militärische Ostfront gegen die Mittelmächte auf- 
zurichten. Er ist es, der die Rückwanderung unserer Kriegsgefangenen
aus Ostruβland und Sibirien erschwert. 
Eine groβe Zahl österr. Ung. Kriegsgefangene wurde durch
Drohungen, Not und Gewalt zum Eintritt in die Reihen der Tschecho- 
slovaken gezwungen, ohne deren Ziele zu verfolgen.
 Die gegenrevolutionären und antibolschewiken russischen
Elemente sind lediglich darauf bedacht, der Sturz der Bolscheviki
herbeizuführen und dadurch zunächst in den besetzten Gebieten, in
der Folge in ganz Ruβland geordnete Zustände nach ihrer politischen Richtung 
herbeizuführen.
 Der Entente ist as deren gelegen, eine neue militärische und
Wirtschaftliche Ostfront gegen die Mittelmächte aufzurichten. 
Ententetruppen, Ententeagenten und die Ententepresse sind
Unaugesetzt tätig, die Durchfȕhrung dieser Maβregel
In Aussicht zu stellen. Bei der groβen Kriegemüdigkeit des
Russischen Volkes und bei den gegensätzlichen Zielen des Groβ-
teiles der gegenrevolutionären Kontingente, die zu einem Kämpfe
Gegen die Zentralmächte nicht gewillt sind, erscheint die
Wiederaufrichtung der Ostfront vorläufig ausgeschlossen. 
 Die in der Öffentlichkeit verbreitete Anschauung über die
Tschechoslovaken bedarf sonach in mancher Beziehung siner Be-
richtung. Tatsächlich stellen die Tschechoslovaken nur einen
Bruchteil der ant. Bolschewistischen Kräfte dar. Die [......]32 Be- 
wegung ist [.........]33 eine rein russisch – nationale, die die Tschechen fȕr ihre
Ziele ausnützt.
 Des Bestreben, das politische Anzehen der Monarchie zu schä-
digen, ist fȕr die Entente für die Beibehaltung des Ausdruckes
„Tschechoslovakische Front“ maβgebend. Anderseits war auch die
Sowjetregierung bis vor kurzem bestrebt, dem eigenen und dem

30 Nečitateľné slovo.
31 Nečitateľné slovo.
32 Nečitateľné slovo.
33 Nečitateľné slovo. 
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Ausland gegenüber zu verheimlichen, daβ es sich um eine russisch – 
Nationale Bewergung handle. Erst in jüngster Zeit lieβ sie die
Bezeichnung „Tschechoslovakische Front“ fallen und nennt sie
Nach den geographischen Namen „Wolga  - , Kama - , Ural - , unbd Baikal-
Ussurifront"oder allgemein „gegenrevolutionäre Front.“
 Die antibolschewitsischen Kräfte selbst bezeichnen ihre Front 
als „Front der Konstituante“ und keinenswege als„Tschechoslova-
kischen Front".
                                         ------------------------

 In unserem Interesse scheint es mir gelegen, die Öffentlichkeit
in der Monarchie als auch in den Ländernder Verbündeten und im
Auslande über die tatsachlichen Verhältnisse aufzuklären. 
Insbesonders sollte unsere Presse den bisher gebräuchten Ausdruck
„Tschechoslovakischen Front“ fallen lassen und hiefȕhr „anti-
bolschewistische Front" oder „Gegenrevolutionäre Front“ schreiben, 
weitere sich gleichfalls der in den bolschewistischen Heeresberichten
gebrauchten geografischen Bezeichnung der Fronten bedienen.
 Ich stelle dieses Ersuchen an das k. u. k. Ministerium des Äuβeren, 
den k. k. und k. u. Ministrepräsidenten und an die militärischen Minister. 
 
7
 

Dem KPQ zur Durchfȕhrung. 

Strojopis. 
Zdroj: Kriegsarchiv Viedeň, Armeeoberkommando, Op. Abteilung, Op. Geh. Akten, k. 475. 

1. októbra 1918.  

Všetkým

 Sily bojujúce vo východnom Rusku a na Sibíri proti boľševikom boli v mylnej 
predstave o skutočných pomeroch takmer všeobecne označené ako „československé“. 
Tým sa vzbudil verejný názor, že aspoň väčšina tejto sily pozostáva z príslušníkov 
monarchie. V žiadnom prípade to tak nie je. Sily bojujúce proti boľševikom sú zložené 
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z úplne rôznorodých jednotiek. Bojujú tam uralskí a orenburskí kozáci34 pod Dutowom35, 
samarská ľudová armáda, armáda provizórnej vlády na Sibíri v Omsku36, jednotky generála 
Semjonowa37, miestne milície bielogvardejcov38, potom takzvané „československé jednotky“ 
a potom útvary Dohody. Tieto sily by mali spolu činiť okolo 300 000 mužov, z ktorých sotva 
jedna šestina pozostáva z príslušníkov monarchie. 
Základ tvoria však tie dve divízie, ktoré boli zostavené v Rusku z rak.[akúsko]-uhor.[ských] 
zajatcov a bojovali proti nám pri Zborove v roku 1917. Pri príležitosti vpochodovania 
spojencov na Ukrajinu boli ešte raz postavené do boja pri Kyjeve a rozohnané Časti týchto 
divízií sa chystali odísť cez Vladivostok39 do Francúzska. Po tom, čo sa dostali do konfliktu 
so sovietskou vládou, boli rozptýlené pozdĺž celej sibírskej magistrály od Penzy40 po 
Vladivostok. Sovietska vláda nariadila prijatie požiadaviek a odzbrojenie kontingentov. 
Česi sa vzopreli so zbraňou v ruke. V dôsledku ich vojenskej prevahy nad húfmi Červenej 
armády nariadenie nebolo možné vykonať. Boli v situácii, keď si mohli vynútiť odchod na 
západný front. Nestalo sa tak, pretože Dohoda považovala za cennejšie ich využitie v Rusku 
na vytvorenie východného frontu. Kontingenty nachádzajúce sa vo východnom Rusku a na 
Sibíri tvoria jadro všetkých antiboľševických jednotiek. Okolo nich sa postupne zoskupovali 
všetci politickí protivníci boľševikov. 
 Podľa politického zafarbenia a podľa štátnej príslušnosti sú politické a vojenské 
ciele týchto rôznorodých vojenských útvarov rôzne. 
 Snaha všetkých je rovnaká: boj proti boľševikom. 
 Malá časť Čechoslovákov – zvyšok oboch československých divízií s vlastnými 
prívržencami  – sa usiluje vytvoriť nový vojenský východný front proti Centrálnym 
mocnostiam. To je to, čo brzdí návrat našich zajatcov z východného Ruska. 
 Veľký počet rak.[akúsko]-uh.[orských] zajatcov bol prinútený hrozbami, biedou 
a násilím vstúpiť do radov Čechoslovákov bez sledovania ich cieľov. 
 Antirevolučné a antiboľševické ruské elementy majú na zreteli privodiť zvrhnutie 
boľševikov. Tým by najskôr na okupovaných územiach a potom v celom Rusku nastala 
situácia podľa ich politického smerovania. Dohoda by chcela zriadiť nový vojenský 
a hospodársky východný front proti Centrálnym mocnostiam. Jednotky Dohody, agenti 
Dohody a dohodová tlač sú nepretržite činní, aby mohli vykonať opatrenia v tomto smere. 
Pri veľkej vojenskej vyspelosti ruského národa a pri odporujúcich si cieľoch veľkej časti 
antirevolučných kontingentov, ktoré nie sú ochotné bojovať proti Centrálnym mocnostiam, 
zdá sa byť znovuzriadenie východného frontu predbežne vylúčené. 
 Na verejnosti rozšírený názor na Čechoslovákov potrebuje preto v niektorých 
ohľadoch úpravy. V skutočnosti tvoria Čechoslováci iba zlomok antiboľševických síl. Hnutie 
je čisto rusko-národné, čo Česi využívajú na svoje ciele.  Snaha o poškodenie politickej 
reputácie monarchie je pre Dohodu rozhodujúca pri zachovaní výrazu „československý 
front“. Na druhej strane sa aj sovietska vláda donedávna usilovala skrývať pred svojimi 

34 V období od 16. do 19. storočia utvorili ruskí kozáci niekoľko centier. Najväčšie z nich boli na riekach Jaik, 

Don, Kubáň a Terek. Ďalšie významné kozácke vojská boli z okolia Astrachána a Orenburgu.
35  Dutov Alexander Iľjič (1879 – 1921), generálporučík – jeden z vodcov kozáckej kontrarevolúcie na Urale. 
36 Na území dnešného Ruska. 
37 Semjonov Grigorij Michajlovič (1890 – 1946) – vojenský veliteľ Bielej armády, za podpory Japoncov 
ovládal počas ruskej občianskej vojny oblasť Zabajkalska. 
38  Bielogvardejci – vojensko-politické hnutie sformované za účelom zvrhnutia moci boľševikov. 
39 Na území dnešného Ruska. 
40 Na území dnešného Ruska. 
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aj pred zahraničím, že ide o ruské národné hnutie. Ba nedávno upustila od výrazu 
„československý front“ a pomenovala ho podľa geografického názvu „Volga-, Kama-, Ural 
a Bajkal-Ussurifront“ alebo všeobecne „antirevolučný front“. 
Antiboľševické sily samé označujú svoj front ako „front spojencov“ a v žiadnom prípade 
ako „Československý front“. 
 Je v našom záujme objasniť verejnosti v monarchii ako aj v krajinách spojencov 
a v zahraničí skutočné okolnosti. Naša tlač by mala predovšetkým upustiť od predtým 
používaného výrazu československý front a namiesto toho písať antiboľševický front 
alebo kontrarevolučný front, ako aj používať geografické pomenovania pre fronty použité 
v správach boľševickej armády. 
 Dávam túto žiadosť na c.[isárske] a k.[ráľovské] ministerstvo zahraničných 
vecí, pre c.[isársko]-k.[ráľovského] a k.[ráľovsko]-u.[horského] ministerského predsedu 
a ministrom armády. 

Na realizáciu vojnovému tlačovému stanu. 
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RECENZIE
FERRANTI, Lamberto. ČESKOSLOVENSKO 1919 – OSLOBODENIE SLOVENSKA 
Z MAĎARSKEJ NADVLÁDY. Brezová pod Bradlom : Spoločnosť Milana Rastislava 
Štefánika, 2020, 197 s.

Ferranti približuje záverečnú víťaznú ofenzívu spojených amerických, anglických, 
česko-slovenských, austrálskych, belgických, portugalských a kanadských jednotiek 
od júla 1918 na talianskom, francúzskom a belgickom fronte až po prímerie s Rakúsko-
Uhorskom 4. novembra 1918 a s Nemeckom 11. novembra 1918, ako aj etapy ustanovovania 
Československej vlády a vyhlásenia ČSR dňa 28. októbra 1918 s prepojením na Martinskú 
deklaráciu 30. októbra 1918. Líči  územné problémy novo ustanovenej ČSR v pohraničných 
oblastiach s nemeckými, poľskými a maďarskými komunitami, ktoré vláda riešila najmä 
metódou „hotových riešení“ ( fait accompli) ich vojenským obsadením a až dodatočnou 
diplomatickou arbitrážou. 

Na mierovej konferencii čs. delegácia, najmä minister zahraničných veci ČSR Beneš, 
presadzovala prehnané územné požiadavky, ako koridor medzi ČSR a budúcou Juhosláviou 
(od Bratislavy cez okrajové územia Rakúska a Maďarska po Jadran), pričom neúmerne 
podporovala juhoslovanské požiadavky, vrátane prístavu Terst, na úkor talianskych. 
Francúzsko to podporovalo na posilnenie svojej pozície v strednej Európe, kým Taliansko, 
v obave z juhoslovanskej expanzie, sa dostalo do ostrého rozporu s čs. delegáciou a začalo 
uvažovať o novom spojenectve, dokonca aj s Maďarskom a Rakúskom. 

Nakoľko ČSR ešte nemala armádu, bola potrebná repatriácia čs. jednotiek najmä 
z Talianska a Francúzska. Napriek uvedeným nezhodám poskytlo Taliansko najrozsiahlejšiu 
pomoc ČSR tisíckami vagónov s čs. vojskom z Talianska, dovedna okolo 85 000 vojakov, 
aj s troma čs. divíziami z Francúzska, vojenským materiálom, potravinami, s tisíckami 
nákladných áut Fiat a Lancia cez vyše 1 000 km ešte chaotického územia. Čs. jednotkám 
presúvaným od 16. decembra 1918 z Talianska velil gen. Piccione, veliteľ talianskej 
misie. Beneš, napriek rozporom s Talianskom a v snahe udržať poskytovanie vojenskej 
a materiálnej pomoci, zaručil Talianom, avšak iba ústne bez právneho zakotvenia, 
že Piccione nebude podliehať inému veleniu. Avšak zaručil Francúzom písomnými 
dohovormi z 26. januára 1919 a 18. februára 1919, že veliteľ francúzskej misie gen. Pellé 
bude vrchným veliteľom vojsk v ČSR, a to bez upovedomenia prezidenta Masaryka 
a ministra vojny Štefánika. Keď sa o tom pobúrení Taliani dozvedeli, Beneš sa vyhováral, 
že Piccione je vrchným veliteľom čs. vojska v Taliansku, avšak nie v ČSR. Rozhorčený 
Piccione hrozil ukončením misie, preto Masaryk požiadal Štefánika o riešenie konfliktu. 
Ten to obratne vyriešil tak, že Pellé, predstaviteľ vrchného velenia Spojencov, velil vojskám 
v ČSR, avšak Piccione podliehal priamo vláde ČSR a velil na území východne od rieky 
Moravy, no nakoľko už prakticky splnil misiu pomoci ČSR, jeho misia sa onedlho mala 
skončiť. Štefánik, na rozdiel od Beneša, sa usiloval o vyvážený postoj k juhoslovanským 
aj k talianskym požiadavkám na mierovej konferencii, čo bol hlavný dôvod jeho roztržky 
s Benešom. Masaryk usiloval zmierniť Piccioneho sklamanie tým, že mu udelil čestnú 
hodnosť čs. generála. 

Autor opisuje výzbroj a zostavu čs. vojska a jeho spoločnú ofenzívu s francúzskym, 
rumunským a srbským vojskom proti útoku Červenej armády Maďarskej republiky rád. 
Mala prevahu v počte aj vo výzbroji a začiatkom júna, aj v dôsledku odchodu talianskej misie, 
obsadila vyše polovice územia Slovenska. Konštatuje, že Taliansko poskytlo rozhodujúcu 
vojenskú a materiálu pomoc ČSR, avšak nedotiahlo to diplomaticky: nenástojením na 
písomnom záväzku Beneša o nezávislosti Piccioneho velenia, zastúpením v Prahe iba 
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na úrovni chargé d áffaires, kým Francúzsko sa etablovalo honosným veľvyslanectvom, 
a tiež slabou mediálnou a propagačnou kampaňou. 

Autor približuje „plán veľmocí, najmä Francúzska, vytvoriť Poľsko, Československo, 
Veľké Rumunsko a Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov“ na oslabenie a izoláciu 
Nemecka a ako hrádzu voči Rusku. V skutočnosti Francúzsko a ďalší Spojenci ešte  
v 1. štvrťroku 1918 nepočítali s rozpadom Rakúsko-Uhorska, ktoré považovali za 
bariéru voči Rusku. Bol to Štefánik, ktorý v nóte vláde Talianska 19. marca 1918 načrtol 
alianciu uvedených štátov, namiesto Rakúsko-Uhorska, ako bariéru voči nemeckej aj 
maďarskej expanzii, a túto ideu si postupne osvojili Spojenci. Jeho zámer finalizoval 
ďalší spoluzakladateľ ČSR Štefan Osuský v podobe Malej Dohody: únie ČSR, Juhoslávie 
a Rumunska. Ferranti uvádza, že vďaka československým komunitám v zahraničí sa 
vytvorili operačné orgány, ktoré sa zlúčili do Národnej rady česko-slovenských zemí 
v júni 1918. V skutočnosti to bol opäť Štefánik, ktorý presadil vo februári 1916, aby sa 
ustanovil strešný organ hnutia Národná rada, avšak nezávislý od krajanských orgánov. Na 
žiadosť Osuského dostala potom prívlastok česko-slovenská. 

Ferranti približuje dohovor medzi talianskym premiérom Orlandom a Štefánikom  
21. apríla 1918 ako základ pre formovanie vojenských útvarov z čs. zajatcov a ich nasadenie 
do boja po boku talianskych jednotiek. Neuvádza podstatný fakt, že tento dohovor umožnil, 
aby sa dovtedajšie légie zmenili na súčasť jednotnej čs. armády na spojeneckých frontoch, 
ako ju Štefánik presadil v dekréte zo 16. decembra 1917 vo Francúzsku. Nespomína ani 
to, že po prvý raz v dohovore vystupuje ako medzinárodný zmluvný partner Národná 
Rada Zemí Českých a Slovenských (na rozdiel od jednostranného dekrétu francúzskeho 
prezidenta). Autor neupozorňuje ani na prevratný význam článku č. 8 dohovoru o tom, že 
finančné náklady na čs. armádu poskytne Taliansko „ako pôžičku Česko-Slovenskému 
Národu vo forme národného dlhu“1. Týmto Taliansko (na rozdiel od Francúzska) de facto 
uznalo budúci česko-slovenský štát. Ešte podstatnejšie je to, o čom sa autor nezmieňuje, že 
obrovská materiálna a finančná pomoc Talianska čerstvo zrodenej ČSR sa odôvodňovala 
práve týmto článkom dohovoru medzi Orlandom a Štefánikom. 

Aj popri uvedených výhradách je Ferrantiho kniha významným prínosom pre poznanie 
historických súvislostí vzniku ČSR a samostatného Slovenska. 

                                                                                                Miroslav Musil

1 MUSIL, Miroslav. M. R. Štefánik a vznik Česko-Slovenska v dokumentoch piatich svetadielov. Brezová pod 
Bradlom - Martin : Spoločnosť M. R. Štefánika - Vyd. Matice slovenskej, 2020, s. 63.
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BIBLIOGRAFIA
SLOVENSKO A SLOVÁCI V ROKOCH DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY 

Výberová bibliografia publikovaných prác v rokoch 2010 – 2014 (1. časť)

BOŽENA ŠEĎOVÁ

Bibliografia je pokračovaním výberových bibliografií publikovaných v rokoch 2000/2001, 
2005 a 2012,  v ktorých bolo spracované obdobie 1990 – 1999, 2000 – 2004 a 2005 – 2009  slo-
venskej i zahraničnej vojenskej historiografie (uverejnené vo Vojenskej histórii, č. 3-4/2000, 
s. 149-168, č. 1/2001, s. 147-163, č. 3/2005, s. 133-159, a č. 4/2012, s. 137-185). Nadväzujú-
ca výberová bibliografia prináša bibliografický súpis pôvodných vedeckých a odborných 
prác, ako aj popularizačno-odbornej tvorby k problematike Slovenska a Slovákov v období  
druhej svetovej vojny, s primárnym zameraním na aspekty vojenské a vojenskopolitické, 
a dokumentuje výsledky, zameranie, ako aj určitý posun slovenskej a sčasti aj zahraničnej 
historiografie v skúmaní a spracovaní danej problematiky, prípadne aj jej popularizácii. 
Umožňuje tiež sledovať spracovanie určitých dielčích tém z rôznych aspektov a, naopak, 
zistiť, ktoré udalosti a problémy neboli v doterajšej odbornej literatúre tematizované. 

Bibliografia obsahuje základné informácie o monografiách, syntézach, mono- i polyte-
matických zborníkoch, vedeckých štúdiách, statiach, edíciách prameňov, odborných člán-
koch i memoároch. Viaceré drobné články sme zaradili v prípade, keď sú jednými z mála 
informačných zdrojov k danej osobnosti alebo problému. Výber nezahŕňa pamätnice, re-
cenzie, nekrológy, správy, kroniky, práce dokumentujúce umeleckú reflexiu vojnovej te-
matiky a protifašistickej rezistencie, zmienky o pamätníkoch vojnovým obetiam a pietnych 
miestach, opisy muzeálnych predmetov z 2. svetovej vojny a vojnovej techniky v muzeálnej 
starostlivosti. Podobne výber neobsahuje ani materiály didaktického a publicistického cha-
rakteru. 

Napriek súvislostiam daného vojnového obdobia s predchádzajúcou, vývojovo determinu-
júcou, etapou neboli do bibliografie začlenené príspevky týkajúce sa udalostí, ktoré sa odo-
hrali v kritickom roku 1938, počas autonómnej slovenskej existencie a začiatočného obdobia 
samostatného Slovenského štátu, keďže v roku 2019 bola publikovaná vo Vojenskej histórii 
samostatná bibliografia – Rok 1938 vo vojensko-politických súvislostiach vývoja v Česko-
slovensku v 30. rokoch 20. storočia (výberová bibliografia prác publikovaných v rokoch 2007 
– 2018, č. 1, s. 162-183). A napriek česko-slovenskej dejinnej previazanosti zase nemohli byť 
z dôvodu priestorových limitov zahrnuté mnohé biografie a spomienky českých osobností 
a práce týkajúce sa čs. protifašistického odboja. V problematike hospodárstva, spoločnosti, 
školstva, kultúry a podobne sme tiež museli postupovať veľmi selektívne. Priamo nadvä-
zujúce témy ako vojnové škody, osudy exponentov režimu, retribučná politika a prax, ako 
aj perzekúcie osobností západného odboja i mnohých ďalších sme taktiež nemohli zaradiť.  

Štúdie jednotlivých autorov v monotematických zborníkoch nie sú v bibliografii rozpiso-
vané samostatne, uvádzaný je len obsah zborníka. Štruktúru bibliografie tvoria širšie alebo 
užšie tematické skupiny, v rámci ktorých sú jednotlivé záznamy radené abecedne. V publi-
kačne početnejšie zastúpených skupinách sú predradené knižné publikácie a potom nasle-
dujú ostatné materiály. V prípade, že sa práca dotýka dvoch alebo viacerých tematických 
skupín, zaradili sme ju len do jednej prevažujúcej, alebo do poslednej časti bibliografie. 

Pri spracovaní výberovej bibliografie boli použité databázy, interné kartotéky a ďalšie 
sekundárne zdroje Vojenského historického ústavu, voľne dostupné internetové databá-
zy, Slovenská národná bibliografia, zoznamy použitej, odporúčanej a citovanej literatúry 
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v predmetných monografiách a ďalšie. Vzhľadom na nadštandardný rozsah práce sme ju 
museli rozdeliť do dvoch častí. Druhá časť – mapujúca predovšetkým čs. zahraničný vo-
jenský odboj, domácu slovenskú odbojovú aktivitu s vyvrcholením v SNP, bojovú činnosť 
na území Slovenska a priebeh oslobodzovania, protipovstalecké aktivity a nacistické repre-
sálie, vojnové biografie, spomienky a podobne – bude publikovaná v nasledujúcom čísle 
Vojenskej histórie.  Bibliografia má výberový charakter, avšak v prípade, že sme opomenuli 
nejaké zásadnejšie práce vydané v predmetnom období, vopred ďakujeme za upozornenie.  
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reg. ISBN 978-80-8085-938-1. 
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1945. Bratislava : Literárne informačné cen-
trum, 2012, 367 s. : fotogr., lit., reg.. ISBN 
978-80-8119-055-1.  
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bářová, Petra. Bratislava : Kalligram, 2011. 
- 382 s. ISBN 978-80-8010-557-1.  

Mičev, Stanislav a kol.: V perimetri za-
meriavača : Kapitoly z dejín Slovenska 
v druhej svetovej vojne, venované k 70. na-
rodeninám PaedDr. Jána Stanislava, CSc. 
Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2012, 302 
s. : lit. a pram., reg. ISBN 978-80-89514-06-
9. Obsah: Fremal, Karol: Miesto a význam 
PaedDr. Jána Stanislava, CSc. v historio-
grafii slovenského hnutia odporu v rokoch 
druhej svetovej vojny, s. 7-18; Kamenec, 
Ivan: Niekoľko poznámok k reflexii sloven-
ských dejín z rokov 1938 – 1945 v historio-

grafii a v spoločnosti, s. 19-33; Bystric-
ký, Valerián: Cesta Jozefa Tisa do Berlína  
13. – 14. marca 1939, s. 34-64; Michálek, 
Slavomír: Osud československého menové-
ho zlata (náčrt problematiky od roku 1939 po 
vznik „zlatej“ tripartitnej komisie), s. 65-87; 
Korim, Vojtech: Základné kontexty ilegál-
nych odbojových aktivít, s. 88-99; Mičev, 
Stanislav: Slováci v zajateckých táboroch 
NKVD 1939 – 1956. (Etapy formovania 
Hlavnej správy vojnových zajatcov a in-
ternovaných Ľudového komisariátu vnútra 
ZSSR, s. 100-120; Uhrin, Marian: K proble-
matike využitia pevnostného a opevňovacie-
ho materiálu slovenskou armádou v rokoch 
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ANOTÁCIE, GLOSY

DROBŇÁK, Martin – TURIK, Radoslav 
– SZABÓ, Viktor (zost.). SLOVENSKO 
A PRVÁ SVETOVÁ VOJNA II. ZBORNÍK 
PRÍSPEVKOV Z MEDZINÁRODNEJ 
KONFERENCIE. Humenné : Klub vojen-
skej histórie Beskydy, 2019, 352 s. ISBN 
978-80-973444-1-2.

Klub vojenskej histórie Beskydy sa od 
svojho vzniku v roku 2004 zameriaval na 
odkrývanie zabudnutnej kapitoly sloven-
ských dejín – prvej svetovej vojny, ktorá na 
prelome rokov 1914 až 1915 zasiahla územie 
dnešného severovýchodného Slovenska. 
Samozrejme, výskumných tém bolo  príliš 
veľa, keďže obdobie Veľkej vojny v sloven-
skej vojenskej historiografii veľmi nerezono-
valo. A tak sa partia nadšencov podujala na 
archívny výskum a identifikáciu cintorínov 
a pietnych miest z obdobia prvej svetovej 
vojny priamo v teréne v okresoch Humen-
né, Snina, Medzilaborce, Svidník, Stropkov 
a Bardejov. Žalostný stav pietnych miest, na 
ktorom vedľa seba spočinuli príslušníci ra-
kúsko-uhorskej, ruskej i nemeckej armády, 
členov občianskeho združenia ešte viac ak-
tivizoval v ich činnosti. Počas svojej už viac 
ako 15-ročnej histórie realizovali archívny 
a terénny výskum, rekonštrukciu vojnových 
cintorínov, organizovali dobrovoľnícke bri-
gády, turistické pochody, diskusie, besedy 
či ukážky bojovej činnosti pre širokú verej-
nosť. Nezostalo len pri popularizácii vojen-
ských dejín. Množstvo archívneho materiálu 
a cenných poznatkov sa členovia klubu roz-
hodli pravidelne spracúvať do tematických 
monografií, zborníkov a príspevkov v od-
borných i populárno-náučných časopisoch.

Jedným z posledných výstupov je aj 
zborník s názvom Slovensko a prvá svetová 
vojna. II., tvorený odbornými príspevkami 
historikov zo Slovenska, Česka, Poľska, 
Maďarska a Ukrajiny. Publikované práce 

odzneli na už druhom ročníku medzinárod-
nej vedeckej konferencie konanej dňa 22. 
februára 2019 v priestoroch Štátnej vedec-
kej knižnice v Košiciach. O úspechu konfe-
rencie svedčí aj to, že na čitateľa čaká na 352 
stranách dovedna 23 odborných príspevkov, 
tematicky rozdelených do piatich samostat-
ných kapitol. Už tradične je najrozsiahlej-
šia časť zborníka  venovaná vojenským 
aspektom, ktoré neustále pútajú pozornosť 
nielen odbornej verejnosti. A oprávnene, 
keďže aj po rokoch sa v rodinných archí-
voch vynárajú fotografie, spomienky či 
hmotné predmety po predkoch bojujúcich 
v rakúsko-uhorskej armáde na pohraničí 
Uhorska a rakúskej Haliče. Historici nás 
prostredníctvom svojich príspevkov, ktoré 
mapujú bojové nasadenie konkrétnej vojen-
skej jednotky (rakúsko-uhorský IX. zbor, 
cisársky a kráľovský peší pluk č. 18, cisár-
sky a kráľovský peší pluk č. 71, honvédsky 
peší pluk č. 3, ruský XXIV. armádny zbor) 
či nasadenie jednotlivcov v uniforme ra-
kúsko-uhorskej monarchie (letecké operá-
cie rakúsko-uhorských letcov, nadporučík 
František Čík), postupne prevedú bojiskom 
v Karpatoch na prelome rokov 1914 až 1915, 
kde zomieralo i množstvo mužov z územia 
dnešného Slovenska. Druhá časť zborníka 
ponúka čitateľovi príspevky z oblasti hos-
podárstva, ekonomiky a society. Veď vojna 
sa netýkala len vojakov nasadených kdesi 
v hustých a snehom pokrytých karpatských 
lesoch, ale i ľudí obývajúcich vojnovú zónu, 
ktorú pretínala významná železničná trať 
Humenné – Medzilaborce – Łupków. Práve 
železnici a technike na nej jazdiacej sa ve-
nuje prvý príspevok. Vráťme sa však k oby-
vateľstvu, ktoré muselo nútene opustiť svo-
je domovy a utiecť pred hrôzami vojny do 
vnútrozemia monarchie. Príbytky, hospo-
dárske budovy či chrámy zostali napospas 
osudu rabujúcim vojskám. O to ťažší život 
čakal navrátivších obyvateľov, keď okrem 
toho, že stratili vo vojne svojho mužského 
príbuzného, museli nanovo budovať svoj 
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domov. Obe tieto témy sú zachytené v prí-
spevkoch o utečencoch z Haliče, respektíve 
o priamych a nepriamych dôsledkoch vojny 
na obec Ruská Kajňa. Pre súčasníka je po 
viac ako sto rokoch veľmi ťažké si predsta-
viť vojnové škody, ktoré bojujúce armády 
na našom území spôsobili. A preto je prí-
spevok analyzujúci Pamätný album Šariš-
skej župy s fotkami zdevastovaných budov 
a kostolov veľkým prínosom pre poznanie 
vojnových škôd. Koniec vojny všetci vítali, 
ale nastoľovanie nových pomerov v duchu 
formujúceho sa Československa ešte istý 
čas trvalo. S týmto „prelomovým“ obdobím 
úzko súvisí aj tzv. prešovská vzbura, ktorej 
priebeh a výsledky sú zachytené v posled-
nom príspevku tejto časti.

Bojujúce armády to neboli len jednoliate 
masy ľudí vykonávajúce príkazy nadriade-
ných vojenských elít, ale samostatne zmýš-
ľajúci a cítiaci jednotlivci. I napriek tomu, 
že sa vojaci od seba odlišovali etnicitou, 
konfesiou, sociálnym postavením či zamest-
naním, všetkých sa vojna dotkla. To, ako 
vojnu prežívali obyčajní vojaci sa dočítame 
v tretej časti zborníka, ktorá približuje život 
novinára a umelca Gézu Gyóniho a vojnové-
ho korešpondenta Aage Madelunga. Obaja 
vojnové udalosti zachytili vo svojej tvorbe. 
Prvý zmienený vo forme básní a ten druhý 
vo forme denníka. Ale osobitným prame-
ňom je dobová tlač, ktorá vplyvom cenzú-
ry uverejňovala len také články a správy 
z bojiska, ktoré oslavovali víťazstvá a hr-
dinské činy rakúsko-uhorských vojakov. Je 
zaujímavé komparovať dokumenty osobnej 
povahy práve s úradmi povolenou tlačou. 
Predposledná časť zborníka je venovaná 
vojnovým cintorínom a pamätníkom z prvej 
svetovej vojny, ktoré sú centrom výsku-
mu Klubu vojenskej histórie už viac ako 
15 rokov. I napriek intenzívnej výskumnej 
činnosti sa neustále darí nachádzať nové ar-
chívne pramene, dobové dokumenty či foto-
grafie pietnych miest. Nehovoriac o tom, že 
v posledných rokoch sa na vojnové cintoríny 

nepozerá len ako na pietne miesta, ale ako 
na potenciálny prvok v rozvoji cestovného 
ruchu. A tak sú koncipované aj príspevky. 
Väčšina z nich je venovaná cintorínom a na 
Slovensku pochovaným vojakom (cintorín 
vo Veľkrope, cintorín v Zábraní, cintorín 
v Užhorode, Slovinci – padlí a pochovaní 
na území Slovinska), a konkrétne sa jeden 
príspevok venuje práve prepojeniu pietnych 
miest a bojiska v Karpatoch s rozvojom 
cestovného ruchu v ekonomicky zaostalom 
regióne. Piata kapitola zborníka je zastú-
pená len jedným príspevkom, a to z oblasti 
archeológie. Kolektív autorov sa zameral 
na prieskum bojiska nad obcou Výrava. 
Výsledkom archeologického  výskumu je 
okrem početných hmotných nálezov aj iden-
tifikovanie zákopov a bojových línií. Na 
príklade tejto štúdie môžeme demonštrovať 
nevyhnutnú potrebu prepojenia vojenskej 
histórie s archeológiou.

   Matúš Burda

HRADSKÝ, Juraj – HABÁŇ, Pavel. ELO 
ŠÁNDOR. Zápisky z frontu.  Praha : Naše 
vojsko, 2020, 150 s., fotografie v texte, po-
užitá literatúra. ISBN 978-80-206-1901-3.

Elo Šándor, novinár a známy spisovateľ 
humoristických diel, predovšetkým trojdiel-
neho románu Sváko Ragan z Brezovej, sa 
zúčastnil ako rakúsko-uhorský vojak v bo-
joch prvej svetovej vojny na východnom 
fronte a potom v oblasti Bukoviny (dnes 
je súčasťou severného Rumunska a západ-
nej Ukrajiny), kde proti sebe bojovali rus-
ké a rakúsko-uhorské jednotky. Prvá časť 
knihy z pier vydavateľov J. Hradského a P. 
Habáňa (s. 33-84) prináša opis situácie v ra-
kúsko-uhorskej monarchii pred prvou sveto-
vou vojnou, rozbor príčin jej vypuknutia a aj 
jej dôsledky, ktoré čiastočne pretrvávajú až 
dodnes. Šándorov denník (s. 85-142) zachy-
táva jeho anabázu z Komárna cez Miškovec, 
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Níreďházu a zážitky z roku 1917, keď jeho 
autor mal len dvadsaťjeden rokov, ale bol už 
„starým mazákom“ a skúseným frontovým 
bojovníkom. Autentickosť textu a Šándorov 
štýl, ktorý vydavatelia v maximálnej miere 
zachovali, hoci text museli preložiť z nem-
činy, mu dáva veľkú dôveryhodnosť. Autor 
tu opisuje  už svoj štvrtý odchod na bojisko 
(po predchádzajúcich zraneniach a liečení), 
rôzne príhody a pomery vo vojsku, vrátane 
návštevy cisára Karola I. na fronte. Hoci je 
tento denník pomerne stručný a zachytáva 
len udalosti z roku 1917, bol písaný pre Šán-
dorovu priateľku Máriu Kľúčovskú z No-
vého Mesta nad Váhom, ktorej sa pisateľ 
snažil vylíčiť nielen svoj život vo vojsku 
a udalosti na fronte, ale aj mnohé detaily 
zo života svojich spolubojovníkov, a prob-
lémy, ktoré museli prekonávať – dlhé po-
chody, nedostatok stravy, ťažké hygienické 
podmienky v zákopoch a neustály zápas 
s nákazlivými ochoreniami a parazitmi, čo 
bola súčasť života v zákopoch. Vďaka Šán-
dorovým zápiskom sa majú čitatelia, ktorí 
vojnu nezažili, možnosť zoznámiť sa s tými 
ťažkými rokmi, ktoré prežívali generácie 
našich predkov na začiatku dvadsiateho 
storočia a názorne si pripomenúť, čo sa vte-
dy odohrávalo na bojiskách prvej svetovej 
vojny a aj v zázemí.

 Ferdinand Vrábel

DROBŇÁK, Martin et al. NIŽNÁ OL-
ŠAVA A PRVÁ SVETOVÁ VOJNA. PRE-
CHÁDZKY DEJINAMI NIŽNEJ OLŠAVY. 
Nižná Olšava : Martin Drobňák; Drobi – 
History & Tourism, 2020, 48 s. ISBN 978-
80-973833-0-5.

Mnoho záujemcov o udalosti prvej sve-
tovej vojny, ktorá na prelome rokov 1914 
a 1915 priamo zasiahla územie dnešného 
severovýchodného Slovenska, v súčasnosti 
aj vďaka dynamicky sa rozvíjajúcemu sa 

knižnému trhu má k dispozícii množstvo 
odborných či populárno-náučných publi-
kácií mapujúcich z rôznych uhlov pohľadu 
dianie v rokoch Veľkej vojny (1914 – 1918).  
Napriek možnostiam, ktoré sa laikom, ale 
i odborníkom, najmä z radu historikov, nú-
kajú, pri analýze obdobia rokov 1914 až 1915 
z pohľadu regionálnych dejín, narazíme na 
jeden závažný problém. Ten spočíva v ob-
sahovo chabom spracovaní jednak bojov 
medzi rakúsko-uhorskou, nemeckou a rus-
kou armádou na území vtedajšej Zemplín-
skej, Šarišskej i Užskej župy, ale i života 
v zázemí, kde sa obyvateľstvo muselo vy-
rovnať s nedostatkom mužskej pracovnej 
sily, potravín a ďalších pre život potreb-
ných komodít. Problematika prvej svetovej 
vojny sa v obecných monografiách zredu-
kovala len na prvé dni a týždne vojnového 
chaosu, ktorý sa začal smrťou následníka 
rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdi-
nanda d´Este a jeho manželky v Sarajeve 
a pokračoval vyhlásením najskôr čiastočnej 
a následne i všeobecnej mobilizácie, vyhlá-
sením vojny Srbsku a následným rukovaním 
mužov k vojenským posádkam a transportu 
na bojiská svetovej vojny. V lepších prípa-
doch sa dozvieme čosi o bojových operá- 
ciách alebo živote obyvateľov obce.

Cestu k náprave nepriaznivej situácie 
v oblasti výskumu prvej svetovej vojny 
z pohľadu mikrohistórie už niekoľko rokov 
ukazujú historici Klubu vojenskej histórie 
Beskydy, ktorí v roku 2020 vydali na prvý 
pohľad síce útlu, ale obsahovo veľmi cennú 
publikáciu venujúcu sa obci Nižná Olšava 
(dnes okres Stropkov) v rokoch Veľkej vojny. 
Možno by sa niekomu zdalo, že takáto práca 
má význam len na regionálnej úrovni, ale nie 
je tomu celkom tak, keďže kolektívna práca 
autorov Martina Drobňáka, Matúša Korbu, 
Viktora Szaboa a Radoslava Turika môže 
poslúžiť ako metodologické východisko pri 
výskume zabudnutnej a sčasti i prehliadanej 
dejinnej etapy pre ďalšie inštitúcie (múzeá, 
univerzity) a najmä obecné samosprávy.
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Predkladanú publikáciu by sme z obsa-
hového hľadiska mohli rozdeliť do troch 
tematických oblastí. Ak vynecháme základ-
né demografické a administratívno-správ-
ne údaje o vývoji obci na prelome 19. a 20. 
storočia, tak prvá časť sa venuje mužom 
z obce Nižná Olšava, ktorí rukovali k jed-
notkám rakúsko-uhorskej armády. Na tomto 
mieste musíme podotknúť, že autori sa pri 
spracúvaní zoznamu vojakov môžu opierať 
len o dobové historické pramene a doku-
menty štatistickej povahy (matriky padlých 
vojakov, úmrtné listy, Verlustliste atď.), kto-
ré nám však zachytávajú mužov padlých, 
ranených, zajatých či nezvestných, ale nie 
tých, čo vojnu prežili bez ujmy na fyzickom 
zdraví. Tento paradox nám teda bráni v zo-
stavení kompletného zoznamu všetkých na-
rukovaných z obce a teda počet 16 nemusí 
byť konečným. Ďalšou tematickou oblasťou 
výskumu, ktorú autori spracovali do pub-
likácie, je priebeh bojov na prelome rokov 
1914 až 1915 v okolí obce Nižná Olšava. 
Nejde len o všeobecne známe a často per-
traktované informácie o pohyboch jednotli-
vých zborov a následných stretoch vojakov 
na území vtedajšieho severovýchodného 
Uhorska. Práve naopak. Prostredníctvom 
dobových spomienok arcivojvodu Jozefa 
von Habsburga, príslušníkov Husárskeho 
pluku č. 7 či českého vojaka Ondřeja Kypra 
z cisárskeho a kráľovského pešieho pluku č. 
81 sa snažia ukázať perspektívu vojny z po-
hľadu vojakov, ktorých trápil nedostatok 
stravy, pitnej vody či ošatenia. A nielen to. 
Egodokumenty zachytávajú i vnútorný svet 
a emocionálne rozpoloženie vojakov. A po-
sledná časť je venovaná vojakom padlým 
v katastri obce Nižná Olšava, ktorí boli i po-
chovaní či už priamo v obci alebo okolí, ale 
exhumáciou boli ich ostatky prenesené na 
vojnový cintorín v obci Turany nad Onda-
vou (dnes okres Stropkov). To, že publikácia 
nemá len odborný vedecký charakter potvr-
dzuje aj množstvo vysvetľujúcich a doplňu-
júcich informácií o organizácii a štruktúre 

rakúsko-uhorskej armády, bojovej ceste 
cisárskeho a kráľovského pešieho pluku č. 
66, v ktorom väčšina mužov z obce Nižná 
Olšava bojovala, či účasti Slovákov v radoch 
rakúsko-uhorskej armády. Obyvateľov obce 
a rodákov poteší najmä detailný zoznam na-
rukovaných mužov z Nižnej Olšavy či do-
bové fotografie z obce a okolia. Historikov 
a záujemcov o vojenské dejiny zase poteší 
zoznam padlých vojakov v katastri obce, čo 
môže napomôcť pri rekonštrukcii cesty bo-
jových jednotiek, ktoré sa v okolí na prelo-
me rokov 1914 a 1915 pohybovali.

Význam tejto publikácie nespočíva teda 
len v odkrytí zabudnutej kapitoly obecných 
dejín, ale najmä ako vzor pre ostatné obec-
né samosprávy, ktoré majú záujem o po-
znanie svojej vlastnej histórie a budovanie 
historického povedomia, s čím úzko súvisí 
i pre obce taký prínosný rozvoj turistického 
ruchu.

  Matúš Burda

MACH, Jozef. MÔJ PAMÄTNÍK. Denník 
frontového vojaka z rokov 1915 – 1918. 
Veľké Leváre : Miloš Hric a občianske 
združenie Priatelia histórie Novohradu 
v spolupráci s obcou Veľké Leváre, 2020, 
153 s., fotografie v texte, obrazová prílo-
ha. ISBN 978-80-973390-3-6.

 Ešte stále sa objavujú nevydané rukopisy 
pamätí vojakov z prvej svetovej vojny  a tak 
je to aj so zápiskami Jozefa Macha (⁕1895), 
ktoré nám približujú jeho zážitky na rôz-
nych frontoch prvej svetovej vojny. Jeho 
pamätník nám približuje udalosti od sara-
jevského atentátu na následníka trónu až po 
jeho návrat domov v decembri 1918. Svoje 
zápisky písal pôvodne po nemecky, a do 
slovenčiny ho prepísal až v rokoch 1938 až 
1942 počas liečenia v Karlových Varoch 
a Korytnici. Pred vojnou absolvoval päť 
tried rímsko-katolíckeho gymnázia v Uhor-
skej Skalici a potom študoval vo Viedni na 
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Handelsakademie. Odtiaľ ho odviedli do 
armády a ako 21-ročný narukoval. Podro-
bil sa výcviku v Bratislave, potom v Trnave 
a Komárne. V apríli 1917 bol  príslušníkom 
72. cisársko-kráľovského pešieho pluku 
so sídlom v Bratislave (Prešporku). V Ko-
márne ho prevelili k 29. pešiemu pluku. 
Absolvoval výcvik na obsluhu guľometu 
a povýšili ho na slobodníka a po čase na 
desiatnika. Keďže dobre ovládal nemecký 
jazyk, pridelili ho do prápornej kancelárie, 
kde slúžil niekoľko mesiacov. Časom mu 
zverili aj práporové hospodárstvo. To boli 
pomerne dobré časy, lebo prápor choval aj 
ošípané a robil si domáce zabíjačky aj so 
všetkými špecialitami. Táto idylka však 
nemohla trvať dlho a tak sa s guľometným 
oddielom dostal v apríli 1917 z Komárna 
cez Debrecín na ruský front. Neskôr ho pre-
velili na taliansky front, kde sa zúčastnil 
v bojoch na Piave. Vo svojom denníku sa 
často zaoberá surovým chovaním niekto-
rých poddôstojníkov a ich zbytočným pre-
háňaním obyčajných vojakov. Tak raz v Ko-
márne dostali napríklad rozkaz oberať zo 
stromov padajúce lístie po jednom, pričom 
sa nesmelo protestovať, lebo za odmietnu-
tie rozkazu hrozili prísne tresty a neraz aj 
zastrelenie. Veľmi zaujímavý je opis nálad 
v rakúsko-uhorskom vojsku v novembri – 
decembri 1917 po boľševickej revolúcii, 
brataní sa s ruskými vojkami a nádejí po 
uzavretí prímeria a chýroch o mierových 
rokovaniach so Sovietskym Ruskom a Cen-
trálnymi  mocnosťami (s. 62-69). 

Veľmi zaujímavý je opis diverznej práce 
nemeckých vojakov medzi ruskými vojak-
mi. Vyzbrojení vodkou, cigaretami a leták-
mi prenikali v noci do ruských zákopov, kde 
šírili reči o konci vojny a podnecovali k po-
vstaniu proti dôstojníkom. Medzi vojakmi 
sa šírili zvesti nielen o konci vojny s Rus-
kom, ale aj nádeje o ukončení celej vojny 
a ich skorom návrate domov. Boli to však 
nádeje falošné, lebo vojna na iných fron-
toch pokračovala ďalej ešte takmer celý 

rok a jednotlivé časti rakúsko-uhorskej 
armády boli z ruského bojiska presúvané 
na tie úseky, kde sa bojovalo s Francúz-
mi, Angličanmi, Američanmi, Talianmi 
atď. Tak aj Jozef Mach bol už v polovici 
januára 1918 prevelený na taliansky front. 
Oproti Rusku to bola spočiatku príjemná 
zmena aj pokiaľ išlo o počasie a aj pokiaľ 
išlo o hygienické pomery a možnosti uby-
tovania. Po týždňoch v zákopoch a stodo-
lách, často aj bez slamy sa pisateľ denníka 
mohol zase dobre vyspať v posteli v čistých 
talianskych domácnostiach. Keďže bol 
vzdelaný v latinčine a nadaný na jazyky, 
skoro pochytil aj dostatočnú slovnú zásobu 
taliančiny a mohol sa rozprávať s domácim 
obyvateľstvom, čo mu získavalo u Talianov 
a, hlavne, Talianok sympatie. Začiatkom 
februára tu zažil aj návštevu cisára Karo-
la I. a vojenskú prehliadku cisára aj s jeho 
štábom a potom ich navštívil aj uhorský 
hlavný veliteľ, arciknieža Jozef. Uzavretie 
Brest-litovského mieru s Ruskom zažil ako 
účastník účtovníckeho kurzu a tam zažil aj 
nové polemiky o blížiacom sa konci vojny. 
Ale bol to ešte len začiatok marca 1918 a na 
talianskom fronte sa bojovalo až do začiat-
ku novembra. V máji sa mu podarilo dostať 
krátku dovolenku a navštíviť príbuzných vo 
Veľkých Levároch a v susedných obciach. 
Bola však pred ním ešte aj ofenzíva a ťaž-
ké boje na rieke Piave, pričom ho stále ob-
chádzalo zlé tušenie, že v Taliansku zloží 
svoje kosti. V júni 1918 sa prvý raz stretol 
aj s letákmi zhadzovanými z talianskych 
lietadiel Caproni v českom a slovenskom 
jazyku. V nich sa Česi a Slováci vyzývali 
na prebehnutie k Talianom a písalo sa tam 
aj o tom, že po vojne si vytvoria spoločný 
štát. Záverečné stránky spomienok opisujú 
poslednú taliansku ofenzívu a celkový roz-
klad rakúsko-uhorských jednotiek na tomto 
fronte. Domov sa Jozef Mach šťastne dostal 
2. decembra 1918.

Ferdinand Vrábel
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VÁLKA NEKONČÍ! Sborník příspěvků 
ze 7. mezinárodní konference Českoslo-
venské obce legionářské. Praha : Česko-
slovenská obec legionářská, 2020, 215 s., 
fotografie v texte, menný zoznam autorov. 
ISBN 978-80-87919-80-4.

V dňoch 22. – 23. novembra 2019 sa 
v Prahe v konferenčnej sále Hotelu Legie 
uskutočnila v poradí už siedma medziná-
rodná konferencia Československej obce 
legionárskej (ČsOL). Cyklus prednášok bol 
nazvaný „Vojna nekončí!“ s odkazom na 
sté výročie bojov za územnú integritu Čes-
ko-Slovenska.

 Program konferencie, na ktorej sa zú-
častnili ako českí historici, tak aj účastníci 
zo zahraničia – z Ruska, Srbska, Talianska 
i Slovenska. Témami jednotlivých referá-
tov boli záverečné boje československého 
dobrovoľníckeho vojska v Rusku,  historic-
ké aspekty vojenskej stabilizácie českoslo-
venského pohraničia v roku 1919, boje na 
Slovensku, sociálne postavenie legionárov 
a ďalšie témy. V úvodnom príspevku priblí-
žila Marie Neudorflová význam Masaryko-
vej knihy Nová Evropa, ktorej prvé časti za-
čali vychádzať v Československom denníku 
v apríli 1918 na Ukrajine. Masaryk v tejto 
publikácii chcel legionárom vysvetliť poli-
tické zásady za čo bojujú a svoje predstavy 
o povojnovej organizácii Európy.

Veľkým prínosom boli referáty Alexan-
dra Michajloviča Kručinina z Jekaterinbur-
gu o tzv. Čeľabinskom incidente a Daniely 
Brádlerovej o podnikateľských aktivitách 
Čs. armádneho zboru na Sibíri vrátane prob-
lematiky ruského pokladu a otázky admirá-
la Kolčaka. Úlohou Talianska a talianskych 
legionárov v bojoch na Slovensku sa zao-
beral Lamberto Ferranti a o úlohe Slovác-
kej brigády v týchto zápasoch informoval 
Lukáš Lexa. Na konferencii odzneli aj prí-
spevky o legionárskych a veteránskych or-
ganizáciách, inštitúciách a spolkoch, ktoré 
budovali legionárske tradície v prvej repub-

like a starali sa aj o sociálne potreby legi-
onárov. O legionároch zo Serede referovala  
Mária Diková. Zaujímavý bol aj príspevok 
Martina Lokaja o uplatnení sa legionárov 
v žandárstve; Ferdinand Vrábel referoval 
o účasti legionárov v Slovenskom národnom 
povstaní a postoji Hlinkovej slovenskej ľu-
dovej strany k legionárom.

 Legionárske konferencie sa od roku 2013 
stali nerozdielnou súčasťou projektu „Legie 
100“ a doplnili sériu  pripomienok význam-
ných udalostí spojených s československými 
légiami.

   Ferdinand Vrábel

KRATOCHVÍL, Miloslav Bitton. NA 
POSLEDNÍ CHVÍLI. Praha : Českoslo-
venská obec legionářská a Nakladatelství 
Epocha, s. r. o. 2020, 244 s., fotografie 
v texte, prílohy. ISBN 978-80-87919-79-8.

V edícii Československej obce legionár-
skej (ČsOL) a nakladateľstva Epocha s. r. o. 
vyšlo už dvanásť dielov edície spomienok 
česko-slovenských legionárov z prvej sveto-
vej vojny. Trinástym dielom sú pamäti Milo-
slava Kratochvíla Bittona, účastníka druhé-
ho čs. odboja. Ide o zážitky vojaka zo Stred-
ného východu a letca britského Kráľovského 
letectva pod názvom „Na poslední chvíli“.

Rozprávanie je o to zaujímavejšie, že Kra-
tochvíl opisuje aj svoje zážitky z detstva, 
ktoré prežil v Sovietskom zväze (presnejšie 
na Ukrajine v obci Česká Alexandrovka), 
sťahovanie na Slovensko, kde sa Kratochvíl 
vyučil za predavača. Po vzniku Slovenského 
štátu pomáhal s prechodom utečencov cez 
Slovensko do Maďarska. Vo februári 1940 
mu už začala horieť pôda pod nohami, a pre-
to aj on odišiel do exilu. Po prezradení musel 
sám ujsť a stal sa príslušníkom legendárne-
ho čs. práporu, ktorý sa pod velením pplk. 
Karla Klapálka zúčastnil bojov v severnej 
Afrike vrátane obrany prístavu Tobruk. Po-
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tom sa prihlásil do britského kráľovského 
letectva, absolvoval výcvik v Kanade a v zá-
vere vojny sa ako stíhací pilot zapojil aj do 
bojov nad Európou. Od januára 1940 slúžil  
v 310. čs. stíhacej peruti RAF. Na konci voj-
ny bol pri havárii lietadla ťažko zranený. Po 
vyliečení sa vrátil domov až v septembri 
1945 spolu so svojou anglickou manželkou. 
Pokračoval v službe pri letectve, ale udalos-
ti po februári 1948 aj jeho ťažko zasiahli. 
Rozhodol sa ilegálne opustiť Českosloven-
sko, čo sa mu za dramatických okolností aj 
podarilo.

Kratochvílove spomienky na život 
v Alžbetinom Dvore, Miloslavove, Hviezdo-
slavove, Štvrtku na Ostrove, Bratislave a na 
ďalších miestach sú zaujímavou mozaikou 
približujúcou čitateľovi pomery na vtedaj-
šom Slovensku. Kratochvílov otec tam po 
čase dostal pozemok vydelený z bývalého 
veľkostatku grófa Esterházyho. Kratochví-
lovci prežívali dosť problematické obdobie 
kvôli jazykovej bariére a tiež pre nepriateľ-
ské postoje Maďarov, ktorí príchodom Slo-
vákov, Moravanov a Čechov neboli nadšení. 
Ich hospodárstvo prosperovalo až tak, že sa 
k nim chodili pozerať aj maďarskí sedliaci 
z okolia a dokonca aj školy tam usporadúvali 
exkurzie.

Veľmi poučné sú podrobné spomien-
ky Kratochvíla z jeho učňovských rokov. 
Dnes by sa mnohí učni, ktorí chcú pôsobiť 
v obchode, iste počudovali, čo všetko vtedy 
musel uchádzač o toto povolanie zvládnuť. 
Po rokoch driny sa Kratochvílovi podarilo 
dostať na Obchodnú akadémiu, ale vtedy sa 
už nad Československom a Čechmi na Slo-
vensku začalo zmrákať. Sám na to spomína 
takto: „Někteří z profesorů byli Češi, vyučo-
vat však museli slovensky. Na  vzestupu bylo 
slovenské nacionalistické hnutí podporova-
né Německem, následkem čehož docházelo k  
odpudivým jevům, diskriminaci  apod. Češi 
byli obviňováni z to ho, že Slováky vykořis-
ťují, a zaznívaly hlasy požadující odchod 
všech Čechů ze Slovenska.“ Kratochvílovci 

tu potom zažili aj ťažké obdobie po Vie-
denskej arbitráži, keď museli svojou ťaž-
kou prácou skultivované úrodné polia, dom 
a hospodárske budovy opustiť.

Autor podrobne opisuje, akým spôsobom 
a ktorými cestami sa z Protektorátu Čechy 
a Morava a zo Slovenska dostávali cez Ma-
ďarsko do Juhoslávie a potom ďalej na Blíz-
ky východ českí a slovenskí vlastenci, ktorí 
sa potom väčšinou zapojili do druhého čs. 
odboja. Bolo to veľké riziko a často sa ich 
útek podaril až opakovane. Mnohých Ma-
ďari odhalili a potom vracali na Slovensko. 
Kratochvíl, keďže dobre ovládal maďarský 
jazyk a aj terén v oblasti Galanty, Šamorína 
a Dunajskej Stredy, sa zapojil do organizá-
cie týchto prechodov. Ale čoskoro mu pôda 
pod nohami začala byť príliš horúca, a preto 
aj on sám musel v apríli 1940 ilegálne opus-
tiť Slovensko. Jeho spomienky pokračujú 
tým, ako sa po tom, ako sa v júni 1940 cez 
Belehrad, Turecko a Grécko dostal v skupi-
ne podplukovníka Karla Klapálka na Blízky 
východ. Na front do Francúzska sa už nedo-
stali, lebo medzitým Francúzsko kapitulo-
valo a o nich sa začala starať Veľká Británia. 
V novembri už skupina Čechov a Slovákov 
bola v Palestíne známa ako Československý 
11. prápor – Východný. V marci 1941 sa prá-
por presunul do Egypta a rozrástol sa o po-
sily z Ruska, Iránu a Egypta. Bolo medzi 
nimi aj štrnásť slovenských mníchov z Kon-
gregácie školských bratov v Alexandrii. 
Početný stav práporu dosiahol 759 mužov, 
z toho 47 dôstojníkov a 712 poddôstojníkov 
a vojakov. Koncom roka 1942 Kratochvíl aj 
s druhmi opustili Egypt a preplavili sa do 
Veľkej Británie.

Kratochvílove memoáre (v roku 1995 
dosiahol po morálnej a vojenskej rehabili-
tácii hodnosť plukovníka) sú veľmi pod-
robné a písané kultivovaným štýlom. Jeho 
zážitky z čs. vojska na Blízkom východe 
(zúčastnil sa aj v bojoch pri Tobruku) a ne-
skôr po výcviku v Kanade ako stíhač v RAF   
310. peruti, sú dobrým zdrojom informácií 
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pre vojenských historikov, ktorí sa uvede-
ným obdobím zaoberajú. Nositeľ viacerých 
československých a zahraničných vyzname-
naní Miloslav Kratochvíl Bitton zomrel vo 
Veľkej Británii 25. februára 2014.

  
Ferdinand Vrábel

HYRJA, Jozef (ed.). TISOVI POZA CHR-
BÁT. PRÍBEHY ODPORU VOČI ĽUDÁC-
KEMU REŽIMU. Bratislava : HADART 
Publishing, s. r. o., 2020, 350 s. ISBN 978-
80-99941-25-1.

Obdobie Slovenského štátu, respektíve 
po prijatí Ústavy 21. júla 1939 Slovenskej 
republiky, neustále púta pozornosť odbor-
nej i laickej verejnosti. Dôkazom toho je 
viacero odborných či populárno-náučných 
publikácií, vedeckých zborníkov či prí-
spevkov v odborných časopisoch, v ktorých 
autori analyzujú zložité politicko-spoločen-
ské, ekonomicko-hospodárske či vojenské 
aspekty ľudáckeho režimu, vznik, formo-
vanie a činnosť odbojových a partizánskych 
skupín či obdobie Slovenského národného 
povstania (1944), ktoré napriek svojmu ne-
úspechu vyslalo do Európy jasný antifašis-
tický odkaz. Taktiež nesmieme opomenúť 
ani tých, ktorí sa aktívne venujú viac či me-
nej známym osobnostiam z radov vtedajšej 
elity (politici, vojaci, umelci, akademici, 
lekári atď.) aktívne pôsobiacich v obdo-
bí druhej svetovej vojny. Aj napriek tomu, 
výskum tejto etapy našich dejín nie je ani 
zďaleka ukončený a je nevyhnutné sa ne-
ustále k obdobiu rokov 1939 až 1945 vracať 
a kriticky interpretovať.

V posledných rokoch aj vzhľadom na 
celospoločenskú situáciu na Slovensku sa 
ukázala potreba dôkladnejšej analýzy vzťa-
hu domáceho obyvateľstva voči ľudáckemu 
režimu. Práve životné osudy obyčajných 
ľudí, ktorí sa od seba odlišovali etnicitou, 
konfesiou, sociálnym zázemím, osobným 

statusom či zamestnaním, nám môžu po-
môcť pochopiť rôzne pohľady na túto často 
pertraktovanú problematiku v našich deji-
nách. Jednou z tém, ktorá sa v súčasnosti do 
popredia dostáva, je odpor obyvateľov, a to 
je už jedno, v akej podobe (násilný, nenásil-
ný, vojenský), vtedajšej krajiny pod Tatrami. 
A nielen otázka rezistencie sa dostáva na 
pretras, ale aj tzv. pohľad zdola, ktorý je síce 
subjektívny, ale i napriek tomu nám ponúka 
cenné informácie o danej dobe.

V závere roka 2020 sa na knižnom trhu 
objavila publikácia Tisovi poza chrbát 
s podtitulom Príbehy odporu voči ľudácke-
mu režimu, v ktorom nájdeme 17 príbehov 
rezistencie voči ľudáckemu režimu. Už ako 
samotný názov napovedá, tak jednotlivé 
príspevky z pera historikov Antona Hru-
boňa, Martina Poscha, Dušana Segeša, Evy 
Škorvánkovej, Kataríny Závackej, publi-
cistky Sone Gyarfašovej či etnologičky 
Moniky Vrzgulovej a ďalších, opisujú rôzne 
spôsoby a formy odporu voči vtedajšiemu 
nedemokratickému režimu, pričom ich spo-
ločným znakom je, že sa odohrávali doslova 
v skrytosti. Veď inak to ani nemohlo byť, 
keďže už len za náznak protištátnej činnosti 
hrozili tresty, ktoré postihli nielen vykoná-
vateľa, ale i blízku rodinu či známych. Prá-
ve jednotlivci z rôznych úrovní spoločnosti 
sa možno aj pod vedomím následkov, ktoré 
by ich čakali v prípade odhalenia ich nele-
gálnej činnosti, postavili štátnemu aparátu 
v rukách Hlinkovej slovenskej ľudovej stra-
ny. Mnohých hnala túžba pomôcť svojim 
blízkym, priateľom, susedom či známym. 
Ďalší podstupovali riziko odhalenia svojej 
ilegálnej činnosti z osobného presvedče-
nia, nechuti podporovať ľudácky režim či 
vlastnej skúsenosti so štátnym aparátom či 
bezpečnostnými zložkami. Práve táto pub-
likácia nám zachytáva osobné svedectvá 
menej známych a v mnohých prípadoch 
obyčajných ľudí, ktorí nesúhlasili s tým,  
akým smerom sa uberá politika a spoloč-
nosť Slovenského štátu. Ak by sme sa po-
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kúsili jednotlivé príbehy tematizovať, tak 
na čitateľa čakajú svedectvá ľudí, ktorí ne-
váhali a ponúkli pomoc perzekvovanému 
židovskému obyvateľstvu, či vyjadrovali 
svoju nespokojnosť s nedostatkom potravín 
a surovín. Ďalej v publikácii nájdeme život-
ný príbeh slovenského diplomata Ladislava 
Szathmáryho, Chavivy Reickovej, skupiny 
osôb plánujúcich atentát na vtedajšieho mi-
nistra vnútra Alexandra Macha, bratislav-
ských študentov, spojeneckých pilotov či 
členov povstaleckého rozhlasu v Banskej 
Bystrici po vypuknutí Slovenského národ-
ného povstania. V závere na čitateľa čaká 
príspevok o Jozefovi Tisovi, ktorý so židov-
skou komunitou vyrastal od detstva a židia 
boli neustále súčasťou jeho života.

Bez pochýb je táto publikácia čímsi iná 
ako ostatné. A to tým, že prináša príbehy 
ľudí, ktorých spájala jediná vec – odpor 
v akejkoľvek podobe proti vtedajšiemu po-
litickému režimu. O to je cennejšie vážiť 
si tieto osobnosti, ktoré i napriek masívnej 
propagande uvažovali kriticky a snažili sa 
pomáhať i v čase neslobody. Práve v tomto 
vidíme obrovský prínos najmä v súčasnej 
dobe, keď sa opätovne dostávajú na pretras 
extrémistické názory.

  Burda Matúš

KUWAŁEK, Robert. VYHLAZOVACÍ 
TÁBOR V BEŁŻCI. Z pol. orig. přel. Ma-
rek Poloncarz. Praha : Academia, 2020, 
412 s. ISBN 978-80-200-3114-3. 

Poľský historik, múzejník a pedagóg 
spracoval na základe rozsiahleho domá-
ceho a zahraničného archívneho výskumu 
a dostupných zdrojov prvú vedeckú mo-
nografiu o koncentračnom tábore v Belze-
cu, ktorý vznikol v rámci nemeckej akcie 
„Reinhardt“, podobne ako tábory Treblinka 
a Sobibor. Celá táto akcia bola pomenova-
ná na počesť R. Heydricha v nacistickom 
ponímaní –  obete českého odboja. Autor 

sprostredkúva komplexnú syntézu vzniku, 
existencie, fungovania a likvidácie tábora 
v celom kontexte nacistickej antisemitskej 
politiky, v nezvratnom slede udalostí pri-
bližuje utrpenie obetí, pozície a postoje pá-
chateľov, precizuje počty obetí i stav poľskej 
povojnovej kolektívnej pamäti až po výstav-
bu nového pamätníka. Postupujúc chronolo-
gicky autor najskôr uvádza čitateľa do situá-
cie, v ktorej sa ocitlo židovské obyvateľstvo 
v Generálnom gouvernemente pred depor-
táciami na prelome rokov 1941 a 1942 – pri-
bližuje protižidovské perzekúcie, zavedenie 
protižidovského zákonodarstva, činnosť 
židovských rád, život v getách, stupňujúcu 
sa radikalizáciu nemeckého prístupu, tiež 
odlišnosť situácie v haličskej oblasti, ktorá 
bola pripojená ku Generálnemu gouverne-
mentu po útoku Nemecka na ZSSR. Na úze-
mí východnej Haliče boli Židia vystavení 
okamžitej izolácii, zbaveniu prostriedkov, 
pracovnému nasadeniu a masovým pogro-
mom, ktorých sa zúčastňovali aj ukrajinskí 
nacionalisti.

Historik predpokladá, že o vybudovaní 
tábora bolo rozhodnuté na prelome septem-
bra a októbra 1941, a hneď v novembri sa aj 
začalo s jeho výstavbou pod velením Odila 
Globocnikova, veliteľa SS a polície Lublin-
ského dištriktu. Rok pred začatím výstavby 
fungoval na vybranom mieste pracovný tá-
bor pre Židov, Rómov a Sintov.  

Samostatnú kapitolu venuje autor táboro-
vému personálu, ktorý pozostával z prísluš-
níkov SS a špeciálne vycvičených pomoc-
ných strážnych jednotiek, ktoré tvorili zajat-
ci Červenej armády, predovšetkým Ukrajin-
ci, keďže ich považovali za lojálnejších. 

Do tábora boli deportovaní Židia z Lub-
linského, Krakovského a Haličského dištrik-
tu. Transporty boli dôsledne koordinované, 
prvé dorazili do tábora v polovici marca 
1942 z lublinského a ľvovského geta.... 
Najintenzívnejšia vlna transportov sa udiala 
v auguste a septembri 1942. Autor podrobne 
rekonštruuje organizáciu deportácií, prie-
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beh transportov do tábora a postup samotnej 
likvidácie. Celý proces od príjazdu trans-
portu na stanicu po umiestnenie pozostat-
kov v hromadných hroboch trval len dve až 
tri hodiny, pokiaľ nedošlo k poruche sply-
novacieho zariadenia. Systém likvidácie bol 
nastavený tak, že väčšinu prác vykonávali 
židovskí väzni – prijímali transporty, trie-
dili majetok zavraždených, pracovali v šat-
niach, pri plynových komorách, z ktorých 
vynášali mŕtvych, kopali hromadné hroby 
a pod. Posledný transport prijali v tábore 
v polovici decembra 1942. Deportácie boli 
zastavené z viacerých dôvodov, napr. nere-
alizované transporty rumunských Židov, 
nedostatok miesta pre nové masové hroby, 
potreba neblokovať železnicu pre vojenské 
jednotky. Nasledovala fáza likvidácie tá-
bora – odkrývanie hrobov a spaľovanie tiel 
v snahe zahladiť vražedné stopy. Likvidácia 
stavieb a ostatných objektov prebehla v júni 
1943 a pravdepodobne v tomto období bola 
zničená aj táborová dokumentácia. Tento tá-
bor bol zlikvidovaný ako prvý, niektoré sta-
vebné prvky previezli do tábora Majdanek. 

Na základe stavu poznania v roku 2004 
autor uvádza, že v tomto tábore zahynulo 
asi 500 000 ľudí. Je veľmi ťažko určiť, koľ-
ko z tohto počtu tvorili Židia z iných krajín. 
Predpokladá, že počet deportovaných z Ne-
mecka, Čiech a Slovenska do Lublinského 
alebo Krakovského dištriktu a presídlených 
z Maďarska do Haličského dištriktu pred-
stavoval 25 až 30-tisíc. Väčšinu obetí teda 
tvorili osoby poľskej štátnej príslušnosti. 

Rekonštruovať životné podmienky pracu-
júcich Židov v tábore bolo pre autora veľmi 
problematické, keďže sa zachovali len dve 
rozsiahlejšie správy. Podobne sa zachovalo 
len málo informácií o prejavoch odporu. 

Správy o existencii tábora sa šírili pro-
stredníctvom miestneho obyvateľstva, 
hlavne železničiarov, prípadne výnimoč-
ných utečencov. Znalosti o tábore, ktoré 
poľské hnutie odporu posunulo poľskej 
vláde v Londýne a pokusy informovať svet 

o vyhladzovaní Židov priniesli malý efekt. 
Paradoxne, väčšiu iniciatívu v tomto smere 
vyvinul Kurt Gerstein, ktorý sa ako jediný 
známy Nemec pokúsil upozorniť na to, čo 
v tábore videl, avšak Švédi ani Švajčiari 
jeho správu Spojencom neposunuli. 

Napriek tomu, že tábor v Belzecu bol pod-
ľa počtu obetí tretím najväčším, po táboroch 
Auschwitz-Birkenau a Treblinka, v povojno-
vom období upadol do zabudnutia a len málo 
Poliakov ho spájalo s miestom vyvraždenia 
celých židovských komunít. Okrem ojedi-
nelých snáh sa situácia výrazne zmenila až 
začiatkom 90. rokov. Nevyhnutnosť patrič-
ným spôsobom si uctiť obete holokaustu na 
tomto mieste vyústila do zriadenia pamät-
níka s muzeálnou expozíciou. A práve autor 
bol jedným z jeho zakladateľov a aj prvým 
riaditeľom. 

V prílohovej časti monografie sa okrem 
fotodokumentácie, menného registra a poľ-
sko-ukrajinského miestopisného registra 
nachádzajú dobové svedectvá a dokumen-
ty – prvýkrát v poľštine zverejnené úryvky 
z denníka poddôstojníka Wehrmachtu W. 
Cornidesa, výňatky správy spomínaného 
Kurta Gersteina a dva už publikované doku-
menty, ktoré obsahujú nemecký a židovský 
opis transportu z Kołomyje do Belzecu. 

Vzhľadom na doterajšie len čiastkové 
spracovania problematiky koncentračného 
tábora v Bełzecu, neľahkú dostupnosť ofi-
ciálnych pramenných zdrojov, ako aj zacho-
vaných svedectiev kvôli minimálnemu poč-
tu preživších, je monografia R. Kuwałeka 
cenným prínosom do historiografie poľskej 
i európskej mozaiky šoa.  

 Božena Šeďová 
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KRONIKA
ZA PROF. ING. JÁNOM FUSKOM, DrSc.
 

Symbolicky, 4. mája 2021 (v deň, keď zomrel 
aj Štefánik), nás zastihla smutná správa o odchode 
významného slovenského chemika a  farmakoló-
ga, jedného z  popredných zakladateľov Nadácie 
Milana Rastislava Štefánika v Bratislave profeso-
ra Jána Fusku (1928 – 2021). Dlhé roky pôsobil na 
Chemicko-technologickej fakulte Slovenskej tech-
nickej univerzity v Bratislave. Postupne sa vypra-
coval na popredného československého odborníka 
na problematiku biosorbentov, založených na báze 
mikrobiálnej biomasy, schopnej absorbovať urán 
a prvky uránrádiového radu. Neskôr sa zaoberal 
problematikou látok s potenciálnymi protinádoro-
vými účinkami, ktoré izolovali z jáchymovských 
uránových baní. Ich výskum bol úzko spätý s tzv. 
„jáchymovskou chorobou z ožiarenia“. V roku 1978 
bol preradený na Katedru chémie a technológie životného prostredia ako zástupca vedúceho 
katedry. Na Katedru biochemickej technológie sa opäť vrátil v roku 1983. V rokoch 1968 až 
1970 prednášal ako externista na PrF UK v Bratislave predmet Antibiotiká. V rokoch 1978 
až 1982 prednášal predmet Toxikológia, hygiena a bezpečnosť práce na CHTF SVŠT. Za 
realizáciu vlastných patentov a z nich plynúcich úspor bol viackrát vyznamenaný, naposledy 
ako Zaslúžilý vynálezca.

Profesor Fuska sa vo vedeckej oblasti venoval výskumu biologicky aktívnych prírodných 
látok najmä mikrobiálneho pôvodu. Viac ako dvadsať rokov svoj výskum zameriaval na po-
tenciálne cytostatiká a imunosupresíva.  So svojimi spolupracovníkmi izoloval viac ako 30 
metabolitov, z nich 10 nových antibiotík. Mimoriadnu pozornosť si  zaslúži najmä antibio-
tikum vermikulín s osobitými imunomodulačnými (imunosupresívnymi) účinkami, ktoré 
bolo syntetizované v mnohých svetových laboratóriách. V rámci vedeckej spolupráce strávil 
v rokoch 1972 a 1973 mesiac na Ústave nových antibiotík ALV v Moskve a v roku 1979 bol 
na krátkom študijnom pobyte na State University of Iowa v USA. S obidvomi inštitúciami 
sa rozvinula vedecká spolupráca, ktorá pokračovala veľa rokov a výsledkom boli spoločné 
publikácie. Závery dosiahnuté v oblasti protinádorového výskumu prezentoval na medziná-
rodných kongresoch a sympóziách vo forme prednášok v Prahe, Londýne, Aténach, Züri-
chu, Moskve, Budapešti a v USA. Ďalšie výsledky boli publikované vo vedeckých periodi-
kách (115 prác), v zborníkoch (20 prác) a kryté 47 patentmi. Je spoluautorom 2 monografií, 
3 učebníc a 27 záverečných správ.

Profesor Fuska bol vychovávaný v duchu národného uvedomenia. Značnú časť svojho 
voľného času venoval činnostiam spojených s osobnosťou jedného z najvýznamnejších 
Slovákov v našich národných dejinách gen. Dr. Milana Rastislava Štefánika. Bol jeho ob-
divovateľom a Štefánikovo heslo: „Veriť – milovať – pracovať“ sa stalo aj jeho životným 
krédom.  Obdivoval Štefánikovu húževnatosť, cieľavedomosť a národnú zanietenosť, ktorá 
vyústila do procesu oslobodenia a jeho pričinením aj vznikom Československej republiky. 
Zaujímavosťou je, že istý čas býval aj v Štefánikovom rodnom dome na Košariskách.

Fuska sa stotožnil so Štefánikovými myšlienkami o vede a jej poslaní. Aby sa šírili Šte-
fánikove myšlienky a mravné zásady zorganizoval založenie Nadácie Milana Rastislava 
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Štefánika so sídlom v Bratislave a stal sa jej predsedom. Má veľký podiel na rekonštrukcii 
Mohyly M. R. Štefánika na Bradle a stal sa reprezentantom svedomia národa v tomto pro-
cese. Aktívne sa  podieľal na znovupostavení Pamätníka Milana Rastislava Štefánika – die-
la Bohumila Kafku, súsošia, ktoré v roku 1938 bolo umiestnené pôvodne v Bratislave na 
Námestí Republiky (dnes Námestí Ľ. Štúra) pred Redutou. Tento pomník bol v neskorších 
rokoch oboma nasledujúcimi totalitnými režimami – hnedým aj červeným – postupne zde-
vastovaný a napokon celkom odstránený.

Súsošie Štefánikovej sochy a leva bolo symbolom vzniku Československej republiky, 
a teda aj našej štátnosti a obnovenie pamätníka symbolizuje akt historickej spravodlivosti 
voči Štefánikovi. O pamätníku vydal aj publikáciu a takisto spracoval aj knihu o Štefáni-
kových sochách, bustách a tabuliach doma aj vo svete: Pamätník Milana Rastislava Štefá-
nika v Bratislave. Vznik a znovupostavenie (spolu s kolektívom autorov)  a Milan Rastislav 
Štefánik žije v národe. Zaslúžil sa aj o vydanie publikácie Nezabudni sa obzrieť. Výsledky 
činnosti nadácie a jej smerovanie 1993 – 2003.

Aby sa so Štefánikovou osobnosťou mohla zoznámiť i široká verejnosť spolupracoval na 
librete a následne na realizácii putovnej výstavy pod názvom M. R. Štefánik – astronóm, 
vojak, diplomat. Putovnú výstavu videli vo všetkých mestách na Slovensku, ako aj v Prahe, 
Belehrade a v ďalších mestách. Výstava splnila vynikajúce služby z pohľadu národného 
povedomia počas prezentácie v Srbsku.

Profesor Fuska bol autorom a realizátorom myšlienky umiestnenia pamätnej tabule M. 
R. Štefánika v budove rektorátu STU v Bratislave a v TU v Košiciach pri príležitosti 60. 
výročia vzniku Vysokej školy technickej Milana Rastislava Štefánika, ktorá bola v roku 
1937 zriadená  v Košiciach a neskôr sa presťahovala do Bratislavy. Je spoluautorom návrhu 
Pamätnej medaily M. R. Štefánika – L. Weissovej, ktorú vydala Nadácia M. R. Štefánika 
spolu s vládou SR a ktorá sa udeľuje predovšetkým členom zahraničného diplomatického 
zboru, členom vlády a predstaviteľom spoločenského života za šírenie mravného odkazu M. 
R. Štefánika. Je autorom knižnej publikácie Milan Rastislav Štefánik v myšlienkach a obra-
zoch, paralelne vydanej v jazyku slovenskom, francúzskom a anglickom.

 Napísal viacero článkov do časopisov Legionářský směr, Bojovník, Bradlo, Lidové no-
viny, Verejná správa, a pod., a súbor článkov zameraných na spoločenskú problematiku: 
O našej veľkosti a úpadku; Hľadanie pravdy vo vzdelávaní; Čo od teba očakáva spoloč-
nosť?, Neutopíme sa v alibizme?, Vážnosť slova; Pravda v nás; Sekularizácia a jej možné 
príčiny a dôsledky; Fakulta na okraji mesta; Viac demokracie; Štefánik – typ evanjelického 
vzdelanca; Štefánik a jeho mravné ideály atď.

 
Česť jeho pamiatke!                                                                                                                         
                                                                                                                        Ferdinand Vrábel

http://www.nadaciamrs.sk/novinky/140-jan-fuska
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POKYNY PRE AUTOROV 

Spôsob odovzdávania rukopisov
Príspevky do Vojenskej histórie odovzdávajte, resp. posielajte zásadne  v textových edi-

toroch Word. Poznámky vrátane bibliografických odkazov je potrebné vkladať pomocou 
programu WORD na vkladanie poznámok/odkazov pod čiarou – nie písať ich mechanic-
ky vzadu za textom štúdie.  Súhrnný zoznam použitej literatúry treba uvádzať v abeced-
nom poradí na konci príspevku, pričom záznam zakončiť ISBN, príp. ISSN. K štúdii je 
potrebné pripojiť abstrakt (v slovenčine do 10 riadkov), 5 kľúčových slov v slovenskom aj 
anglickom jazyku;  resumé v slovenčine  v rozsahu cca jednej strany, zaslať osobné údaje 
o autorovi: rodné číslo, adresu,  číslo účtu v tvare IBAN, telefonický a emailový kontakt, 
adresu zamestnávateľa. Zaslaním príspevkov a osobných údajov dávajú autori redakcii 
a určeným pracovníkom plný súhlas na ich spracovanie, pričom tí plne rešpektujú pravidlá 
GDPR na ochranu osobných údajov.

Text sa nepokúšať zalamovať ani špeciálne upravovať, odstavce bez tabulátora! Pís-
mo Times New Roman, veľkosť 12, normal, bez zvýrazňovania. Riadkovanie 1,5. V prípade 
priamych citácií písať kurzívou. Obrazové prílohy  poprosíme zasielať čierno-biele samo-
statne vo formáte jpg, jpeg, bmp v rozlíšení min. 300 dpi a riadne označené a identifikovate-
né. V texte uveďte popiskom, kde by mal byť obrázok umiestnený. Tabuľky, grafy je potrebné 
zasielať v osobitnom súbore v štandarde xls, xlsx (excel)

Rozsah príspevkov
Rozsah štúdií, vrátane poznámkového aparátu, by nemal prekročiť 40 strán (minimálny 

má rozsah 15 s.) Recenzie môžu byť v rozsahu do 15 strán, anotácie maximálne do 3 strán. 
Pri anotáciách a recenziách je potrebné uvádzať ISBN

Počet normostrán sa počíta podľa počtu znakov (1 800 znakov vrátane medzier na stranu).

Základnou citačnou normou je STN 690 (01 0197) – Dokumentácia. Bibliografické 
odkazy 

Odkaz na monografie
VÁROŠ, Milan. Posledný let generála Štefánika. Bratislava : International, 1994, s. 56. 

(ISBN 80-215-0149-9 uviesť až vzadu v zozname použitej literatúry).
PEJSKAR, Jožka (ed.). Poslední pocta : Památník na zemřelé československé exulanty 

v letech 1948 – 1981.     
B. m. : Konfrontace, 1986, sv. 2., s. 118-121. 
(v prameni neuvedené miesto vydania: bez miesta; podobne aj pri neuvedenom vydava-

teľstve: b. v., roku: b. r.)

Odkaz na štúdie 
(v prípade, že je uvedený v zborníku aj editor, uveďte ho za názvom zborníka:
ŠPIRKO, Dušan – LUPTÁK, Miroslav. Obrana bratislavského predmostia vo francúz-

sko-rakúskej vojne roku 1809. In Vojenská história, 2002, roč. 6, č. 1, s. 9-10. 
(pri cudzojazyčných zdrojoch uvádzať v príslušnom jazyku, napr. anglický zdroj: In Army 

History, 2003, vol. 59, no.      1, p. 13-15.)
DEIGHTON, Leon. Blitzkrieg : Od Hitlerova nástupu po pád Dunkerque. Prel. Kárník, 

Zdeněk. Praha : Argo, 1994, s. 85. (ISBN 80-85794-08-X. – uviesť až v súhrnnej litera-
túre)
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Odkaz na už citovaný zdroj v texte  

Pozor zmena! Neuvádzať ref., ako to bolo doteraz!

Uviesť: PEJSKAR, J. Poslední, c. d.,  s. 97; autor nemusí uvádzať mená všetkých pôvod-
cov citovaného diela (druhého, tretieho) alebo ak má citované dielo viacerých ako troch 
pôvodcov, uvádzame: ŠPIRKO, Dušan et al.   

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

- údaje v bibliografickom popise citovaného prameňa sa uvádzajú v jazyku prameňa 
až po údaj o rozsahu

Odkaz na archívny dokument   
  MVSR-Slovenský národný archív v Bratislave (ďalej SNA), f. Minister Československej 

republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, 1918-1928 (ďalej f. ), škatuľa (ďalej šk.) č. 
277, sign. č. 1234/1920 prez

Pri opakovaných záznamoch uvádzať Tamže, s. 8 (nie tamtiež)
- najfrekventovanejšie skratky archívov: SNA Bratislava, VÚA-VHA Praha, VHA Brati-

slava, NA Praha, AM SNP B. Bystrica, 

Používanie skratiek a označovanie
Skratkou pre označovanie strán alebo strany je s., ročníky časopisov a čísla zborníkov 

sa uvádzajú arabskými číslicami. Pokiaľ sú dokumenty v edíciách číslované, je potrebné 
uvádzať okrem strán aj číslo.

Redakčná rada si vyhradzuje právo na základe vyžiadaných odborných posudkov roz-
hodnúť o uverejnení, prípadne vrátení príspevku. Nevyžiadané rukopisy sa nevracajú.
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