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ŠTÚDIE

PRÍPRAVY PERZSKÉHO ŤAŽENIA DO EGYPTA 
V ROKU 525 PRED N. L.

MICHAL HABAJ

HABAJ, M.: Preparations for the Persian Campaign against Egypt in 525 BC, 
Vojenská história, 1, 19, 2015, pp 6-23, Bratislava.
In his study, the author focuses on analysis of one of the most extensive military 
operations in the history of Ancient Persian Empire which took place in 525 BC. 
The Persians invaded Egypt and conquered its territory without serious troubles. 
Success of the venture was largely influenced by extensive and complex 
preparations preceding it. The study presented explores individual steps of the 
Persian command, analysing the composition and organization of troops and 
fleet, diplomatic preparations preceding the campaign, logistic support thereof 
and securing of the area the troops were planning to pass. The study provides an 
image of the broad scale of preparatory actions which preceded extensive military 
campaigns in ancient times already.
Military History. Ancient Persian Empire, Cambyses, the conquest of Egypt, 
military preparations, ancient Persian troops.

Úvod

Starovekí autori sa o prípravy predchádzajúce vojenské ťaženia zaujímali vo všeobec-
nosti iba veľmi zriedkavo. Vo väčšine prípadov sa koncentrovali na zaradenie výpravy do 
širšieho politického kontextu, analyzovali príčiny ťaženia, uviedli spojencov či veľkosť 
vojska a nakoniec opísali samotný priebeh konfliktu. Správy o konkrétnych vojenských prí-
pravách však zanechali iba fragmentárne alebo ich úplne vynechali. Moderná historiografia 
sa tomuto problému práve pre fragmentárnosť pramennej základne vyhýba. V nasledujú-
cich riadkoch sa preto pokúsime k tejto zanedbávanej téme starovekých vojenských dejín 
aspoň sčasti prispieť. Bližšie sa pozrieme na rozsiahly a komplexný proces príprav perzské-
ho vojenského ťaženia do Egypta v roku 525 pred n. l.

Výpravu organizoval Kambýses II., ktorý nastúpil na perzský trón koncom roka 530 
pred n. l. po smrti svojho otca a zakladateľa Staroperzskej ríše Kýra II. V tom čase Egypt 
predstavoval jedinú veľkú ríšu na Prednom východe,1 ktorá sa vyhla Kýrovmu expanzioniz-

1 Z pohľadu kultúrneho vývoja sa staroveký Egypt zvykne radiť do širšieho prednovýchodného rámca.
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mu a po jeho smrti zostával samostatný. Krajina faraónov bola známa hospodárskou vyspe-
losťou a kultúrnym rozkvetom, takže, pochopiteľne, priťahovala pozornosť perzskej elity. 
Zároveň nepredstavovala ľahkú korisť, lebo v časoch vlády sajskej dynastie, ktorá Egypt 
v období Kambýsovho nástupu na trón ovládala, prežívala krajina úspešné obdobie. O to 
zložitejšie prípravy egyptskému projektu predchádzali.

Predpokladáme, že Kambýses zameral svoju politiku na Egypt hneď po prevzatí vlá-
dy.2 Vychádzame z faktu, že veľké perzské vojenské výpravy vyžadovali dlhý čas na prí-
pravu. Vieme, že Dareiovým výpravám do Grécka predchádzali niekoľkoročné prípravy. 
Po neúspechu prvého z ťažení, vedeného Mardoniom v roku 492 pred n. l., trvalo rok, 
kým prebehla potrebná obnova loďstva, vojska a diplomatická príprava novej výpravy. Po 
Marathóne trvali perzské prípravy tri roky, a napriek tomu sa výprava nezačala, pretože 
vypuklo povstanie v Egypte.3 Xerxovi, Dareiovmu synovi, trvali prípravy na ťaženie 
mimo perzské územie dokonca štyri roky.4 Dodajme, že z perzských vojenských výprav 
zaznamenaných v prameňoch sa z pohľadu komplexnosti a rozsiahlosti javí Kambýsova 
výprava ako jeden z troch najväčších vojenských projektov v dejinách Staroperzskej ríše 
vôbec. Loďstvo a pešie vojsko v takom rozsahu pramene dokumentujú iba pri Dareiovej 
výprave proti Skýtom v roku 513 pred n. l. a Xerxovej výprave do Grécka v roku 480 pred 
n. l. Keďže Kambýses spustil svoju výpravu už štyri roky po nástupe na trón, zdá sa prav-
depodobné, že sa musel orientovať na egyptský projekt od prvého momentu na tróne. 
Štyri roky by zároveň mohli stačiť na prípravu všetkých prípravných krokov, ako organi-
záciu vojska, zostavenie prvého perzského loďstva v dejinách, diplomatické prípravy, zís-
kanie presných informácií o nepriateľskom území a egyptskom vojsku, ako aj na zabez-
pečenie bezpečného prechodu vojska a jeho logistického zásobovania. Pramene nás nein-
formujú, v akom poradí tieto prípravné kroky za sebou nasledovali, ale na základe indícií 
od Herodota predpokladáme, že Peržania sa najskôr sústredili na organizáciu loďstva, 
vojska, získavanie informácií a diplomaciu. Následne si zabezpečili kontrolu v juhový-
chodnom Stredomorí a v Palestíne, kadiaľ mali prechádzať obe fázy vojenskej výpravy, 
teda námorná aj suchozemská. Podľa tohto poradia jednotlivých krokov budeme štruktu-
rovať aj našu prácu.

Historikov hlavný zdroj informácií k prípravným krokom Kambýsovej výpravy predsta-
vujú Herodotove Dejiny. Okrem nich sa dá antická literatúra v tomto smere využiť iba vo 
veľmi obmedzenom rozsahu. Pri analýze jednotlivých fáz môžeme ešte siahnuť po starozá-
konných prameňoch, klinopisných dokumentoch a hieroglyfickom materiáli. Pri práci s kli-
nopisnými dokumentmi sú nápomocné hlavne datovacie formulky hospodárskych zázna-
mov pochádzajúcich z babylonských archívov a čiastočne tiež Kýrov edikt. V prípade hie-
roglyfického materiálu využijeme iba Udjahorresnetovu autobiografiu. Pri všetkých zmie-
nených dokumentoch, až na babylonské hospodárske záznamy, však platí, že podávajú in-

2 Je možné, že egyptskú výpravu plánoval už Kýros II. Z prameňov sa však v tomto zmysle nedá 
nič viac vyčítať a Kýrove možné plány preto zostávajú iba v rovine teórie.
3 Vychádzame z Herodotovej správy, že Dareios pripravoval výpravu proti Grékom hneď po ne-
úspechu pri Marathóne. HÉRODOTE. Histoires. Prel. Phillippe Legrand. Paris : Belles Lettres, 2004, 
7. 1. ISBN 2-251-00147-6. (ďalej iba Hdt.). V správe však zaznieva Herodotov grékocentrizmus, 
v rámci ktorého opisuje vojnu proti Grékom ako hlavný cieľ perzskej politiky. Sme málo informovaní 
o ostatných častiach ríše, aby sme mohli posúdiť, nakoľko toto Herodotovo tvrdenie o Dareiovom 
záujme o Grécko zodpovedá realite.
4 Hdt. 7. 20.
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formácie tendenčne, tak, aby zapadali do legitimizačnej alebo propagandistickej štruktúry, 
a preto je s nimi nutné narábať nesmierne kriticky a citlivo.

Kambýsovo vojsko

O Kambýsovom vojsku vieme iba veľmi málo. Pramene vôbec neuvádzajú kde a v akom 
čase pred začiatkom ťaženia sa vojsko zhromaždilo. Zopár informácií máme iba o jeho 
zložení a organizácii. Netvorili ho iba Peržania, ale zúčastnili sa ho aj podmanené národy. 
Vojsko sa mohlo podobať na etnický zlepenec, ktorý poznáme z obrázkov perzského vojska 
Xerxa I. či Dareia III., tak ako nám ich zachovali Herodotos a Arrianos.5 Etnickú pestrosť 
Kambýsovho vojska naznačuje hieroglyfický text zapísaný na soche egyptského dvorana 
Udjahorresneta. Ten pracoval na dvore dvoch posledných sajských kráľov, ako aj v služ-
bách nových perzských panovníkov. Text sprostredkováva jeho autobiografiu, a okrem iné-
ho uvádza, že keď Kambýses prišiel do Egypta, boli s ním všetky cudzie národy.6 Informá-
cia je síce z autobiografie očitého svedka týchto udalostí, ale zároveň ju skresľuje properz-
ské politické videnie Udjahorresneta. Koľko podmanených národov sa výpravy zúčastnilo, 
sa z Udjahorresnetovho textu nedozvedáme, avšak minimálne vo forme tribútu sa jej spo-
mínané „všetky cudzie národy“ zúčastniť mohli. Široké spektrum zúčastnených národov 
naznačuje aj Herodotos,7 ale ako Grék konkretizuje iba Iónov a Aiolov. Dandamaev na zá-
klade jedného babylonského obchodného dokumentu doložil v ríšskom vojsku ešte aj účasť 
babylonského kontingentu.8 

Usporiadanie a organizáciu perzského vojska poznáme z perzepolských fortifikačných 
tabuliek9 a z Xenofontovej Cyropaedie. Vojsko sa rozdeľovalo podľa desiatkového systé-
mu, kde základnú jednotku vytvárala desiatka mužov databa. Tí sa spájali do stotiny ozna-
čovanej v staroperzštine ako sadaba. Vždy desať týchto jednotiek tvorilo tisícinu hazara-
bam. Každej z jednotiek velil zodpovedný dôstojník označovaný podľa početnosti svojej 
jednotky – desiatnik (datapatiš), stotník (sadapatiš), tisícnik (hazarapatiš). Tieto základné 
jednotky sa zlučovali do divízií zložených z desaťtisíc mužov označovaných ako baivara-
bam. Na čele takejto divízie stál baivarapatiš.10 Desiatkovú organizáciu síce poznáme 
z perzepolských tabuliek, ktoré pochádzajú až z obdobia Dareiovej vlády, ale nemáme dô-
vod predpokladať, že desiatkovú organizáciu zaviedol až Dareios. S najväčšou pravdepo-

5 Hdt. 7.61-99; ARRIAN. Der Alexanderzug. Indische Geschichte. Prel. Wirth, Gerhard – Hinüber, 
Oscar. München/Zürich : Artemis Verlag, 1985, 3. 8. ISBN 3-7608-1649-5. (ďalej iba Arr.)
6 POSENER, Georges. La première domination perse en Égypte. Recueil d‘inscriptions hie-
rogliphyques. Le caire, 1936, č. 1.
7 Hdt. 3. 1.
8 V dokumente STRASSMEIER, Johann Nepomuk. Inschriften von Cambyses, König von Baby-
lon. Leipzig : Eduard Pfeiffer, č. 334 sa spomína ako istý Babylončan, Iddina-Nabu, predával v roku 
524 pred n. l. egyptskú otrokyňu s jej trojmesačnou dcérou. Dandamaev celkom logicky usúdil, že 
muselo ísť o otrokyňu získanú ako korisť počas egyptského ťaženia. DANDAMAEV, Muhammad. 
A political history of Achaemenid empire. Leiden : Brill, 1989, s. 34. ISBN 90-04-09172-6. Presved-
čivosť tejto teórie podrýva skutočnosť, že Egypťania sa objavujú v Babylónii už pred dobytím Egyp-
ta. Vidieť to v texte STRASSMEIER, ref. 8, č. 85.
9 Napríklad HALLOCK, Richard. Persepolis Fortification Tablets. Chicago : Oriental institute, 
1969, č. 138-143; 1731; 1842-1843. ISBN 0226621952.
10 SEKUNDA, Nick. The Persian Army. London : Osprey, 1992, s. 5. ISBN 185332 2501.
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dobnosťou existovala už za jeho predchodcov, čo dosvedčuje aj Xenofon,11 aj keď je ťažké 
určiť, čo z jeho Cyropaedie môžeme považovať za relevantné.

Vytvorenie imperiálneho loďstva

Iba o málo viac ako o vojsku sa dozvedáme o perzskej flotile. Pri vzniku imperiálnej 
flotily hneď na začiatku vzbudzuje dôvod jej zostavenia. Potreboval Kambýses na svoju 
výpravu flotilu? Výpravy asýrskych panovníkov do Egypta sa buď úplne zaobišli bez pod-
pory loďstva, alebo v nich flotila zohrávala iba podružnú úlohu.12 K zásobovaniu vojska 
Peržania loďstvo tiež nepotrebovali, lebo cez krízové oblasti perzské vojsko previedli Ara-
bi. Zdá sa však, že odpoveď by sme mohli hľadať v perzskej snahe rozdeliť egyptské voj-
sko. Kambýses využil flotilu, aby prinútil Egypťanov bojovať na dvoch frontoch. Vytvore-
ním flotily zároveň Peržania odrezali Egypťanov od potenciálnych zdrojov žoldnierov 
a prípadnej pomoci z Egejskej oblasti.

Perzská flotila pozostávala predovšetkým z fenických lodí.13 Fenické lode boli v perz-
skej flotile najlepšie, najrýchlejšie a Feničania ako námorní experti požívali značný rešpekt 
aj medzi perzskou elitou.14 Spomedzi Feničanov mali najväčšie zastúpenie v loďstve Tyrča-
nia. Vyplýva to z Herodotovej správy,15 kde tvrdí, že Feničania odmietli po dobytí Egypta 
výpravu proti Kartágu, lebo sa nechceli vypraviť proti svojim synom, pričom metropolou 
Kartága bol práve Tyros.

Herodotos tvrdí, že Feničania sa zúčastnili výpravy do Egypta dobrovoľne.16 S touto 
informáciou môžeme do veľkej miery súhlasiť, lebo je veľmi pravdepodobné, že Feničanov 
hnali k účasti na výprave hospodárske dôvody a, hlavne, súperenie s Grékmi o trhy. Egypt 
hral vo fenických dejinách kľúčového obchodného partnera, ale v časoch 26. dynastie Feni-
čanov vytláčali z tradičných egyptských trhov Gréci. Panovníci Sajskej dynastie sa už pri 
zjednocovaní krajiny opierali hlavne o gréckych žoldnierov, a z obdobia ich vládnutia po-
známe v Egypte viacero gréckych obchodných staníc. Na konci siedmeho storočia pred n. 
l. dokonca Miléťania založili priamo v delte Nílu obchodnú kolóniu Naukratis. Mesto leža-
lo iba kúsok od centra kráľovskej dynastie Sais a vynikalo výbornými podmienkami pre 
domáci aj zahraničný obchod.17 Gréci tak získali nad Feničanmi v Egypte prevahu. Feniča-

11 XENOFÓN. O Kýrově vychování. Prel. Václav Bahník. Praha : Svoboda, 1970, 2. 1. (ďalej iba 
Xen. Cyr.)
12 TUPLIN, Christopher. Achaemenid Studies. Stuttgart : Franz Steiner Verlag, 1996, s. 31. ISBN 
3-515-06901-1.
13 Hdt. 3. 19.
14 Herodotos informuje, že fenické lode boli najrýchlejšie (7.44), najlepšie (7.96) a fenickí velitelia 
rešpektovaní (8.67). Herodotove správy v tomto prípade síce informujú o Xerxovom období, ale vý-
znam fenického loďstva v kráľovskej flotile zostal v porovnaní s dobou Kambýsovho ťaženia, bezpo-
chyby, totožný.
15 Hdt. 3. 19.
16 Hdt. 3. 19.
17 K postaveniu Grékov v Egypte sajského obdobia pozri LLOYD, Alan. Pozdní doba. In SHAW, 
Ian (ed.). Dějiny starověkého Egypta. Praha : BB/art, 2010, s. 386-389. ISBN 978-80-7381-860-9; 
PERDU, Olivier. Saites and Persians. In LLOYD, Alan (ed.). The Companion to Ancient Egypt. Chi-
chester : Blackwell Publishing, 2010, s. 148. ISBN 978-1-4051-5598-4; MARKOE, Glenn. Die Phö-
nizier. Stuttgart : Theiss, 2010, s. 100-101. ISBN 3-0862-1816-1.
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nia, a z nich hlavne Tyrčania,18 sa správne domnievali, že perzská nadvláda v Egypte by 
mohla zmeniť obraz egyptského zahraničného obchodu v ich prospech. V tejto súvislosti sa 
nemýlili, lebo archeologické nálezy dokumentujú, že už krátko po perzskom prevzatí vlády 
v Egypte začala Naukratis upadať.19 Prevaha Tyrčanov v kráľovskej flotile tak vyznieva vo 
svetle týchto argumentov celkom logicky. Nakoniec fenickú angažovanosť v prospech Per-
zie s cieľom vydobytia si vlastných výhod na úkor Grékov potvrdzujú aj neskoršie udalosti 
z obdobia Iónskeho povstania, keď sa Feničania agilne angažovali v perzských službách 
proti svojim gréckym konkurentom, hlavne proti Milétu.20 

Feničania tvorili podstatnú časť perzského loďstva, ale nie jedinú. Od Herodota vieme, 
že Kambýses disponoval ešte minimálne cyperskou, samskou a mytilénskou flotilou.21 
Samčania poskytli štyridsať trojveslíc. Koľko poskytli Kambýsovi Cyperčania a Mytilén-
čania, nevieme. Keďže sa však Mytilénčania výpravy zúčastnili, môžeme predpokladať, že 
v perzskej flotile boli aj ďalší Ióni a možno aj lode z iných oblastí. O Iónoch sa z prameňov 
dozvedáme, že v Kýrových a Kambýsových časoch disponovali silným loďstvom a istý čas 
dokonca kontrolovali Iónske more.22 Zaujímavé je, že Miléťania sa výpravy buď nezúčast-
nili, alebo ich účasť bola iba nevýznamná. Neúčasť mesta, ktoré o niekoľko desaťročí ne-
skôr disponovalo značnou námornou silou,23 sa dá vysvetliť tým, že sa Milétos v čase Kam-
býsovej výpravy zrejme ešte potácal v hospodárskej kríze alebo sa z nej iba dostával.24 

O organizácii a veľkosti perzského loďstva či o jeho námorných základniach sa niečo 
dozvedáme z neskorších čias, z obdobia Dareia a hlavne Xerxa.25 V Dareiových časoch 
zvyklo loďstvo vychádzať zo základne pri Alejskej rovine v Kilikii, kde sa zhromaždilo 
Kambýsovo loďstvo, to sa z prameňov nedozvedáme. Vzhľadom na ústrednú pozíciu Feni-
čanov by sa dalo očakávať, že pokiaľ sa loďstvo zhromaždilo, tak to bolo práve v niektorom 
z fenických prístavov. V obdobiach po Kambýsovi sídlila perzská posádka v Sidóne, kde sa 
nachádzal aj kráľovský park.26 V Kambýsovom období spomedzi fenických miest zohrával 

18 Herodotos uviedol (2.112), že Tyrčania mali v hlavnom administratívnom stredisku Egypta, 
v Memfise, svoju vlastnú štvrť. K dôkazom o fenickej prítomnosti v Egypte pozri tiež LECLANT, 
Jean. Les relations entre l‘Egypt et la Phénicie du voyage du Ounamon à l‘expedition d‘Alexandre. In 
WARD, William (ed.). The Role of Phoenicians in the Interactions of Mediterranean Civilisations. 
Beisru 1968, s. 16. Tieto doklady vypovedajú o význame Egypta pre Tyros a vysvetľujú dominantnú 
účasť lodí pochádzajúcich práve z tohto mesta v Kambýsovej flotile.
19 MARKOE, ref. 17, s. 101.
20 Povstanie síce prepuklo v Iónii, ale prenieslo sa aj na Cyprus, kde sa vzbúrili všetky mestá až na 
fenický Amathus (Hdt. 5.106). Práve Feničania sa stretli v bitke s Iónmi pri pobreží Cypru (Hdt. 
5.112) a hoci podľahli o pár rokov, významne prispeli k ukončeniu povstania, keď sa výraznou mierou 
podieľali na perzskom víťazstve v bitke pri Lade (Hdt. 6.14). Následne sa angažovali aj v podmaňo-
vaní gréckych miest v helespontskej oblasti (Hdt. 6.33).
21 Pre cyperskú flotilu pozri Hdt.3.19, pre samskú Hdt. 3.44 a pre mytilénsku Hdt.3.1 3.
22 THUKYDIDES. Dejiny Peloponézskej vojny I-IV. Martin : Thetis, 2010, 1. 13. ISBN 978-80-
970115-4-3.
23 V bitke pri Lade (494 pred n. l.) mali Miléťania 80 lodí.
24 Herodotos tvrdí (5.28), že v čase, keď vypuklo Iónske povstanie, bolo mesto perlou Iónie, ale pred 
dvomi generáciami predtým (čiže aj obdobie Kambýsovej vlády) trpeli Miléťania vnútornými spormi.
25 Pre základný prehľad pozri SCOTT, Lionel. Historical Commentary on Herodotus Book 6. Leiden 
: Brill, 2005, s. 479-483. ISBN 90-04-14506-0.
26 Diodoros hovorí o tom, že v štvrtom storočí bol v okruhu mesta kráľovský park (16. 41. 5), mesto 
tak muselo mať z hľadiska perzskej správy osobitný význam. Okrem toho možno na základe ďalšej 
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ešte dôležitejšiu úlohu ako Sidón Tyros,27 takže loďstvo sa mohlo zhromaždiť aj v tyrských 
prístavoch.28

Antickí autori naznačujú, že v časoch Dareia I. a jeho nasledovníkov bolo perzské loď-
stvo organizované po desiatich lodiach29 do väčších celkov pozostávajúcich z 30 lodí.30 
Práve preto antickí spisovatelia zvyknú uvádzať pri rôznych príležitostiach veľkosť perz-
ského loďstva v počte 30031 alebo 600 lodí.32 Podľa štúdie W.W. Tarna, jadro perzského 
loďstva pozostávalo z jednotiek tvorených zo 60 lodí. Tarn zároveň tvrdil, že tento systém 
vychádzal z fenického usporiadania.33 Jeho argumentácia s počtami lodí je však značne 
nepresvedčivá34 a pokiaľ by sme ju aj považovali za relevantnú, tak stále nevieme, nakoľko 
zodpovedá táto organizácia usporiadaniu loďstva v Kambýsovom období. Dá sa skôr pred-
pokladať, že Kambýsovej flotile jednotné usporiadanie chýbalo a jednotlivé vazalské loď-
stvá sa organizovali pre nich typickým spôsobom. Celá flotila tak mohla vytvárať pomerne 
heterogénny celok.

V období po Kambýsovi velili perzskej flotile perzskí velitelia.35 V Kambýsovom loď-
stve však Herodotos žiadnych nespomína. Príklad mytilénskej lode vyslanej Kambýsom do 
Memfisu, na ktorej bol perzský hlásateľ, skôr hovorí o ich absencii.36 Ak by sa v loďstve 
nachádzali perzskí velitelia, alebo ak by o nich Herodotos vedel, s veľkou pravdepodobnos-
ťou by niektorého z nich v tomto bode spomenul. Herodotos však aj v tomto prípade spo-
mína iba rozkaz Kambýsa, takže perzská flotila sa zdá byť v Kambýsových časoch iba 
voľne zloženým zlepencom loďstiev podriadených krajín pod velením miestnych veliteľov, 
podliehajúcich priamo najvyššiemu perzskému veleniu bez nejakého medzistupňa v organi-

Diodorovej správy (16. 41. 2) predpokladať, že pokiaľ vo Fenícii niekde sídlili predstavitelia perzskej 
správy alebo perzskí velitelia, tak to bolo práve v Sidóne. Herodotos potvrdil viackrát dominantné 
postavenie Sidónčanov medzi Feničanmi v perzskom období, keď tvrdil, že disponovali najrýchlejším 
loďstvom (7.44) a ich velitelia mali medzi Feničanmi prvoradé postavenie (7.98; 8.67). K významné-
mu postaveniu Sidónu v achajmenovskom období pozri aj prehľad v MARKOE, ref. 17, s. 103-105.
27 V období 800-500 pred n. l. mesto vo Fenícii dominovalo, pozri CULICAN, William. Phoenicia 
and Phoenician Civilisation. In BOARDMAN, John et al. (ed.). The Cambridge Ancient History III/2. 
Cambridge : Cambridge University Press, 1991, s. 464. ISBN 0-521-22717-8.
28 Dandamaev tvrdil, že sa zhromaždila v meste Akko. DANDAMAEV, ref. 8, s. 73.
29 Naznačujú to pasáže Hdt. 7.179 a AESCHYLUS. The Persians. In BURIAN, Peter – SHAPIRO, 
Alan (ed. et trans.). The Complete Aeschylus II. Oxford : Oxford University Press, 2009, v. 335-340. 
ISBN 978-0-19-537337.
30 S takouto flotilou sa stretávame v službách kapadóckeho satrapu Ariaramna pri výprave proti 
Skýtom v diele Ktésia. CTESIAS. History of Persia. Trans. Llewellyn-Jones, Lloyd – Robson, James. 
London – New York : Routledge, 2010, F 13(20). ISBN 0-203-01530-4. (ďalej iba Ctes.) Do tridsiatok 
rozdelil iónsku flotilu v perzských službách pri Salamíne aj Aischylos v Peržanoch (335-340).
31 Hdt. 5. 44; OLDFATHER, Charles Henry (trans.). Diodorus of Sicily in 12 volumes. Cambridge : 
Harvard University Press, 1935, 11. 77. 1; 16. 22. 2. (ďalej iba Diod.).
32 U Herodota sa tento počet stereotypne opakuje 4.87; 6.9; 6. 95.
33 TARN, W. William. The Fleet of Xerxes. In Journal of Hellenic Studies, 1908, vol. 28, s. 229.
34 Usporiadanie fenickej flotily dokazoval Tarn na kartáginskom loďstve, ale čísla vysvetľoval tak, 
aby boli v súlade s jeho teóriou. TARN, ref. 33, s. 229-230.
35 V Dareiových časoch vieme o Artafernovi, ktorý velil veľkej časti perzského loďstva (Hdt. 5.30) 
a počas Xerxovej výpravy do Grécka velili loďstvu viacerí perzskí velitelia (Hdt. 6.97). Podľa Tarna 
ich však nemožno považovať za veliteľov samotných lodí, ale skôr za veliteľov vojenských posádok 
prepravujúcich sa na lodiach. TARN, ref. 33, s. 207.
36 Hdt. 3. 13.
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zácii tvoreného práve Peržanmi. Otázne je, či sa na lodiach nachádzali perzskí vojaci. Ak 
však budeme vychádzať z toho, že na lodiach perzskí velitelia neboli, tak sa zdá, že vojen-
skú časť posádky si museli Feničania a ďalší vazali zabezpečovať sami. Kambýses zrejme 
vlastné sily nerozdeľoval, lebo jadro výpravy predstavovalo pozemné ťaženie.

Diplomatická a informačná podpora projektu

Už asýrsky kráľ Asarhaddon potreboval pri svojej výprave do Egypta v roku 671 pred 
n. l. asistenciu Arabov pri prechode cez Sinajskú púšť.37 Asýrčania si na arabskú účasť ná-
rokovali na základe vazalského postavenia arabského kmeňa Kedaritov žijúceho v severnej 
Arábii.38 Aššurbanipal sa ocitol o niekoľko rokov v podobnej situácii, keď mu prechod Si-
najom do Egypta zabezpečovali jeho kedaritskí vazali.39 Zaistenie si podpory arabských 
kmeňov v oblasti tak predstavovalo kľúčovú podmienku k egyptskému ťaženiu.40 Kambý-
ses sa však na rozdiel od svojich asýrskych predchodcov na vazalské služby Kedaritov 
spoliehať nemohol. Podľa Herodota musel k arabskému kráľovi vyslať poslov so žiadosťou 
o povolenie bezpečného prechodu.41 Pravdepodobne sa aj Kambýses, podobne ako pred 
ním asýrski králi, obrátil spomedzi arabských kmeňov práve na Kedaritov.42 Kedaritskú 
prítomnosť na hraniciach s Egyptom naznačuje ešte v štvrtom storočí pred n. l. nález strie-
bornej misky s aramejským nápisom. Text nápisu dokladá, že miska predstavovala votívny 
dar kedarského kráľa.43 Ak by sme dôverovali Herodotovi,44 Kedariti v danom období ovlá-
dali oblasť medzi mestami Kadytis a Iénysos, zvyčajne identifikovanými ako Gaza a Chán 

37 EPHʼAL, Israel. The Ancient Arabs: Nomads on the Borders of the Fertile Crescent, 9th-5th Cen-
turies B.C. Jerusalem: Magnes, Leiden : Brill 1982, s. 137-42.
38 GRAYSON, Kirk. Assyria: Sennacherib and Esarhaddon. In BOARDMAN, John et al. (ed.). The 
Cambridge Ancient History III/2. Cambridge : Cambridge University Press, 1991, s. 126. ISBN 
0-521-22717-8. Text Asarhaddonovej zmluvy s Kedaritmi môže zodpovedať zmluve v PARPOLA, 
Simo – WATANABE, Kazuko. Neo-Assyrian Treates and Loyalty Oaths. Helsinki, SAA, 1988, č. 13. 
Jej preambula sa síce nezachovala, hypoteticky je však možné, že ide práve o zmluvu medzi Asarhad-
donom a Hazaelom. Tamže, s. XXXIV; PARPOLA, Simo. Neo-Assyrian Treates from Royal Archi-
ves. In Journal of Cuneiform Studies, 1987, vol. 39, s. 127-160.
39 O vzťahoch medzi Asýriou a Kedaritmi počas vlády Aššurbanipala pozri GRAYSON, Kirk. Assy-
ria 668-635 B.C.: The reign of Ashurbanipal. In BOARDMAN, John et al. (ed.). The Cambridge An-
cient History III/2. Cambridge : Cambridge University Press, 1991, s. 154. ISBN 0-521-22717-8.
40 MACDONALD, Michael. North Arabia in the First Millenium BCE. In SASSON, Jack (ed.). 
Civilizations of Ancient Near East. New York : Scribner, 1995, s. 1366. ISBN 0684192799; RETSÖ, 
Jan. The Arabs in Antiquity: Their Hystory from Assyrians to Umayyads. Milton Park – New York : 
Routledge, 2003, s. 159. ISBN 978-3-89754-115-3.
41 Hdt. 3. 4.
42 K prítomnosti Kedaritov v severnej Arábii pozri GRAF, David. Arabia during Achaemenid Times. 
In SANCISI-WEERDENBURG, Helen – KUHRT, Amélie. Center and Periphery. Leiden : Neder-
lands Institut voor het Nabije Oosten, 1990, s. 142. ISBN 90-6258-404-7.
43 HOYLAND, Robert. Arabia and the Arabs. London – New York : Routledge, 2001, s. 63. ISBN 
0-415-19535-7. Bližšie k miske a textu nápisu pozri aj RABINOWITZ, Isaac. Aramaic Inscriptions 
from the Fifth Century B. C. E. from the North-Arab Shrine in Egypt. In Journal of Near Eastern 
Studies, 1956, vol. 1956, s. 1-9.
44 Zdá sa, že danú oblasť dobre poznal, lebo z jeho správy – 2.106 – vyplýva, že sám cestoval, zrej-
me popri pobreží, oblasťou medzi Palestínou a Egyptom.
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Júnis.45 Územie medzi Chán Júnis a Serbonským jazerom predstavovalo pre perzské vojsko 
kritickú oblasť bez vody. Rozkladala sa v dĺžke približne 72 km, a práve tu Kambýses od 
Arabov potreboval logistické zabezpečenie svojho rozsiahleho vojska.

Herodotos nás ďalej informuje, že medzi Peržanmi a Arabmi bola uzavretá dohoda.46 
Peržania, a to je sčasti znak Kambýsovej politiky, teda nestrácali čas s dobýjaním arabského 
územia. Obe strany uzavreli dohodu rovnocenných partnerov, čo dokladajú Herodotove 
slová, že obe strany uzatvorili priateľstvo. Aké výhody plynuli z tejto dohody Kedaritom, 
presne nevieme, ale vieme, že svoju časť dohody si splnili a počas prechodu cez púšť záso-
bovali perzské vojsko vodou.

Perzské velenie tak pred prípravou zabezpečilo územie, kadiaľ malo vojsko prechádzať 
a pripravilo jeho zásobovanie. No úspešná vojenská príprava potrebovala aj patričné zdroje 
informácií o nepriateľskom území, jeho cestnej sieti, sídliskách a rozmiestnení vojsk. Kam-
býsov vojenský aparát tieto informácie, bezpochyby, do detailu zabezpečil. O samotných 
opatreniach sa síce v prameňoch veľa nehovorí, ale Herodotos a Ktésias predsa len niekoľ-
ko informácií poskytujú. Herodotos spomína, že Kambýses sa mohol oprieť o informácie 
od Faneta z Halikarnassu.47 Fanes zastával významné postavenie v pomocných oddieloch 
egyptského vojska a disponoval presnými informáciami o geografii a vojenských pomeroch 
v Egypte. Herodotos zaobalil prechod gréckeho žoldniera na perzskú stranu jeho konflik-
tom s egyptským kráľom Amasidom. Skutočná príčina Fanetovej zrady nám síce zostáva 
utajená, ale Herodotov predpoklad môžeme odmietnuť.48 Pravdepodobnejšie vyznieva jeho 
informácia, podľa ktorej Egypťania vyslali špeciálny oddiel, aby Faneta zlikvidoval, čo 
podčiarkuje cenu informácií v blížiacom sa konflikte. Ďalšieho zradcu nájdeme v diele Kté-
sia. Historik z Knidu spomína, že pravá ruka faraóna a mocný predstaviteľ kráľovského 
dvora, Kombafis, predal Peržanom informácie o mostoch a iných strategických bodoch za 
prísľub budúcej vlády v krajine.49 Ktésiova informácia sa síce nezhoduje s ďalším vývojom 
udalostí v Egypte, keďže Peržania v krajine stanovovali perzských satrapov, a nie lokálnych 
vládcov, nemôžeme ju však zamietnuť, lebo podľa všetkého opäť odráža historickú skutoč-
nosť, teda komplexnú prípravu blížiacej sa vojenskej expedície.

45 ASHERI, David – LLOYD, Alan – CORCELLA, Aldo. A Commentary on Herodotus Books I-IV. 
Oxford : Oxford University Press, 2007, s. 402-403. ISBN 978-0-19-814956-9.
46 Hdt. 3. 9.
47 Hdt. 3. 4. Keďže aj Herodotos pochádzal z Halikarnassu, dá sa predpokladať, že o svojom rodá-
kovi disponoval pomerne spoľahlivými správami. Fanetove osudy museli po meste kolovať. Ale na 
druhej strane, boli tieto informácie, keďže išlo o Halikarnassana, lokálpatrioticky nadnesené. Naprí-
klad sa šírilo, že práve Fanes Peržanov priviedol do Egypta (Hdt. 3.11) a príčinou jeho úteku z Egyp-
ta bol spor so samotných kráľom. Jeho informácie mohli byť cenné, ale, bezpochyby, neboli jediným 
perzským zdrojom vedomostí. Historicita Herodotovho Faneta bývala dokazovaná aj numizmaticky, 
pozri ASHERI a kol., ref. 45, s. 401, dnes sa ale mince nesúce meno Fanes datujú do neskoršieho 
obdobia a nebývajú spájané s Fanetom z Herodotovej tretej knihy. Definitívne sa to však vylúčiť nedá, 
pozri COOK, Robert. The Francis – Vickers Chronology. In Journal of Hellenic Studies, 1989, vol. 
109, s. 166. ISSN 0075-4269.
48 Vysvetľovanie politicko-vojenských dejín osobnými konfliktami predstavuje typickú a stereotyp-
nú črtu Herodotovej práce, preto sa dá aj v tomto prípade jeho hľadanie príčiny v osobných vzťahoch 
považovať iba za stereotyp.
49 Ctes. 13(10).
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Podmienka k uskutočneniu pozemnej fázy projektu

Ako sme spomínali, perzské velenie rozdelilo výpravu na dve časti, pozemnú a námor-
nú. Suchozemská časť projektu vyžadovala bezpečný prechod Palestínou. Problém v tomto 
bode predstavuje otázka, či musel palestínske územie zabezpečiť Kambýses, alebo ho za-
bezpečil už Kýros. Naše pramene síce naznačujú, že túto oblasť k ríši pripojil už Kýros, ale 
keď sa k nim postavíme kriticky, tak ich výpoveď vôbec nevyznieva jasne. Pozrime sa 
najskôr na Kýrov edikt. Kýros podľa tohto textu dobyl Novobabylonskú ríšu a je v ňom 
chválený ako panovník ovládajúci celé jej pôvodné územie. Autor ediktu ho označuje za 
vládcu nad kráľmi od Horného mora (Stredozemné more) až k Dolnému moru (Perzský 
záliv).50 Kýros by tak ovládal severoarabské územie, Sýriu, Feníciu aj Palestínu. Kontrola 
území na západ od Eufratu však nemusela byť samozrejmá a označenie Kýra za pána tých-
to území mohlo byť, naopak, iba iluzórne. Naznačuje to najmä fiktívna kontrola území 
v Arábii. Posledný novobabylonský kráľ Nabonid získal v oblasti severnej Arábie značný 
vplyv a časť jej územia zrejme z ekonomických dôvodov ovládal.51 V Herodotových časoch 
však kolovala o Kambýsovom ťažení do Egypta správa, že Kambýses sa musel na prechode 
severnou Arábiou dohodnúť s arabským kráľom.52 Z toho je zrejmé, že Kýros danú oblasť 
nekontroloval, resp. nemáme žiadnu zmienku a ani dôvod sa domnievať, že by Arabi v da-
nej oblasti od Perzie po Kýrovej smrti odpadli.53 Text ediktu tiež zjavne špecifikuje Kýrovu 

50 Kýrov edikt 28-29. (Slovenský preklad textu v VALACHOVIČ, Pavol – HABAJ, Michal. Staro-
veké civilizácie. Chetiti a Peržania. Trnava : UCM, 2014, s. 171-174. ISBN 978-80-8105-575-1.
51 Na stéle z Harranu dal on sám alebo niekto z jeho ľudí zaznamenať, že desať rokov strávil v oáze 
Téma, významnej križovatke obchodných ciest v severnej Arábii, a v okolitých mestách. PRIT-
CHARD, James (ed.). Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament. Princeton Universi-
ty Press, 1969. č. 562. ISBN 0-691-03503-2. (ďalej iba ANET). Dĺžka jeho pobytu svedčí o babylon-
skej účasti a význame v oblasti. Dá sa predpokladať, že v oblasti vybudoval z hospodárskych dôvodov 
babylonskú kontrolu. Z danej oblasti pochádza aj budova vystavaná v novobabylonskom štýle, o kto-
rej sa predpokladá, že by mohla slúžiť ako Nabonidov palác. BEAULIEU, Paul-Alain. King Naboni-
du and Neo-Babylonian Empire. In SASSON, Jack (ed.). Civilizations of Ancient Near East. New 
York : Scribner, 1995, s. 974. ISBN 0684192799. Pre Nabonidovu politiku pozri tiež stručný prehľad 
v HAUSLEITER, Arnulf. North Arabian Kingdoms. In POTTS, Daniel (ed.). A Companion of a ar-
chaeology of the ancient Near East. London : Wiley-Blackwell, 2012, s. 823-824. ISBN 1405189186. 
Lambert zdôvodňoval Nabonidov pobyt v oblasti nábožensky. Oáza predstavovala hlavné arabské 
centrum uctievania Sína a Nabonidus, ako uctievač tohto boha, si ju z tohto dôvodu vybral. Lambert 
ekonomické príčiny odmietol, lebo predpokladal, že v prípade ekonomických dôvodov by sa Naboni-
dus v oáze nezdržoval sám, ale zanechal by tam svojho človeka. LAMBERT, Wilfred. Nabonidus in 
Arabia. London : Seminar for Arabian studies, 1972, s. 62.
52 Hdt. 3. 5. Táto Herodotova správa sa zdá byť dôveryhodná. Je značne pravdepodobné, že potom, 
čo babylonský kráľ opustil arabské územie a následne ho Kýros porazil, sa nestabilná oblasť severnej 
Arábie osamostatnila. Herodotos mohol v tomto smere získať spoľahlivé informácie v Egypte.
53 Jediný prameň, ktorý spomína podmanenie si Arábie Kýrom, je Xenofon v Cyropaedii (1.1; 7.4). 
Jeho podanie však v tomto diele viackrát vyznieva anachronicky. Príkladom je Egypt, ktorý v Cyro-
paedii pripojil k ríši práve Kýros, čo je zjavný anachronizmus. Jeho výklad pôsobí zmätočne aj v ge-
ografickom určení Arábii, keď sa zdá, že Arabi, o ktorých hovorí, sídlili v oblasti stredného toku Eu-
fratu. BRIANT, Pierre. Etat et Pasteurs au Moyen-Orient ancien. Paris – Cambridge : Édition de la 
Maison des sciences de l‘homme, 1982, s. 163. ISBN 978-0-521-24376-6. K ahistorickosti jeho sprá-
vy pozri aj GRAF, ref. 42, s. 138. Na druhú stranu, archeologické nálezy dokladajú vplyvy prednový-
chodnej textovej tradície a ikonografie na severnú Arábiu už v achajmenovskom období, pozri 
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vládu geograficky a nie etnicky, preto nepredpokladáme, že v texte by sa spomínala vláda 
nad Arabmi žijúcimi v Mezopotámii.54 Zmienka o Kýrom ovládaných územiach na západ 
v Edikte tak vyznieva iba propagandisticky.55 

Druhý prameň, ktorý nás informuje o Kýrovej aktivite v Palestíne, konkrétne v Judei, je 
Starý zákon. V starozákonnej tradícii sa zachovala povesť o tom, ako Kýros, vedený 
Jahvem, povolil Judejcom návrat z Babylonu56 a výstavbu Jeruzalemského chrámu.57 Tieto 
kroky nadväzujú na rysy Kýrovej politiky naznačené v klinopisných prameňoch, kde sa 
uvádza, že Kýros obnovil zničené chrámy a prinavrátil do svojich domovov obyvateľstvo 
presunuté v časoch Novobabylonskej ríše.58 Klinopisné texty však konkrétne Judejcov ne-
spomínajú. Je jednoduchšie si predstaviť, že autori starozákonných kníh znenie týchto tex-
tov poznali,59 a na ich základe spätne odvodili od Kýra aj návrat Judejcov a výstavbu Jeru-
zalemského chrámu.60 Kľúčovou starozákonnou knihou z pohľadu vydania Kýrovho ediktu 
o výstavbe chrámu v Jeruzaleme bola Kniha Ezdráš.61 Bola napísaná niekedy začiatkom 

HAUSLEITER, Arnulf. The oasis of Tayma. In AL-GHABBAN, Ali Ibrahim et al. (ed.). Roads of 
Arabia: Archaeology and History of the Kingdom of Saudi Arabia. Paris : Somogy Art Publishers, 
2010, s. 220. ISBN 9782757203682; ANDERSON, Björn. Achaemenid Arabia: A Landscape Orien-
ted Model of Cultural Interaction. In CURTIS, John – SIMPSON, John (eds.). The World of Achaeme-
nid Persia. London New York : I.B. Tauris, 2010, s. 450. ISBN 978-1-84885-346-1. Nič však konkrét-
ne nevypovedá o tom, že by severozápadná Arábia bola súčasťou už Kýrovej či Kambýsovej Perzie 
a o kultúrnom vplyve v dôsledku vzájomných vzťahov a obchodu sa nedá pochybovať.
54 Arabi prenikali do Nippuru už v polovici 8. storočia, pozri COLE, S. Willim. Nippur in late Assy-
rian times, c. 755-612 B.C. Helsinky: Neo-Assyrian Text Corpus Project, 1996, s. 34-42; FRAME, 
Grant. Babylonia 689-627 B.C. A Political History. Leiden : Nederlands Instituut voor het Nabije 
Oosten, 1992, s. 50. ISBN 90-6258-069-6. Ich prítomnosť v Ure a v Uruku dokumentujú tabuľky 
zapísané protoarabským písmom pochádzajúce zo 7. – 4. storočia, BIGGS, Robert. A Chaldean In-
scription from Nippur. In Bulletin of American Schools of Oriental Research, 1965, vol. 179, s. 36-38. 
ISSN 0003-097X; EPHʼAL, Israel. «Arabs» in Babylonia in the 8th Century B.C. In Journal of Ame-
rican Oriental Society, 1974, vol. 94, s. 109-110. ISSN 0003-0279.
55 Vyjadrenie Ediktu o Kýrovi ako vládcovi od mora k moru považovali viacerí autori za dostatočný 
dôkaz o podmanení území až po Stredozemné more, napr. hlavne v kombinácii s babylonskými tabuľ-
kami označujúcimi Gobrya za správcu Babylónie a Ebir Nari aj J. Cook v cambridgských dejinách 
Iránu. COOK, John. The Rise of Achaemenids. In GERSHEVITCH, Ilya (ed.). Cambridge History of 
Iran II. Cambridge : Cambridge University Press, 1985, s. 212. ISBN 0-521-20091-1.
56 2Par. 36.22; Iz. 45.1-2. Vychádzam zo starozákonných textov publikovaných online: p://www.ssv.
sk/BIBLIA/
57 Ezd. 1.1-4; 5.13-14; 6. 3.
58 Kýrov edikt 31-32; Nabonidova kronika iii.21-22. (Slovenský preklad textu Nabonidovej kroniky 
v VALACHOVIČ, Pavol – HABAJ, Michal. Staroveké civilizácie. Chetiti a Peržania. Trnava : UCM, 
2014, s. 168-170. ISBN 978-80-8105-575-1).
59 Podobnosti medzi starozákonnými a klinopisnými prameňmi jasne vedúce k domnienke, že auto-
ri starozákonných kníh nadviazali na klinopisnú predlohu si v prípade knihy Izaiáš všimol už OLM-
STEAD, Albert. History of the Persian Empire. Chicago : University of Chicago Press, 1948, s. 55. 
ISBN 0-226-62777-2.
60 Podobne v prípade Ezdráša pozri GRABBE, Lester. Judah and Judeans in the Persian Period. 
Winona Lake : Eisenbrauns, 2006, s. 544. ISBN 978-1-57506-104-7.
61 Práve táto kniha je pre nás kľúčová, lebo jasne definuje Kýrovu aktivitu v oblasti. Aj keď o návra-
te židov na základe Kýrovho povolenia z Babylonu hovoria aj ďalšie starozákonné knihy (2Par. 36.22; 
Iz. 45.1-2), na ich základe nie je jasné, či Kýros ovládal Palestínske územie. Z ich podania vyplýva, 
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štvrtého storočia pred n. l. alebo až v helenistickom období62 a jej autor či autori tak so 
značným odstupom celkom logicky zaradili počiatky výstavby Chrámu do obdobia vlády 
Kýra, ktorého sprevádzala dobre pestovaná povesť obnoviteľa náboženského života.

P.R. Bedford správne naznačil, že klinopisné pramene nepredstavujú relevantný prameň 
v bádaní, lebo metodologicky vyznieva aplikácia vedomostí o Kýrovej politike v Babylónii 
v rekonštrukcii udalostí v Judei povážlivo.63 Babylónia predstavovala v perzskom impériu 
významného hráča a perzský prístup sa v politike voči nej, v porovnaní s menšími krajina-
mi, zrejme líšil. Perzská akceptačná politika v Babylónii sa tak dá vysvetliť politickým 
a hospodárskym významom krajiny, ale Judea predstavovala pôvodne iba časť Novobaby-
lonskej ríše. Dôležitý sa zdá byť hlavne Bedfordov postreh, že v Babylone určovala Kýrovu 
politiku potreba sebalegitimizácie po Nabonidovej vláde. Preto autor Kýrovho ediktu pred-
stavil Kýra ako panovníka napravujúceho Nabonidove bezbožné činy. V Jeruzaleme však 
takýto tlak na Kýra chýba a s ním chýba jasná príčina jeho hypotetických aktivít v Judei. 
Tieto argumenty taktiež naznačujú skôr legitimizačné posolstvo starozákonnej správy, ako 
jej reálne historické posolstvo.

Ezdrášova kniha však nie je jedinou starozákonnou knihou naznačujúcou perzské pan-
stvo v Judei už za Kýra. Pozrime sa na ďalšie. Knihy Paralipomenon vypovedajúce o židov-
skom návrate za Kýra vznikli v rovnakom období ako kniha Ezdráš, a pokiaľ spolu tieto 
knihy nevytvárali priamo jedno dielo, stretávali sa v podobnom legitimizačnom a propa-
gandistickom ladení.64 Kniha Deutero-Izaiáš informujúca o Kýrovom rýchlom ťažení a bu-
dúcej porážke Babylonskej ríše vznikla ešte pred samotným pádom Babylonu65 a o politic-
kom vzťahu medzi Judou a Perziou neinformuje.66 

Ešte dodajme, že ani návrat Židov z babylonského exilu nevypovedá o perzskej kontro-
le Palestíny, ale Babylona67 a Kýrovo postavenie v jednotlivých starozákonných knihách 

že ovládal Babylon, ale nie Palestínu. Práve kontrola Palestíny je v tomto prípade pre nás kľúčová.
62 GRABBE, Lester. Ezra. In DUNN, James – ROGERSON, William (eds.). Commentary on the 
Bible. Grand Rapids : Eerdmans, 2003, s. 313-14. ISBN 0802837115.
63 BEDFORD, Peter. Temple Restoration in early Achaemenid Judah. Leiden : Brill, 2001, s. 141-
143. ISBN 9004115099.
64 Bližšie k datovaniu a cieľu autora či autorov knihy pozri RENDTORFF, Rolf. Hebrejská bible 
a dějiny. Praha : Vyšehrad, 2003, s. 352-353. ISBN 80-7021-634-4. K možnej intencii autora/ov pri 
využití Kýrovho ediktu v chronologickom usporiadaní udalostí pozri JOHNSTONE, William. 1 and 
2 Chronicles. Sheffield : A & C Black, 1997, s. 261. ISBN 1850756937.
65 V datovaní vzniku knihy panuje z veľkej časti zhoda, pozri WHYBRAY, Roger. Book of Isaiah. 
Sheffield : Sheffield Academic Press, 1983, s. 11-12. ISBN 0905774590; LEMCHE, Niels. The Old 
Testament between theology and history: a critical survey. Louisville : Westminster John Knox, 2008, 
s. 96. ISBN 978-0-664-23245-0; EIDEVALL, Göran. Prophecy and propaganda: Images of enemies 
in the Book of Isaiah. Winona Lake : Eisenbrauns, 2009, s. 17. ISBN 1-57506-806-0.
66 Časť autorov navyše považuje Kýrovo meno v starozákonnej knihe iba za neskorší dodatok, 
k bibliografii k tejto téme pozri FRIED, Lisbeth. Because of the Dread upon them. In CURTIS, John 
– SIMPSON, John (eds.). The World of Achaemenid Persia. London – New York : I.B. Tauris, 2002, 
s. 373. ISBN 978-1-84885-346-1. Fried vysvetľuje Kýrovu účasť v tejto biblickej knihe ako propa-
gandistickú snahu autora o vyobrazenie Achajmenovcov ako následníkov Davidovej dynastie. Tamže, 
s. 374.
67 H.J. Watkin išiel ešte ďalej a prišiel s tézou, že Kýrovo povolenie pre Židov k opusteniu Babylonu 
a návratu do Jeruzalema nemuselo znamenať, že Kýros Judeu kontroloval. Watkin navrhol, že vyslaní 
Judejci mohli judejské územie bez problémov obsadiť, lebo spočívalo v ruinách (Neh. 1.2). WATKIN, 
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tak mohlo vyplynúť iba z jeho víťazstva nad „nenávideným“ Babylonom. Rozsiahly návrat 
židovského obyvateľstva z Babylonu do obdobia Kýrovej vlády nekladú ani archeologické 
nálezy.68 Tie skôr vedú k predstave o návrate vo vlnách, ktorý mohol prebiehať aj storočie.69 
Ak by sme teda odmietli na základe týchto argumentov starozákonné svedectvo o Kýrovej 
angažovanosti v Judei, tak nám v rukách nezostáva žiaden prameň, ktorý by dokladal začle-
nenie Palestíny do Perzskej ríše už v jeho období.70 

Hypoteticky sa však nedá vylúčiť, že Judea skutočne po dobytí Novobabylonskej ríše 
skončila v Kýrovom rozrastajúcom sa štáte. Starozákonné svedectvo totiž úplne vymazať 
nemôžeme, hoci spomínaný Kýrov edikt bol zrejme vyfabrikovaný. Nemôžeme pritom za-

Henry. The Cypriote surrender to Persia. In Journal of Hellenic Studies, 1987, vol. 107, s. 161. ISSN 
0075-4269. Tento postoj až veľmi vyhovuje autorovej téze o tom, že Kýros pobrežnú oblasť východ-
ného Stredomoria k ríši nepripojil. Je ťažké si predstaviť, že by Kýros povolil odchod obyvateľstva 
mimo ríše, a to bez toho, aby sa toto územie následne stalo jej súčasťou.
68 Presne stanoviť nárast obyvateľstva za obdobie Kýrovej vlády sa nedá. Carter rozdelil vývoj 
v Judei v perzskom období do dvoch fáz. Prvá perzská fáza prebiehala v období 539-450 pred n. l. 
a druhá 450-332 pred n. l. CARTER, Charles. Syria-Palestine in the Persian Period. In RICHARD, 
Suzanne (ed.). Near Eastern Archaeology: A Reader. Winona Lake : Eisenbrauns, 2003, s. 400. ISBN 
15750060833. Celkovú populáciu v prvej fáze odhadol na 13 500 a v druhej fáze na 20 650 ľudí. 
Tamže, s. 406. Becking predpokladal, že obyvateľstvo sa mohlo návratom navýšiť o 4 000. BEC-
KING, Bob. We all return as one! Critical note on the Myth of the Mass Return. In LIPSCHITS, Oded 
– OEMING, Manfred. Judah and Judeans in the Persian Period. Winona Lake : Eisenbrauns, 2006, 
s. 10. ISBN 2005037385. Lipschits odhadol celkovú populáciu v Judei v perzskom období na 30 125 
ľudí, ale na rozdiel od Cartera ho nerozdelil na dve fázy a vychádzal z čiastočne odlišne geograficky 
zadefinovaného územia Judei. LIPSCHITS, Oded. Demographic Changes in Judah between the Se-
venth and Third Centuries B.C.E. In LIPSCHITS, Oded – BLENKINSOPP, Joseph. Judah and Jude-
ans in the Neo-Babylonian Period. Winona Lake : Eisenbrauns, 2003, s. 364. ISBN 1-57506-073-6. 
Zároveň odhadol, že počas prvých rokov perzskej nadvlády sa mohlo vrátiť niekoľkotisíc Židov. 
Tamže, s. 365. V každom prípade po páde Babylonu nič nepoukazuje na prudký nárast obyvateľstva 
v Judei, takže iba ťažko v archeológii hľadať podporu pre starozákonný Kýrov edikt.
69 K prehľadu pozri BECKING, Bob. Continuity and Discontinuity after the Exile: Some Introduc-
tory Remarks. In BECKING, BOB – KORPEL, Marjo (eds.). The Crisis of Israelite Religion: trans-
formation of religious tradition. Leiden : Brill, 1999, s. 2, pozn. 7. ISBN 9004114963.
70 Zarátať nemôžeme ani Jozefa Flavia, hoci dobre poznal udalosti spojené s Kýrom v Babylónii, 
lebo starozákonné poznatky doplnil aj o detaily z iných zdrojov. Porovnaj s FELDMAN, Louis. Jo-
sephusʼs interpretation of the Bible. Berkeley – Los Angeles : California University Press, 1998, s. 
654-655. ISBN 9780520208537. V prípade udalostí spojených s Kýrom v Judei svojim obsahom zjav-
ne nadviazal iba na starozákonnú tradíciu, čo sám v úvode pomenováva (Proem. 2). Odlíšil sa od nej 
iba v detailoch a zrejme si sám, keďže podľa všetkého poznal chronologickú následnosť perzských 
kráľov, lámal hlavu nad chronológiou knihy Ezdráš (2.15-25), kde sa po Kýrovovi objavuje Artaxer-
xes a následne Dareios. Vo svojom podaní vymenil Artaxerxa za Kambýsa. Práve ten mal podľa neho 
zastaviť výstavbu Chrámu (Ant. 11. 2. 1-2, 19-30). Jozefus si však svoje pramene, vrátane Starého 
zákona, formoval do podoby, ktorá vyhovovala jeho cieľom. Ilustratívne na to poukázal Grabbe po-
merne známym príkladom (1998, s. 127). Jozefus totiž vo svojom diele uviedol aj informáciu o edik-
te cisára Klaudia, ktorým Židov v Alexandrii zrovnoprávnil s Grékmi (Ant. 19. 5. 2). Našiel sa však 
aj skutočný edikt a jeho znenie Jozefovi protirečí. Na jeho základe sa skôr zdá, že väčšina Židov 
zrovnoprávnená nebola, a teda príklad dokumentuje, ako si znenie svojich prameňov dokázal prispô-
sobiť. Bližšie k jeho biblickým zdrojom pozri ATTRIDGE, Harold. The Interpretation of Biblical 
History in the Antiquitate Iudaice of Flavius Josephus. Missoula : Scholar Press for Harvard theolo-
gical review, 1976, s. 29-38. ISBN 0891300813.
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budnúť ešte na jeden argument, i keď nejednoznačný. Napojenie Peržanov na židovské 
obyvateľstvo totiž naznačujú aj aramejské dokumenty z Horného Egypta. Opisujú, ako 
Kambýses zničil v Elefantíne všetky chrámy, až na chrám Jahveho.71 Táto informácia zapa-
dá do mozaiky naznačenej v Starom zákone a dotvára obraz slovne neformulovaného pre-
pojenia Judejcov s Perziou.

Historik je v danej oblasti ešte v o to zložitejšej situácii, že síce sa dá o pramennej vý-
povedi v Judei pochybovať, ale pre ďalšie palestínske územia nám pramene vypovedajúce 
o danom momente dejín chýbajú úplne. Judea, obkolesená Samariou, Ašdodom, Moabom, 
Ammonom a ďalšími oblasťami, pritom zaberala iba malú časť palestínskeho územia.72 
Sčasti sa môžeme pri riešení tejto otázky oprieť aspoň o argument ex silentio, keď ani He-
rodotos v správe o prípravách Kambýsovej výpravy a o území sýrskych Palestíncov vôbec 
nespomína, že by práve Kambýses musel dané územie k ríši pripojiť.

Vojenské prípravy vo východnom Stredomorí

Pre úspešné naplnenie námornej časti projektu si Peržania potrebovali zaistiť východné 
Stredomorie. Práve tento taktický manéver sa odrazil aj v Herodotovej charakteristike 
Kambýsových úspechov, keď tvrdil, že pre Peržanov získal more.73 Nie je pritom jasné, 
ktoré krajiny sa pod označením „more“ skrývajú. Jednou z pravdepodobných teórií v tomto 
prípade je hypotéza, že Herodotovo vyjadrenie o Kambýsovom začlenení „mora“ znamená 
začlenenie Cypru. Pre lepšie pochopenie tohto vysvetlenia aspoň v krátkosti naznačme, pri 
akej príležitosti Herodotos túto poznámku uviedol. Kambýses v daný moment v Herodoto-
vých Dejinách debatoval s Peržanmi a bývalým lýdskym kráľom Kroisom a vyzval prítom-
ných, aby ho porovnali s otcom. V túto chvíľu mu Peržania vzdali hold a pochválili ho, lebo 
k perzskému územiu pripojil Egypt aj more. Celú pasáž však Herodotos spomenul hlavne 
preto, aby mohol uviesť Kroisov duchaplný záver. Ten Kambýsa uspokojil poznámkou, že 
sa otcovi nevyrovná, lebo nemá takého syna, akého Kýros získal v Kambýsovi.74 Napriek 
Herodotovmu smerovaniu rozprávania k tejto pointe môžeme vidieť, že v ňom grécky his-
torik nadviazal na perzskú oficiálnu rétoriku. Egypt a more sa v tomto poradí objavujú ako 
„Egypt, morské krajiny“ v zoznamoch krajín ovládaných Dareiom.75 Herodotos podrobne 
poznal znenie perzských kráľovských dokumentov a, bezpochyby, práve z dôvodu autentic-
kosti svojho rozprávania vložil v príbehu do úst Peržanov slová ukotvené v kráľovskej ré-
torike, aj keď nie Kambýsovej, ale Dareiovej.

71 PETIT, Thierry. Satrape et satrapies. Paris : Les Belles Lettres, 1990, s. 64. ISBN2-251-66254-5.
72 Pre postupné administratívno-správne členenie Palestíny v období Novoasýrskej a Novobabylon-
skej ríše a k jej rozdeleniu v perzskom období pozri STERN, Ephraim. New evidence on the adminis-
trative division of Palestine in the Persian period. In SANCISI-WEERDENBURG, Heleen – KUHRT, 
Amélie. Center and peripherie. Leiden : Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 1990, s. 221. 
ISBN 90-6258-404-7. K susedným oblastiam Judey a etnickému zloženiu ich obyvateľstva pozri 
FRIED, ref. 66, s. 459-461.
73 Hdt. 3. 34. Budem vychádzať z tejto Herodotovej poznámky, nie som si vedomý, že by niekto vo 
vedeckej obci proti jej dôveryhodnosti niečo namietal.
74 Hdt. 3. 34.
75 DB§ 6; DSaa; pozri LIPINSKI, Edward. Itineraria Phoenicia. Leuven : Peeters, 2004, s. 78. 
ISBN 90-429-1344-4.
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Ak by sme rozpoznali krajiny uchované v kráľovských nápisoch pod označením „mor-
ské krajiny“, pomohlo by nám to priblížiť sa k významu Herodotovho výroku, a tak aj ku 
skutočným Kambýsovým ziskom vo východnom Stredomorí. Niektorí autori pritom pred-
pokladajú, že označenie sa viaže k Cypru.76 Keď sa pozrieme na poradie, v ktorom sú jed-
notlivé krajiny v Dareiových zoznamoch uvedené, tak vidíme, že by mohlo byť zostavené 
podľa istého geografického kľúča.77 Keď sa zameriame iba na náš problém, tak v textoch 
klinopisných nápisov nájdeme v danej sekcii takéto poradie krajín: Egypt, morské krajiny, 
Lýdia, Iónia. Pokiaľ to nie je len náhoda a zároveň uznáme, že morské krajiny skutočne 
predstavujú Cyprus, tak krajiny za sebou nasledujú v tejto sekvencii nápisu celkom zjavne 
z juhu na sever.78 

Začlenenie Cypru Kambýsom nakoniec naznačujú aj antické pramene. Herodotos hovo-
rí, že egyptský kráľ Amasis si podmanil Cyprus vôbec ako prvý79 a pokiaľ budeme vychá-
dzať z predpokladu, že ho ovládal až do svojej smrti (526 pred n. l.), tak sa ostrov stal sú-
časťou ríše až počas Kambýsovej vlády. Cyprus sa tak zdá, aj keď sa viacero autorov vyjad-
rilo v prospech jeho začlenenia do ríše už v časoch Kýra,80 ako jedna z tých krajín, ktoré 
k ríši pripojil Kambýses. Cyperčania pritom prijali vazalstvo dobrovoľne,81 zrejme ako lo-
gický dôsledok zmien v oblasti. Keď Kambýses vytvoril imperiálnu flotilu a Perzia ovládla 
východné Stredomorie, Cyperčania celkom logicky zvolili platenie tribútu novej námornej 
mocnosti a z egyptského vazalstva prešli do perzského tábora. Zdá sa, že jediný cyperský 
kráľ, ktorý neprijal perzské vazalstvo, bol v tej dobe mocný salamínsky kráľ Euelthón.82 
Mal síce syna a vnukov,83 no predsa sa na krátky čas v salamínskom kráľovskom zozname 
objavuje aj Feničan Hirōmos, ktorý do Euelthónovej dynastie zjavne nezapadá. Kambýses 

76 LECOQ, Pierre. Les inscriptions de la perse achemenide. Paris : Gallimard, 1997, s. 141. ISBN 
9782070730902; LIPINSKI, ref. 75, s. 78.
77 Pozri napr. BRIANT, Pierre. From Cyrus to Alexander. Winona Lake : Eisenbrauns, 2002, s. 180. 
ISBN 1-57506-031-0.
78 Ďalšie krajiny sú vymenované v iných geografických smeroch.
79 Hdt. 2.182; aj Diodoros tvrdí, že si podmanil cyperské mestá (1. 68. 6), ale nepridáva, že tak uči-
nil ako prvý. Cyperčania boli v každom prípade už asýrskymi vazalmi a objavil sa aj predpodklad, že 
Cyprus ovládal už Amasidov predchodca Apries, k tomu pozri TUPLIN, Christopher. Achaemenid 
Studies. Stuttgart : Steiner, 1996, s. 36-37. ISBN 3515069011. V každom prípade na základe babylon-
skej kroniky Nabukadnezara II. (BM 33041=PRITCHARD, James (ed.). Ancient Near Eastern Texts 
Relating to the Old Testament. Princeton : Princeton University Press, 1969, s. 308. ISBN 
9780691035031) sa zdá, že v roku 567 pred n. l. Amasis disponoval cyperskými vojenskými silami. 
V babylonskej kronike sa uvádza, že Amasis proti Nabukadnezarovi povolal okrem iných aj sily 
z „krajín uprostred mora“. Tiež pozri TUPLIN, ref. 79, s. 37.
80 Gjerstad argumentoval v prospech vyššieho datovania pre vytratenie cyproegyptských prvkov zo 
sôch pochádzajúcich z daného obdobia na Cypre, čo podľa neho poukazovalo na prechod spod egypt-
ského vplyvu do sféry vplyvu Perzie, na čo zasa poukazoval nárast gréckych prvkov v cyperskom 
sochárstve. GJERSTAD, Einar. The Swedish Cyprus Expedition. Stockhol : Swedish Cyprus Expedi-
tion, 1948, s. 471. ISBN 978-9963-36-435. Argumentoval aj opustením cyperských dielní na Same, 
Rhode a v Naukratide. Gjerstadove datovanie prebral aj Karageorghis (1982, s. 69) do cambridgského 
vydania starovekých dejín. Gjerstadove argumenty však celkom presvedčivo na základe nejasnosti 
ich chronológie vyvrátil WATKIN, ref. 67, s. 161-163.
81 Hdt. 3. 19.
82 Hdt. 4.162.
83 Hdt. 5.104, 113; 8. 11.
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tak zrejme odbojného kráľa vystriedal za lojálneho poddaného, no po jeho smrti sa na sala-
mínsky dvor vrátila Euethonova dynastia.84 

Herodotos vo svojom vyjadrení o Kambýsovom podmanení Egypta a mora zjavne pou-
žil perzskú oficiálnu rétoriku a v jej rámci mohol tento geografický termín označovať 
Cyprus, ale čo presne pod týmto vyjadrením myslel on sám, zostáva nevyjasnené. Myslel 
pod označením „more“ iba Kambýsovu vládu nad Cyprom? Indície skôr vedú k názoru, že 
Herodotos rozumel pod morom širšiu oblasť. Vidieť to v jeho charakteristike Polykrata.85 
Opísal ho ako prvého Gréka, ktorý sa pokúsil ovládnuť more a pod ním v tomto prípade 
Herodotos myslel a explicitne vyjadril Ióniu a ostrovy. Iónov a ostrovanov žijúcich pozdĺž 
iónskeho pobrežia ovládol už Kýros86 a ostrovy medzi Gréckom a Malou Áziou do veľkej 
miery až Dareios.87 Jedine o vývoji na Same pramene naznačujú, že ostrov sa mohol stať 
perzským vazalom práve za Kambýsa.

Situáciu okolo postavenia Samu nám komplikujú dva problémy. Prvým je, že sa pri re-
konštrukcii udalostí môžeme spoľahnúť v tomto bode iba na Herodotovu nadnesenú biogra-
fiu Polykrata88 a druhým je, že z jeho rozprávania jasne nevyplýva, či sa ostrov stal vazalom 
už za Kýra a Kambýsa. Celkom zreteľne Herodotos hovorí iba o jeho podmanení za Dareio-
vej vlády.89 Aby sme problém rozriešili, poukážeme najskôr na fakt, že ostrov patril k závis-
lým perzským krajinám už pred Dareiom a následne sa sústredíme na argument v prospech 
datovania vazalstva až po Kýrovi.

Hlavný argument v prospech datovania udalosti už pred obdobie Dareiovej vlády vy-
chádza z Herodotovej informácie o udalostiach po Polykratovom prebratí vlády na ostrove. 
Časť jeho politických odporcov získala značnú zahraničnú podporu, hlavne lakedaimonskú 
a ohrozovala jeho panstvo na ostrove. Herodotos následné udalosti zaobalil do duchaplnej 
pointy.90 Opisuje, ako Polykrates požiadal Kambýsa, aby na Samos poslal hlásateľa so žia-
dosťou o pomoc na jeho egyptskej výprave. Na tú následne vypravil svojich odporcov na 
ostrove, čím sa zbavil opozície. Medzi riadkami sa však črtá reálny vývoj udalostí, a keď si 

84 LIPINSKI, ref. 75, s. 79.
85 Hdt. 3.122.
86 Herodotos nás informuje (1.169), že ostrovania sa poddali po tom, čo si Peržania zabezpečili Ió-
nov na pevnine. Nestalo sa tak však okamžite, ale až po páde Novobabylonskej ríše a zmene situácie 
na moriach (Hdt. 1.143), keďže Feničania už predstavovali perzských poddaných. Lesbos a zrejme aj 
ďalší ostrovania sa museli stať perzskými poddanými niekedy medzi rokmi 539 pred n. l. (ovládnutie 
Babylonu, a teda aj fenických miest) a 535 pred n. l. (tento nižší dátum zodpovedá faktu, že Feničania 
sa nemuseli stať okamžite perzskými vazalmi, ale dá sa predpokladať, že po Gobryovom prevzatí 
úradu s titulom guvernéra Babylónie a Ebir Nari už Peržania danú oblasť ovládali). Podľa Groteho 
však k tomu mohlo prísť aj skôr a Herodotove slová o tom, že ostrovania sa nemuseli obávať, lebo 
Peržania ešte nedisponovali loďstvom, doplnil o predpoklad, že sa poddali sami, lebo nemali možnosť 
ochraňovať svoje panstvo na pevnine. GROTE, George. A History of Greece. London – New York : 
Routledge, 2001, s. 134. ISBN 0-415-22369-5. Napríklad Briant ale predpokladal, že zostali mimo 
Kýrov vplyv. BRIANT, ref. 77, s. 35.
87 Thuc. 1. 16. 1; Hdt. 6.49, 95-101.
88 Polykratovi nielenže venuje vo svojich Dejinách neobyčajne rozsiahly priestor, ale ho považoval 
aj za nesmierne úspešného vojenského veliteľa (3.39), ľstivého politika (3.44), ktorý vystupoval 
voči egyptskému kráľovi ako seberovný spojenec (3.40-43) a bol dokonca prvým Grékom, ktorý sa 
pokúsil vybudovať námornú ríšu (3.122).
89 Hdt. 3.140-149.
90 Hdt. 3. 44.
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odmyslíme Herodotovu rozprávačskú pointu, tak môžeme celý príbeh prečítať tak, že 
Polykrates v čase Kambýsových príprav egyptskej výpravy požiadal v zložitej situácii Per-
žanov o pomoc. Peržania mu zrejme pomohli, a hoci sa o tom v prameňoch nič konkrétne 
nedozvedáme, môžeme predpokladať, že Kambýsova podpora tyrana bola podmienená pri-
jatím jeho vazalstva. Ako tyran-vazal potom Polykrates musel prispieť štyridsiatimi troj-
veslicami do egyptskej výpravy. Síce samská tradícia vytlačila informáciu o vazalskej zá-
vislosti ostrovanov od Perzie a nahradila ju spojenectvom, Herodotov opis vzťahu Polykra-
ta k Perzii nesie všetky známky vazalskej podriadenosti. Polykratovu zahraničnopolitickú 
orientáciu určuje Perzia, tyran jej musí odovzdávať tribút, a keď sa snaží vystupovať samo-
statne či ignoruje perzskú moc, je odstránený. Vidíme to v jednej z Herodotových verzií 
Polykratovej smrti. Grécky historik zaznamenal, že Polykrates nerešpektoval autoritu lýd-
skeho hyparcha Oroita, kvôli čomu ho nechal predstaviteľ perzskej správy odstrániť.91 He-
rodotos však tiež uvádza, že tento variant spomína menej jeho zdrojov. Väčšina z nich zdô-
razňovala Oroitovu snahu o priamu kontrolu ostrova.92 Z oboch verzií však vyplývajú perz-
ské nároky na ostrov.

V Herodotovom životopise Polykrata sa vazalstvo vytratilo pod nánosmi tradovaných 
povestí, o ktorých sa historik z Halikarnassu dozvedel zrejme priamo na Same. Ostrovania 
si Polykratovo obdobie podľa všetkého zidealizovali. Na Polykrata si síce udržiavali spo-
mienku aj ako na tvrdého tyrana, ale zároveň ako na muža, za ktorého ostrov dosiahol 
veľkú slávu. Do takto ladeného videnia zjavne informácia o vazalstve nezapadá.

Určiť, či sa ostrov stal vazalom za Kýra alebo za Kambýsa je v pramennej základni 
podchytené ešte menej, ako datovanie vazalstva pred Dareiom. Niektorí bádatelia sa vyjad-
rili pre datovanie do Kýrovho obdobia.93 Toto datovanie sa však nezdá byť konzistentné 
s Polykratovou politikou tak, ako ju opisuje Herodotos. Ten totiž uvádza, že Polykrates lúpil 
a plienil v celej egejskej oblasti a prepadal aj mestá, ktoré patrili Peržanom. Iba ťažko si 
však vieme predstaviť, že by Polykrates ako perzský vazal lúpil a plienil na území prielie-
hajúcom k ríši.94 

Otázkou zostáva, čo mohlo zohrať pri Polykratovom obrate k Perzii za Kambýsa úlohu. 
Opäť musíme hypotetizovať a čítať medzi Herodotovými riadkami. Keď naviažeme na H.T. 

91 Hdt. 3.121. Z textu to vyplýva v tom prípade, ak si odmyslíme osobnú urážku, nakoľko hľadanie 
motívov v ľudských emóciách vyplýva z Herodotovho videnia kauzality udalostí. Zásadné je, že 
v texte spomína, ako Oroites poslal k Polykratovi hlásateľa, a ten ignoroval Oroitovu požiadavku. 
V Herodotovom videní udalostí tak Polykrates urazil Oroitovu ješitnosť, medzi riadkami však môže-
me čítať, že podľa všetkého otvorene odmietol plnenie svojich vazalských povinností a musel byť 
odstránený.
92 Hdt. 3.120. Podobne ako v predchádzajúcej poznámke, je nevyhnutné si odmyslieť Herodotove 
nánosy. Ostrov je v moci Polykrata, a ten na ňom vládne autonómne. Zrejme nekonal v súlade s Oro-
itovou politikou, a preto musel byť odstránený, pričom Oroites plánoval priamu kontrolu ostrova.
93 Napríklad G. Cawkwell predpokladal na základe Herodotovej správy (1.69) o podriadení sa ión-
skych ostrovov po Harpagovom podmanení pevniny, že Samos sa stal súčasťou ríše už v čase Kýra. 
CAWKWELL, George. The Greek Wars. The Failor of Persia. Oxford : Oxford University Press, 
2005, s. 39. ISBN 0199299838. Podobne aj Balcer vyšiel s teóriou o podriadení Polykrata už Kýrovi. 
Polykrates podľa neho mohol byť Kýrovým vazalom a zároveň Amasisovým spojencom, lebo Egypt 
v danom období vystupoval neutrálne. BALCER, Jack. The Persian Conquest of the Greeks 545 – 450 
B.C. Konstanz : Universität Konstanz, 1995, s. 65. ISBN 3879404895.
94 Hdt. 3. 39.
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Wallingu, tak môžeme predpokladať, že Polykratovo postavenie vazala-tyrana, ktorého 
podporovala cudzia veľmoc, nemuselo byť v Kambýsových časoch vôbec nové. Wallinga 
predpokladal, že Polykrata už pred Kambýsom podporoval egyptský kráľ Amasis. Práve 
vďaka egyptskej pomoci Polykrates mohol vybudovať svoje vojsko a loďstvo. Na oplátku 
Egypťanom zabezpečoval námornú prepravu gréckych žoldnierov do Afriky.95 Wallinga 
tiež naznačil, že Amasis podľa všetkého neschvaľoval Polykratovo svojvoľné správanie 
v Egejskej oblasti, keď Polykrates napadal a dobýjal ostrovy a mestá na pevnine.96 Egypťan 
sa snažil o dobré vzťahy s gréckym svetom a správanie jeho vazala túto politiku podrývalo. 
Práve týmto rysom Polykratovej aktivity sa dá vysvetliť koniec egyptskej podpory samské-
ho vazala. Ľahko si potom môžeme doplniť, že bez egyptskej podpory musel Polykrates 
v časoch vnútorných nepokojov na Same, znásobených zahraničnou podporou jeho politic-
kých odporcov, hľadať pomoc v Perzii. Druhá príčina, ktorá, bezpochyby, zmenila klímu vo 
východnom Stredomorí a mohla vyvolať obrat v Polykratovej politickej stratégii, bolo vy-
tvorenie imperiálnej flotily. Vieme si predstaviť, že sa Polykrates v danej situácii presunul 
takticky do perzského tábora.

Krátke zhodnotenie

V predchádzajúcich riadkoch sme poukázali na komplexnosť a rozsah príprav, ktoré 
predchádzali perzskému ťaženiu do Egypta v roku 525 pred n. l. Perzské velenie výpravu 
takticky naplánovalo do dvoch prúdov, aby Peržania rozdelili egyptské vojsko. Prvýkrát 
v perzských dejinách zorganizovali početné loďstvo a zabezpečili si oblasť juhovýchodné-
ho Stredomoria, čím Egypťanov odrezali od možnej vojenskej podpory. Peržania si detailne 
pripravili trasu, ktorou malo prechádzať suchozemské vojsko a vopred ho logisticky zabez-
pečili. Po vstupe do Egypta mohli počítať s informáciami získanými od utečencov či kola-
borantov. Celá operácia bola nielenže pripravovaná roky, ale natoľko pozorne, že samotná 
výprava prebehla bez akýchkoľvek problémov. Z perzských výprav vedúcich mimo územie 
ríše, ktoré máme zaznamenané v prameňoch, patrila medzi najúspešnejšie. Výprava záro-
veň poukazuje na širokú škálu krokov, ktoré už v staroveku predchádzali rozsiahlym vojen-
ským konfliktom.

M. HABAJ: VORBEREITUNGEN DES PERSISCHEN FELDZUGS GEGEN ÄGYPTEN 
IM JAHRE 525 V. CHR.

Wissenschaftliche Arbeiten fokussiert auf die militärischen Feldzüge im Altertum stellen in der 
gegenwärtigen Geschichtsschreibung eher eine Seltenheit dar. Der hauptsächliche Grund dafür liegt 
in der vorhandenen Quellenlage. Anhand von Indizien und der Analyse von fragmentarisch erhaltenen 
Informationen ist es in einigen Fällen dennoch möglich, den Vorbereitungsprozess von Feldzügen 
zumindest teilweise wiederherzustellen. Das Hauptaugenmerk der vorliegenden Studie richtet sich 
auf den persischen Ägyptenfeldzug vom Jahre 525 v. Chr. Die Vorbereitungen für den Heereszug 

95 WALLINGA, Herman. Polycrates and Egypt: the testimony of the samaina. In SANCISI-WEER-
DENBURG, Heleen – KUHRT, Amélie (ed.). Old Cultures in a New Empire. Leiden : Nederlands 
Instituut voor het Nabije Oosten, 1991, s. 181-182. ISBN 978-6258-40-63.
96 Vychádzajúc z Hdt. 3.40; Diod. 10. 16. 1-4.
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wurden vom achämendischen König Kambyses II. in die Wege geleitet und anhand einiger zur Verfü-
gung stehenden Quellen, die dieses Ereignis reflektieren, ist es möglich, diese Schritt für Schritt zu 
rekonstruieren. Im Beitrag wird zunächst die Zusammensetzung und Eiteilung des persischen Heeres 
beleuchtet. Folglich werden die Kriegsflotte, ihre Einteilung und die eigentliche strategische Bedeu-
tung im Konflikt dargestellt. Darüber hinaus werden die Versorgung der Truppen, die diplomatischen 
Vorbereitungen auf den Krieg, Erwerbung von Informationen betreffend das feindliche Gebiet und die 
Absicherung des an Ägypten angrenzenden Gebiets behandelt. Die Schaffung eines militärischen 
Vorfelds war die Grundvoraussetzung für einen sicheren Durchmarsch der Feldtruppen. Dank der 
Kontrolle über den gesamten südöstlichen Teil des Mittelmeerraums konnten sich die Perser Ruhe 
und Sicherheit im Hinterland verschaffen, die Ägypter waren dadurch von jeglichen in Frage kom-
menden Hilfeleistungen aus dem ägäischen Raum abgeschnitten und gleichzeitig entstand eine zwei-
te Front, wodurch die Perser die Teilung des ägyptischen Heeres erzwingen konnten. Bei dem Versuch 
um eine kritische Analyse der Politik von König Kambyses II. im östlichen Mittelmeerraum war es 
unbedingt notwendig, sich mit der mündlich überlieferten Tradition, aufgezeichnet im mehrbändigen 
Werk von Herodot von Halikarnass „Historien“, auseinanderzusetzen. Die klare Unterscheidung 
zwischen historischen Merkmalen und den erzählerischen Einlagen von Herodot erfordert nicht nur 
Quellenkritik, sondern auch gute Kenntnisse über Methoden seiner historiographischen Arbeitsweise. 
Ungeachtet dessen kann festgestellt werden, dass alle getroffenen Vorbereitungsmaßnahmen für den 
persischen Ägyptenfeldzug ein klares Zeugnis abliefern, dass es sich um eine komplexe und umfan-
greiche Kampagne handelte. Für den Erfolg der von Kambyses II. eingeleiteten Kriegsvorbereitungen 
und ihre erfolgreiche Durchführung spricht der Verlauf des Feldzugs. Bis auf eine Ausnahme, nämlich 
die Schlacht bei Pelusion, konnten die Ägypter keinen ernstzunehmenden Widerstand gegen das Heer 
von Kambyses II. leisten. Den Persern ist es relativ einfach gelungen, das ägyptische Gebiet zu be-
setzen und es für über ein Jahrhundert in ihren Besitz zu halten.
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BUDOVANIE PECHOTY ARMÁDY RAKÚSKO-
UHORSKA V POSLEDNÝCH DESAŤROČIACH PRED 
VYPUKNUTÍM VEĽKEJ VOJNY*

VOJTECH DANGL

DANGL, V.: Building Infantry of the Austro-Hungarian Army in the Last Decades 
before the Great War Outbreak. Vojenská história, 1, 19, 2015, pp 24-39, Bratislava.
In the opening of the study, the author states that infantry was the main striking 
force of ground forces of the European armies of the second half of 19th and early 
20th century. This was in spite of the fact that the importance of artillery was 
growing quickly and great attention was traditionally also paid to cavalry, 
especially in Hungary. Apart from the Common Army (Kaiserliches und 
königliches gemeinsames Heer), Infantry was absolutely predominant even in the 
Hungarian home defence (Magyar királyi honvédség), Austrian home defence 
(Kaiserlich-königliches Landwehr) as well as militia of both parts of the 
Monarchy (Magyar királyi Népfelkelés and Kaiserlich-königliches Landsturm).
In the next part, the Author details the primary significance of Infantry also in the 
first military service acts from late 1868. The military service act from 1889 
partially took into account the new requirements for army modernization, 
especially in the field of increasing the number of new recruits as well as the 
military service acts adopted in 1912. These acts were aimed at preparing the 
armed forces for the imminent international conflict within the shortest possible 
time and to reduce the lagging in modernization of armed forces compared to 
other European powers.
Uniformity of the army was also impeded by diverse national composition of the 
army.
Military History. Austria-Hungary. Late 19th, early 20th century. Infantry in 
Austria-Hungary.

Hlavnou údernou silou pozemných vojsk európskych armád druhej polovice 
19. a začiatku 20. storočia zostávala pechota. Aj keď význam delostrelectva rýchlo rástol 
a špeciálne v Uhorsku už tradične veľkú pozornosť venovali aj jazdectvu, ktoré ešte v čase 
napoleonských vojen svojimi zdrvujúcimi útokmi často ukončovalo vojenské akcie, v učeb-
nici pre vojenské školy vydanej pred vypuknutím prvej svetovej vojny sa jednoznačne zdô-
razňovalo, že chrbtovú kosť, hlavnú silu rakúsko-uhorskej armády, tvorí pechota, „…ktorá 

* Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. 
APVV-0119-11 pod názvom Slovensko v 19. storočí.
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svojou činnosťou rozhoduje bitky a teda aj vojnu a v tejto súvislosti aj o celej budúcnosti 
a sláve štátu. Všetky ostatné inštitúcie armády, nech už je to druh zbrane alebo iná súčasť 
armády, sú povolané napomáhať ťažkému poslaniu tejto zbrane a slúžia tomuto druhu zbra-
ne.“1 Tejto základnej premise dobových úvah o vojenskom umení zodpovedal aj početný 
stav cisárskej a kráľovskej spoločnej armády, ktorý podľa štatistických údajov z roku 1903 
vykazoval, nepočítajúc do toho technické, tylové, zákopnícke a ženijné jednotky, ktoré sa 
z väčšej časti taktiež začleňovali k pechote, 62 % mužstva.2 Okrem spoločnej armády (Ka-
iserliches und königliches gemeinsames Heer) pechota mala absolútnu prevahu aj v uhor-
skej vlastibrane (Magyar királyi honvédség), rakúskej vlastibrane (Kaiserliches-königli-
ches Landwehr), ako aj v domobranách oboch častí monarchie (Magyar királyi Népfelkelés 
a Kaiserliches-königliches Landsturm).3 

Primárny význam pechoty bol zvýraznený už v prvých branných zákonoch z konca roka 
1868, ktoré položili základ rakúsko-uhorským branným silám obdobia dualizmu, v bran-
nom zákone z roku 1889, čiastočne zohľadňujúci nové požiadavky na modernizáciu armá-
dy, najmä v oblasti zvyšovania stavu nováčikov, i v branných zákonoch prijatých roku 
1912, ktorých cieľom bolo v najkratšom možnom čase pripraviť ozbrojené sily monarchie 
na hroziaci medzinárodný konflikt a spomaliť zaostávanie v modernizácii ozbrojených síl 
oproti iným európskym mocnostiam.4

1 STROMFELD, A. Hadseregszervezés. Budapest 1911, s. 61.
2 HICKMANN, A. L. Die Nationalitäten-Verhältnisse des Mannschaftsstandes der k. u.k. Ös-
terr.-ung. Gemeinsamen Armee. Wien b. r. v., časť tabuľková.
3 Podrobnejšie organizačnú štruktúru, výstavbu a dislokáciu ozbrojených síl rakúsko-uhorskej ar-
mády pred vojnou pozri: ALLMAYER-BECK (LESSING). Die K. u. k. Armee 1848 – 1914. Mün-
chen-Gütersloh-Wien 1974. BARCY, Z. – SOMOGYI, Gy. Királyért és hazáért. A m. kir. Honvédség 
szervezete, egyenruhái és fegyverzete 1868 – 1918. Budapest b. r. v. BERKÓ, I. A magyar királyi 
honvédség története. Budapest 1928. DANGL, V. Pod zástavou cisára a kráľa (Kapitoly z vojenských 
dejín Slovenska 1848 – 1914). Bratislava : Typoset print 2009, s. 59-137. ISBN 978-80-970264-7-9; 
DANGL, V. Organizácia rakúsko-uhorskej armády so zvláštnym zreteľom na Slovensko (1848 – 
1914). In Historie a vojenství, 32, 1983, č. 4, s. 78-98. ISSN 0018-2583; DANGL, V. – SEGEŠ, V. 
Vojenské dejiny Slovenska 1711 – 1914, zv. III. Bratislava : MO SR 1996, s. 157-226. 80-967113-2-8; 
Die Habsburger Monarchie 1848 – 1918, zv. V. Die bewaffnete Macht. Wien 1987. GLÜCKMANN, 
K. Das Heerwesen der Oesterreichisch-ungarischen Monarchie. Wien 1908. GLÜCKMANN, K. – 
VÁGHÓ. Az Osztrám-Magyar monarchia hadainak szervezete. Budapest : Pallas 1904. HORVÁTH, 
J. Posledná vojna Rakúsko-uhorskej monarchie. B. Bystrica : Press Group 2008, s. 10-46; HRON-
SKÝ, M. – KRIVÁ, A. – ČAPLOVIČ, M. Vojenské dejiny Slovenska 1914 – 1939, zv. IV. Bratislava 
: MO SR 1996, s. 9-13. ISBN 80-88842-05-0; LUCAS, J. Fighting Troops of the Austro-Hungarian 
Army 1868 – 1914. London : Hyperion Books 1991. Magyarország hadtörténete, zv. II. Budapest : 
Zrínyi Katonai Kiadó 1985, s. 19-39. Österreich-Ungars letzter Krieg 1914 – 1918, d. I. Wien : Verlag 
der ÖAdW 1930, s. 26-81. Pod císařským praporem. Historie habsburské armády 1526 – 1918. Praha 
: Elka Press 2003, s. 275-408. ISBN 80-902745-5-2; SÜSSMANN, A. Die Österreich-ungarische 
Armee, ihre Organisation, Uniformen, Ausrüstung, Bewaffnung, Distinctionen und sonstigen Ab-
zeichnen, Leipzig, b. r. v. WREDE, A. – SEMEK, A. Geschichte der k. und k. Wehrmacht, zv. I – V. 
Wien 1898 – 1903.
4 Príslušné branné zákony pozri: Védtörvények és azok végrehajtására vonatkozó utasítás. Pest 
1885; 1890. évi törvényczikk a honvédségről. Budapest 1890; Magyar közigazgatási törvények Grill 
féle kiadása. Véderőtörvény, zv. I. Budapest 1914; Magyar közigazgatási törvények Grill féle kiadása. 
Hadügy, zv. I., II. Budapest 1911; 1912. évi törvényczikkek. Budapest 1913.



VOJENSKÁ HISTÓRIA

26

Ozbrojené sily rakúsko-uhorskej monarchie v porovnaní s najsilnejšími európskymi 
mocnosťami vo viacerých dôležitých ukazovateľoch svedčiacich o pripravenosti na vojno-
vý konflikt však nedosahovali požadované parametre. Na začiatku 20. storočia Ra-
kúsko-Uhorsko svojou rozlohou približne 680 000 km2 bolo druhým najväčším štátom 
v Európe, a to hneď po Rusku, s úctyhodným počtom 52 miliónov obyvateľstva, teda, čo do 
počtu, na treťom mieste v Európe.5 Čo sa týka výdavkov štátneho rozpočtu však oproti os-
tatným mocnostiam znateľne zaostávalo. V roku 1906 Nemecko dávalo do armády až 50 %, 
Veľká Británia 29 %, Francúzsko 28 %, Taliansko 25 % a Rusko 20 % zo svojho štátneho 
rozpočtu, kým habsburská monarchia iba 14, 6 %. Aj najmenší zo štátov vstupujúci už na 
začiatku do vojny – Srbsko – investovalo na prelome storočia do armády viac než Ra-
kúsko-Uhorsko, a to približne 23 % zo svojho štátneho rozpočtu.6 Na hlavu obyvateľstva 
v roku 1914 vojenské výdaje vykazované v rakúskych korunách boli nasledovné: Ra-
kúsko-Uhorsko 14,00, Nemecko 43,70, Rusko 10,70, Taliansko 16,90, Francúzsko 39,00, 
Veľká Británia 38,40, Srbsko 12,00.7 Aj keď sa v posledných rokoch pred vypuknutím prvej 
svetovej vojny robili urýchlené kroky na zlepšenie tohto stavu, varovné slová panovníkov-
ho blízkeho muža, bývalého ministra vojny, poľného zbrojmajstra Heinricha von Pitreicha, 
do značnej miery vystihovali skutočnosť. Ten na začiatku vojny povedal: „Naša armáda 
tiahne do vojny so svojou bohatou tradíciou, avšak s nedostatočnými prostriedkami proti 
vytrvalým a omnoho silnejším nepriateľom.“ 8 

Hospodárske zaostávanie monarchie za niektorými európskymi mocnosťami a s tým 
súvisiace dlhodobé finančné poddimenzovanie ozbrojených síl monarchie mali výrazný po-
diel na bojaschopnosti armády, predovšetkým na kvalite a modernizácii procesu vyzbrojo-
vania, výcviku vojsk a pod. Okrem toho nepriaznivo na rozvoj kvality armády vplýval aj 
pomalý proces vývoja organizačných zmien súvisiacich s modernizáciou vnútornej štruktú-
ry armády, veliteľských štruktúr, lipnutie na niektorých v minulosti síce osvedčených, ale 
v novšej dobe už zastaraných vojenských teoretických úvahách, ako aj nejednotnosť v rám-
ci vyšších štruktúr velenia armády. Vnútorný zápas medzi prívržencami konzervatívnych 
a novších myšlienok, súvisiacich s výstavbou a bojaschopnosťou armády monarchie, sa 
spočiatku odrážal aj na každoročných vojenských manévroch, ktoré od polovice sedemde-
siatych rokov nadväzovali na nemecko-rakúske politické zbližovanie a neskôr viedli k pra-
videlnej účasti zástupcov jednej strany na cvičeniach druhej strany a tiež aj k spoločným 
vojenským cvičeniam. Po nástupe Conrada von Hötzendorfa do funkcie náčelníka generál-
neho štábu armády nastal rozvoj a modernizácia poľného výcviku, zaostávalo však zvyšo-
vanie početných stavov a vyzbrojovanie novou technikou a zbraňami. Jednoliatosť armády 
sťažovalo aj rôznorodé národnostné zloženie armády a z toho vyplývajúce konzekvencie, 
ako aj obštrukcie uhorského parlamentu, resp. maďarských opozičných strán pri schvaľo-
vaní rozpočtu na armádu.9 Niečo vyše roka pred vypuknutím vojny na armádu nepriaznivo 
dopadol aj tieň aféry súvisiaci s náčelníkom štábu VIII. armádneho zboru, predtým vyso-

5 Pod císařským praporem, ref. 3, s. 407.
6 FUČÍK, J. Vstříc záhubě monarchie. In 1. světová. Bitvy, zbraně, taktika a zákulisí Velké války, 
2014, č. II, s. 14.
7 Pod císařským praporem, ref. 3, s. 407.
8 Ref. 6, s. 14.
9 Podrobnejšie DANGL, V. Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia. Bratislava : Veda 
2006, s. 37- 61, 102-113. ISBN 80-902745-5-2.
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kým funkcionárom vojenskej spravodajskej služby plk. Alfrédom Redlom, ktorý od roku 
1902 dodával Rusom dôležité tajné dokumenty, medzi nimi aj materiály súvisiace s nástu-
povými plánmi na severovýchodnom fronte.10

* * *

Zásadný stimul vedúci k prelomu vo výstavbe armády a, predovšetkým, pechoty zname-
nala vojenská porážka Rakúska pri Hradci Králové roku 1866 a následné rakúsko-uhorské 
vyrovnanie. V branných zákonoch sankcionovaných koncom roka 1868 po zdĺhavých roko-
vaniach o základnej otázke charakteru armády, v ktorých narážali na seba diametrálne od-
lišné názory rakúskej generality na jednej strane a maďarskej krajnej ľavice a ľavého stredu 
na strane druhej, boli zakotvené viaceré ustanovenia bezprostredne ovplyvňujúce aj výstav-
bu pechoty na nových základoch v uhorskej časti monarchie. Zák. čl. XL o branných silách 
zakotvoval už osobne nezastupiteľnú, všeobecnú brannú povinnosť vzťahujúcu sa na všet-
kých uhorských občanov mužského pohlavia, uznaných za schopných vojenskej služby od 
dovŕšenia 19. roku ich veku. Tým vytváral oproti predchádzajúcemu konskripčnému zákla-
du na doplňovanie armády oveľa prehľadnejší a modernejší systém brannej pripravenosti, 
čo si vyžadovala predovšetkým pechota. Tento zákon v hrubých črtách určoval štruktúru 
a úlohu branných síl, dĺžku aktívnej i záložnej vojenskej služby, spôsob doplňovania armá-
dy, dĺžku cvičení, práva panovníka v oblasti armády a iné základné prvky budovania a or-
ganizácie tzv. spoločnej armády.11

Zák. čl. XLI o zriadení honvédstva špecifikoval postavenie tejto ozbrojenej zložky v rám-
ci všetkých branných síl monarchie a konkretizoval jej úlohy, organizáciu, spôsob doplňova-
nia a pod. Na základe tohto zákona sa malo začať s budovaním honvédstva ako „doplňujúcej 
časti ozbrojených síl“, ktorá bola „povolaná v období vojny na podporu armády a vnútornú 
obranu, v období mieru výnimočne na udržanie vnútorného poriadku a bezpečnosti“.12 

Tretí z branných zákonov, zák. čl. XLII o domobrane, sa vzťahoval na občanov, ktorí 
neboli z rôznych príčin odvedení k spoločnej armáde ani k honvédstvu. Domobrana sa 
mohla zvolávať prostredníctvom ministra uhorskej vlastibrany na základe rozkazu panov-
níka v prípade ohrozenia krajiny vonkajším nepriateľom. Jej úlohou bolo podporovať 
ozbrojené sily, najmä vykonávaním rôznych pomocných prác, diverzných akcií, znepoko-
jovať a poškodzovať nepriateľa prerušovaním jeho spojovacích liniek, menšími ozbrojený-
mi akciami a pod. Úloha domobrany sa neskôr viac špecifikovala a v čase prvej svetovej 
vojny domobranecké oddiely boli nasadené aj na frontoch. Služobná povinnosť v domobra-
ne trvala vo všeobecnosti 9 rokov, a to do dosiahnutia 42 rokov veku povolanca. Domobra-

10 Alfréd Viktor Redl. Kritická studie. In www.valka.cz/clanek_13434.html. Pozri tiež pripojenú 
odbornú literatúru.
11 K. k. Armee-Verordnungsblatt. Wien 1869.
12 1868. évi törvényczikk a honvédségről. In A magyar honvédelmi törvény. Szentesített 1868. de-
cember 5-én. Pest 1868, § 1. Bližšie k rokovaniam o tomto zákone PAPP, T. Az Osztrák-Magyar mo-
narchia első véderőtörvénytervezetét tárgyaló konferencia jegyzőkönyve. In Hadtörténelmi Közlemé-
nyek, 15, 1968, č. 4, s. 703-724; ZACHAR, J. Az Osztrák-Magyar Monarchia 1868-as véderőtörvé-
nyének néhány osztrák vonatkozása. In Hadtörténelmi Közlemények, 1977, č. 2, s. 163-177; DANGL, 
V. Vývoj, organizácia, vnútorná štruktúra a dislokácia pozemných síl rakúsko-uhorskej armády na 
území Slovenska v rokoch 1868 – 1914. In Sešity příspěvků k sociálně politické a historické proble-
matice vojenství a armády. Praha 1977, č. 4 – 5, s. 67-7l.
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necká povinnosť dôstojníkov domobrany „mimo služobný vzťah“ trvala do veku 60 rokov. 
Pre tých, ktorí svoju vojenskú povinnosť ešte nesplnili, ale v prípade vojny mohli plniť ur-
čité úlohy bez zbrane, trvala povinnosť služby v domobrane dvadsaťštyri rokov.13

Od 1. januára 1883 na základe zavedenia nového teritoriálneho systému doplňovania 
armády a novej úpravy doplňovacích vojenských veliteľstiev sa aj zásadne prebudovala 
pechota a zvýšil počet peších plukov spoločnej armády z 80 na 102. Novovytvorené pluky 
sa formovali z vyčlenených práporov jednotlivých plukov. Z nich 6 sa doplňovalo z územia 
Uhorska a ďalších 16 z územia Predlitavska. Pluky dislokované v Bosne a Hercegovine 
mali vyššie početné stavy a každý pluk disponoval aj vlastným vozatajským oddielom.

Zo súhrnného počtu 32 poľných streleckých práporov, z ktorých zo zalitavskej časti mo-
narchie bolo dovtedy doplňovaných 6, sa po reforme doplňovalo už 8. V rokoch 1891 a 1893 
boli niektoré z týchto práporov pretvorené na cisárske strelecké prápory a ich počet sa tak 
znížil na 26. Každý prápor mal 4 poľné strelecké stotiny a rámcovú náhradnú stotinu. Počet 
tirolských cisárskych streleckých práporov sa ustálil na 10 s dvoma doplňovacími prápormi. 
Všetky boli doplňované z rakúskej časti monarchie a po jednom alebo po dvoch začleňované 
do organizačného rámca tamojších divízií. Neskôr boli zreorganizované a tvorili 4 pluky po 
štyroch práporoch s jedným rámcovým náhradným práporom pri každom pluku.14

Základnú organizačnú a bojovú formáciu pechoty naďalej tvorili pluky, ktoré však pre-
šli určitými vnútornými zmenami. Na čele pešieho pluku spoločnej armády stáli velitelia 
plukov spravidla v hodnosti plukovníka, so štábom pluku.15 Pešie pluky cisárskej a kráľov-
skej armády sa skladali z poľných útvarov, t. j. jednotiek určených na bojové účely v rámci 
tzv. útvarov prvej línie, z náhradných (záložných) útvarov a práporov, ktoré mali v čase 
vojny doplniť vojnový stav pluku, a z doplňovacích veliteľstiev, ktoré vykonávali doplňo-
vanie stavu pluku, ale v tejto svojej činnosti boli v čase mieru od veliteľstva pluku nezávis-
lé. Na základe branného zákona z roku 1883 jeden prápor pluku mal byť dislokovaný 
v mieste doplňovacieho veliteľstva pluku. Veliteľ doplňovacieho obvodu sa v čase vojny 
stal automaticky veliteľom záložného práporu, v čase mieru bol aj veliteľom na tento účel 
vyčleneného rámcového práporu. Podľa dobových prepočtov sa v útvaroch zúčastňujúcich 
bojov rátalo s 10 až 20 %-nými dennými stratami, v jednotkách v bežných mierových pod-
mienkach za dlhších pochodov či cvičení s 1 až 2 %-nou stratou. Týmto číslam bolo prispô-
sobené aj budovanie náhradných a záložných telies.16

Pluky pechoty sa členili na tri alebo štyri, pred prvou svetovou vojnou už spravidla na 
štyri prápory pechoty, ktoré sa považovali za najnižšiu bojovú jednotku. Členenie na štyri 

13 1868. évi törvényczikk a népfelkelésről. A magyar honvédelmi törvény. Szentesített 1868. decem-
ber 5-én. Pest 1868. Bližšie pozri tiež PAPP, T. A magyar honvédség megalakulása a kiegyezés után 
(1868 – 1890). In Hadtörténelmi Közlemények, 14, 1967, č. 2, s. 29-33; SZURMAY, S. A honvédség 
fejlődésének története annak felálításától napjainkig 1868 – 1898. Budapest 1898.
14 Do roku 1895 tvorili samostatnú zložku tirolských cisárskych strelcov, ktorej majiteľom bol pa-
novník.
15 Veliteľ pluku mal okrem nedeliteľnej právomoci v oblasti velenia, riadenia, výcviku, výučby, 
ďalšieho vzdelávania dôstojníkov, na danú dobu relatívne širokú rozhodovaciu právomoc. Sem patri-
lo povyšovanie poddôstojníkov do hodnosti strážmajstra, udeľovanie povolenia na ženbu pre prísluš-
níkov mužstva, menovanie veliteľov stotín i väčšiny príslušníkov štábu pluku. Udeľoval dovolenky 
svojim dôstojníkom v rozsahu do 14 dní (na dlhšiu dobu vyšší stupeň velenia), viedol základnú evi-
denciu pluku a disponoval aj disciplinárnou právomocou nad mužstvom.
16 PILCH, J. Ausztria és Magyarország hadserege. Budapest 1917, s. 25.
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prápory a záložný prápor sa z hľadiska taktického i z hľadiska hospodárnosti považovalo 
za najefektívnejšie. Jednak umožňovalo vyčleniť jeden prápor bez toho, že by sa úderná 
sila pluku priveľmi oslabila, jednak sa ušetrilo na budovaní štábov pluku, ktorých pri 
tomto členení bolo menej. Do úvahy sa brali aj historické tradície.17 V období prípravy 
brannej reformy pred prvou svetovou vojnou mierový stav pešej alebo poľnej streleckej 
stotiny sa pohyboval v rozpätí 92 až 128 mužov (vyšší počet mali jednotky v Bosne a Her-
cegovine a niektoré prápory v Dalmácii), pričom každý štvrtý prápor pešieho pluku mal 
stav nižší o 70 mužov. Mierový stav peších stotín v iných európskych armádach bol nasle-
dovný: Nemecko 141 – 159 mužov, Taliansko 110, Rusko 105 – 163, Francúzsko malo 
127 mužov.18

Kým budovaniu Landwehru oficiálne kruhy v rakúskej časti monarchie, kde sa zvýraz-
ňovala predovšetkým jednota armády a dobudovanie najmä spoločnej armády s výrazným 
prodynastickým duchom, neboli veľmi naklonené, v Uhorsku všetky politické strany a zo-
skupenia (určitú výnimku tvorili iba sociálni demokrati) budovanie uhorskej vlastibrany 
výrazne preferovali. Tieto snaženia dosť nepokryte smerovali k presadeniu samostatnej 
uhorskej armády, v ktorej by sa v maximálnej miere uplatnila maďarská národná identita. 
Vo Viedni to vyvolávalo nevôľu, to bol aj jeden z hlavných dôvodov pomalého rastu tejto 
zložky ozbrojených síl, ktorá do roku 1912 zahŕňala v sebe iba pechotu a jazdectvo s naj-
nutnejšími technickými, tylovými a spojovacími jednotkami. Tým zároveň bol daný aj rá-
mec pôsobenia honvédstva v nevyhnutnej súčinnosti so spoločnou armádou.

Štáby plukov a jednotlivé pluky boli spravidla dislokované na území príslušnej hon-
védskej doplňovacej oblasti, rámcové náhradné (záložné) prápory priamo v mieste štábu 
pluku. Po prelome storočia v čase mieru bol veliteľ pluku vo veciach vojenských a hospo-
dárskych podriadený honvédskemu oblastnému veliteľstvu už prostredníctvom veliteľstva 
brigády, vo veciach doplňovania a účtovnej evidencie bezprostredne oblastnému veliteľ-
stvu. Velitelia práporov a náhradných práporov zodpovedali za výcvik a záležitosti práporu 
priamo veliteľovi pluku. Do roku 1890 boli charakteristickou črtou vo výstavbe honvéd-
stva vnútorné organizačné premeny, a až od prelomu storočia bola určujúcou snaha o zvy-
šovanie počtov.19

Akýmsi rakúskym pendantom uhorskej vlastibrany bol Landwehr, do zväzku ktorého 
patrilo od konca 19. storočia 36 plukov (Landwehrinfanterie) a dva pluky poľných strelcov 
(Landesschützenregimenter). Každý pluk sa členil na 3 prápory a náhradný prápor s rámco-
vým stavom. Každý prápor mal 4 stotiny. Vnútorné členenie bolo obdobné ako v honvéd-
stve, ale v rámci zadelenia do vyšších vojenských formácií, na rozdiel od uhorskej vlas-
tibrany, tvorili pluky Landwehru už v mierových časoch samostatné brigády, ktoré sa spá-
jali do divízie Landwehru. Táto zložka vojska sa doplňovala výlučne z územia Predlitavska, 
jej výzbroj, výstroj, tylové vybavenie boli obdobné ako pri peších a streleckých plukoch 
spoločnej armády.20

17 Niektoré pluky sa honosili dlhoročnou tradíciou účasti na vojnových konfliktoch, boli nositeľmi 
čestných názvov, vyznamenaní a pod. a ich rozbitie by bolo podľa dobových náhľadov spojené s po-
klesom morálky.
18 Hadtörténelmi levéltár (HL) Budapest, HM függelék, 45. cs., 8/1918.
19 Podrobnejšie Die Habsburgermonarchie, ref. 3, s. 634-668. PAPP, ref. 12, s. 331. SZURMAY, ref. 3.
20 Podrobnejšie Die Habsburgermonarchie, ref 3, s. 417-430; LEDERER, J. – REDULIĆ, L. Die 
Geschichte der k. k. österreichischen Landwehr (1868 – 1914). Wien 1919. K rozdielom medzi Land- 
wehrom a honvédstvom patrilo aj to, že pri Landwehri teritoriálne členenie sa zhodovalo s doplňova-



VOJENSKÁ HISTÓRIA

30

Poslednú a zároveň aj najmenej kvalitnú zložku ozbrojených síl monarchie tvorili ci-
sársko-kráľovská domobrana (Kaiserliche-königliche Landsturm) a uhorská domobrana 
(Népfelkelés). Detailnejšie úpravy v uhorskej domobrane boli vykonané na základe zák. 
čl. XX z roku 1886, ktorý bol doplnený množstvom čiastkových nariadení a predpisov.21 
Pešie domobranecké prápory sa skladali zo štábu, štyroch stotín a jednej náhradnej (re-
zervnej) stotiny. Tri až štyri takéto prápory tvorili domobranecký pluk. Organizovali sa 
podobne ako honvédstvo na teritoriálnom princípe v rámci honvédskych doplňovacích 
oblastí, a v zbrojných a výstrojných skladoch honvédstva mali deponovanú aj výzbroj 
a výstroj pre prípad mobilizácie. V rámci vojenskej hierarchie sa však dôstojníci do-
mobrany tej istej hodnosti radili až za dôstojníkov ďalších zložiek armády. Spravidla išlo 
o dôstojníkov prevelených zo spoločnej armády alebo honvédstva, bývalých dôstojníkov 
vlastibrany v dôchodku alebo mimo služobný pomer, prípadne vážených občanov, u kto-
rých bol predpoklad osvojenia si vedomostí potrebných na túto hodnosť po zložení pred-
písaných skúšok. Výzbroj, výstroj, zásobovanie domobrany sa mali realizovať na tej istej 
úrovni ako v uhorskej vlastibrane. Materiálne a finančné problémy, ktorými sa budovanie 
rakúsko-uhorských branných síl po dlhé desaťročia vyznačovalo, však viedli k tomu, že 
veľká časť uhorskej domobrany slúžila v civilnom odeve s trojfarebnou páskou na hornej 
časti ľavého rukáva. Podľa príslušných paragrafov citovaného zákona z roku 1886 do-
mobrana mohla byť použitá aj v mierových časoch, napr. na stráženie mostov a komuni-
kácií, železničných uzlov a staníc, na stráženie hraníc, obranu morského pobrežia (do-
mobranci odvedení z doplňovacích okresov č. 84, 85 a 86), na posilnenie žandárskych 
hliadok vo vnútri krajiny a pod.22

K poslednej zásadnej reorganizácii pechoty rakúsko-uhorských ozbrojených síl došlo 
v roku 1912, keď po zdĺhavých vnútropolitických zápasoch, protestných akciách sociál-
nych demokratov, časti maďarskej meštiackej opozície a antimilitaristických síl, boli 
v uhorskom parlamente, vďaka násilnému zásahu jeho predsedu Štefana Tisza, prijaté nové 
branné zákony.23 Tieto zákony v podstatnej miere zvyšovali na nasledujúce obdobie stav 
nováčikov a mužstva, v pozemných silách sčasti zavádzali dvojročnú prezenčnú službu, 
modernizovali armádu najmä budovaním technických a spojovacích jednotiek, zvyšovali 
palebnú silu brigád a divízií, zavádzali v honvédstve delostrelectvo a zároveň znižovali 
a skvalitňovali počet cvičení.

V jazdectve a jazdnom (hipomobilnom) delostrelectve, ako aj v špeciálnych druhoch 
vojsk, zostala trojročná prezenčná služba a sedemročná služba v zálohe. V ostatných dru-
hoch pozemných síl sa zavádzala dvojročná prezenčná služba, čo umožňovalo rýchlejší 
proces výcviku väčšieho počtu odvedencov. V súvislosti s tým sa zmenila aj dĺžka trvania 

cími obvodmi spoločnej armády, na rozdiel od honvédstva, ktoré malo samostatné oblastné členenie 
nezávislé od doplňovacích teritoriálnych veliteľstiev spoločnej armády. Vojenská prísaha príslušníkov 
rakúskej vlastibrany bola totožná s vojenskou prísahou cisárskej a kráľovskej spoločnej armády, prí-
slušníci honvédstva navyše prisahali aj na zákony uhorskej vlasti. Rozdiely boli aj vo vojenských 
odznakoch, uniformách, bojových zástavách. Snáď najmarkantnejší rozdiel bol vo veliacej a služob-
nej reči. V Landwehri ňou bola nemčina, v uhorskom honvédstve maďarčina a v chorvátsko-slavón-
skej vlastibrane jazyk chorvátsky.
21 Pozri Magyar közigazgatási törvények Grill féle kiadása. Hadügy, d. II. Budapest 1911, s. 1-284.
22 Vojenský historický archív (VHA) Bratislava, LSBK šk. 79, 3237 eln/1911.
23 Podrobnejšie DANGL, V. Prejavy antimilitarizmu na Slovensku v súvislosti s bojom o branné zá-
kony a slovenská politika v r. 1911 – 1912. In Štúdie k čsl. vojenským dejinám. Bratislava 1977, s. 23-57.
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služobnej povinnosti v náhradnej zálohe, v registrovaní záloh honvédstva a pri preradení do 
domobrany. Vzhľadom na to, že zavedenie jednotlivých paragrafov tohto zákona do praxe 
bolo zložité, boli v ňom zakotvené aj postupy a termíny na tzv. prechodné obdobie.24

Jedným z najdôležitejších častí nového branného zákona bolo zvýšenie počtu odveden-
cov. Parlament schvaľoval kontingent nováčikov vždy na desať rokov dopredu a jeho výpo-
čet bol závislý od percentuálneho zastúpenia počtu obyvateľstva z Uhorska a Rakúska na 
základe posledného sčítania ľudu. Posledné sčítanie sa v monarchii uskutočnilo roku 1910. 
Súhrnný ročný kontingent nováčikov z Rakúsko-Uhorska činil pre spoločnú armádu do 
roku 1889 spolu 95 000 mužov, od roku 1889 každý rok 103 100 mužov. Branným zákonom 
z roku 1912 sa tento počet postupne zvyšoval na 159 500 mužov.25 Z toho skutočný ročný 
kontingent nováčikov pre spoločnú armádu v jednotlivých obdobiach na základe schválenia 
uhorského parlamentu bol pre Zalitavsko takýto: roku 1880 – 42 711 mužov, roku 1893 – 
43 889, roku 1904 – 44 076, roku 1912 – 57 997 mužov, roku 1913 – 65 673 mužov a roku 
1914 do mobilizácie 68 018 mužov.26

V roku 1912 stanovili postupné zvyšovanie kontingentu nováčikov na 12 rokov dopre-
du. V prvom roku platnosti nového branného zákona bol tento stav určený na 136 000 mu-
žov, v druhom roku na 154 000 a v nasledujúcich desiatich rokoch na 159 500 mužov. 
V uhorskom honvédstve na rok 1912 na 17 500, na rok 1913 na 21 500, na rok 1914 na 
23 717, na rok 1915 na 25 018, na rok 1916 na 26 019, na rok 1917 a roky nasledujúce na 
26 996 mužov. Rakúska vlastibrana bez Tirolska a Vorarlbergu sa zvyšovala. V porovnaní 
s rokom 1912, keď mala naplniť kontingent v počte 20 715 mužov, sa postupne do roku 
1917 zvýšila na 26 996 mužov.27 Z týchto čísel je zrejmé výrazné zvýšenie počtu odveden-
cov a početného stavu armády. Prirodzeným dôsledkom zvýšenia týchto stavov bol očaká-
vaný pokles náhradnej zálohy a skrátenie času výcviku vojakov v zálohe.

Zvýšený stav odvedencov sa v pechote spoločnej armády odrazil predovšetkým v úpra-
ve mierových počtov jednotlivých plukov a vo vybudovaní 23 nových guľometných oddie-
lov. S výnimkou piatich plukov, disponovali všetky pešie a strelecké pluky dvoma guľomet-
nými oddielmi, a samostatné strelecké prápory jedným guľometným oddielom. Každá štvr-
tá stotina v štyroch peších práporoch dislokovaných pri rieke Isonso (Soči) bola pretvorená 
na cyklistickú stotinu, a pri všetkých cyklistických stotinách sa začali vytvárať guľometné 
oddiely s guľometmi namontovanými na motocykloch. V spoločnej armáde a rakúskom 
Landwehri sa odčlenili doplňovacie veliteľstvá od plukovných veliteľstiev a boli bez-
prostredne podriadené ako samostatné zložky divíznym veliteľstvám. Takto vzniklo 53 do-
plňovacích veliteľstiev Landwehru a 3 krajinské doplňovacie veliteľstvá. Počet doplňova-
cích veliteľstiev uhorského honvédstva sa zvýšil na 47 a taktiež boli vyňaté z veliteľskej 
pôsobnosti štábu pluku. K ukončeniu tejto reorganizácie malo dôjsť až na jar roku 1914. 
Domobranecké veliteľstvá v oboch častiach habsburskej ríše sa mali z práporného systému 
pretransformovať na systém plukovný. Za tým účelom boli zatiaľ v rámci honvédstva 

24 XXX. törvényczikk a véderőről. In 1912. évi törvényczikkek. Budapest 1913; Ďalej XXXI. törvé-
nyczikk a honvédségről, Tamže; Doplňujúce predpisy, nariadenia a zákonné ustanovenia pozri 
Magyar közigazgatási törvények Grill féle kiadása. Véderőtörvény. Hadsereg, /Haditengerészet/, 
Honvédség. Budapest 1914.
25 HL Budapest, HM függelék, 45. cs., 8/1913.
26 MV SR ŠA Bratislava, Župa bratislavská, Hl. župan, 45/1913. Tiež ref. 20, s. 4-5.
27 SHVOY, I. Szervezeti és egyéb változások hadseregünkben. In Magyar Katonai Közlöny, 6, 1913, 
s. 2-3.
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v miestach budúcich domobraneckých veliteľstiev zriadené užšie štáby s počtom traja dôs-
tojníci a šesť pomocných síl.28

Nové organizačné zmeny sa najvýraznejšie dotkli honvédstva, kde okrem budovania 
delostrelectva v rámci pechoty, dovtedy nebývalého zvyšovania počtu odvedencov, prispô-
sobenia vojenských cvičení úrovni spoločnej armády, došlo aj k výstavbe štyroch nových 
peších plukov. Honvédske pluky, ktoré dovtedy mali 4 prápory, boli zreorganizované a od 
roku 1913 už všetky mali iba 3 prápory. Po úplnej prestavbe takto honvédstvo disponovalo 
dovedna 32 pešími plukmi, spolu s 96 prápormi, pričom jeden prápor bol ešte vybudovaný 
vo Fiume. Každý prápor mal mať štyri stotiny, ale pre dlhodobosť projektu niektoré prápo-
ry disponovali iba troma stotinami. Mierový počet príslušníkov honvédskych stotín sa po-
stupne mal zvýšiť na 97 mužov. Vzhľadom na napätie na Balkáne počty osôb stotín plukov 
dislokovaných na južných hraniciach boli zvýšené na 120 mužov. Počty uhorských domob-
raneckých plukov sa taktiež zvýšili na 32.29

* * *

Pechota spoločnej armády koncom 19. storočia v rámci vertikálnej nadväznosti mala už 
pevnú štruktúru. Bola vytvorená spájaním peších, jazdeckých a delostreleckých plukov 
a k nim pripojených technických, zásobovacích, zdravotníckych a iných tylových útvarov 
na úrovni peších brigád a peších divízií. Pešiu brigádu spoločnej armády tvorili spravidla 
dva pešie pluky, prípadne 6 až 9 peších alebo streleckých práporov, resp. práporov Landwe-
hru pod jednotným velením, ktoré v prípade vojnového konfliktu boli začlenené do zväzku 
divízií. Roku 1904 mala armáda monarchie 64 peších brigádnych veliteľstiev spoločnej 
armády, 8 veliteľstiev horských brigád dislokovaných na okupovaných územiach Bosny 
a Hercegoviny, 14 honvédskych brigádnych veliteľstiev, 1 veliteľstvo pešej streleckej bri-
gády a 16 brigádnych veliteľstiev pechoty Landwehru.30 

Honvédske brigády sa vytvárali od roku 1871 s prihliadnutím na územné členenie hon-
védstva v Uhorsku. Po viacerých organizačných zmenách bolo v roku 1876 vytvorených 14 
honvédskych brigád a roku 1913, po vybudovaní štyroch nových honvédskych plukov, 
k nim pribudli ďalšie dve pešie brigády. Všetky boli zároveň aj prečíslované.31

Na boj v horských podmienkach boli predurčené horské brigády, vytvorené spravidla 
z niekoľkých horských peších práporov a tylových a technických jednotiek a iných zbraní. 
Pred vypuknutím prvej svetovej vojny rakúsko-uhorská monarchia disponovala 14 horský-
mi brigádami, ktorých organizačné jadro tvorilo 6 až 9 práporov.32

Vyšším stupňom v organizačnej štruktúre pechoty monarchie bola pešia divízia. Tá už 
mala vnútornú organizáciu usporiadanú tak, aby mohla po mobilizácii istý čas aj samostat-
ne plniť bojové úlohy. Z toho dôvodu sa tu spájali spravidla súčasti všetkých druhov zbraní 

28 Tamže.
29 Harmonogram prestavby vnútornej štruktúry pechoty honvédstva na základe nového branného 
zákona z roku 1912 usmerňuje dôverný spis ministra uhorskej vlastibrany zo 17. 9. 1912 a jeho dopl-
nok z 15. 12. 1912 (VHA Bratislava, IV. HKP, šk. 80, 4511 eln/1912, 3401 eln/1912).
30 Az Osztrák-Magyar Monarchia hadainak szervezete. Budapest 1904, s. 420-423, 467-469.
31 VHA Bratislava, IV. HKP, šk. 80, 4511 eln/1912. K vývoju honvédskych brigád tiež BARCY, 
SOMOGYI, ref. 3, s. 130-131; Die Habsburgermonarchie, ref. 3, s. 647-649.
32 SCHMID, H. Heerwesen, d. II. Wien 1915, s. 182. Schému horskej brigády pozri PILCH, ref. 15, 
s. 62-64.
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s najdôležitejším technickým, spojovacím, zdravotníckym, výzbrojným, výstrojným, záso-
bovacím a iným materiálom. Pešia divízia bola prvým taktickým vojskovým telesom vyš-
šieho stupňa a zároveň základným prvkom pre budovanie armádnych zborov a frontových 
armád. Pešiu divíziu spoločnej armády v mieri tvorili najčastejšie dve, výnimočne tri pešie 
brigády pod velením veliteľa divízie, resp. divízneho veliteľstva.33 Podľa príslušných sche-
matizmov pešia divízia spoločnej armády mala spolu 16 a ¼ peších práporov, 16 guľomet-
ných oddielov, 2 a ½ jazdeckých švadrón a 7 delostreleckých batérií. To spolu tvorilo 16 000 
pušiek, 32 guľometov, 300 jazdcov a 42 diel. Vojnový stav pešej divízie spoločnej armády 
sa podľa údajov z roku 1904 pohyboval od 10 do 15 000 mužov.34 Podľa povahy bojovej 
aktivity sa v rámci peších divízií robili aj zmeny, boli posilňované, členené a pod., čím sa 
menili počty ich stavov.35 V období pred sarajevským atentátom malo Rakúsko-Uhorsko 33 
peších divízií spoločnej armády, 8 peších divízií Landwehru a 8 peších honvédskych divízií, 
z ktorých dve boli vybudované na exteritoriálnom princípe.36

V rámci honvédstva sa v prípade vojnového konfiktu mali postaviť dve vlastibranecké 
divízie, ku ktorým však podporné delostrelecké, technické, zásobovacie, vozatajské a zdra-
votnícke podporné oddiely mali pričleniť zo zväzku spoločnej armády, ale až do roku 1913 
sa tento princíp realizoval iba počas jesenných manévrov. V tomto roku boli potom z 8 
honvédskych plukov nad rámec honvédskych doplňovacích oblastných veliteľstiev už natr-
valo vytvorené dve honvédske divízie, jedna so štábom divízie v Budapešti, druhá vo Veľ-
kom Varadíne. Novým rozčlenením Uhorska na 6 honvédskych oblastí sa zároveň vytvorilo 
ďalších šesť honvédskych peších divízií, ktoré boli doplňované z teritória vlastnej oblasti, 
s výnimkou oblasti mesta Fiume, ktorá bola pričlenená k I. budapeštianskej honvédskej 
oblasti. U týchto divízií príslušné honvédske doplňovacie veliteľstvo suplovalo zároveň aj 
veliteľstvo divízie.37

Cisársko-kráľovský Landwehr sa od roku 1882 taktiež formoval do organizačných 
štruktúr divízií. V rámci každej vojenskej oblasti Landwehru, okrem zadarskej, vybudovali 
divízne veliteľstvo Landwehru (Landwehr-Truppendivisionskommando).38

Predposledným stupňom v rámci takticko-operačného zoskupenia vojsk rakúsko-uhor-
skej armády boli armádne zbory (Armeekorps, hadtest). Nosnú úlohu aj tu mala pechota. Na 

33 Na čele štábu stál náčelník štábu divízie podľa tabuliek v hodnosti majora. Veliteľstvo divízie sa 
členilo na 4 oddelenia: štábne, intendačné, podpornú skupinu a strážnu službu. Počty divízneho veli-
teľstva so štábom sa tabuľkovo pohybovali okolo 300 mužov, 110 koní a 20 povozov. Do organizácie 
divízie okrem peších brigád, resp. plukov vrátane guľometných oddielov, bolo začlenené aj divízne 
jazdectvo, ktoré sa skladalo z dvoch jazdeckých švadrón, z jazdeckej spojovacej hliadky a z jednej 
čaty ženistov. Ďalej sem patrilo divízne delostrelectvo s dvoma húfnicovými oddielmi (12 húfnic) 
a jedným poľným delostreleckým plukom (30 diel). A napokon každá divízia disponovala telefonic-
kým oddielom, výzbrojnou kolónou, divíznym zdravotníckym oddielom, pešou stravovacou kolónou 
a divíznou pekárňou.
34 PILCH, ref. 15, s. 55-58.
35 VHA Bratislava, IV. HKP, šk. 459, 2947 eln/ 1914. V čase mieru bol tento systém zjednodušený 
tak, že neboli naplnené niektoré divízne štruktúry a organizačný rámec divízie. Tak tomu bolo napr. aj 
pri 14. pešej divízii s veliteľstvom v Bratislave a 33. pešej divízii v Komárne.
36 EHNL, M. Die öst.-ung. Landmacht nach Aufbau, Gliederung, Friedensgarnison, einleitung und 
nationaler Zussamensetzung im Sommer 1914. In Ergänzugsheft 9 zum Werke „Österreich Ungarns 
letzter Krieg“. Wien 1934, s. 12, 96-103. Tiež SCHMID, ref. 31, s. 183.
37 VHA Bratislava, IV. HKP, šk. 80, 4511/eln/1912, III. HKP, 200 eln/109M.
38 Podrobnejšie Die Habsburgermonarchie, ref. 3, s. 417-430.
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teritóriu monarchie bolo postavených v predvojnovom období 16 armádnych zborov, z kto-
rých šesť bolo dislokovaných na území Uhorska, z nich jeden v Chorvátsko-Slavónsku 
a dva, s veliteľstvom v Bratislave a v Košiciach, na území dnešného Slovenska. Rozmiest-
nenie útvarov podliehajúcich veliteľstvám armádnych zborov sa krylo s územnými obvod-
mi doplňovacích vojenských oblastí. Veliteľstvá jednotlivých zborov boli dislokované 
v mieste doplňovacích vojenských oblastných veliteľstiev, vždy v niektorom z väčších 
miest monarchie. Zborové veliteľstvá počas mieru na území svojho zboru riadili doplňova-
nie stavov, viedli a kontrolovali výcvik a riadili hospodársko-správne záležitosti útvarov.39 

Jednotlivým zborovým veliteľstvám podliehali v čase mieru spravidla dve, výnimočne 
tri pešie divízie spoločnej armády, jazdecká brigáda alebo divízia a jedna alebo viac de-
lostreleckých brigád s príslušným počtom technických, spojovacích a tylových jednotiek. 
V čase vojnového nebezpečenstva zlúčením dvoch, prípadne troch peších divízií, sa mal 
vytvoriť armádny zbor tak, že sa k divíziám spoločnej armády pripojila ešte jedna honvéd-
ska divízia, resp. divízia Landwehru a oddiel ťažkých húfnic. Armádny zbor bol tým stup-
ňom, kde sa v divíziách, brigádach ešte tri samostatné zložky ozbrojených síl, t. j. spoločné 
vojsko, vlastibrana a domobrana, spájali pod spoločné velenie. Okrem uvedených jedno-
tiek inštitúcií patriacich do zväzku divízií, brigád a plukov, bol organizačný rámec armád-
nych zborov doplňovaný oddielom ťažkých húfnic, ženijným a pionierskym práporom, 
balónovou, rádiotelefónnou a telegrafnou čatou, poľnými jatkami so zásobami živých zvie-
rat na 4 dni, poľnou nemocnicou s 200 lôžkami, poľnými zdravotníckymi zariadeniami 
s kapacitou pre 500 chorých a ranených, veterinárnou kolónou, zásobovacou kolónou pre 
opravy vozov a vozového parku a motorizovanou tylovou kolónou.40

Dislokácia zborových veliteľstiev a ich číslovanie sa počas dualizmu menili, ale v zbo-
rových veliteľstvách V. zboru v Bratislave a VI. zboru v Košiciach do vzniku prvej svetovej 
vojny v tomto smere nedošlo k zmene. Vojenských oblastí, na území ktorých sa vytvárali 
príslušné armádne zbory, bolo roku 1909 v Rakúsku 9, od roku 1909 už 10, v Uhorsku, 
vrátane Chorvátska a Slavónska 6, z toho 2 sa nachádzali na území dnešného Slovenska. Ich 
hranice na severe a západe v hrubých črtách zodpovedali dnešným hraničným líniám Slo-
venska, na juhu, juhozápade a východe však presahovali aj do územia dnešného Maďarska, 
Ukrajiny, ba aj bývalého Sedmohradska v Rumunsku. Pešie pluky spoločnej armády 
v podriadenosti V. bratislavského zboru boli plne alebo sčasti doplňované z Bratislavskej, 
Nitrianskej, Trenčianskej, Turčianskej, Tekovskej, Komárňanskej, Oravskej, Hontianskej, 
Ostrihomskej a Rábskej župy. Pluky podriadené veliteľstvu VI. košického zboru z Gemer-
sko-malohontskej, Zvolenskej, Liptovskej, Novohradskej, Spišskej, Abovsko-turnianskej, 
Šarišskej, Zemplínskej a Užskej župy.41 

39 Veliteľstvo zboru sa v čase mieru pred vojnou skladalo z tzv. vojenského oddelenia, ktoré viedol 
náčelník štábu zboru a ktoré plnilo funkciu štábu v oblasti bojovej pripravenosti. Intendačné oddele-
nie sa zaoberalo hospodárskymi a správnymi záležitosťami zboru. Tzv. vojenská stavebná kancelária, 
riadená vojenským správcom tejto kancelárie, mala na starosti stavebné práce a záležitosti týkajúce sa 
dislokácie, ubytovania pod. Súčasťou veliteľstva boli aj pomocné orgány zboru.
40 DANGL, ref. 11, s. 91-92, PILCH, ref. 15, s. 60-62.
41 Bratislavskému oblastnému veliteľstvu okrem žúp na území Slovenska podliehali aj obvodné 
doplňovacie veliteľstvá zo žúp Ráb, Veszprém, Zala, Šoproň, Mošoň, Vas a sčasti Komárno a Ostri-
hom. Vojenské obvodné veliteľstvá podliehajúce košickému oblastnému veliteľstvu, okrem uvede-
ných žúp na území Slovenska, boli doplňované aj zo župy Szatmár, Szabolcs, Heves, Bereg, Márma-
roš, Ugocsa a sčasti zo župy Abovsko-turnianskej, Novohradskej, Tekovskej a Užskej. Porovnaj 
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Pred vypuknutím prvej svetovej vojny boli veliteľstvá armádnych zborov dislokované 
takto: I. zbor Krakov, II. zbor Viedeň, III. zbor Graz (Štajerský Hradec), IV. zbor Budapešť, V. 
zbor Bratislava, VI. zbor Košice, VII. zbor Temešvár (Timisoára), VIII. Praha, IX. zbor Tere-
zín, X. zbor Przemyśl, XI. zbor Ľvov, XII. zbor Sibiň (Sibiu), XIII. zbor Záhreb, XIV. zbor 
Insbruck, XV. zbor Sarajevo, XVI. zbor Dubrovník.42 Po 20. auguste 1914 bol utvorený aj 
XVII. zbor, kde sa odvádzalo z územia Čiech a Rakúska. Po mobilizácii boli tieto zbory dopl-
nené na vojnové počty a spolu s ďalšími útvarmi podľa vopred vypracovaných vojnových 
plánov sa grupovali v jednotlivých armádach nasadených na frontoch prvej svetovej vojny. 
Počet zborov sa postupne zvyšoval a do roka 1916 narástol na 26, pričom sa rýchlo menil aj 
ich vnútorný početný stav a vzhľadom na taktické potreby sa rôznila aj ich vnútorná štruktúra.

Ak zhrnieme údaje o sile rakúsko-uhorskej pechoty v čase pred vypuknutím prvej sve-
tovej vojny na základe počtu útvarov, dostaneme tieto čísla: 102 peších plukov spoločnej 
armády so 408 prápormi, 4 pešie bosensko-herecegovinské pluky s 15 prápormi, 4 tirolské 
cisárske a kráľovské strelecké pluky s 13 prápormi, 29 práporov poľných strelcov spoločnej 
armády, 2 bosensko-hercegovinské prápory poľných strelcov, 1 a pol prápora hraničných 
poľných strelcov, 37 peších plukov cisársko-kráľovského Landwehru so 113 prápormi, 32 
uhorských honvédskych peších plukov s 97 prápormi, 3 cisársko-kráľovské krajinské stre-
lecké pluky so 16 prápormi, 40 cisársko-kráľovských peších plukov domobrany so 136 
prápormi, 32 uhorských kráľovských domobraneckých plukov s 97 prápormi.43

Po mobilizácii mierový stav rakúsko-uhorskej armády ako celok spred vojny vzrástol 
približne zo 450 000 mužov a dôstojníkov na asi 3 350 000 mužov a dôstojníkov, z ktorých 
viac než 1 421 000 mužov predstavovali vojaci odvelení priamo k poľným armádam na 
frontoch.44 Väčšina patrila k pechote.

* * *

Ak sa sústredíme na výstavbu pechoty rakúsko-uhorskej armády na území dnešného 
Slovenska, zistíme, že roku 1890 tu okrem dvoch zborových veliteľstiev so sídlami v Koši-
ciach a v Bratislave boli dislokované aj tri pešie divízne veliteľstvá, a to 14. Bratislava, 27. 

mapové prílohy Ref. 9; Die Habsburgermonarchie, ref. 3, s. 412; tiež DANGL, SEGEŠ, ref. 3, s. 211;  
ŽUDEL, J. Stolice na Slovensku. Bratislava 1984.
42 Pozri mapku DANGL, SEGEŠ, ref. 3, s. 211; Tiež DANGL, Pod zástavou, ref. 3, s. 74. JÓZSA, 
GY. G. Ferenc József zászlai alatt (1848 – 1912). Budapest 1990, frontispice.
43 KERSCHNAWE, H. Die unzureichende Kriegsrüstung der Mittelmächte als Hauptursache ihrer 
Niederlage. In Ergenzungsheft 4 zum Werke „Österreich-Ungarns letzter Krieg.“ Wien 1932, tabuľka 
č. 5. Porovnaj tiež DANGL, ref. 11, s. 99; JOLLY, E. Az Osztrák-magyar véderő fejlődése 1910-től 
a világháború végéig. In Magyar Katonai Közlöny, 9, 1921, s. 822. V rámci mobilizácie bolo postave-
ných ešte 28 tzv. pochodových plukov spoločnej armády, 16 pochodových plukov honvédstva a via-
cero dobrovoľníckych peších domobraneckých práporov. Bližšie pozri Österreich-Ungarn, ref. 3, d. I. 
Wien 1930. V slovenských súvislostiach tiež HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 3, s. 9-13. Pre 
porovnanie nárastu peších útvarov údaje z roku 1906 CONRAD, F. Aus meiner Dienstzeit 1906 – 
1918, zv. I., príloha 39, s. 659.
44 Österreich-Ungars, ref. 3; Tiež HRONSKÝ, KRIVÁ, ČAPLOVIČ, ref. 3, s. 10. V odbornej litera-
túre nájdeme aj odlišné číselné údaje, ktoré vyplývajú z rozličného spôsobu výpočtu a zaraďovanie 
útvarov k frontovým jednotkám, tylu atď., ako aj časových posunov a techniky výberu údajov a ich 
spracovania zo starších štatistických dát a odbornej literatúry.
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Košice, 33. Komárno a päť peších brigádnych veliteľstiev, ktoré boli umiestnené v troch 
slovenských mestách takto: 27. Bratislava, 53. a 54. Košice, 65. a 66. Komárno. Roku 1905 
a 1914 schematizmy vykazujú na našom teritóriu štyri pešie brigádne veliteľstvá, pričom od 
roku 1890 do vypuknutia prvej svetovej vojny nastali zmeny v tom, že veliteľstvo 28. pešej 
brigády bolo zo Šoproňa prevelené do Bratislavy, veliteľstvo 65. pešej brigády z Komárna 
do Rábu a veliteľstvo 54. pešej divízie bolo ešte pred prelomom storočia umiestnené v Pre-
šove. Zo 102 plukov pechoty spoločnej armády bolo dislokovaných na území dnešného 
Slovenska aj so štábom 8 plukov a v júni roku 1914 7 plukov. Boli tu ale rozmiestnené 
i ďalšie prápory plukov, s plukovnými veliteľstvami mimo hraníc nášho územia.45 

Z poľných streleckých práporov boli roku 1890 dislokované na území dnešného Sloven-
ska dva, a to 29. Spišská Nová Ves a 32. Kežmarok. Tento počet sa nezmenil ani roku 1905, 
ale zmenilo sa miesto ich dislokácie. Boli aj s náhradnými stotinami umiestnené takto: 19. 
Bratislava, 32. Banská Bystrica, pričom exteritoriálne dislokovaný 29. peší strelecký prápor 
mal náhradnú stotinu roku 1905 tiež na Slovensku. V období bezprostredne pred prvou 
svetovou vojnou na našom území kompletný poľný strelecký prápor rozmiestnený nebol, 
ale nachádzali sa tu naďalej tri náhradné stotiny, a to v Komárne, Lučenci a v Prešove.46

V rámci štruktúry uhorskej vlastibrany územie Slovenska bolo od roku 1868 v hrubých 
rysoch zahrnuté do honvédskej doplňovacej oblasti III. so sídlom v Košiciach a IV. so síd-
lom v Bratislave. Niektoré útvary spadajúce do ich pôsobnosti sa však opäť nachádzali aj 
mimo dnešných hraníc Slovenska. Spočiatku veliteľstvu košickej doplňovacej oblasti pod-
liehalo dovedna 16 honvédskych peších práporov, z ktorých tri – 37. Prešov, 38. Levoča 
a 39. Košice mali svoje štáby na našom území. Zároveň niektoré stotiny práporov s veliteľ-
stvom na území dnešnej Ukrajiny boli dislokované na východnom Slovensku.47 Zo štrnás-
tich honvédskych peších práporov, podliehajúcich veliteľstvu bratislavskej honvédskej ob-
lasti, z nich 11 malo svoje štáby na teritóriu stredného, južného a západného Slovenska. Išlo 
o prápory 51. Jelšava, 53. Radvaň, 54. Ružomberok, 55. Budatín, 56. Trenčín, 57. Trnava, 
58. Bratislava, 59. Hurbanovo, 60. Nitra, 61. Levice, 62. Šahy. Dve stotiny 52. práporu 
s veliteľstvom v Balážskych Ďarmotách boli tiež dislokované na južnom Slovensku vo Fi-
ľakove a v Lučenci.48

Po začlenení honvédskych peších práporov roku 1871 do organizácie brigád bol veliteľ-
stvu 10. pešej brigády v Košiciach okrem jazdeckých útvarov podriadený 37. honvédsky 
peší prápor Prešov, 38. peší prápor Levoča, 30. peší prápor Košice a 48. peší prápor Mis-
kolc. 11. pešej brigáde so štábom v Novom Meste pod Šiatrom (Sátoraljaújhely) štyri pešie 
prápory – všetky so sídlom mimo územia Slovenska a 12. brigáde ďalšie štyri prápory 
dislokované za dnešnými hranicami Slovenska, ale boli podriadené III. honvédskemu ob-
lastnému veliteľstvu v Košiciach. Na IV. bratislavské honvédske oblastné veliteľstvo boli 
napojené tri honvédske brigády. A to 13. so sídlom v Šahách, do zväzku ktorej patril 51. 

45 Bližšie podriadenosť a dislokáciu plukov a práporov pechoty spoločnej armády v rokoch 1890, 
1905 a 1914, podliehajúcich V. a VI. zboru pozri DANGL, Pod zástavou, ref. 3, s. 103, 104, príloha 
5, 6.
46 Tamže, s. 94. Tabuľka spracovaná na základe údajov zo Schematismus für das k. u. k. Heer und 
für die k. u. k. Kriegs-Marine für 1890, 1905. Wien 1889, 1904; EHNL, ref. 35, s. 35-49.
47 l. stotina 36. práporu s veliteľstvom v Užhorode bola dislokovaná v Sobranciach, 3. a 4. stotina 
toho istého práporu v Humennom, resp. vo Vranove (A Felvidék és Kárpátalja, hadtörténete 1914 – 
1918. Budapest, b. r. v., s. 30).
48 Tamže. Tiež DANGL, Pod zástavou, ref. 3, s. 95-97.
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prápor z Jelšavy, 52. prápor z Balážskych Ďarmot, 61. prápor z Levíc a 62. prápor zo Šiah. 
Ďalej 14. honvédska brigáda so štábom v Budatíne s prápormi 53. Radvaň, 54. Ružombe-
rok, 55. Budatín, a 56. Trenčín. A napokon 15. honvédska pešia brigáda v Bratislave s prá-
pormi 57. Trnava, 58. Bratislava, 59. Hurbanovo a 60. Nitra.49 Po organizačných úpravách 
honvédskej pechoty a prechode na systém honvédskych plukov sa od konca deväťdesiatych 
rokov 19. storočia vyvinul v rámci III. a IV. honvédskej oblasti nový systém podriadenosti 
a dislokácie jednotiek:50 III. honvédskej oblasti Košice podliehala 77. pešia brigáda umiest-
nená v Košiciach s veliteľstvami 9. pešieho pluku v Košiciach a s prápormi dislokovanými 
v Košiciach, Prešove a Spišskej Novej Vsi a 10. honvédsky pluk v Miškolci s prápormi 
rozloženými na území dnešného Maďarska. Košickému oblastnému veliteľstvu podliehala 
aj 78. honvédska brigáda s veliteľstvami pluku v Mukačeve a Szatmári, ktorých prápory 
boli dislokované na území dnešnej Ukrajiny a čiastočne Rumunska. Bratislavskej IV. dopl-
ňovacej oblasti podliehala 73. pešia brigáda so sídlom v Bratislave, 13. peším plukom tam-
že a 15. peším plukom v Trenčíne. Jednotlivé prápory sídlili v Bratislave, Trenčíne, Tate, 
v Ružomberku, Nitre, Leviciach, Banskej Bystrici, Balážskych Ďarmotách a Jelšave.

K poslednej organizačnej prestavbe v mierových časoch došlo v honvédstve v roku 
1913. Na území Slovenska sa veliteľstvá honvédskych brigád nezmenili. Do 77. pešej bri-
gády v Košiciach patril 9. pluk Košice s prápormi v Košiciach a Spišskej Novej Vsi  
a 11. pluk Mukačevo s prápormi v Mukačeve a Užhorode. Do 78. brigády v Miškolci 10. 
tamojší pluk a 16. pluk v Banskej Bystrici s prápormi v Banskej Bystrici, Balážskych Ďar-
motách a v Jelšave. 73. pešej brigáde Bratislava podliehal 13. pluk v Bratislave s prápormi 
rozmiestnenými v Bratislave a 18. peší pluk v Šoproni s prápormi tamže a v Kőszegu. 74. 
brigáde v Nitre podliehal 14. pluk Nitra s prápormi v Nitre a Leviciach a 15. pluk Trenčín 
s honvédskymi prápormi dislokovanými v Trenčíne.51

Tento stav sa zachoval až do vzniku svetovej vojny s tým, že v roku 1914 do pôsobnos-
ti III. oblastného veliteľstva v Košiciach, ako nadriadeného územného veliteľstva, bol za-
členený 40. honvédsky peší pluk so štábom v Szatmár-Németi z 20. divízie vo Veľkom 
Varadíne, s prápormi mimo územie Slovenska. Podobný systém iba teritoriálnej podriade-
nosti existoval aj v 82. honvédskom pešom pluku v Nagykanizsi, ktorý bol súčasťou orga-
nizačnej štruktúry 41. divízie v Budapešti, ale územne podliehal IV. honvédskemu oblast-
nému veliteľstvu v Bratislave. Aj prápory tohto pluku boli dislokované mimo Slovenska.52

Veliteľstvá uhorskej domobrany boli napojené na honvédske veliteľstvá, a domobranec-
ké pluky mali totožné číslovanie s honvédskymi plukmi. Aj ich vnútorná organizácia kopí-
rovala štruktúru zavedenú v uhorskej vlastibrane. Určité odlišnosti sa vyskytovali predo-
všetkým vo výzbroji a výcviku. K zmenám dochádzalo najmä v prípade mobilizácie, keď 
veliteľstvá domobraneckých brigád v záujme samostatnej činnosti disponovali početnejším 
personálnym obsadením. Domobranecké pluky, pokiaľ neboli nasadené na frontoch, nema-
li guľometné oddiely. V auguste 1914 ku košickej honvédskej oblasti patrila 97. domobra-

49 Tamže, s. 254.
50 Übersichts – Karte der Dislokation des k. u k. öster.- ung. Heeres und der Landswehren im Jahre 
1898 – 99. A Felvidék és Kárpatalja, ref. 46, s. 257. Tabuľku pozri tiež DANGL, Pod zástavou, ref. 3, 
s. 97.
51 HL Budapest, HM függelék, cs 44., 913/1913. Tiež DANGL, Pod zástavou, ref. 3, s. 97.
52 VHA Bratislava, Špeciálne zbierky, mikrofilm č. 131. Tiež HL Budapest, HM, 4840 eln/1914. 
Porovnaj A m. kir. honvédség hadrendje békében. Az 1914 év tavaszán történt helyőrségváltoztatások 
után. Budapest 1914; A Felvidék és Kárpátalja, ref. 46, s. 38; BARCY, SOMOGYI, ref. 3, s. 46-47.
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necká brigáda so štyrmi plukmi. Išlo o 9. domobranecký pluk Košice, 10. domobranecký 
pluk Miskolc, 11. domobranecký pluk Mukačevo a 16. domobranecký pluk Banská Bystri-
ca. Každý z týchto plukov mal tri stotiny. Do podriadenosti tejto brigády patril aj 12. do-
mobranecký pluk zo zväzku 107. brigády. Do veliteľskej pôsobnosti bratislavskej honvéd-
skej oblasti spadali dve brigády – 100. domobranecká brigáda s troma plukmi (13. domob-
ranecký pluk Bratislava, 14. domobranecký pluk Nitra a 15. domobranecký pluk Trenčín) 
a 101. domobranecká brigáda taktiež s troma plukmi doplňovanými z územia dnešného 
Maďarska (18. domobranecký pluk Sopron, 20. domobranecký pluk Nagykanizsa a 31. do-
mobranecký pluk Veszprém).53

Ak vyššie uvedené údaje prenesieme na mapu dnešného Slovenska, zistíme, že v obdo-
bí bezprostredných príprav na prvú svetovú vojnu výraznejšie sústredenie pechoty spoloč-
nej armády i honvédstva bolo v okolí dvoch najväčších miest Bratislavy a Košíc, kde boli 
aj zborové veliteľstvá a vytvorené aj relatívne vyhovujúce materiálno-technické a ubytova-
cie podmienky pre väčší počet vojakov a dôstojníkov. Okrem toho pechotné útvary sa ešte 
sústreďovali najmä v Komárne, Prešove, Lučenci, Banskej Bystrici, Trenčíne, ale aj v ďal-
ších slovenských mestách.54 Vo väčšine týchto posádok slúžili aj vojaci slovenskej národ-
nosti a v niektorých plukoch, napr. 71. trenčianskom pešom pluku, 72. bratislavskom pešom 
pluku, 67. prešovskom pešom pluku spoločnej armády tvorili i podľa dobovej štatistiky 
nadpolovičnú väčšinu.55 Prítomnosť posádok okrem svojej mocenskej funkcie plnila v tých-
to regiónoch aj mimoriadne dôležitú osvetovo-kultúrnu funkciu a mala nemalý vplyv aj na 
ekonomiku a výstavbu posádkových miest, spolkový život, rozvoj športu, hudobného živo-
ta miest, vzdelávacích akcií a pod.56 Po vypuknutí vojny väčšina členov týchto posádok, 
doplnených o ďalšie tisícky odvedencov, nastúpila do transportov smerujúcich na severový-
chodný front, bola začlenená v rámci svojich zborov k 1. armáde gen. jazdectva Viktora 
Dankla a k 4. armáde gen. pechoty Moritza Auffenberga. Mnohí z nich sa už nikdy nevráti-
li. Ale to už otvárame ďalšiu tému, ďalšiu kapitolu dovtedy nevídaného svetového požiaru 
nazvaného Veľká vojna, dnes skôr známeho ako prvá svetová vojna, od začiatku ktorého 
práve uplynulo sto rokov.57 

53 A Felvidék és Kárpátalja, ref. 46, s. 65.
54 Podrobnejšie DANGL, V. Armáda a spoločnosť na prelome 19. a 20. storočia. Bratislava 2006, s. 
80-101. Porovnaj najmä tabuľku na s. 83.
55 Pozri DANGL, V. Národnostná problematika v rakúsko-uhorskej armáde a Slováci. In Českoslo-
venský časopis historický, 24, č. 6, s. 851-881. Tiež DANGL, ref.53, s. 102-130.
56 Tamže. Tiež LIPTÁK, Ľ. Armáda a mestská spoločnosť (náčrt problematiky). In Vojenská histó-
ria, 3, 1999, č. 3, s. 3-19.
57 K otázke príčin vypuknutia prvej svetovej vojny pozri najmä KOVÁČ, D. Vypuknutie prvej sve-
tovej vojny: príčiny a zámienky. In Vojenská história, roč. 18, 2014, č. 4, s. 29-53. Z najnovšej prekla-
dovej literatúry HASTINGS, M. Katastrofa 1914. Evropa táhne do války. Praha : Leda/Rozmluvy 
2014. ISBN 978-80-7335-370-4; McMEEKING, S. Červenec 1914. Poslední dny před válkou. Brno 
: CPress 2014. ISBN 978-80-264-0438-5; CLARC, CH. Náměsíčníci. Jak Evropa v roce 1914 dospěla 
k válce. Brno : BB/art. 2014. ISBN 978-80-7461-3.
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V. DANGL: AUFBAU DER INFANTERIE DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN AR-
MEE ÖSTERREICH-UNGARNS IN DEN LETZTEN JAHRZEHNTEN VOR DEM ERS-
TEN WELTKRIEG

Die Infanterie bildete im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts die effektivste Schlagkraft der 
Heere aller europäischen Armeen, die Armee der Österreichisch-ungarischen Monarchie inbegriffen. 
Laut statistischen Angaben aus dem Jahre 1903 bestand die k. u. k. Armee zu 62% aus Infanterie, 
wobei die technischen, Hinterland-, Sappeur- und Pioniertruppen, die ebenfalls zum Heer gehören, 
nicht dazu gezählt wurden. Die primäre Bedeutung der Landtruppen wurde hervorgehoben schon in 
den ersten Wehrgesetzen, die nach dem Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn verabschiedet 
wurden. Trotz der Rückständigkeit der Monarchie im Vergleich zu anderen europäischen Mächten im 
Bereich der Wirtschaft, der Qualität und des Modernisierungsprozesses der Rüstung, der Kampfaus-
bildung der Truppen usw., konnte sich das Heer als die wichtigste Schlagkraft der Armee „die mit 
seiner Tätigkeit die Schlachten und demzufolge auch die Kriege entscheidet und letzten Endes aus-
schlaggebend ist für die ganze Zukunft und den Ruhm des Staates“ – ganz sinngemäß einer Behaup-
tung im zeitgenössischen Lehrbuch für Militärakademien – bis zum Ende der Ersten Weltkriegs für 
sich behaupten. Im Beitrag werden die Organisationsveränderungen des Heeres in den einzelnen Pha-
sen seiner Entwicklung beleuchtet, und zwar seit der Sanktionierung der ersten Wehrgesetze im Jahre 
1868 bis zur Auslösung des Ersten Weltkriegs. Im Besonderen werden die einzelnen Truppenteile 
analysiert – Kaiserliches und königliches gemeinsames Heer, die österreichische Kaiserlich-königli-
che Landwehr und die Landwehr in beiden Teilen der Monarchie, die ungarische Népfelkelés und der 
österreichische Kaiserlich-königliche Landsturm. Besonders hervorgehoben werden vor allem solche 
Aspekte der organisatorischen Änderungen, die in erster Linie für das Königreich Ungarn, und somit 
auch für das Gebiet der heutigen Slowakei von Bedeutung waren. Analysiert wird die organisato-
rische und kämpferische Formation des Heeres (Bataillone, Regimente, Brigaden, Divisionen, Kor-
ps), der Friedensstand der Truppen, in ausgewählten Fällen auch Kampfstand dieser Einheiten. Das 
Hauptaugenmerk richtet sich auf die Zeit unmittelbar vor Kriegsausbruch. Reflektiert werden auch die 
Problematik der vertikalen Wechselbeziehungen innerhalb des Heeres der Österreichisch-ungarischen 
Armee und der Aufbau und die Dislokation des Heeres auf dem Gebiet der heutigen Slowakei.
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NÁVŠTĚVA CHORVATSKÉHO MARŠÁLA SLAVKO 
KVATERNIKA NA SLOVENSKU V ROCE 1942 A JEJÍ 
POLITICKÉ POZADÍ

OLDŘICH PEJS

PEJS, O.: Croatian Marshal Slavko Kvaternik Visiting Slovakia in 1942 and the 
Political Background. Vojenská história, 1, 19, 2015, pp 40-59, Bratislava.
The study deals with the military and political issues of the Slovak-Croatian 
relationships during the World War II. Visit of the Croatian Marshal S. Kvaternik 
(the second man of Croatia) – represents the background for author’s analyses, 
considerations and hypotheses. These are focusing on activities of the Slovak 
Minister of National Defence towards the Croatian military circles in the period 
in question. The author also perceives the wider context of these relations which 
attempted for some sort of renewal of the Little Entente or negotiations regarding 
cooperation between Romania, Croatia and Slovakia. In relation to efforts for 
enforcement of the Slovak-Croatian military relations, the author follows the 
personal power interests of Čatloš, whose position on the Slovak internal political 
scene was strengthened also thanks to the active participation of the Slovak Army 
on the Eastern Front.
Military History. Slovakia. World War II. Slovak-Croatian Relationships. 
Croatian Marshal visiting Slovakia in 1942.

Slovensko-chorvatské vztahy za druhé světové války tvoří nedílnou součást 
spojeneckého systému vybudovaného nacistickým Německem k ovládnutí lidských a mate-
riálních zdrojů prostoru jihovýchodní Evropy nutných k německé územní, hospodářské, 
společenské a kulturní expanzi v rámci nového celosvětového pořádku nastoleného moc-
nostmi Paktu tří a Paktu proti Kominterně. Vyhlášení chorvatského státního útvaru na úze-
mí královské Jugoslávie právě drcené německou vojenskou agresí předznamenalo rozpad 
soustátí dříve náležejícího k aliančnímu systému států střední a jihovýchodní Evropy zná-
mého pod označením Malá dohoda, který spoluvytvářelo meziválečné Československo. 
Úlohy zvěstovat naplnění státotvorné ideje chorvatského militantního nacionalismu se ujal 
10. dubna 1941 Slavko Kvaternik, bývalý rakousko-uherský důstojník a domácí představi-
tel chorvatských separatistů, který vystoupil u historické budovy Banski dvori na záhřeb-
ském náměstí sv. Marka a následně v záhřebském rozhlasu s prohlášením o „zrození“ nezá-
vislého chorvatského státu – Nezavisna Država Hrvatska.1 Nositelem moci a vykonavate-

1 JONJIĆ, Tomislav. Hrvatska vanjska politika 1939. – 1942. Zagreb : Libar, 2000, s. 277. ISBN 
953-97124-1-6.
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lem jednotné vůle chorvatského národa se stal poglavnik Ante Pavelić, který se vrátil z ital-
ského exilu jako hlavní představitel extremistického hnutí Ustaša.2 

Konstituovaný chorvatský státní útvar, který je označován za antijugoslávský, antisrb-
ský, antislovanský a antipravoslavný, horoval pro ideu, že se stane hlavním katolickým ex-
ponentem na Balkáně. Přívrženci hnutí Ustaša uplatňovali politiku genocidy proti Srbům, 
Cikánům a Židům a snažili se vytvořit čistý chorvatský prostor, ve kterém může žít pouze 
čistý chorvatský národ, ostatní se prohlašují za největší nepřátele Chorvatů. Tato rasová po-
litika byla doprovázena masovým zabíjením, masovým vězněním, masovým vyháněním, 
masovým přesídlováním, masovým drancováním majetkových hodnot „neárijců“.3 Zdání 
legálnosti se vytvářelo vydáváním zákonných nařízení (zakonska odredba), např. nařízení na 
obranu národa a státu, o rasové příslušnosti, o ochraně árijské krve a cti chorvatského náro-
da, o ochraně národní a árijské kultury chorvatského národa, podepisovaných Ante Pave-
lićem.4 Kvaternik se jako zástupce Paveliće, tj. jako druhý muž v Chorvatsku na této politice 
militantního nacionalismu aktivně podílel,5 o čemž svědčí i jeho tituly a státní a stranické 
funkce (zamjenik Poglavnika, vojskovođa, doglavnik, ustaškog krilnik, vrhovni zapovjednik 
cjelokupne Hrvatske oružane sile, pročelnik Državnog gospodarstvenog povjerenstva apod.), 
a když se v Záhřebu konala 13. června 1941 první velká státní slavnost na počest svátku otce 
vlasti Dr. Ante Starčeviće, při níž do rukou Paveliće složili přísahu první poručíci chorvatské 
domobrany, obdržel při této příležitosti maršálskou hůl a začal si pěstovat vlastní maršalát.6

Italové si však posílení deklarované státnosti Chorvatska nepřáli, neboť se jednalo o je-
jich zájmovou oblast, a vynutili si četné územní, politické a personální koncese. Němci se 
stavěli do pozice neutrála, který nemá na tomto prostoru primární zájem, a navenek přene-
chávali iniciativu Italům jako svému středomořskému spojenci. Brzy si ovšem uvědomili, 
že tento pro ně hospodářsko-dopravně strategický prostor je genocidní politikou Ustaše 
ohrožen a vyvolává obranné reakce postiženého obyvatelstva se zárodky spontánního i or-
ganizovaného odbojového či partyzánského hnutí,7 což ve svém důsledku rozkládalo 

2 TEJCHMAN, Miroslav. Kořeny nenávisti : z dějin chorvatsko-srbských vztahů. In Slovanský 
přehled, 1992, roč. 78, č. 4, s. 393. ISSN 0037-6922.
3 ŽIVKOVIĆ, Nikola – KAČAVENDA, Petar. Srbi u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj : izbrana doku-
menta. Beograd : Institut za savremenu istoriju, 1998, s. 15-17. Bez ISBN; GOJO, Riste Dakina. 
Genocid nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj : budi katolik ili umri. Beograd : Institut za savre-
menu istoriju, 1995, s. 35. ISBN 86-7403-058-0.
4 Ustaški zakoni (red. G. Babić). Beograd : Adeona; Stručna knjiga, 2000. Bez ISBN. – Současní 
apologeti ustašovského režimu neváhají tyto rasové zákony označit za „formálnost, tyto se v praxi 
uplatňovaly v omezené míře.“ PAVELIĆ, Ante. Strahote zabluda : komunizam i boljševizam u Rusiji 
i u svietu. Zagreb : Ognjište, 2011, s. 251. ISBN 978-953-7750-46-6.
5 „Oni energickým spôsobom očišťujú celé Chorvatsko od srbského a srbofilského elementu, a to 
najostrejším spôsobom“, poznamenal si Kvaternikova slova v Benátkách při příležitosti přístupu 
Chorvatska k Paktu tří slovenský vyslanec v Římě dr. Bohdan Galvánek. Slovenský národný archív 
(dále SNA) Bratislava, f. Ministerstvo zahraničných vecí (dále MZV) 1939 - 1945, šk. 202, č. 
1650/1941, Zpráva č. 21/1941/P/Ga.
6 SNA Bratislava, f. MZV 1939 - 1945, šk. 1155, Vyslanectvo v Zágrebe 1941-1942, č. 146/41; 
fotografii Kvaternika po převzetí maršálské hole lze nalézt KOŠUTIĆ, Ivan. Hrvatsko domobranstvo 
u drugom svjetskom ratu. Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske; Školska knjiga, 1992, s. 121. 
ISBN 86-401-0260-0.
7 „Ustašovský režim vůbec nesplnil naděje v politickém ohledu, způsobil chaos na ovládaném úze-
mí, který co nejdříve dosáhne katastrofálních rozměrů.“ PAVLOVIĆ, M. Ilija. Jugoslavija u drugom 
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chorvatskou společnost, vytvářelo podhoubí pro mocenské ambice úzce propojených i vzá-
jemně soupeřících skupinek politických aktivistů vždy se dovolávajících autority Paveliće 
či se jím zaštiťujících a podkopávalo politicko-sociální základnu nastoleného režimu.

Vyhlášení samostatného chorvatského státního útvaru na okupovaném území Jugoslávie 
se stalo vítanou příležitostí k prezentaci radikálního křídla slovenské politiky, zde reprezen-
tovaného zejména v osobě Alexandra Macha jako hlavního velitele Hlinkovy gardy (HG).8 
Mach svolal 15. dubna 1941 příslušníky HG ke slavnostnímu nástupu a k nastoupeným gar-
distům rozhlasem prohlásil: „Dal som rozkaz k nástupu, aby ste slávnostným spôsobom 
prijali úradnú zprávu o uznaní samostatného Chorvátska našim slovenským štátom. Je to 
pre nás udalosť, ktorú môžeme nazvať sviatkom slovenského srdca. My, doteraz najmladší 
štát sveta, plníme srdečne slovenskú povinnosť, keď nielen formálne uznávame, ale i so 
zadosťučinením vítame v rade slobodných štátov nám tak blízky štát chorvátsky. Hlinkova 
garda v tejto chvíli pozdravuje hrdinskú Ustašu a hlási sa k nej ako k svojmu kamarátskemu 
spolubojovníkovi za slobodu národov novej Europy.“9 Tím vzdával hold sám sobě jako ak-
tivnímu stoupenci chorvatského separatismu10 a vlastnímu protisrbskému postoji.11 Radiká-
lové soustředění v HG si slovensko-chorvatské vztahy pokusili přivlastnit bez ohledu na 
případné negativní mezinárodněpolitické důsledky, když se falešně zhlédli v německé poli-
tice skryté podpory fašizujícího separatismu v prostoru jihovýchodní Evropy reprezentova-
né skupinou stranických SA-diplomatů, kterými obsazoval německý ministr zahraničí Jo-
achim von Ribbentrop vyslanecké posty ve spřátelených zemích,12 a za diplomatického 
zástupce v Chorvatsku vybrali jednoho ze svých řad, Karola Murgaše. Ten jako skutečný 
reprezentant radikálního křídla HG byl ve funkci chargé d’affaires přeložen 15. května 1941 
na slovenské vyslanectví v Záhřebu,13 kam přicestoval 22. května.14 S Murgašem se krátce 
po příjezdu, 29. května 1941, setkal i Kvaternik.15 Okázalé bratření radikálů Ustaše a HG, 
symbolizované Murgašem v gardistické uniformě, nepřineslo Chorvatsku žádný užitek, tím 
méně Slovensku. To dokázal Murgaš, ač vnitřně zklamán, reflektovat, neboť mu neuniklo, 
že nastolený režim Ustaše nemá pevnou půdu pod nohama a doslova přímo před jeho očima 

svetskom ratu prema ratnim dokumentima. Melbourne : vl. n., 1985, s. 19. Bez ISBN.
8 K luďáckým reakcím na stránkách Slováka srov. JARINKOVIČ, Martin. Juhoslovanská proble-
matika v percepcii denníka Slovák v rokoch 1939 – 1941. In SIPKO, Jozef – ZUBENKO, Eugen – 
CHOVANEC, Marek (eds.). 4. študentská vedecká konferencia : zborník príspevkov. Prešov : Filozo-
fická fakulta Prešovskej univerzity, 2009, s. 176-178. ISBN 978-80-8068-969-8.
9 Hlinkova garda pozdravila chorvátsky štát. In Slovák, 1941, roč. 23, č. 88, s. 3.
10 „Čo bolo v skromných slovenských silách, to urobilo, aby chorvátskym priateľom prispelo v boji 
za samostatnosť.“ Tamže.
11 „My máme najlepšie želania pre srbský národ, ale zdôrazňujem pre národ a nie pre srbských 
služobníkov Anglicka a slobodomurárskeho panstva a židovského zlatého teľaťa.“ Prejav ministra 
Macha v Prešove pri príležitosti prísahy Hlinkovej gardy. In Slovák, 1941, roč. 23, č. 82, s. 3.
12 SA-Obergruppenführer Siegfried Kasche (Záhřeb), SA-Obergruppenführer Hanns Elard Ludin 
(Bratislava), SA-Obergruppenführer Manfred von Killinger (Bukurešť), SA-Obergruppenführer Adolf 
Heinz Beckerle (Sofia), SA-Obergruppenführer Dietrich von Jagow (Budapešť).
13 SNA Bratislava, f. MZV 1939 - 1945, šk. 1155, Vyslanectvo v Zágrebe 1941-1942, č.j. 79/41.
14 „V Karolovi Murgašovi odchádza do Záhrebu jedna z najvýraznejších postáv slovenského života, 
aby sa aj tým dokumentovalo, akú váhu kladie Slovensko na slovensko-chorvátske priateľske styky.“ 
Šéf Úr. prop. Karol Murgaš diplomatickým zástupcom Slovenska v Chorvátsku. In Slovák, 1941, roč. 
23, č. 108, s. 3.
15 SNA Bratislava, f. MZV 1939 - 1945, šk. 1155, Vyslanectvo v Zágrebe 1941-1942, č.j. 17/41.
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ztrácí i ten zbytek podpory, kterou s sebou okamžiky vyhlášení státní samostatnosti pro její 
nositele vždy přinášejí. Zápal pro diplomatické působení, zde ovšem na úrovni stranického 
kamarádství, ho opustil. Nutno proto konstatovat, že Murgaš svou diplomatickou misi ne-
zvládl a sám požádal 21. července 1941 o propuštění ze státní služby.16

Do hry tak mohl vstoupit nový muž, ministr národní obrany gen. I. tř. Ferdinand Čatloš, 
který prožíval neskrývanou euforii z posílení svého postavení po překonání vnitrostátní 
politické krize z počátku roku 1941 a v důsledku vítězného válečného tažení na Východě, 
kterého se účastnil slovenský expediční sbor. Návštěva u Hitlera v říjnu 1941, při níž vystu-
poval jako člen delegace prezidenta Jozefa Tisa, prestiž Čatloše mezi slovenskými vedou-
cími státními činiteli jednoznačně upevnila17 a jeho proněmeckou orientaci prohloubila.18 
Slovenská vláda projednala 24. září 1941 odchod Murgaše ze Záhřebu a na jeho místo vy-
brala Dr. Jozefa Ciekera a na schůzi 17. října jej jako vyslance v Záhřebu i schválila.19 Cie-
ker se před odjezdem na svůj diplomatický post setkal právě s Čatlošem. Ten s ním projed-
nával i otázku případného obsazení místa vojenského atašé v Záhřebu, ke které se stavěl 
zdrženlivě z obavy, aby nebyl protěžován některý z důstojníků s podporou HG, jak tomu 
hrozilo ze strany Murgaše, který by na tomto postu uvítal pplk. pěch. Alojze Králika.20 Rov-
něž potřeboval čas, aby se mohl vypořádat s důsledky odvolání pplk. pěch. Antona Sznacz-
kého, exponenta předsedy vlády Vojtecha Tuky, z místa vojenského atašé v Římě.21 Cieker 
se v Záhřebu sešel s Kvaternikem osobně 12. prosince 1941 a tlumočil mu Čatlošovy názo-
ry.22 Čatloš se zase v Bratislavě mezi 18. – 20. prosincem setkal na informativní schůzce 
s nejmenovaným vojenským emisarem ze Záhřebu.23

Bude namístě zamyslet se nad tím, zda si Čatloš nevytvářel půdu pro svůj vlastní mo-
censký, relativně nezávislý průnik do vojensko-politických vztahů Slovenska s Chorvat-
skem, který by mu vyvážil ambivalentní postavení vůči německým ústředním i německým 
bratislavským vojenským místům, resp. aby si vyvzdoroval klíčové postavení ve slovenské 
politice vůči německým vojenským autoritám, které by mu umožnilo vytvořit si předpokla-
dy pro volnost jednání ve vztahu k dalším satelitům Osy. Příklad Chorvatska právě v osobě 
Kvaternika jako nejvyššího představitele chorvatské armády vybízel k následování. Politic-
ké kontakty na chorvatské straně tak pro Čatloše skýtaly nemalé možnosti nalézt zde rela-
tivně neokoukaného partnera s totožnými politicko-mocenskými ambicemi. Že mu nebyla 
dopodrobna známa reálná situace v Chorvatsku, ani skutečné postavení Kvaternika v něm, 
je nabíledni, ale o to ani nešlo. Sám si po válce vytvořil legendu, jak se Slováci dohodli 
s Chorvaty a Rumuny vypořádat se při vhodné příležitosti hrubou vojenskou silou s Maďa-

16 SNA Bratislava, f. MZV 1939 - 1945, šk. 233, MZV č.j. 20.461/41.
17 BAKA, Igor – CSÉFALVAY, František – KRALČÁK, Peter et al. Ferdinand ČATLOŠ – vojak a po-
litik (1895 – 1972). Bratislava : Pro Militaria Historica, 2011, s. 142-143. ISBN 978-80-970768-0-1.
18 BAKA, Igor. Návšteva slovenskej vládnej delegácie v Hitlerovom hlavnom stane v októbri 1941. 
In SYRNÝ, Marek et al. Slovensko v roku 1941 : politika – armáda - spoločnosť. Banská Bystrica : 
Múzeum Slovenského národného povstania, 2012, s. 202. ISBN 978-80-89514-07-6.
19 SNA Bratislava, f. Úrad předsednictva vlády (dále ÚPV) 1938 - 1945, šk. 233, Predsedníctvo 
vlády č.j. 14.263/1941, č.j. 15.654/1941.
20 SNA Bratislava, f. MZV 1939 - 1945, šk. 214, MZV č.j. 20.423/41.
21 Vojenský ústřední archiv-Vojenský historický archiv (dále VÚA-VHA) Praha, f. Sbírka doku-
mentů armády Slovenské republiky 1939 - 1945, šk. 71, MNO č.j. 71.481-II/5.1941.
22 SNA Bratislava, f. MZV 1939 - 1945, šk. 1155, Vyslanectvo v Zágrebe 1941-1942, č.j. 1826/41.
23 SNA Bratislava, f. 203, fasc. 203-403-1.
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ry navzdory postoji Německa. Neváhal tvrdit, že se jednalo o trojdohodu slovensko-chorvat-
sko-rumunskou jako satelitů uvnitř Osy, která nebyla na pohled zjevná a vměstnaná do po-
liticko-právní formy, ale jednalo se o dohodu citovou a z rozumu a tím přirozeně pevnější, 
ve které Slováci byli jak pro Chorvaty (rasovou blízkostí), tak pro Rumuny (železnou nut-
ností) příčinným pojivem, a to vše s mlčenlivým souhlasem a podporou civilních politiků. 
„Preto som vybral z prejavov napred Chorvátov, lebo tu voči horthyovskému Maďarsku…
išlo viac-menej o platonickú lásku dvoch slovanských národov. Naproti tomu s Rumunmi 
spájala existenčná nevyhnutnosť a takéto reálne spojenectvo vo vojne bolo Slovákom vecne 
samozrejmým i bezpečne zaisteným.“24

Nenechme se těmito poválečnými úvahami Čatloše mýlit, jednalo se především o vo-
jensko-politické poměry na Slovensku a o jeho vlastní místo v nich. Vyústěním jeho počá-
tečních aktivit se stala „soukromá“ návštěva Chorvatska, na kterou ho pozval právě Kvater-
nik. Čatlošův doprovod tvořili náčelník štábu ministra národní obrany pplk. gšt. Štefan Ta-
tarko, pplk. děl. Elemír Lendvay, pplk. pěch. Eugen Janeček, npor. pom. zdrav. Juraj Ohri-
val25 a chorvatský vojenský atašé mjr. jezd. Ante Krpan. Čatloš do Chorvatska přicestoval 
18. června 1942, na hranicích byl přivítán státním tajemníkem chorvatského ministerstva 
domobrany gen. Vilko Begićem a vysokými důstojníky chorvatské domobrany. Byl přijat 
Kvaternikem i Pavelićem. Ze Záhřebu odcestoval 22. června.26 O deklarovaném „soukro-
mém“ charakteru Čatlošovy návštěvy nejlépe vypovídá její slavnostní charakter, doprovod 
vysokých slovenských důstojníků, přijetí u nejvyšších chorvatských představitelů, setkání 
Čatloše s vojenskými kruhy v Chorvatsku včetně německého generála v Záhřebu Glaise 
von Horstenau. Čatloš Pavelićovi rovněž tlumočil pozdravy Tisa a Tuky. Zajímavé však je, 
co této „soukromé“ návštěvě Čatloše předcházelo a jaké měla vyústění. Na Slovensko při-
cestovala v březnu 1942 oficiální chorvatská vojenská delegace při příležitosti 3. výročí 
vyhlášení samostatnosti Slovenska na čele se státním tajemníkem chorvatského minister-
stva domobrany gen. Vilko Begićem, která však neměla mít jen zdvořilostní charakter, ale 
z chorvatské strany byla chápána jako návštěva vysoce pracovní, neboť Chorvaté přijeli 
vyjednat i podmínky dodávky slovenských zbraní a výstroje pro chorvatskou domobranu. 
Složení chorvatské delegace proto bylo reprezentativní a na vysoké úrovni. Begiće jako 
státního tajemníka, generála domobrany a ustašovského plukovníka tělesné gardy poglav-
nika (Poglavnikova tjelesna bojna) doprovázeli zástupci pěchoty pplk. pěch. Viktor Prebeg, 
dělostřelectva plk. děl. Gjuro-Georg Dragičević, letectva npor. let. Roko Mirošević a ná-

24 Vojenský historický archív (dále VHA) Bratislava, f. Gen. Ferdinand Michal Čatloš 1914 - 1971 
(pozostalosť), šk. 4, Osa trojpaktu a trojdohoda satelitov slovensko-chorvátsko-rumunská v nej, s. 16.
25 Ohrival byl Čatlošův protégé. Jako četaři aspirantovi mu zajistil dnem 31. července 1939 pro-
puštění z prezenční služby, následující den složit závěrečné a důstojnické zkoušky ve Škole pro 
důstojníky pomocného zdravotnictva a lékárnictva v záloze, nastoupit funkci redaktora v prezídiu 
MNO, aby mu slovenská vláda na své schůzi 30. listopadu 1940 jako administrativnímu elévovi od-
pustila podmínku úspěšného výkonu ustanovovací zkoušky předepsané pro ustanovení za úředníka 
v kategorii vyšší pomocné správní služby MNO a na schůzi 29. července 1941 mu odpustila čekatel-
skou dobu, takže mu zpětně od 1. října 1940 mohlo být uděleno systemizované místo v 8. platové 
stupnici v kategorii důstojníků absolventů vojenské akademie se současným odpuštěním podmínky 
absolvování vojenské akademie. Nepřekvapí, že Ohrival od 1. května 1944 převzal funkci šéfa diplo-
matického protokolu MNO při skupině vojenských atašé.
26 Minister Čatloš v Záhrebe. In Slovenská pravda, 1942, roč. 7, č. 140, s. 1; Slávnostne sa prejavilo 
slovensko-chorvátske priateľstvo. In Slovenská pravda, 1942, roč. 7, č. 143, s. 2.
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mořnictva korv. kpt. Josip Polak a rovněž představitelé ustašovské milice (Ustaška vojnica) 
kpt. ust. Josip Tomljenović a kpt. ust. Rudolf Akrap.27 Neudiví, že na pozvání Macha se 
oslav výročí vyhlášení samostatnosti Slovenska účastnila i oficiální delegace hlavního usta-
šovského stanu (Glavni ustaški stan) na čele s Blažem Lorkovićem.28

Čatlošově návštěvě v Chorvatsku rovněž předcházela návštěva oficiální slovenské vojen-
ské delegace v Záhřebu na čele s gen. I. tř. Alexandrem Čunderlíkem při příležitosti oslav 1. 
výročí vyhlášení chorvatské samostatnosti, kterou dále tvořili pplk. gšt. Karol Peknik, pplk. 
gšt. Alojz Ballay, pplk. pěch. Jozef Benedik, mjr. gšt. Elemír Polk, mjr. tech. zbroj. Ing. Juraj 
Voda a npor. pom. zdrav. Juraj Ohrival jako osobní vyslanec Čatloše.29 Vojenská delegace 
přijela do Záhřebu 7. dubna 1942, ale byla nucena se připojit k oficiální vládní delegaci na 
čele s Machem jako zástupcem Slovenské republiky, která do Záhřebu přicestovala 9. dub-
na.30 Vládní delegace však měla spíše charakter delegace HG, neboť Macha doprovázeli 
i náčelník štábu HV HG Otomar Kubala, župní inspektor HG František Galan, šéf tiskového 
oddělení HV HG Vilo Kovár, velitel úderníků HG Štefan Rabina, šéf leteckého oddělení HV 
HG Imrich Kubiš, referent kulturního oddělení HV HG Dr. Stanislav Mečiar a pobočník 
hlavního velitele HG Hugo Höfer, za armádu byl jejím členem gen. I. tř. Anton Pulanich. 
Dohlížitelem slovenské delegace jako její „čestný průvodce“ se stal SS-Sturmbannführer 
Heinz Riegler.31 Nedlouho po návštěvě Čatloše v Záhřebu přiletěla na Slovensko 28. června 
další reprezentativní chorvatská vojenská delegace na čele s gen. let. Vladimirem Krenem, 
velitelem chorvatských vzdušných zbraní, jehož doprovázeli plk. let. Ivan Dragičević, kpt. 
let. Stanko Kovačević, kpt. let. Zvonko Kucelj, kpt. let. Mato Petrović a další vojenské oso-
by.32 Poválečné vysvětlení, které Čatloš učinil k těmto častým zahraničním návštěvám, je 
více než alibistické: „Chorvati a Rumuni sa akosi udomácnili na Slovensku a preto vzájomné 
vizity vychádzali z ich popudu,“33 a neodpovídá jeho vlastní iniciativě při sjednávání vzájem-
ných návštěv, což dokládá právě návštěva maršála Kvaternika na Slovensku.

Cieker informoval 1. července 1942 Bratislavu, že Čatloš při pobytu v Záhřebu pozval 
Kvaternika na oficiální návštěvu Slovenska. Kvaternik Ciekerovi telefonicky oznámil, že náv-
štěva Slovenska by se mohla uskutečnit ve dvou termínech. Jako první termín přicházely do 
úvahy dny od 11. července do 17. července 1942, neboť 17. července měl Kvaternik stanove-
nou návštěvu chorvatské legie v Německu, která měla složit do jeho rukou přísahu, Kvaternik 
by tak odcestoval ze Záhřebu zvláštním vlakem 11. července večer a do Bratislavy by přices-
toval 12. července ráno a po ukončení návštěvy by z Bratislavy odcestoval 16. července večer. 

27 SNA Bratislava, MZV 1939 - 1945, šk. 1155, Vyslanectvo v Zágrebe 1941-1942, č.j. 517/42.
28 SNA Bratislava, f. MZV 1939 - 1945, šk. 1155, Vyslanectvo v Zágrebe 1941-1942, č.j. 346/42, č.j. 
373/42.
29 Slovenská vojenská delegácia odcestovala na oslavy chorvátskeho štátneho sviatku. In Slovenská 
pravda, 1942, roč. 7, č. 81, s. 2.
30 Čatloš zaslal do Záhřebu telegram, že vedoucím vojenské delegace je až do příchodu Macha gen. 
Čunderlík, pak přebírá funkci vedoucího vojenské delegace sám Mach. VÚA-VHA Praha, f. Sbírka 
dokumentů Armády Slovenské republiky 1939 - 1945, šk. 72, MNO č.j. 270.426 Dôv./5-1942.
31 Slovenská delegácia odcestovala do Záhreba. In Slovák, 1942, roč. 24, č. 81, s. 2; Nadšené priví-
tanie slovenskej delegácie. In Slovenská pravda, 1942, roč. 7, č. 83, s. 1.
32 SNA Bratislava, MZV 1939 - 1945, šk. 1163, Vyslanectvo v Zágrebe 1941-1942, č.j. 2043/42, č.j. 
2056/42.
33 Bývalý Archív ústavu dejín KSS, Spomienky Ferdinanda Čatloša, p.č. 18992/60, Materiál k deji-
nám Slovenského štátu a slovenskej armády, s. 170.
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Druhý termín připadal v úvahu po maršálově návštěvě Německa tak, že by do Bratislavy při-
cestoval 18. července ráno a odcestoval 24. července večer. Kvaternik požádal Ciekera o zjiště-
ní stanoviska slovenské vlády, který termín by nejlépe vyhovoval, rovněž se zajímal, zda jej na 
Slovensku bude doprovázet vyslanec Cieker. Kvaternik požádal o urychlenou odpověď 
z důvodu nutnosti přípravy všeho potřebného pro cestu zvláštním vlakem. Cieker se přikláněl 
k prvnímu možnému termínu z důvodu, že by návštěva Slovenska proběhla ještě před cestou 
Kvaternika do Německa, což by bylo nepochybně symbolické a prestižní. Čatloš se rozhodl 
pro první možný termín z důvodu, že na tyto dny jsou připraveny všechny eventuality týkající 
se příchodu, přivítání a pobytu Kvaternika na Slovensku. Zaskočený Tuka ale rozhodl, že Cie-
ker nebude Kvaternika při jeho pobytu na Slovensku doprovázet.34 Zde nepochybně sehrála 
svou roli nejen opatrná politika Tuky vůči sbližování Slovenska s Chorvatskem a Rumun-
skem, které by vyvolalo nevraživost na německé straně, ale i očividná Tukova nelibost nad 
aktivitami Čatloše na politicko-diplomatickém poli. Tuka se obdobně zachoval i při návštěvě 
vojenské delegace na čele s gen. II. tř. Jozefem Turancem v Rumunsku na přelomu února 
a března 1942, kdy tuto delegaci nedoprovázel slovenský vyslanec Dr. Ivan Milecz.35

Návštěvě Kvaternika na Slovensku se dostalo plného propagandistického krytí, nakonec 
prakticky celé jedno číslo vojenského časopisu Slovenské vojsko, které vyšlo v předvečer 
jeho příjezdu, bylo věnováno Chorvatsku a jeho ozbrojeným silám.36 Průběh návštěvy sle-
dovaly bedlivě i nejvýznamnější slovenské tituly denního tisku. Funkcí ubytovatele Kvater-
nikova doprovodu byl pověřen npor. pěch. Jozef Bránsky, sjednávání převozu Kvaternika 
na Slovensku zajišťoval stot. pěch. Jozef Takáč, čestnou službu u maršála si odbýval pplk. 
Jozef Benedik, z diplomatického protokolu MZV byl přítomen Dr. Pavel Cablk.

Maršál Kvaternik přicestoval zvláštním vlakem na bratislavské hlavní nádraží v neděli 
12. července v 9.30 hod., a to jak ve státní funkci zástupce poglavnika Ante Paveliće a mi-
nistra domobrany, tak ve stranickopolitické funkci doglavnika, což ovlivnilo i jeho hlavní 
doprovod, který tak tvořili šéf vojenské kanceláře poglavnika genmjr. Ivan Perčević a šéf 
prezídia ministerstva domobrany Dr. Ivica Starčević, dále pobočník maršála plk. let. Oton 
Filipek, plk. ust. Rudolf von Lukanc, pobočník poglavnika pplk. ust. Erich Lisak, inspektor 
hlavního stanu poglavnika Dr. Krsto Trgovčević, vicetajemník prezídia ministerstva do-
mobrany npor. Dragan Mirković. Nechyběl Dominik Bumber, přednosta tiskového oddělení 
prezídia ministerstva domobrany i syn poglavnika, student Velimir Pavelić. Nejbližší dopro-
vod Kvaternika tvořili jeho osobní ceremoniář kpt. jezd. Zvonimir Sučić a osobní příkazník 
npor. Jurica Milković. K jeho ochraně s ním cestovali i 4 četníci, a to čet. Ilija Andrijević, 
Mile Pavičić, Nikola Šuštić a Ivan Turina. K doprovodu se připojili chorvatský vyslanec Dr. 
Josip Berković a vojenský atašé mjr. jezd. Ante Krpan.37 Kvaternika na nástupišti bratislav-
ského hlavního nádraží přivítal Čatloš, čestná rota vzdala poctu a hudba zahrála chorvatskou 
a slovenskou státní hymnu. Kvaternik přijal hlášení velitele čestné roty a v doprovodu Čat-
loše a vyslance Berkoviće vykonal přehlídku čestné roty a nastoupených formací HG, FS, 

34 SNA Bratislava, f. MZV 1939 - 1945, šk. 47, Diplomatické veci, MZV č.j. 35.400/42, č.j. 
35.402/42, MNO č.j. 270.741 Dôv./5-1942.
35 OTU, Petre. Aspekty rumunsko-slovenských vojenských vzťahov (1939 – 1944). In Vojenská 
história, 1999, roč. 3, č. 3, s. 24. ISSN 1335-3314.
36 Slovenské vojsko, 1942, roč. 3, č. 13, s. 193-202.
37 Kvaternik s sebou na Slovensko vzal i ženu a dceru velkého župana Ivicy Starčeviće, které přices-
tovaly na několikatýdenní léčení do slovenských lázní. SNA Bratislava, f. MZV 1939 - 1945, šk. 47, 
MZV č.j. 15.602/42.
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HM a DJ. Následně se odebral na bratislavskou radnici, kde byl ubytován, v Primaciálním 
paláci ho přivítal primátor (hlavní městanosta) Belo Kováč, v 10.30 hod. Kvaternik navštívil 
Berkoviće, v 11.00 hod. ho přijal Čatloš, se kterým navštívil Tuku, v 11.40 hod. vykonal 
Kvaternik návštěvu hlavního velitele HG Macha, který byl zároveň předsedou Sloven-
sko-chorvatské společnosti, následně se odebral do Vojenské akademie, kde v 12.30 hod. 
přihlížel přehlídce čestné roty bratislavské posádky, přehlídky se zúčastnili i ministr hospo-
dářství Gejza Medrický a ministr dopravy a veřejných prací Július Stano, zástupci ústředních 
úřadů, diplomatického sboru, generalita a vysocí vojenští a civilní hodnostáři, kteří se také 
od 13.00 hod. připojili k slavnostnímu obědu ve Vojenské akademii. Za přítomnosti Medric-
kého, Stana a Berkoviće se slavnostního oběda zúčastnili i vysocí němečtí důstojníci genpor. 
Fritz Schlieper (německý generál při MNO a šéf německé vojenské mise), genmjr. Ludwig 
Keiper (šéf německé letecké mise), genpor. Walther Wecke (velitel německého ochranného 
pásma), pplk. Fischer z německé vojenské mise, rovněž německý vojenský atašé plk. Hein-
rich Becker, rumunský vojenský atašé pplk. Constantin Ştefănescu, maďarský vojenský 
atašé pplk. Kálmán Kéri, chorvatský vojenský atašé mjr. Ante Krpan, italskou stranu repre-
zentoval tiskový atašé Paolo de Giovanni. Při slavnostním přípitku Kvaternik neopomenul 
vyzdvihnout: „Mal som šťastie, že vo svetovej vojne bol som veliteľom pluku, kde bola väč-
šina Slovákov. Za výkony tohto pluku dostal som vyznamenanie.“ V neděli odpoledne Kva-
ternika navštívili Tuka, Mach a Čatloš. V podvečer v 17.00 hod. Kvaternik navštívil Malac-
ky v doprovodu Čatloše, Macha a Berkoviće, kde slavnostně nastoupily formace HG, HM 
a FS, pozdravil ho genpor. Wecke. Přítomni byli i Medrický se Stanem, ale nikoliv jako so-
učást oficiálního doprovodu. V 19.30 hod. si Kvaternik prohlédl výstavu chorvatské umělec-
ké fotografie. Večer se pak za doprovodu Čatloše odebral zvláštním vlakem do Tater.38

V pondělí 13. července přijal Kvaternika na zámku v Javorině na mimořádné audienci 
prezident Dr. Jozef Tiso. Maršála Kvaternika před vchodem přivítal přednosta vojenské 
kanceláře prezidenta pplk. pěch. Anton Bardon. Kvaternik za doprovodu Čatloše vstoupil 
v 12.20 hod. do audienční síně, kde před Tisem, který mu předal nejvyšší vojenské vyzna-
menání Vojenný veľkokríž, zdůraznil: „Môj poglavnik a celý chorvátsky národ Vám odkazu-
je, že spolupráca obidvoch národov na každom poli a najmä na poli vojenskom bude eště 
silnejšia a pevnejšia.“39 Po audienci následoval v 13.00 hod. slavnostní oběd.40

V úterý 14. července přijal Tiso v 9.30 hod. na zámku v Javorině Kvaternika na mi-
mořádné audienci na rozloučenou za přítomnosti Čatloše, Berkoviće, Bardona, Krpana 
a Karola Murína, osobního tajemníka prezidenta. Před polednem pak Kvaternik v doprovo-
du Čatloše navštívil Tatranský vojenský domov, kde se vzájemně předávala vojenská vy-
znamenání chorvatským a slovenským důstojníkům a dalším účastníkům výpravy.41 Po 
prohlídce Tatranské Lomnice a Vyšných Hágov, spojené s návštěvou léčebných ústavů, 
uspořádal Tiso na počest Kvaternika na zámku v Javorině v 13.00 hod. další slavnostní 

38 Maršal Kvaternik na ceste po Slovensku. In Slovenská pravda, 1942, roč. 7, č. 158, s. 1; Maršal 
Slavko Kvaternik na výstave chorvátskej umeleckej fotografie. In Slovenská pravda, 1942, roč. 7, č. 
159, s. 2.
39 Tiso teprve dodatečně rozhodnutím ze dne 17. října 1942 udělil Kvaternikovi Vojenný veľkokríž. 
VHA Bratislava, f. MNO, Spisy dôverné 1940 - 1945, šk. 285, MNO č.j. 107.594 Dôv.II/3-1942.
40 Chorvátsky národ nezabudne. In Slovenská pravda, 1942, roč. 7, č. 159, s. 1.
41 Na Javorine prijal Vodca a prezident chorvátskeho vojskovodca maršala Kvaternika. In Tatranský 
Slovák, 1942, roč. 7, č. 29, s. 1.
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oběd.42 Po obědě chorvatská delegace pokračovala v cestě do Ružomberku, kde se měla 
poklonit památce Andreje Hlinky a k jeho hrobu položit věnec. Kvaternik navštívil Demä-
novské jeskyně, v Ružomberku v 18.00 hod. vykonal přehlídku čestné roty, odebral se do 
mauzolea a do lázní Lubochňa.43

Ve středu 15. července provedl Kvaternik v Turčianském Svätém Martině v 9.30 hod. 
přehlídku čestné roty, odebral se na radnici, dále na hřbitov položit věnce na symbolický 
hrob, navštívil Slovenské národní muzeum a Matici slovenskou., v 11.45 hod. se vrátil do 
vojenských kasáren a následně se odebral do Štubnianských Teplíc (dnes Turčianske Tepli-
ce) a Považské Bystrice.44

Ve čtvrtek 16. července Kvaternik odcestoval do Dubnice a odtud do Trenčianských 
Teplíc, kde ho poslední den návštěvy hostil Mach jako předseda Slovensko-chorvatské spo-
lečnosti. V podvečer Kvaternik odcestoval do Bratislavy, kam přicestoval 19.36 hod., před 
hlavním nádražím ho očekávala čestná rota a dále formace HG, HM, FS a DJ. Zvláštní vlak 
s Kvaternikem odjel ve 20.04 hod. z Bratislavy, na slovenské pohraniční stanici Devínská 
Nová Ves se s Kvaternikem rozloučil šéf diplomatického protokolu MZV legační rada Ján 
Belnay, náčelník štábu ministra národní obrany pplk. Tatarko spolu s pplk. Benedikem 
z čestné služby u maršála a rovněž chorvatský vojenský atašé mjr. Krpan.45

Kvaternikova návštěva Slovenska byla nesporně Čatlošovým vnitropolitickým úspě-
chem. Inicioval ji, Kvaternik jeho osobu okázale vyzdvihoval a otevřeně podpořil: „Medzi 
vodcami slovenskej brannej moci a medzi vodcami chorvátskej domobrany v osobnom po-
hľade sú najintímnejšie styky a nie je teda čudné, že je vôľa vzájomného pomáhania si ako 
to Slovensko už spontánne dokázalo v minulosti, a podopretím nás teraz, kde to bolo potreb-
né. Rozumie sa, že takáto pomoc, ktorá došla v najťažšom čase, nemôže sa nikdy zabudnúť, 
a sú záruky pre najužšiu spoluprácu do budúcnosti.“46 Pokud tak učinil v přítomnosti Tisa, 
nemohlo jít o náhodu. Kvaternik totiž na Javorine pozdravil Tisa za přítomnosti Čatloše mj. 
i těmito slovy: “Z poverenia Poglavnika mám česť sa Vám čo najúprimnejšie poďakovat za 
to, že ste k nám poslali Vášho ministra národnej obrany generála Čatloša a súčasne ďaku-
jem i za to, že ste mi dovolili, aby som Vás mohol navštívit.“47 Slova, která se dobře poslou-
chala Čatlošovi, ale varovně zněla v uších Tuky a Macha. Kvaternik sám hodnotil návštěvu 
Slovenska jako spíše přátelskou než úřední, což podle něho vyplývalo „z upřímného přátel-
ství s ministrem armády generálem Čatlošem“.48 Přijetí označil za prosté, upřímné a vřelé. 

42 Vodca a prezident Republiky Dr. Jozef Tiso: „V ústrety novej Europe, v ktorej národy dostanú to, 
čo im podľa práva patrí“. In Slovák, 1942, roč. 24, č. 158, s. 1-2; Maršal Kvaternik bude referovat 
Poglavnikovi o rozkvete slovenskeho štátu. In Slovenská pravda, 1942, roč. 7, č. 160, s. 1.
43 Maršal Kvaternik v Ružomberku a v Turč. Sv. Martine. In Slovenská pravda, 1942, roč. 7, č. 161, s. 1.
44 Maršal Kvaternik v sídle Matice slovenskej. In Slovenská pravda, 1942, roč. 7, č. 161, s. 2; Maršal 
Kvaternik v Trenč. Tepliciach. In Slovenská pravda, 1942, roč. 7, č. 162, s. 1.
45 Doglavnik odcestoval do Záhreba. In Slovenská pravda, 1942, roč. 7, č. 162, s. 1. - Čatloš obdržel 
na výdaje spojené s návštěvou Kvaternika zálohu 15.000 Ks, vydal 12.999,90 Ks, správnost výdajů 
potvrdil II. náčelník štábu ministra Karol Peknik. Výdaje šly na vrub odměn personálu při jednotli-
vých setkáních, spropitné, jídlo, občerstvení, také na nákup kroje, valašky a dvou zlatých spon. VHA 
Bratislava, f. „53“, Zpravodajské, fasc. 53/42-88/1/13, MNO č.j. 183.043/III-16/2.1942.
46 Doglavnik maršal Kvaternik : Obdivujem organizačný slovenský talent. In Slovák, 1942, roč. 24, 
č. 162, s. 1.
47 Chorvátsky národ nezabudne. In Slovenská pravda, 1942, roč. 7, č. 159, s. 1.
48 VOJSKOVOĐA i politika : sjećanja Slavka Kvaternika. Red. Nada Kisić–Kolanović. Zagreb : 
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Čatloš mu měl vysvětlovat vlastní složité postavení vůči dotěrnosti Němců, což nepochyb-
ně pramenilo z Čatlošova pocitu, že nemá takové postavení na Slovensku, kterého se dosta-
lo Kvaternikovi v Chorvatsku, a to povýšit z pouhé vojenské osoby do pozice předního 
politika s přiměřenou mocenskou základnou a vlastními zahraničně-politickými kontakty. 
Zde nahrával ješitnosti Kvaternika, který si aureolu důležitosti doslova pěstoval svými náv-
štěvami fašistické Itálie a nacistického Německa.

Vezmeme-li do úvahy názor čelných slovenských představitelů, ke kterému dospěli 
v roce 1941, že do Nové Evropy Slovensko vstoupí skrze svou armádu statečně bojující na 
východní frontě a stal-li se Čatloš na této vlně zcela proněmeckým, mohl se on sám osobně 
cítit povolán splnit toto dějinné poslání, vstoupí-li do vrcholné politiky i na mezinárodním 
poli a zde si vybuduje svou vlastní pozici. Činil-li by tak skrze budování vztahů s chorvat-
skými činiteli, lze vysvětlit tím, že se mnoho jiných možností nenabízelo, i když popravdě 
řečeno spolupráce s Rumunskem by byla efektivnější a potřebnější, pokud se řada kroků 
slovenských představitelů nesla v duchu protimaďarských postojů. Tuku však nebylo mož-
né podceňovat, rozhodně zahraniční politiku, včetně vztahů s Rumunskem, držel dosud 
pevně v rukou. Ve svém vystoupení v zahraničním výboru slovenského Sněmu na okraj 
slovensko-rumunských vztahů uvedl, že se prohlubuje spolupráce na poli hospodářském 
a kulturním a u Chorvatska zmínil „srdečný náš pomer k samostatnému Chorvátsku, s kto-
rým nás viažu spoločné boje za slobodu a spoločné ciele na línii Osi“. Především ovšem 
zdůraznil, že ho Ciano pozval na oficiální návštěvu Říma, Antonescu Bukurešti a Pavelić 
Záhřebu.49 Čatloš koncem března 1942 kontroval návštěvou Berlína za doprovodu svého 
náčelníka štábu pplk. Tatarka, která se uskutečnila na pozvání šéfa vojenské výzbroje a ve-
litele záložní armády genplk. Friedricha Fromma.50 Tomu nastínil vnitropolitické problémy 
na Slovensku, které je třeba vyřešit a nastolit pořádek, přimlouval se za setkání Hitlera 
a Tisa jako nejvyšších vojenských velitelů svých zemí, do vnitropolitického zápasu na Slo-
vensku se snažil vtáhnout i šéfa Abwehru admirála Wilhelma Canarise v otázce posílení 
postavení slovenských orgánů vojenské kontrarozvědky vůči orgánům policie, četnictva 
a HG, které podléhaly Machovi.51 

Soupeření o Chorvatsko se přeneslo do prestižních kuloárů, když si Mach své pověření 
odcestovat na čele oficiální slovenské delegace do Záhřebu v dubnu 1942 nechal ještě před 
odjezdem posvětit přijetím u Tisa a Tuky. Vsadil na vztahy s Ustašou, které se mu jevily 
jako perspektivní a odpovídající duchu Nové Evropy, i když měl, jak zaznamenali Němci, 
rozhovory i s chorvatskými vojenskými místy.52 Ztratil ovšem v Záhřebu na diplomatickém 
postu exponenta HG Murgaše, kterého však osobně nesnášel, ale co je klíčové, nemohl se 
opřít o armádu, přičemž armáda měla nejvíce sympatií v tom směru, že mohla být účinným 
mocenským nástrojem proti dalším územním požadavkům horthyovského Maďarska, 

Golden marketing, 1997, s. 198. ISBN 953-6168-30-8.
49 Expozé predsedu vlády Dr. Vojtecha Tuku o našej zahraničnej politike. In Slovenská pravda, 
1942, roč. 7, č. 62, s. 3.
50 Minister generál Čatloš v Berlíne. In Slovák, 1942, roč. 24, č. 72, s. 1.
51 BAKA, ref. 17, s. 154-155.
52 Mach po návratu ze Záhřebu 12. dubna telegrafoval chorvatskému ministrovi zahraničních věcí 
Mladenu Lorkovićovi: „Naše oba národy, pevne primknuté k mocnostiam osi a odhodlane bojujúce za 
spravodlivý poriadok v Europe môžu při budovaní svojej štátnosti spokojne spoliehať na dávnu a na-
novo osvedčenú spoluprácu chorvátsko-slovenskú.“ SNA Bratislava, f. MZV 1939 - 1945, šk. 213, 
MZV č.j.12.848042.
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a hlavně se do ní vkládali naděje, že jednou se přičiní o návrat jižních území Slovenska 
odtrhnutých po první vídeňské arbitráži.53

Čatloš vsadil na Kvaternika a tím logicky i na armádu, na oboustranně proněmecký 
postoj. Při návštěvě Záhřebu neopomenul Pavelićovi zdůraznit: „Buďte ubezpečený, že 
my Slováci vykonáme čestne svoju povinnosť a vykonáme všetko, aby sme splnili očaká-
vania i úlohy, ktoré od nás žiada nová Europa pod vedením Vodcu Adolfa Hitlera, pre 
ktorú i slovenskí i chorvátski synovia prinášajú obete, za ktorú ste sa Vy borili v emigrácii 
a za ktorú tak statočne a príkladne bojujú Chorváti.“54 Čatloš očekával, že mu to umožní 
osamostatnit se jako výrazná politická persona, vymezit se vůči radikálnímu křídlu slo-
venské politiky včetně HG a v jeho konzervativním křídle zaujmout pomyslnou druhou 
pozici za Tisem, přičemž krýt záda mu bude autorita a síla armády (paralela Pavelić – 
Kvaternik). Chtěl si i vybojovat rovnoprávnější postavení vůči německým vojenským 
orgánům na Slovensku, k čemuž by nepochybně přispělo vytvoření instituce německého 
generála na Slovensku s velící pravomocí a s přímou a konkrétní vazbou na vojenské 
ústřední struktury v samotném Německu (něco na způsob funkce německého generála 
v Záhřebu), což by posílilo jeho osobní postavení a tím i osobní moc. Inspirací v Chorvat-
sku se pro Čatloše tedy nabízelo více. Některé faktory však hned na počátku podcenil. 
Snad ani nebral do úvahy, že Chorvatsko je okupovaná země, armáda (zde domobrana) je 
pod neustálým tlakem Ustaše, která chorvatskému důstojnickému sboru nedůvěřuje, pří-
tomný německý generál není nějakým styčným důstojníkem, ale přímo dohlížitelem, hnu-
tí odporu sílí a postupně vládnoucí režim i domobranu rozkládá, v zemi nevybíravě uplat-
ňují svůj vliv Italové.

Čatloš neměl v Chorvatsku svého člověka. Murgašova diplomatická mise v Záhřebu 
nemohla Čatlošovi konvenovat, neboť většina slovenských důstojníků k Murgašovi měla 
více než rezervovaný postoj pro jeho gardistický radikalismus. Nemohl také připustit, aby 
se v Chorvatsku etabloval některý slovenský důstojník jako vojenský atašé s podporou 
HG. Cieker byl kariérní diplomat a nedalo se s ním proto počítat.55 I když s ním před od-
jezdem na jeho diplomatický post Čatloš osobně hovořil a pověřil ho s Kvaternikem pro-
jednat otázku vojenského atašé, Cieker po rozhovoru komunikoval s Bratislavou prostřed-
nictvím MZV. Průlom s vlastním náčelníkem štábu pplk. Tatarkem na post vojenského 
atašé se Čatlošovi pro odpor Němců nezdařil. Ti si slovenských vojenských zahraničních 
aktivit pozorně všímali a přestali se jim zamlouvat. Německý vyslanec v Bukurešti Killin-
ger se k návštěvě slovenské vojenské delegace v Rumunsku vyjádřil jako o obkličovací 
politice vůči Maďarsku (Einkreisungspolitik)56 a německý vyslanec v Záhřebu Kasche si 

53 KAMENEC, Ivan. Obyvateľstvo, štát a režim na Slovensku v čase druhej svetovej vojny 1939 – 
1945. In BYSTRICKÝ, Valerián – KOVÁČ, Dušan – PEŠEK, Jan et al. Kľúčové problémy moder-
ných slovenských dejín 1848 – 1992. Bratislava : Veda, 2012, s. 226-227. ISBN 978-80-224-1223-0.
54 Slávnostne sa prejavilo slovensko-chorvátske priateľstvo. In Slovenská pravda, 1942, roč. 7, č. 
143, s. 2.
55 Cieker byl považován za přívržence radikálního křídla Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. 
NĚMEČEK, Jan. K slovensko-jugoslávským vztahům 1939-1941. In ŠESTÁK, Miroslav – VORÁ-
ČEK, Emil (eds.). Evropa mezi Německem a Ruskem : Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Va-
lenty. Praha : Historický ústav AV ČR, 2000, s. 390. ISBN 80-7286-021-6.
56 TEJCHMAN, Miroslav. Slovensko-rumunsko-chorvatská spolupráce v letech druhé světové vál-
ky a Maďarsko. In Slovanský přehled, 1992, roč. 78, č. 2, s. 165. ISSN 0037-6922.
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o slovensko-chorvatských stycích vedl důkladné záznamy.57 Tatarko by jako Čatlošův 
emisar na postu slovenského vojenského atašé v Budapešti získal kontakt na rumunského 
vojenského atašé v Budapešti k bezprostřední výměně informací o Maďarsku a k tomu 
nebývale zajímavé pole působnosti tím, že akreditace by se zároveň vztahovala i na post 
slovenského vojenského atašé v Bukurešti a v Záhřebu (!), kam by tak oficiálně služebně 
zajížděl. To už bylo okaté. Pokud se na straně protivníků Osy objevily informace, že vzni-
ká tajný vojenský svazek mezi Rumunskem, Chorvatskem a Slovenskem a zahraniční tisk 
přinesl zprávu o návštěvě slovenské vojenské delegace v Bukurešti, kde má vznikat tajný 
plán vojenských akcí proti Maďarsku, a také zprávy o chystaných návštěvách rumunské 
vojenské a slovenské vojenské delegace v Záhřebu, při nichž by se na stůl dostala otázka 
vojenských opatření proti Maďarsku,58 nervozita Němců se zvyšovala a docházela jim 
trpělivost. Německý vyslanec Killinger se přímo vyjádřil, že jsou všichni ti v Budapešti 
a v Bukurešti varováni, aby si nemysleli, že by mohli sami mezi sebou řešit sporné otáz-
ky.59 Slovenská strana nepochybně znala rozpoložení Němců při organizování života zemí 
jihovýchodní Evropy. Zástupce Tuky na MZV Štefan Polyák se při návštěvě Bulharska 
v říjnu 1941 v rozhovoru s tamním chorvatským vyslancem Vladimirem Židovcem vy-
jádřil jasně, že Chorvaté, Slováci a Rumuni by mohli za pět minut uzavřít pakt proti Ma-
ďarům, Německo by si to však nepřálo ani by to netrpělo.60 Ze slovenské strany lze ovšem 
postřehnout snahu využít zjevné obavy Maďarů z možnosti dohody jejich sousedů, což by 
se ukázalo jako nebezpečné pro geopolitické poměry jihovýchodní Evropy po skončení 
války.61 Odpor Němců vůči myšlence regionálních spojeneckých svazků v jejich mocen-
ské sféře tak zabránil, aby uvažované třístranné spojenectví získalo i vnější podobu.62 
Užší spojenecký svazek Slovenska, Rumunska a Chorvatska zůstal pouze nereálnou před-
stavou, či předmětem diplomatických dohadů, neboť Němci usměrnili jejich vzájemné 
vztahy do vymezeného rámce satelitního systému mocností Osy.63 Všem zainteresovaným 
– Maďarsku na jedné a Slovensku, Rumunsku a Chorvatsku na druhé straně – naslibovali 
požadované úpravy hranic, ale až po skončení vítězné války.64 Slovenský vyslanec v Bu-

57 Národní archiv Praha, f. Zahraniční úřad Berlín 1932 - 1945, 136-79-3, č. 633420-633421, 
Vorhältnis Kroatien-Slowakei, 7. Juli 1942.
58 MIHANOVIĆ, Marin. Mađarsko pitanje u hrvatsko-rumunjskim odnosima od 1941. do 1944. 
godine : pokušaj obnove Male Antante. In Časopis za suvremenu povijest, 2001, roč. 33, č. 2, s. 344. 
ISSN 0590-9597.
59 Tamže, s. 342.
60 KISIĆ-KOLANOVIĆ, Nada. Zagreb – Sofija : prijateljstvo po mjeri ratnog vremena 1941 – 
1945. Zagreb : Hrvatski državni arhiv; Dom i svijet, 2003, s. 201. ISBN 953-6005-51-4.
61 LIPTÁK, Ľubomír. Maďarsko v slovenskej politike za druhej svetovej vojny. In Príspevky k deji-
nám fašizmu v Československu a Maďarsku. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akademie vied, 
1969, s. 226. Bez ISBN.
62 LIPTÁK Ľubomír. 2 217 dní : Slovensko v čase druhej svetovej vojny. Bratislava : Kalligram, 
2011, s. 20. ISBN 978-80-8010-557-1.
63 ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar. Okupované územia južného Slovenska : Politické koncepcie 
1938 – 1945. In GLETTLER, Monika – LIPTÁK, Ľubomír – MÍŠKOVÁ, Alena (eds.). Nacionál-
no-socialistický systém vlády : Ríšska župa Sudety. Protektorát Čechy a Morava. Slovensko. Bratisla-
va : AEP, 2002, s. 248. ISBN 80-88880-52-1; pozri tiež KAMENEC, Ivan. Slovenský stát (1939 – 
1945). Praha : Anomal, 1992, s. 50. ISBN 80-900235-3-3.
64 KAMENEC, Ivan. Hľadanie a blúdenie v dejinách : Úvahy, štúdie a polemiky. Bratislava : Kal-
ligram, 2000, s. 236. ISBN 80-7149-353-8.



VOJENSKÁ HISTÓRIA

52

kurešti Ivan Milecz si proto neodpustil na účet Němců v rozhovoru s tamním chorvatským 
vyslancem Branko Benzonem počátkem roku 1942 podotknout, že nevěří na spravedlnost 
nového pořádku, na který Slováci, Rumuni a Chorvaté již doplatili a nadobro ztratili nadě-
ji, že budou po skončení války napraveny křivdy, neboť to jsou sliby jen na vytírání zraku 
malých národů.65 

V Záhřebu se však pozice Čatloše upevňovala, a to i navzdory tomu, že nemohl naplnit 
všechny představy Chorvatů o dodávkách zbraní a vojenského materiálu a byl nucen si 
v tomto ohledu vyměnit s Kvaternikem a Begićem dopisy, kde poukázal na svoje omezené 
rozhodovací pravomoci.66 Slovenská vojenská delegace se v dubnu 1942 musela v Záhře-
bu podřídit Machovi, ale Mach neměl chorvatské straně co reálně nabídnout. Při příležitos-
ti příchodu slovenské vojenské delegace do Záhřebu zaslal Kvaternik osobní telegram Čat-
lošovi: „Som šťastný, že som mohol pozdraviť vojenskú delegáciu bratskej slovenskej ar-
mády. Vám, Excelencia, veľmi ďakujeme a ja osobne som veľmi potešený darmi, ktoré som 
dostal a ktoré budú prvými predmetmi pre naše vojenské múzeum.“67 Bylo jisté, že Kvater-
nik v zákulisí zapracoval, a proto přijal slovenskou vojenskou delegaci samostatně na 
zvláštní audienci i Pavelić, při níž mu gen. Čunderlík mohl tlumočit Čatlošův pozdrav 
a předat dary.68

Návštěva Čatloše v Záhřebu všemu nasadila korunu. „Napriek zamýšľanému súkrom-
nému rázu tejto návštevy vyznela táto ako veľkolepá manifestácia slovensko-chorvatskeho 
priateľstva a predstaviteľovi slovenskej armády sa dostalo pri jeho pobyte v Chorvátsku 
toľko prejavov srdečných sympatií, že táto návšteva bude výrazným medzníkom stykov 
slovensko-chorvátskych a prínosom pre spoluprácu oboch národov, ktoré po boku moc-
ností Osi bojujú za svoju novú budúcnosť.“ Pavelić přitom zdůraznil, že přátelské styky 
mezi slovenským a chorvatským vojskem budou v budoucnu „najlepšim a najintimnejším 
väzivom medzi našimi národmi“.69 Přidáme-li komentář uveřejněný ve Slováku, „okáza-
losť, s akou bol představiteľ slovenskej armády prijatý v Chorvátsku, a mimoradna pozor-
nosť, akú chorvátski predstavitelia venovali našej vojenskej delegácii, to všetko dalo náv-
števe slávnostný rámec a historický význam“,70 nelze se divit, že Tuka si po návštěvě 
Čatloše v Záhřebu na slovenské politické scéně stěžoval na Čatlošovo chování a vymezil 
se vůči jeho mezinárodní aktivitě.71 Vzájemná žárlivost dostoupila vrcholu ve světle ne-
zdarů Tuky se sjednáním vlastní návštěvy fašistické Itálie. Čatloš se vyjádřil v tom smys-
lu, že si sám vymínil, aby návštěva Chorvatska měla čistě soukromý, tichý charakter, ale 
vyzněla okázaleji než jakákoliv jiná oficiální návštěva. Tuka dal Čatlošovi nepokrytě 

65 KISIĆ-KOLANOVIĆ, ref. 60, s. 203.
66 PEJS, Oldřich. Na okraj dodávky slovenských zbraní do Chorvatska v roce 1942. In Historie 
a vojenství, 1996, roč. 45, č. 2, s. 70. ISSN 0018-2583.
67 Kvaternikov pozdrav Čatlošovi. In Slovák, 1942, roč. 24, č. 81, s. 2.; Kvaternikov telegram minis-
trovi Čatlošovi. In Slovenská pravda, 1942, roč. 7, č. 83, s. 2.
68 Slovenská vojenská delegácia u Poglavnika. In Slovenská pravda, 1942, roč. 7, č. 88, s. 2.
69 Manifestácia za bratstvo chorvatských a slovenských zbraní. Veľkolepý rámec návštevy ministra 
Čatloša v Záhrebe. In Slovák, 1942, roč. 24, č. 141, s. 3; Slávnostne sa prejavilo slovensko-chorvátske 
priateľstvo. In Slovenská pravda, 1942, roč. 7, č. 143, s. 2.
70 Tradícia spolupatričnosti. In Slovák, 1942, roč. 24, č. 144, s. 1.
71 I zahraniční regionální tisk zaznamenal osobní rys této návštěvy. „General Čatloš je bil za časa 
svojega bivanja v Zagrebu gost maršala Kvaternika,“ napsal lublaňský list Slovenec. Iz Hrvatske. 
Poveljnik slovaške vojske v Zagrebu. In Slovenec, 1942, roč. 70, č. 145a, s. 3.
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najevo svou nespokojenost: „Vraj som predbehol poradie v protokole. MNO je za predse-
dom vlády a podpredsedom vlády.“72 Mnoho pochopení pro Čatloše vůbec neměli Němci. 
„Nadarmo nenadávali nám do kopirovania a tradovania Malej dohody v malom.“73 Do 
Čatloše se neopomenul opřít i Turanec, který ho ve svých pamětech peskoval, jak si chtěl 
vynutit návštěvu u rumunského vůdce (conducatorul) maršála Iona Antonesca, a jak mu 
Tatarko měl připravit návštěvu Itálie,74 jaksi však pozapomněl, že si sám zadal na diplo-
matickém poli návštěvou Rumunska. Co však musí vzbudit náš zájem, je zdrženlivost 
Ciekera, který se ani v jedné zprávě zaslané do ústředí o Čatlošově návštěvě v Záhřebu 
nezmínil, natož o jejím průběhu a výsledcích (!). Dal jí tak skutečně soukromý charakter, 
ač to při návštěvě tak vysokého vojenského činitele ani nelze očekávat, nebo tušil, co od 
něho bratislavské ústředí očekává a chtěl se vyhnout problémům, či podal potřebné infor-
mace neoficiální cestou?

Zůstane již navždy paradoxem, že vnitropolitický úspěch návštěvy Kvaternika na 
Slovensku nemohl Čatloš vůči zahraničí nijak zužitkovat. Udržet pod kontrolou vojenské 
vztahy s Chorvatskem nebylo nijak těžké, zde mu nemohl nikdo konkurovat. Nepodařilo 
se mu však překročit jejich zdvořilostně-diplomatický rámec a povýšit je do mocen-
sko-vojenské podoby součinnosti armád, štábů a vojenského plánování, účasti na cviče-
ních, studijních cest a stáží, výměny posluchačů na vojenských školách, což prakticky 
nebylo možné, neboť k tomu se nedostávalo prostředků na obou stranách, nemluvě 
o souhlasu Němců, a na straně Chorvatska i přízně Italů. Nenapomohly k tomu ani do-
dávky omezeného množství zastaralého slovenského vojenského materiálu,75 ke kterému 
nakonec německé orgány daly souhlas, ale se skřípěním zubů z obavy, aby se tak sloven-
ské straně nedostalo další záminky k neustávajícímu tlaku na přezbrojení slovenské ar-
mády z německých zdrojů.76 Hlavní příčinou však byl jeho příliš osobní vztah s Kvater-
nikem, jehož mocenské postavení v Chorvatsku sláblo, kritika jeho působení ze strany 
italských a německých velitelských míst sílila. Gen. Giovanni-Battista Oxilia, šéf italské 
vojenské mise v Záhřebu, bědoval, že se ztratil rok práce při výstavbě chorvatské armá-
dy, a stěžoval si na Kvaternika, že cestuje po zahraničí, zatímco je ho zapotřebí doma. 
Německý generál v Záhřebu Glaise von Horstenau přímo označil nízkou úroveň řízení 
a organizace chorvatského ministerstva domobrany za faktor ztěžující spolupráci 
s německými vojenskými úřady, přičemž se nelze spolehnout na chorvatské vojenské 
vedení. Kvaternik je náladový, seriózní spolupráce s ním není možná.77 Narůstaly i tlaky 

72 Bývalý Archív ústavu dejín KSS, Spomienky Ferdinanda Čatloša, p.č. 18992/60, Materiál k deji-
nám Slovenského štátu a slovenskej armády, s. 170.
73 Tamže.
74 BYSTRICKÝ, Jozef (ed.). Pamäti generála Jozefa Turanca : pramene obrany. Banská Bystrica : 
Múzeum Slovenského národného povstania, 2012, s. 175, 289. ISBN 978-80-89514-19-9.
75 PEJS, Oldřich. Slovenské zbrane pre Chorvátsko (1942). In Apológia, 1996, č. 5, s. 28-29. ISSN 
1335-0463.
76 Zde si Turanec na adresu Čatloše neodpustil poznamenat: „On nepriznal ani to, ako napomáhal 
nemeckej mašinérii tým, že Chorvátom dal tisíce a tisíce kusov hotovej výzbroje! Ani o tom sa nezmie-
nil, že žilinská továreň na jeho príkaz chrlila látku v 10 000 metroch na vojenské chorvátske rovnoša-
ty pre Ustašovcov.“ BYSTRICKÝ, ref. 74, s. 250.
77 KISIĆ-KOLANOVIĆ, Nada. Mladen Lorković : ministar urotnik. Zagreb : Golden marketing; 
Hrvatski državni arhiv, 1998, s. 212, 237, 239. ISBN 953-6168-51-0.
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extrémních ustašovců z okruhu Paveliće (tzv. rasovi),78 kteří poukazovali na neschopnost 
domobrany vypořádat se vojensky s partyzánským hnutím.

Z inspiračních zdrojů chorvatské reality tak Čatloš vytěžil funkci německého generála 
při slovenském MNO, který byl pověřen jednotným zastupováním německých vojenských 
služebních míst na Slovensku. Tyto změny v postavení německých vojenských orgánů 
(německé vojenské a německé letecké mise) na Slovensku Čatloš nijak nekonzultoval 
s MZV, věc si dojednal přes náčelníka OKW polního maršála Wilhelma Keitela. Představy 
Čatloše a Němců na působení tohoto nového německého vojenského orgánu i v tomto pří-
padě zůstaly rozdílné, Němcům neušla Ćatlošova snaha o dosažení rozsáhlejší samostatnos-
ti, soustředění všech vojenských záležitostí do vlastních rukou a celkového omezení činnos-
ti německé vojenské a německé letecké mise.79 Čatloš si nesprávně vyložil až osobní vztah 
Kvaternika s německým gen. von Horstenau, bývalým aktivním rakouským nacistou, kteří 
jako bývalí rakousko-uherští důstojníci k sobě měli objektivně blízko, přičemž von Horste-
nau zde oficiálně zastupoval zájmy Wehrmachtu a symbolizoval společné řízení boje proti 
organizovanému partyzánskému hnutí,80 ale pro svůj politický rozhled zde vlastně fungoval 
i jako Hitlerův emisar a skutečný berátor nad chorvatskou domobranou, čehož ve vztahu 
k německým generálům na Slovensku Čatloš nemohl nikdy docílit, chyběl k tomu základ 
společných zájmů a prožité minulosti, již vzhledem k tomu, že Čatloš byl československým 
legionářem.

Mocenský pád Kvaternika na podzim 1942 a jeho několikaměsíční nucený pobyt na 
Slovensku nijak Čatloše neohrozily. Chorvatsko vypadlo z mocenských kalkulací a spolu-
práce Slovenska s ustašovským Chorvatskem se stala bezperspektivní.81 Zprávy vyslance 
Ciekera ze Záhřebu po jistou dobu signalizovaly neutěšený stav chorvatské domobrany 
a s tím spojenou vratkost postavení Kvaternika. V jednom rozhovoru státní tajemník při 
předsednictvu chorvatské vlády dr. Milovan Žanić nezastíral skutečný stav věci: „Armáda, 
ktorá pre mladý štát je vlastne krystalizačným bodom, nie je na výške svojho poslania. Po-
vedal mi veľmi dôverne, že nie je v dobrých rukách. Dôstojnícky sbor je regrutovaný zo 
starých rakúskych dôstojníkov, alebo z bývalých juhoslovanských. Na armádu sa mnoho 
obetuje, ale výsledky nie sú úmerné týmto investiciam.“82 V souhrnné zprávě z 28. srp-
na 1942, která je často citována a se kterou byli seznámeni nejvyšší slovenští představitelé, 

78 Ras je výraz arabského původu a označuje náčelníka kmene. V Chorvatsku byl užíván pro ozna-
čení pětice významných ustašovců (Eugen Dido Kvaternik, Ante Moškov, Vilko Pečnikar, Ivo Heren-
čić, Erih Lisak), kteří byli obdařeni vysokou mírou samostatnosti a měli značný vliv na Paveliće jako 
osoby se speciálním pověřením a jako jeho blízcí spolupracovníci v emigraci. Po pádu Dido Kvater-
nika (maršálova syna) se vedle zbývající čtveřice takto označují někteří vysocí ustašovští hodnostáři 
(Vjekoslav Luburić, Vjekoslav Servatzy, Rafael Boban), kterým se někdy říkalo plukovnická liga, 
neboť nosili vysokou ustašovskou hodnost plukovníků.
79 BAKA, Igor. Návšteva náčelníka OKW poľného maršala Wilhelma Keitela na Slovensku vo feb-
ruári 1942. In UHRIN, Marian et al. Slovensko v roku 1942 : politika – armáda – spoločnosť. Banská 
Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2013, s. 117-121. ISBN 978-80-89514-24-3.
80 ANIĆ, Nikola. Njemačka vojska u Hrvatskoj : 1941.-1945. Zagreb : Hrvatski institut za povijest; 
Dom i svijet, 2002, s. 56. ISBN 953-6491-77-X.
81 RYCHLÍK, Jan. Slovensko-chorvatské vztahy v letech 1941 - 1945. In Slovanské historické stu-
die, 2000, č. 26, s. 281-282. ISBN 80-7286-005-4.
82 Štátny archív Bratislava (dále ŠABA), f. Ľudový súd Bratislava, 1948/27, Dr. Jozef Cieker, šk. 31, 
Politické zprávy Záhreb, č. P-35, č.j. 16/42-taj., 28. mája 1942.
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pak Cieker doslova uvedl: „Branná moc štátu, ktorá by mala byť aspoň v týchto kritických 
chvílach kostrou štátu, je slabá.“83 O odstranění Kvaternika z vedoucích pozic ho dopředu 
informoval přímo chorvatský ministr zahraničních věcí Mladen Lorković, který tak připra-
voval půdu pro řešení, do kterého mělo být zainteresováno i Slovensko: „Vojenské vedenie 
sa neosvedčilo. Tu príde k radikálnym zmenám. Maršal Kvaternik so svojho miesta odíde. 
Nie je určené, kto z odborníkov príde na jeho miesto do ministerstva domobrany.“84 Ke 
zvláštní audienci si Ciekera pozval 30. září Pavelić, aby mu oznámil: „Maršal Kvaternik 
musí odísť na dlhšiu zdravotnú dovolenku na Slovensko.“ Pavelić zdůraznil, že tento Kva-
ternikův pobyt na Slovensku musí být úplně inkognito. „Maršal príde v týchto dňoch v ci-
vile, vyberie si sám miesto pobytu, bude to pravdepodobne nejaké kúpeľné miesto, kde zo-
stane dlhší čas. Poglavník mi povedal, že maršál potrebuje absolutný kľud, aby mohol svoj 
zdravotný stav, ktorý od prehlásenia samostatného chorvatského štátu pre nával práce sa 
mu zhoršil, polepšil. Požiadal ma Poglavník, aby som toto oznámil do Bratislavy a aby som 
poprosil slovenské kruhy, aby incognito Kvaternika náležite rešpektovali.“85 Německý vy-
slanec Kasche zase Ciekerovi vysvětlil: „Maršal Kvaternik bol vymenovaný za maršala 
a nemal vojska. Táto chrbtová kosť štátneho aparátu bola zle organizovaná. Maršal bol 
síce veľmi charamantný pán ale pre štát ako je Chorvatsko bolo treba viac.“86 Na odstraně-
ní Kvaternika tlačili zejména Italové, neboť se snažil zabránit či alespoň omezit jejich vliv 
v chorvatském prostoru, nedůvěřovali mu ani nevěřili jeho slovům o italsko-chorvatském 
přátelství, pro ně byl germanofil. Pavelić se svými úmysly sesadit Kvaternika a jeho syna, 
šéfa policie, z funkcí seznamoval místní německé funkcionáře, kteří postupně dávali od 
Kvaternika ruce pryč, a svoje předsevzetí, že opře svůj režim a boj s partyzánským hnutím 
v terénu především o ozbrojené složky Ustaše, si nechal posvětit při návštěvě u Hitlera 
23. září 1942 v jeho hlavním stanu v ukrajinské Vinnici. Pavelić odstavení Kvaternika zva-
žoval dlouho, bál se politických otřesů, které by dále oslabily jeho režim, zjišťoval, zda se 
kolem obou Kvaterniků nezformuje nějaká opoziční skupina, která by získala širší mocen-
skou základnu. Neváhal manipulovat s postojem samotného Kvaternika, když se oháněl 
i jeho souhlasem. K rozhovoru mezi čtyřma očima si ho pozval na 29. září a „doporučil“ mu 
zdravotní dovolenou v zahraničí.87 Německý vyslanec v Bratislavě Ludin telegrafoval 5. říj-
na do Berlína, že se doslechl o brzkém příjezdu Kvaternika na Slovensko na léčení, přičemž 
za jeho nepřítomnosti v Záhřebu bude rekonstruována vláda, ve které již nebude zaujímat 
žádný post. „Pobyt na Slovensku se rovná vyhnanství.“88

Po příjezdu Kvaternika na Slovensko vydal přednosta Ústredne štátnej bezpečnosti 
(ÚŠB) Jozef Beňuška 8. října tiskový pokyn pro orgány provádějící předběžnou cenzuru 

83 ŠABA, f. Ľudový súd Bratislava, 1948/27, Dr. Jozef Cieker, šk. 31, Politické zprávy Záhreb, č. 
P-46, č.j. 30/42-taj., 28. augusta 1942.
84 ŠABA, f. Ľudový súd Bratislava, 1948/27, Dr. Jozef Cieker, šk. 31, Politické zprávy Záhreb, č. 
P-50, č.j. 36/42 Taj., 29. septembra 1942.
85 ŠABA, f. Ľudový súd Bratislava, 1948/27, Dr. Jozef Cieker, šk. 31, Politické zprávy Záhreb, č. 
P-51, č.j. 37/1942-Taj., 1. októbra 1942.
86 ŠABA, f. Ľudový súd Bratislava, 1948/27, Dr. Jozef Cieker, šk. 31, Politické zprávy Záhreb, č. 
P-52, č.j. 38/1942 Taj., 2. októbra 1942.
87 KISIĆ-KOLANOVIĆ, Nada. Drama vojskovođe Slavka Kvaternika. In Časopis za suvremenu 
povijest, 1996, roč. 28, č. 3, s. 393. ISSN 0590-9597.
88 KRIZMAN, Bogdan. NDH između Hitlera i Mussolinija. Zagreb : Globus, 1986, s. 423. ISBN 
86-343-0154-0.
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novin a neperiodického tisku: „O pobyte maršala Slávka Kvaternika na Slovensku, nesmie 
sa v novinách a v tlači vôbec nijakým spôsobom písať.“89 Kvaternik nejprve odcestoval do 
Trenčianských Teplíc a posléze na „léčení“ do Piešťan. Svůj post neopouštěl dobrovolně 
a dělal mnohé pro svůj mocenský návrat. Ohrival mu ze Záhřebu jako příležitostný kurýr 
přivezl zásilku od chorvatského Ministerstva domobrany. MZV tvrdě vytklo slovenskému 
vyslanectví v Záhřebu, že toto vůbec připustilo, žádalo vysvětlení „ako sa mohlo stať, že 
vyslanectvo ponúklo svoje služby pre človeka, ktorý žije na Slovensku vlastne v emigrácii“ 
a zásilku pro Kvaternika odevzdalo chorvatskému vyslanectví v Bratislavě, aby s ní naložilo, 
jak samo uváží.90 Věc měla politické pozadí, neboť Chorvaté se snažili prostřednictvím Cie-
kera vyřešit tichou cestou případ Kvaternik a žádali ho proto o zasílání telegramů pro 
chorvatského vojenského atašé Krpana v Bratislavě. MZV se podivovalo, že tak Chorvaté 
nečiní prostřednictvím svého vyslanectví, takže Cieker byl nucen vysvětlit, že jde o iniciati-
vu Paveliće, který nechtěl vzhledem k osobě Kvaternika podávat telegramy prostřednictvím 
vlastního MZV, aby se nedostaly do nepovolaných rukou a nevznikaly fámy a politické in-
triky v chorvatské vnitřní politice.91 Z popudu Paveliće také Kvaternika na Slovensku navští-
vili velkožupan Ivica Starčević a šéf vojenské kanceláře poglavnika gen. Ivan Perčević. Při 
jejich návštěvách se hledalo řešení definitivního odchodu maršála z chorvatské politické 
scény, který o něčem takovém vůbec neuvažoval, neboť svůj pobyt na Slovensku nepovažo-
val za konec své politické kariéry. Pavelić si Kaschemu stěžoval, že Kvaternik zaslal dopis 
maršálovi Hermannu Göringovi a jeho odpověď ho povzbudila a utvrdila v tom, že se má 
vrátit na své dosavadní posty a že jeho politika má Göringovu podporu. Kvaternik, jehož za 
pobytu na Slovensku nic dobrého nečekalo, ocenil, že se mohl setkat s Čatlošem, který je 
„nepřekonatelný v přátelských citech“.92 Zastání však hledal zejména u Němců. Prostředníka 
získal v osobě Božidara Theodora Alberta, tiskového rady chorvatského vyslanectví v Brati-
slavě. Podle Kvaternikova svědectví mu Albert svěřil, že se jako Němec stydí za to, jaké 
hrůzy se dějí pod německým protektorstvím v Chorvatsku, že Kasche je zločinec nebo idiot, 
když podporuje politiku Paveliće.93 Albert navštívil německého vyslance v Bratislavě Ludi-
na a odevzdal mu obšírný písemný výklad poměrů v Chorvatsku a zároveň ho požádal, aby 
do Berlína tlumočil maršálovo přání setkat se s Hitlerem, pokud by byl Hitler zaneprázdněn, 
tak s Keitelem. Kvaternik do této záležitosti zaangažoval i německého generála při sloven-
ském MNO Schliepera, který o maršálově snaze setkat se s Keitelem hovořil s kontradmirá-
lem Leopoldem Bürknerem, šéfem zahraničního oddělení OKW. Ludin však Schlieperovi 
doporučil, aby další kroky nepodnikal.94 Kvaternik při poválečném vyšetřování uváděl, že se 
za pobytu na Slovensku setkal vlastně jen s Čatlošem. Prostředník Albert byl sdílnější. V do-
pise, zřejmě adresovaném slovenskému ministrovi zahraničních věcí, z 12. ledna 1943 si 

89 SNA Bratislava, f. „S“, fasc. S-178-5, ÚŠB č.j. 30.530/6-1942 ÚŠB.
90 SNA Bratislava, f. MZV 1939 - 1945, šk. 214, MZV č.j. 35.631/42.
91 SNA Bratislava, f. MZV 1939 - 1945, šk. 214, MZV č.j. 3439/42.
92 VOJSKOVOĐA i politika, ref. 48, s. 231.
93 Albert nebyl sám při líčení hrozných poměrů v Chorvatsku. Chorvatský vyslanec v Bukurešti 
Branko Benzon se 29. listopadu svěřil svému slovenskému kolegovi Mileczovi: „Pavelič nemá dnes 
ani 10% obyvateľstva za sebou, a na tom nenesie vinu len úplné fiasko chorvatskej zahraničnej poli-
tiky tak ako ona bola koncipovaná ešte emigráciou ale aj primitívna a krvelačná politika Ustaši, 
ktorá vyvraždila statisíce ľudí.“ SNA Bratislava, f. MZV 1939 - 1945, šk. 192, Slovenské vyslanectvo 
v Bukurešti č.j. 227/42/Pol., 30. novembra 1942.
94 KRIZMAN, ref. 88, s. 434-435.
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stěžoval, že nedostal za celou dobu maršálova pobytu na Slovensku žádnou instrukci ze 
Záhřebu, jak si počínat, a jmenoval osoby, které se s Kvaternikem setkaly: vedle Čatloše, 
Schliepera, šéfa německé letecké mise gen. Keipera, německého docenta a publicisty dr. 
Franze Ronnebergera,95 jmenoval i chorvatského vyslance Josipa Berkoviće (ten byl odvolán 
z místa chorvatského vyslance 25. listopadu 1942), ale i prezidenta Tisa,96 což je v případě 
Tisa málo pravděpodobné a jiné zdroje se o tom nezmiňují.

Přes naléhání, aby tak nečinil, se Kvaternik rozhodl pro návrat do Záhřebu za každou 
cenu, od čehož se ho snažil odradit i Čatloš, který o tom 14. prosince zpravil Ludina. Brati-
slava přikázala Ciekerovi zjistit stanovisko chorvatské vlády k odjezdu maršála ze Sloven-
ska. Cieker Lorkovićovi při této příležitosti sdělil, že Kvaternik si přeje, aby mu byl dán 
k dispozici salónní vůz. Lorković se za přítomnosti Ciekera telefonicky spojil s Pavelićem 
a následně se vyjádřil: „Maršal Kvaternik odišiel na Slovensko ako súkromá osoba, aby sa 
na Slovensku zotavil, máme zprávy o tom, že k maršalovi Kvaternikovi prichádzala jeho 
rodina, a to jeho syn, dcéra, zať, ktorí využívajúc jeho ješitnosti nahovárali mu, že v Chorvat-
sku to bez neho nijako neklapuje, že národ čaká zmenu a že ho veľmi očakáva. Maršal 
Kvaternik sa presvedčí, že to nie je pravda a že informácie ktoré dostával sú falošné.“ Lor-
ković zdůraznil, že problém dynastie Kvaternik je vyřešený a maršál se vrátí do Záhřebu 
jako soukromá osoba a do veřejné politiky nebude mít přístup. „Kvaternik mladý i starý 
narobili toľko ťažkostí v konsolidácii štátu, že ich návrat je zo štátného hľadiska neželateľ-
ný. Ich odstránenie našlo neobyčajný ohlas i na strane nemeckej i na strane talianskej… 
Maršal Kvaternik je charmantný človek, ale starecké jeho slabosti odnášala štátna správa. 
Dnes vydal rozkaz k tomu, dnes nagrobianil a zajtra všetko odvolal. Nebolo solídneho po-
stupu v jeho práci.“ Lorković si neodpustil poznámku, že maršála nikdo nebude při jeho 
příjezdu do Záhřebu na nádraží očekávat.97 Kvaternik se vrátil do Záhřebu 22. prosince 
a následně se dvakrát setkal s Pavelićem, přičemž došlo k jejich definitivnímu rozchodu. 
Pavelić Kvaternika 4. ledna 1943 penzionoval98 a v souvislosti se zproštěním funkce minis-
tra chorvatské domobrany vydal nařízení, kterým Kvaternikovi zachoval všechny pocty 
a náležitosti vojevůdce (vojskovođa).99 Lorković si povolal audiendum verbum (na kobere-
ček) tiskového radu Alberta, že svými vztahy s maršálem prokázal neloajálnost vůči usta-
šovskému režimu. Alberta, který se nařčení bránil tím, že maršál neustále a naléhavě 
zdůrazňoval, že jeho pevné vztahy a osudové přátelství s Pavelićem je povzneseno nad 
všechny řeči a mimo veškerou pochybnost, od záhuby zachránilo, že byl jediným vol-
ksdeutscher v chorvatské diplomatické službě, takže se měl dočkat pouze penzionování 
jako osoba blízká Kvaternikovi, což oznámil Kaschemu a Ciekerovi a po návratu do Brati-

95 Ronneberger se zabýval otázkami jihovýchodní Evropy (vypracoval materiál Geschichte und Ge-
genwart der politischen Führung in Südosteuropa) a centrum pro svou činnost našel ve Vídni. Udržo-
val osobní styky s nacionálně-socialistickým hnutím uvnitř německých menšin v Rumunsku, Maďar-
sku a na Slovensku, prováděl analýzy pro Zahraniční úřad (šéf tiskového střediska ve Vídni) a RSHA 
(šéf Akademischen Legion u Vyššího vedoucího SS a šéfa policie ve Vídni), spolupracovník SD, 
SS-Untersturmführer.
96 SNA Bratislava, f. MZV 1939 - 1945, šk. 219, Božidar Theodor Albert, 12. Januar 1943.
97 ŠABA, f. Ľudový súd Bratislava, 1948/27, Dr. Jozef Cieker, šk. 31, Politické zprávy Záhreb, č. 
P-57, č.j. 60/tajné/1942, 16. decembra 1942.
98 Slovenský vojak, 1943, č. 2, s. 3.
99 KOŠUTIĆ, Ivan. Hrvatsko domobranstvo u drugom svjetskom ratu II. dio. Zagreb : Privredni 
marketing, 1994, s. 39. ISBN 953-96297-1-3.
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slavy Ludinovi a Čatlošovi.100 Korunu všemu nasadil chorvatský vyslanec v Bukurešti 
Branko Benzon, který na účet obou Kvaterniků poznamenal: „Ale tak je to už, maršal Kva-
ternik je senílný, čomu sa pri jeho veku nik nemôže diviť, veď senilita javiaca sa v strate 
čiastky zdravého rozumu začína priemerne vtedy, keď človek dosiahne 60 rokov, to on ako 
lekár veľmi dobre vie, ale mladý Kvaternik je taký blbec, ktorý patrí už dávno za mreže, ak 
nie za bránu daktorého ústavu choromyseľných.“101

Hodnocení úrovně slovensko-chorvatských vztahů se různí, jedni konstatují, že koncem 
roku 1942 nastal rychlý úpadek slovensko-chorvatské spolupráce,102 druzí, že sloven-
sko-chorvatské vztahy začaly pozvolna upadat v roce 1943,103 ale tato konstatování nejsou 
dávána do souvislosti s pádem druhého muže ustašovského režimu. Čatloš vzniklou situaci 
dokázal vyhodnotit, neboť si byl velmi dobře vědom toho, že na chorvatské straně již nenaj-
de adekvátního politického partnera, a proto ho již ani nehledal. Na slovenské politické 
scéně by mu to již nepomohlo, ani neprospělo. Vše mělo i praktickou stránku, vždyť žádné 
další dobré politické kontakty vybudované v Chorvatsku neměl, ukázalo se, že již nelze 
překročit půdorys vzájemných vojenských vztahů, které však již zcela zřetelně neskýtaly 
jím proponovanou perspektivu rumunsko-chorvatsko-slovenského protimaďarského vojen-
ského vystoupení.104 Čatloš víceméně skončil u zdvořilostních vztahů se státním tajemní-
kem gen. Vilko Begićem105 a velitelem chorvatských vzdušných zbraní gen. Vladimirem 
Krenem,106 i když zachoval jejich jistou dynamiku přidělením vojenského atašé do Záhře-
bu107 a vysláním letecké delegace do Chorvatska v roce 1943.108 Nákup koní v Chorvatsku 
pro slovenskou armádu v roce 1944 pak byl příslovečnou výjimkou, která potvrzuje pra-
vidlo.109

100 SNA Bratislava, f. MZV 1939 - 1945, šk. 219, Božidar Theodor Albert, 12. Januar 1943.
101 SNA Bratislava, f. MZV 1939 - 1945, šk. 192, Slovenské vyslanectvo v Bukuresti č.j. 227/42/Pol., 
30. novembra 1942.
102 TKÁČ Ján. Chorvátsko v politike Slovenskej republiky v rokoch 1941 – 1945. In Historický ča-
sopis, 2010, roč. 58, č. 4, s. 673. ISSN 0018-2575.
103 JARINKOVIČ, Martin. Slovensko a Juhoslávia v rokoch II. svetovej vojny. Banská Bystrica : 
Klub priateľov Múzea SNP, 2012, s. 85. ISBN 978-80-895141-3-7.
104 Čatloš ukázal především na Rumuny, kteří podle něho dojednávali podrobnosti protimaďarské 
obrany a protiútoku. Po válce nereálně tvrdil, že Rumuni by na konci války zahájili útok za znovudo-
bytí Sedmihradska, přičemž Chorvaté by učinili totéž kvůli Mezimuří a Banátu a jakmile by bylo 
maďarské vojsko vtaženo do těchto bojů, udeřila by slovenská armáda plnou silou a postupovala 
přímou cestou na Budapešť (!). Bývalý Archív ústavu dejín KSS, Spomienky Ferdinanda Čatloša, p.č. 
18992/60, Materiál k dejinám Slovenského štátu a slovenskej armády, s. 203.
105 Dokládá to výměna telegramů mezi Čatlošem a Begićem k 2. výročí chorvatské samostatnosti. 
Slovenský vojak, 1943, č. 17, s. 3.
106 Úroveň těchto vztahů nepochybně charakterizuje požadavek na intendanci MNO na výdej 1 kg 
kávy určené jako dar pro chorvatského generála letectva Krena. VHA Bratislava, f. „53“, Zpravodaj-
ské, fasc. 53/42-88/1/11, MNO č.j. 271.298 Dôv./5.1942.
107 VHA Bratislava, f. MNO, Spisy dôverné 1940 - 1945, šk. 403, MNO č.j. 259148 Dôv.I/1.od-
del.1943.
108 VHA Bratislava, f. Vzdušné zbrane Slovenskej armády 1940 - 1945, šk. 1, Dôverný rozkaz veli-
teľstva vzdušných zbraní, 1943, č. 40, čl. 222.
109 PEJS, Oldřich. Nákup koní v Chorvatsku pro slovenskou armádu v roce 1944. In Vojenská histó-
ria, 2004, roč. 8, č. 2, s. 87-95. ISSN 1335-3314.
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O. PEJS: BESUCH DES KROATISCHEN MARSCHALLS SLAVKO KVATERNIK IN 
DER SLOWAKEI IM JAHRE 1942 UND SEIN POLITISCHER HINTERGRUND

Die slowakisch-kroatischen Beziehungen währen des Zweiten Weltkriegs bilden einen untrennba-
ren Bestandteil des von nationalsozialistischen „Dritten Reich“ aufgebauten Bündnissystems. Dieses 
System war grundsätzlich bedacht auf die Eroberung und Ausnutzung der menschlichen und materi-
ellen Quellen im Raum Südosteuropas, die notwendig waren für die nationalsozialistische territoriale, 
wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Expansion, ganz im Sinne der „neuen Weltordnung“, 
auf deren Errichtung die Achsenmächte und die Antikominternpakt-Mitgliedstaaten bedacht waren. 
Hauptakteure der militärisch-politischen Fragen der slowakisch-kroatischen Beziehungen waren zum 
einen der damalige „zweite Mann“ des kroatischen Ustascha-Staates, Marschall Slavko Kvaternik, 
und zum anderen der slowakische Verteidigungsminister, General Ferdinand Čatloš, der seinerseits 
große Initiative zeigte bei der Aufnahme persönlicher Bindungen zu Kroatien zeigte. Der Grund dafür 
war einerseits Čatlošs Bemühen um die Verstärkung seines politischen Einflusses auf die Formung der 
ohnehin begrenzten außenpolitischen Ausrichtung der Slowakei, andererseits sein Belang, die eigene 
innenpolitische Stellung dem radikalen nationalsozialistischen Flügel geleitet von Ministerpräsident 
und Außenminister in einer Person, Vojtech Tuka, und Innenminister Alexander Mach gegenüber, zu 
stärken. Es war Čatlošs persönliches Anliegen, sich als „zweiter Mann“ des politischen Regimes des 
Slowakischen Staates nach Präsident Jozef Tiso durchsetzen zu wollen. Der slowakische Verteidi-
gungsminister wurde ein offener Befürworter Tisos konservativer Politik im Jahre 1941 – ein wesent-
licher Beweggrund dafür war der aktive Kampfeinsatz der slowakischen Armee an der Ostfront.

Der Besuch des kroatischen Marschalls Slavko Kvaterniks, der auf eine persönliche Einladung 
des slowakischen Verteidigungsministers in die Slowakei eingereist ist, sollte in Čatlošs Wahrneh-
mung ein wesentlicher Schritt sein auf dem Weg sein zu dem von ihn erhofften Machtaufstieg. Dar-
über hinaus war der Besuch Kvaterniks gedacht als der Versuch um eine Vertiefung der gegenseiti-
gen Zusammenarbeit, die zur Bildung eines slowakisch-rumänisch-kroatischen militärischen Bünd-
nisses gegen die weiteren revisionistischen Gebietsforderungen Horthy-Ungarns führen sollte und 
mit der Hoffnung verbunden war, dass die andauernde Druckausübung der ungarischen Expansion 
gegenüber letztendlich mit der Rückgabe der an Ungarn verlorengegangenen Gebiete gekrönt wird. 
Die Initiative Gen. Čatlošs fand jedoch keine Rückhaltung bei den Deutschen. Die Haltung des „drit-
ten Reichs“ zur Bildung von regionalen Bündnissen innerhalb der nationalsozialistischen Macht-
sphäre war eindeutig ablehnend, und somit konnte das in Erwägung gezogene dreiseitige Bündnis 
keine reale Form annehmen. Dem engeren Bündnis der Slowakei, Rumäniens und Kroatiens mangel-
te es an einem realen Bezugspunkt zur Realität. Berlin ist es gelungen, die gegenseitigen Beziehun-
gen dieser Staaten im eng bestimmten Rahmen des Satellitensystems der Achsenmächte zu bündeln. 
Der Besuch Kvaterniks in der Slowakei im Juli 1942 blieb demzufolge eher auf die protokollarische 
Ebene begrenzt. Čatloš nützte es als Gelegenheit, seinen persönlichen Kontakt zu Kvaternik zu ver-
tiefen. Eine reale politische Ausbeute blieb für Čatloš jedoch aus, da seine politische Stellung zu 
dieser Zeit zunehmend an Gewicht verloren hatte. Der Machtsturz Kvaterniks im Herbst 1942 und 
sein erzwungener, mehrmonatiger Aufenthalt in der Slowakei hatten keine negative Auswirkung auf 
die innenpolitische Machtstellung Čatlošs. Kroatien fiel als ein Faktor von machtpolitischen Überle-
gungen aus und eine enge Zusammenarbeit der Slowakei mit dem Ustascha-Staat bot im weiteren 
Verlauf keine realen Perspektiven.
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NEPOTREBNÝ DIPLOMAT. PÔSOBENIE ČESKO-
SLOVENSKÉHO VOJENSKÉHO ATAŠÉ V ŠTOKHOLME 
PO SKONČENÍ DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

MATEJ MEDVECKÝ

MEDVECKÝ, M.: The Needless Diplomat. Service of Alois Čáslavka, the CS 
Military Attaché, in Stockholm after the World War 2. Vojenská história, 1, 19, 
2015, pp 60-80, Bratislava.
The case-study submitted follows the short three-quarter-year activity of Alois 
Čáslavka in the position of Czechoslovak military attaché in Stockholm following 
his activities as an exposed intelligence officer in the Swedish metropolis. He 
exercised his duties in complicated circumstances, under extremely difficult 
material conditions and with lack of interest from Prague, probably caused by 
ambiguity of the attaché concept in Scandinavia. His activity was accompanied 
by constant lack of money and different technical problems, which is probably 
the reason why the results were weaker than they could have been under more 
favourable circumstances. On the other hand, he had a basis to build on, after 
having operated in Stockholm before, as the exposed intelligence officer since 
April 1944. The military attaché participated in collecting information from press 
and open sources as well as official contacts and last but not least through 
a network of informers. His reports concerned not only the relevant issues of 
military and political relations in Scandinavia and international events but he also 
gathered information about activities of the Sudeten Germans in the north of 
Europe, participated in negotiations about the sale of military material etc. The 
study is an interesting probe in the transformation of intelligence and diplomatic 
presence of Czechoslovakia in the north of Europe shortly after the World War II.
Military Intelligence. Czechoslovakia – Sweden. Post-war period.

Pôsobenie československej vojenskej diplomacie v povojnovej Európe je 
téma, ktorá sa doteraz netešila zvláštnej pozornosti historikov. Kým o medzivojnovej ére 
existuje viacero prác1 a vojnová éra už okrem viacerých štúdií2 má aj vlastnú monogra- 

1 NĚMEČEK, Jan – KUKLÍK, Jan. Zpráva o činnosti úřadu československého vojenského atašé 
v Paříži po 15. březnu 1939. In Historie a vojenství. 49, č. 4, (2000) s. 780-805. NOWINOWSKI, 
Sławomir M. Politici, generálové a vyšší důstojnící meziválečné ČSR z pohledu polského vojenského 
atašé. In Slovanský přehled. Review for the History of Central, Eastern and Southeastern Europe, 
2011, č. 3-4, s. 367-373, s. ISBN 0037-6922 97.
2 ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica. Československá vojenská zahraniční služba 1939-1945. Úvod do 

http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/140590
http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/113637
http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/113637
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fiu3, povojnové Československo patrí v tomto smere k málo prebádaným. Pritom malo v za-
hraničí viacero vojenských zastupiteľských úradov, ktorých činnosť v povojnovej Európe 
nebola vôbec nezaujímavá. Naopak, hektické povojnové roky a dramatický vývoj na me-
dzinárodnej scéne dáva tušiť, že išlo o veľa.

Československá republika disponovala v roku 1945 malou sieťou armádnych reprezen-
tantov v zahraničí, ktorí zväčša Československo zastupovali buď v jednotlivých spojenec-
kých štátoch, alebo pri dôležitých armádnych telesách. V dobovej dokumentácii som sa 
stretol s vojenskými atašé v Londýne, Paríži, Štokholme, Berne, Teheráne, Čchung-čchingu 
(dobovým jazykom Čunking), Washingtone a Ottawe.4 Vojenská misia pracovala v ZSSR, 
Juhoslávii a Taliansku, štát mal misiu aj pri USFET5, aj vo Frankfurte nad Mohanom6, v Is-
tanbule pôsobil exponovaný spravodajský dôstojník a Československo malo delegáta 
v spojeneckej kontrolnej komisii v Budapešti. Okrem toho malo Československo vlastnú 
misiu aj pri 21. skupine armád,7 pri francúzskej okupačnej armáde, Spojeneckej kontrolnej 
rade v Berlíne či pri spojeneckých vojskách v Rakúsku.8 Na viacerých miestach tiež pôso-
bili styční dôstojníci. Uvedený výpočet nie je úplný. Išlo o systém, ktorého neprehľadnosť 
v roku 1945 vyplývala z dynamicky sa meniacej situácie zlomového roku, v ktorom sa 
skončila najväčšia vojna v ľudských dejinách. A súčasne za stavu, keď československá exe-
kutíva v podstate neprevzala vedenie londýnskej vojenskej spravodajskej služby, pričom 
v ZSSR boli ustanovené dve nové vojenské spravodajské služby,9 respektíve jedna nová 
a druhá v podstate budovaná nanovo či paralelne, a súčasne sa uskutočnilo čiastočné pre-
vzatie personálu po 2. oddelení hlavného veliteľstva v Londýne.

Kým za ministerským stolom sa na papieri zmeny robia pomerne ľahko, v praxi sa zvy-
čajne komplikácie, na ktoré sa pri kancelárskej príprave nemyslí, objavia. V nových pome-
roch nebolo dostatočne upravené postavenie exponovaných spravodajských dôstojníkov, 

problematiky. Československá vojenská zahraniční služba v letech 1939-1945. Sborník studií / [Ed.]: 
Zudová-Lešková, Zlatica – Hofman, Petr Zudová-Lešková, Zlatica, Hofman, Petr Praha : Ústav pro 
soudobé dějiny AV ČR, 2008 Sešity Ústavu pro soudobé dějiny. 43, 388 s. ISBN 978-80-7285-105-8, 
s. 10-91; ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Z. Československí vojenskí diplomati a ich postoj k okupácii a kola-
borácii. Okupace, kolaborace, retribuce / Pejčoch, Ivo – Plachý, Jiří a kol Pejčoch, Ivo, Praha : Mi-
nisterstvo obrany České republiky, 2010, 327 s. ISBN 978-80-7278-529-2.
3 ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica. Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 
1938 – 1945. Praha : MF 2011. ISBN 978-80-204-2165-4. Rád by som na tomto mieste zdôraznil, že 
ide o vydarenú a priekopnícku prácu tejto autorky.
4 Z. Zudová-Lešková uvádza, že MNO v lete 1945 potvrdilo existenciu vojenských atašé v Belgic-
ku, Francúzsku, Holandsku, Nórsku, Kanade, Mexiku, Číne a v Iráne. ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, ref. 3, 
s. 225.
5 United States Forces European Theatre – Ozbrojené sily Spojených štátov, európske bojisko. 
V dokumente z 3. augusta 1945 sa ešte uvádza SHAEF (resp. je tam skratka napísaná chybne ako 
Shalf) – Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force, ktorý bol 14. 7. 1945 rozpustený a nahra-
dený USFET.
6 Podľa všetkého predchodkyňa Československej vojenskej misie pri Spojeneckej kontrolnej rade 
koncom roka 1945 už sídlila v Berlíne.
7 Od 25. 8. 1945 preformovanú na Britskú armádu na Rýne.
8 ŠTAIGL, Jan. Organizácia a hlavné smery činnosti čs. vojenského výzvedného spravodajstva 
(rozviedky) v rokoch 1945 – 1967. In Historie a vojenství, 2001, č. 2, s. 419. ISSN 0018-2583
9 Viac pozri: ŠOLC, Jiří. Po boku prezidenta. František Moravec a jeho zpravodajská služba ve 
světle archivních dokumentů. Praha 2007, s. 302-317.
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ktorí v tom čase ale reálne žili v zahraničí a stále vykonávali činnosť, udržovali toky infor-
mácií a siete spolupracovníkov, ale súčasne sa ocitali v akomsi vákuu. Pri likvidácii londýn-
skeho spravodajského oddelenia dostala Československá vojenská misia vo Veľkej Británii 
k dispozícii obmedzený spravodajský paušál, z ktorého mali byť výdavky exponovaných 
spravodajských stredísk hradené, avšak ich služobný pomer aj napriek spomenutému čias-
točnému finančnému krytiu vymedzený nebol. Rezort následne mal ambíciu riešiť každý 
prípad individuálne, čo však aj s ohľadom na situáciu doma zvyčajne trvalo dlhšie.

V predkladanej štúdii sa budem zaoberať krátkym, len niekoľkomesačným, pôsobením 
podplukovníka Aloisa Čáslavku vo funkcii československého vojenského atašé vo Švédsku, 
ktorú zastával od septembra 1945 do júna 1946. Na úvod je potrebné priblížiť samotného 
hlavného protagonistu. Alois Čáslavka (1899 – 1963), rodák z Českej Skalice, slúžil počas 
prvej svetovej vojny v c. k. Poľnom delostreleckom pluku č. 29. Delostrelectvu ostal „ver-
ný“ aj počas svojho pôsobenia v armáde medzivojnového Československa. Po absolvovaní 
Vojenskej akadémie v Hranicích (1922) absolvoval aplikačnú školu pre delostrelectvo a slú-
žil v Mukačeve a Brne. Od novembra 1936 pracoval na obrannej sekcii 2. (spravodajského) 
oddelenia hlavného štábu. Po vzniku Protektorátu Čechy a Morava sa zapojil do odboja, do 
spravodajskej skupiny Konšelé, v rámci ktorej vykonával spravodajské a kuriérne úlohy, 
vrátane prevedenia rodinných príslušníkov československých spravodajských dôstojníkov 
zo skupiny okolo plk. Františka Moravca. V lete 1939 odišiel do Veľkej Británie aj on sám 
a začlenil sa do Moravcovej skupiny. Dňa 20. apríla 1944 Čáslavku vymenovali do funkcie 
exponovaného spravodajského dôstojníka vo Švédsku (ďalej len EZDŠ) a od septembra 
1945 začal v švédskej metropole pôsobiť ako vojenský atašé. Po návrate do Prahy sa stal 
prednostom zahraničnej skupiny 2. oddelenia hlavného štábu, pričom túto funkciu zastával 
do marca 1948. Následne ho poverili funkciou styčného dôstojníka medzi Ministerstvom 
národnej obrany (ďalej len MNO) a Ministerstvom zahraničného obchodu. V januári 1949 sa 
stal zástupcom veliteľa delostreleckého pluku v Lounech a o deväť mesiacov neskôr velite-
ľom Delostreleckého pluku 110 v Trenčíne. Od októbra 1950 ho preložili do výslužby a pra-
coval ako úradník na riaditeľstve kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach.10

Ako je teda zrejmé z vyššie uvedeného, v prípade exponovaného spravodajského dôs-
tojníka vo Švédsku A. Čáslavku sa jeho pôsobenie na severe Európy malo doriešiť tým 
spôsobom, že mal byť menovaný za vojenského pridelenca.11 Teoreticky to síce bolo ľahko 
uskutočniteľné, v praxi sa objavili problémy, o ktorých bude reč nižšie. Hneď na úvod treba 
ozrejmiť, že Čáslavkova ťažká situácia nebola ojedinelým zjavom. Všetky spravodajské 
expozitúry po skončení vojny čelili obrovským problémom, ktoré súviseli s ukončením po-
skytovania finančných prostriedkov Veľkou Britániou a faktom, že Československo takéto 
prostriedky poskytovať nezačalo, resp. ich poskytovalo v obmedzenej a zvyčajne nedosta-
točnej miere.12 Situáciu zrejme neuľahčovala ani rutina pracovníkov, ktorí boli zvyknutí na 

10 ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, ref. 3, s. 229.
11 Archív bezpečnostních složek Praha (ďalej len ABS), fond (ďalej len f.) Spravodajská správa 
Generálneho štábu, balík č. 89A, Dotazy pplk. A. Čáslavky – prozatimní instrukce. 2. 7. 1945.
12 Británia po vojne pristúpila k veľkému okresaniu štátneho aparátu, nakoľko mierový stav nevyža-
doval zamestnávanie takého počtu personálu, koľko bolo treba v čase vojny. V oblasti tajných služieb 
okrem toho dochádzalo k zmenám aj s ohľadom na skutočnosť, že vďaka spolupráci v čase vojny bolo 
mnoho spravodajských dôstojníkov známych mnohým cudzincom (spojencom z čias vojny), čo sa 
v nových podmienkach dalo oprávnene považovať za bezpečnostné riziko. Pozri napr. príslušné časti 
v publikácii: JEFFERY, Keith. The Secret History of MI6. Bez uvedenia miesta vydania, 2010. ISBN 
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istý objem prostriedkov, s ktorými hospodárili a nie vždy bolo jednoduché či vhodné ukon-
čiť prebiehajúce operácie či kontakty aspoň bez istého „poďakovania“. Dokumenty, na kto-
rých je táto štúdia postavená, poukazujú na nejeden zaujímavý fakt aj v tomto ohľade. 
Osobne však na celej tejto case-study považujem za najzaujímavejšie to, ako dokladá pre-
chod z vojnových do povojnových čias a problémy, ktoré tento prechod sprevádzali.

Prvé informácie o Čáslavkovi, ako vojenskom atašé, sa objavili už v prvej polovici roka 
1945. Po prvý raz ho v tejto funkcii menoval československý vyslanec v rozhovore pre 
denník Dagens Nyketer z 5. apríla 1945, pričom túto informáciu zverejnil aj na základe 
staršieho prípisu ministra národnej obrany gen. Sergeja Ingra už z roku 1944, podľa ktorého 
mal Čáslavka po uznaní Československa Švédskom ostať v tejto krajine ako vojenský atašé. 
Zdá sa, že túto prax si MNO osvojilo a v lete 1945 sa vedenie rezortu rozhodlo žiadať agré-
ment pre československých dôstojníkov, ktorí v tej-ktorej krajine pôsobili počas vojny buď 
v postavení zmocnenca, styčného dôstojníka, veliteľa misie či spravodajského dôstojníka.13 
Išlo, pochopiteľne, o logický krok, ktorý znamenal, že v krajine bude pôsobiť človek nielen 
poznajúci situáciu, ale aj disponujúci v danej krajine istou sumou známostí, a to ako ofi- 
ciálnych, tak aj neoficiálnych. Toto rozhodnutie vyznieva „hospodárne“ aj z pohľadu perso-
nálu spravodajskej služby, keď bol do funkcie atašé menovaný človek, u ktorého bol reálny 
predpoklad, že o ňom a jeho poslaní bezpečnostné sily danej krajiny vedia a neprichádzalo 
tak k prezrádzaniu identity ďalšieho personálu.

Samotný Čáslavka k menovaniu za vojenského atašé pristupoval takpovediac so všet-
kou skromnosťou. Predpokladal, že pôjde o menovanie len na prechodnú dobu: „… neboť 
vím velmi dobře, že místa vojenských attaché byla vždy vyhrazena důstojníkům generálního 
štábu. Odvolávám se při této příležitosti na soukromou korespondenci s Vámi, pane podplu-
kovníku, a p. pplk. Palečkem, kde jsem snad jasně vyjádřil své přání, t. j. aby ste mě zde 
dlouho nenechávali, protože zde prostě nechci zůstat.“14 Zaujímavé na tomto úvode pôsobe-
nia ako vojenského atašé bolo, že v telegrame Čáslavkovi Emil Strankmüller vytýkal, že 
vystupuje ako vojenský atašé. V citovanej odpovedi Čáslavka tvrdil, že naďalej vystupuje 
ako exponovaný spravodajský dôstojník, čo okrem iného dokladal tým, že ešte nikde nevy-
stúpil v uniforme atašé (aj keď uniformu mu už jeho nadriadení zaslali) a ani nevykonal 
žiadnu z oficiálnych návštev, o ktorých bude reč nižšie. Postupný prechod od exponovaného 
spravodajského dôstojníka k atašé, ako aj návrat administratívy do Československa, doku-
mentuje aj formálny postup. Kým do júla 1945 Čáslavka so svojimi nadriadenými komuni-
koval prostredníctvom misie v Londýne, od júla začal komunikovať priamo s Prahou – teda 
s vedením vojenskej spravodajskej služby, aj keď pošta ešte putovala cez Londýn.15

Na tomto mieste sa nebudem zaoberať Čáslavkovou činnosťou ako exponovaného spra-
vodajského dôstojníka. Rád by som však spomenul niekoľko vecí, ktoré mnoho naznačia 
o problémoch prechodu z vojny do mieru na takomto poste. V prvom rade je nevyhnutné si 
uvedomiť, že prechod z vojny do mierových pomerov sa v každej bojujúcej krajine niesol 

978-0-14-311999-9.
13 ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, ref. 3, s. 225.
14 ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, balík č. 89B, Odpověď na telegram z 28. dub-
na 1945, zaslání (adresovaná pplk. Emilovi Strankmüllerovi). 5. 5. 1945.
15 Tamže, balík č. 89B, Finanční situace EZDŠ, hlášení. 23. 7. 1945. Je zaujímavé, že v prvom do-
kumente, kde sa tento fakt spomína je skomolené meno nového šéfa spravodajského oddelenia hlav-
ného štábu pplk. Antona Rašlu (vo funkcii od polovice apríla 1945).
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v znamení drastických škrtov vo výdajoch na armádu. Kým počas vojny je pre štát prioritou 
jej úspešné ukončenie a za týmto účelom je štát ochotný vynakladať na armádu väčšinu 
dostupných zdrojov, po porážke nepriateľa prichádza k prehodnoteniu priorít, sústredeniu 
sa na povojnovú obnovu a armáda sa nutne dostáva nie síce na druhú koľaj, ale prestáva byť 
hlavnou prioritou. To sa, pochopiteľne, týka aj aktivít na poli zbierania informácií. V prípa-
de Československa išlo do istej miery o špecifický prípad, nakoľko počas vojny nedispono-
valo územím a zdrojmi krajiny. Uvedený posun priorít štátu je ale bez ohľadu na to zreteľný 
aj pri pohľade na pôsobenie exponovaného spravodajského dôstojníka/vojenského atašé vo 
Švédsku A. Čáslavku a mal na jeho činnosť viditeľné dôsledky.

Na konci druhej svetovej vojny disponoval Čáslavka v Škandinávii pomerne obsiahlou 
sieťou informátorov a spolupracovníkov, išlo o minimálne dve desiatky osôb, evidovaných 
pod číselnými kódmi. Vo vyúčtovaní za mesiac apríl 1945 sa uvádza 18 osôb, ktoré boli 
označené jedno- a dvojcifernými arabskými číslami,16 v správach a vyúčtovaniach z neskor-
šieho obdobia sú Čáslavkovi informátori označovaní dvoj- (2 prípady) a trojcifernými čísla-
mi a v dvoch prípadoch jedným veľkým písmenom.17 V jednej zo správ do Prahy Čáslavka 
špecifikoval, že mal informátorov, najmä v prístavoch v Štokholme a Göteborgu, podľa 
vlastného vyjadrenia väčšinou švédskych sociálnych demokratov a komunistov.18 Zaujíma-
vou informáciou je tiež to, že Čáslavka svojich agentov a informátorov vyplácal v naturáli-
ách (tabak a nápoje), a nie v peniazoch – s týmto fenoménom sa v povojnovej Európe stre-
távame bežne. Vo Švédsku, ktoré predsa len nebolo zasiahnuté vojnou, to na prvý pohľad 
môže pôsobiť presvedčivo, menej už ak uvážime, že minimálne časť jeho zdrojov informácií 
netvorili Švédi, ale príslušníci emigrantských komunít. Problémy, ktoré sprevádzali prechod 
z vojny do mieru, by som rád demonštroval na jednom príklade. Ide o informátora evidova-
ného pod číslom 100. Tento príklad poukazuje na viaceré symptomatické komplikácie. Išlo 
tu o Karla Pulza, nemeckého sociálneho demokrata zo skupiny, ktorú v Štokholme založili 
bývalý prvý tajomník Zväzu kovoobrábačov (Svaz kovodělníků) Josef Ladig a bývalý posla-
nec za nemeckú sociálnu demokraciu Franz Krejčí,19 de facto šéf nórskej odbočky Ladigovej 
organizácie, ktorý sa po nemeckej okupácii tejto krajiny uchýlil do Švédska. V Pulzovom 
prípade išlo o presvedčeného antinacistu, ktorý sa okamžite zapojil do boja proti Hitlerovej 
ríši. Jeho spoluprácu s Kurtom Englishom na poli šírenia protinacistickej propagandy v Ne-
mecku a získavania informácií z prostredia nemeckého zastupiteľského úradu v Štokholme 
v prospech britskej Secret Intelligence Service čiastočne popísal C. G. McKay.20 Išlo ďalej 
o predvojnového spolupracovníka československej vojenskej spravodajskej služby, ktorý 

16 Išlo o nasledované čísla: 27, 20, 55, 11, 28, 3, 2, 16, 11, 30, 37, 7, 42, 24, 19, 34, 29 a 19 (hlásenia 
z Dánska).
17 Ako agenti sú uvádzaní 200, P. a B., ako informátori sú uvádzaní 160, 199, 162, 103, 161 a 149. 
Ostatní neboli špecifikovaní a išlo o nasledovné čísla 142, 143, 201, 150, 104, 100, 163, 205, 171, 
184, 52, 151(letecké správy), 28. Okrem toho 104, 106 a 109 informovali z prostredia priemyselných 
podnikov.
18 ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, balík č. 89B, Materiál 100-ky, předložení. 
4. 8. 1945.
19 BRANDES, Detlef. Der Weg zur Vertreibung 1938 – 1945. Pläne und Entscheidungen zum 
„Transfer“ der Deutschen aus der Tschechoslowekei und aus Polen. Mníchov 2005, s. 211. ISBN 
3-486-56731-4.
20 MCKAY, Craig Graham. From Information to Intrigue. Studies on Secret Service based on the 
Swedish Experience, 1939 – 1945. Londýn 1993. s. 125-126. ISBN 0-7146-3470-0.
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bol v kontakte s Čáslavkom od augusta 1944. Československej spravodajskej službe odo-
vzdával kópie materiálov, ktoré poskytoval britskej rozviedke a postupne začal plniť aj úlo-
hy podľa Čáslavkových zadaní. Vykonával to bez nároku na odmenu, z idealizmu, pričom 
Čáslavka sa ho snažil motivovať aspoň poskytovaním cigariet. Tento obetavý Nemec, ktorý 
pracoval ako technik v štokholmskom prístave (odtiaľ možnosť pašovania letákov do Ne-
mecka), si postupom času vytvoril vlastnú sieť, ktorá pozostávala minimálne zo siedmich 
ďalších ľudí, vrátane troch úradníkov z nemeckej ambasády v Štokholme (išlo o pracovníka 
úradu leteckého atašé, vojenského atašé a šoféra vyslanectva), a týmto spôsobom pomáhal 
Spojencov informovať o dianí a aktivitách Nemecka v neutrálnej severskej krajine, ako aj 
v okupovanom Nórsku. V apríli 1945 zrejme ako prvý informoval o pálení dokumentácie na 
nemeckej ambasáde v Štokholme. Po skončení vojny ho Briti odmenili a pomohli mu zabez-
pečiť miesto s perspektívou na ďalšiu spoluprácu, čo Čáslavka považoval za vhodný spôsob 
kompenzácie snáh z čias vojny. S tým, že Pulz, ktorý deklaroval záujem pracovať len pre 
ČSR, mal v prospech Československa odovzdávať kópie svojich hlásení Britom.21 Išlo zrej-
me o maximum, čo sa dalo z danej situácie vyťažiť: „…jelikož jsem z Londýna žádného 
rozhodnutí ve věci dalšího upotřebení 100-ky nedostal, ač jsem včas o ně žádal a také urgo-
val. Šlo tu hlavně o finanční otázku“.22 Čáslavka tiež upozornil, že sa z vlastnej iniciatívy 
pokúsil vybaviť pre bývalého spolupracovníka obchodné zastúpenie československých fi-
riem. Jedna vec boli sľuby či predstavy a druhá realita. Povojnová drahota a zrejme aj Pulzo-
ve podnikateľské neúspechy v Nórsku ho dostali do neutešenej osobnej situácie. Zrejme 
frustrovaný tým, že dlho pracoval pre Britov aj pre Československo bez nároku na odmenu 
a teraz žije v biede, rozhodol sa speňažiť niektoré z informácií, ktoré predtým poskytol spra-
vodajským službám. Vo večerníku Expressen sa objavili informácie, ktoré Čáslavkovi Pulz 
dodal v rokoch 1944 – 1945. Dokumenty čiastočne odhaľovali nemeckú špionážnu sieť vo 
Švédsku, ktorá mala sídlo v kancelárii na Karlavägen 59 v Štokholme. Pulz novinám predal 
za 1 500 švédskych korún fotokópie viacerých dokumentov. Celá záležitosť, pochopiteľne, 
vzbudila veľkú pozornosť: „Největší poprask byl v hlavním štábu, neboť v domě na Karla-
vägen 59, kde byla kancelář plk. Wagnera a mjra Golcherta, zůstavalo mnoho švédskych 
důstojníků, a tito o ničem nevědeli. Po celých 14 dní jezdili švédští důstojníci ze všech končin 
Švédska k výsluchům u II. Section hlavního štábu.“23 Vzhľadom na jeho možnosti a zásluhy 
je nepochopiteľné, že československí vojenskí spravodajcovia prerušili s Pulzom kontakty či 
spoluprácu, minimálne dočasne. V tomto prípade síce neprišlo ku kompromitácii spravodaj-
ských štruktúr Československa, na druhej strane nebola istota, že sa tomuto scenáru podarí 
vyhnúť. Pre pochopenie dôležitosti, ktorú Čáslavka celej záležitosti prikladal, je potrebné 
vziať do úvahy, že v prvej polovici minulého storočia predsa len boli úniky informácií z pro-
stredia tajných služieb oveľa väčšou raritou ako je tomu dnes. Ak sa tak predsa len udialo, 
často išlo o umelecké spracovanie či prerozprávanie. Avšak senzáciou sa informácie o čin-
nosti tajných služieb stávali aj v takýchto prípadoch. Publikovanie autentických dokumentov 
predstavovalo skutočne mimoriadnu udalosť. Celá záležitosť je tiež ukážkou toho, ako in-
tenzívne sa dotkli armády škrty a zmeny priorít.

21 ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, balík č. 89B, Materiál 100-ky, předložení. 
4. 8. 1945.
22 Tamže.
23 Tamže, balík č. 88, Uverejnění tajného materiálu bývalým agentem „100“ v Expressen, hlášení. 
20. 3. 1946.
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Medzi posledné úlohy Čáslavku ešte vo funkcii exponovaného spravodajského dôstoj-
níka vo Švédsku, ale už s prísľubom menovania za atašé a predznamenávajúc činnosť v dip-
lomacii, patrilo zbieranie údajov o československých občanoch, ktorí sa tým či oným spô-
sobom dostali na sever Európy. Zväčša išlo o emigrantov, prípadne bývalých príslušníkov 
nemeckej brannej moci, prípadne ľudí, ktorí sa sem dostali z iných dôvodov. Špecifickú 
skupinu tvorili občania, ktorí sa do Švédska dostali vďaka Švédskemu Červenému krížu na 
takpovediac rehabilitačný pobyt po prepustení z niektorého z nacistických koncentračných 
táborov. V zachovanom abecednom mennom zozname je zachytených niekoľko stoviek 
mien,24 pričom išlo z veľkej časti o židov zachránených viceprezidentom Švédskeho Červe-
ného kríža Folkem Bernadottem, grófom z Wisborgu (1895 – 1948).25 Agenda bývalých 
občanov Československa, zachránených z nemeckých koncentračných táborov koncom 
vojny, alebo aj po jej skončení, zaberala Čáslavkovi najmä v apríli a máji 1945, ale čiastoč-
ne aj v priebehu nasledujúcich mesiacov pomerne veľa času. Angažoval sa pritom nielen pri 
ich repatriácii, ale aj pri pomoci pri vycestovaní do USA či do ďalších krajín, nakoľko, 
hlavne pokiaľ išlo o židov, mnohí sa do Československa už vrátiť nechceli. Celkovo odhady 
hovorili o 1 500 (a zrejme ani to nebolo konečné číslo) obyvateľoch predvojnovej ČSR, 
ktorí žili a zotavovali sa z prežitých útrap v karanténach, táboroch a nemocniciach vo Švéd-
sku.26 Sám Čáslavka túto činnosť chápal ako súčasť svojich povinností nielen v starej funk-
cii, ale aj v novej: „Domnívám se, že jednám v plném souladu s Vámi, jestliže se v této době, 
kdy nejsem plně zaměstnán vlastní prací a očekávám vaše rozhodnutí ve věci nového určení, 
pomáhám zde našim uprchlíkům. Pro informaci sděluji, že u ostatních legací dělají vojenští 
attaché totéž. – Považoval jsem za nutné legaci v tomto směru pomáhat, neboť zde není ni-
koho, kto by tuto namáhavou práci mohl konat. Konečně je nutné, abych i já, jako EZDŠ, 
byl neustále o věci informován a mohl Vám podávati zprávy o stavu našich lidí zde.“27 
V tejto veci spolupracoval aj s vyslanou pracovníčkou Československého repatriačného 
ústavu Josefínou Napravilovou (1914 – 2014), ktorú po vybraných táboroch sprevádzal.28

Za rovnakým účelom podnikol aj cesty do ďalších krajín. Bolo potrebné pomôcť pri 
repatriácii občanov ČSR aj z Nórska, kde sa podľa informácií nemeckého veliteľstva 
v Nórsku nachádzalo 749 československých občanov. V tomto čísle neboli započítaní 
pracovníci „Speer organizácie“ (zrejme myslené Transportkorps Speer)29 a obchodného  

24 Tamže, balík č. 89A, Seznam čsl. příslušníků, zachránených šv. Červ. křížem do Švédska v dubnu 
1945. Ide o prílohu listu zaslaného na 2. oddelenie hlavného štábu do Londýna 29. 5. 1945.
25 V tejto súvislosti pre zaujímavosť dodávam, že v apríli sa jednému z Čáslavkových informátorov 
podarilo nepriamo zistiť viaceré zaujímavé informácie z Nemecka, ktoré Folke Bernadotte navštívil, 
vrátane dojmov z rozhovorov s Heinrichom Himmlerom či Joachimom von Ribbentropom. Tamže, 
balík č. 89B, Zpráva o první cestě hr. Folke Bernadotte do Německa, zaslání. 11. 4. 1945.
26 Tamže, balík č. 89B, Finanční situace EZDŠ, hlášení. 23. 7. 1945.
27 Tamže, balík č. 89B, Zpráva o prohlídce táborů, karantén a nemocnic.
28 Tamže, balík č. 89B, Paní Napravilová od Repatriačního ústavu z Prahy ve Stockholmu, hlášení. 
20. 7. 1945.
29 Aj keď to z dikcie dokumentu jasne nevyplýva, pravdepodobne išlo o robotníkov z okupovaných 
krajín, totálne nasadené osoby, zajatcov a podobne. O problematike pozri napr. publikácie: KROE-
NER, Bernhard R. – MÜLLER, Rolf-Dieter – UMBREIT, Hans, eds. Germany and the Second World 
War: Volume 5: Organization and Mobilization of the German Sphere of Power. Part I: Wartime Ad-
ministration, Economy, and Manpower Resources, 1939-1941. Oxford University Press 2000. ISBN 
9780191606830. BLAINE, Taylor. Hitler’s Engineers: Fritz Todt and Albert Speer-Master Builders 
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loďstva.30 S obdobným cieľom navštívil aj Dánsko, kde sa nachádzalo niekoľko stoviek 
ľudí – zväčša Čechov, bývalých vojakov Wehrmachtu.31 Vo Švédsku sa tiež nachádzali 
dobrovoľníci, ktorí vstúpili do československej armády (nie je jasné, kto konkrétne títo 
dobrovoľníci boli, zrejme išlo o emigrantov, ktorí vstúpili do československej armády pria-
mo vo Švédsku) a v neposlednom rade pracovníci bývalého slovenského konzulátu, na 
ktorých repatriácii sa Čáslavka, ešte stále vo funkcii exponovaného spravodajského dôstoj-
níka, taktiež podieľal.32 V zachovanej dokumentácii sa nachádza aj viacero dokumentov 
ešte z čias vojny, často sa týkajú aktivít či sily nemeckej armády v Nórsku, ale aj o situácie 
doma a podobne, preto s ohľadom na tému štúdie nie je potrebné sa nimi bližšie zaoberať.

Na tomto mieste je príhodné niekoľkými vetami priblížiť Čáslavkovo menovanie za 
československého vojenského atašé vo Švédsku. Oficiálne sa funkcie československého 
vojenského atašé vo Švédsku ujal 1. septembra 1945,33 pričom Švédsko agrément udelilo už 
27. júla 1945.34 Ministerstvo národnej obrany a spravodajské oddelenie hlavného štábu pô-
vodne uvažovalo o tom, aby do pôsobnosti československého vojenského atašé pplk. del. 
Aloisa Čáslavku spadalo nielen Švédsko, ale aj ďalšie severské krajiny – Dánsko a Nórsko. 
Kým na dánskej strane problém nebol, Nóri mu agrément neudelili s poukazom na to, že 
sídlom vojenského atašé v Nórsku má byť Oslo a nie Štokholm.35 Do dejín diplomatickej 
každodennosti sa nepochybne môžu zapísať viaceré objektívne problémy fungovania úradu 
vojenského atašé. V povojnovom Štokholme, kde sa nejeden zastupiteľský úrad boril s ne-
dostatkom priestoru, musel atašé úradovať v obmedzených priestoroch. Na základe prípisu 
nadriadených mali všetci vojenskí atašé úradovať v budovách ambasád, Čáslavkovi sa vo 
švédskej metropole ušla jedna kancelária: „Legace mi více poskytnouti nemůže, neboť sama 
zápasí s nedostatkem kanceláří a ráda by dokonce měla i kancelář moji pro svého obchod-
ního attaché, ktorý úřaduje prozatím v koupelně.“36 Problémy sa objavili aj v spojení, keď 
sa v niektorých prípadoch stalo, že pošta z Prahy do Štokholmu prišla až s mesačným one-
skorením, ako aj pri množstve ďalších praktických vecí.

Bez komplikácií neprebehli ani jeho oficiálne predstavovacie návštevy. Zachované hlá-
senia o prijatiach u jednotlivých predstaviteľov sú zaujímavé. Už dňa 29. augusta 1945 
navštívil prvého predstaviteľa Švédska generála P. H. T. Kellgrena, šéfa spojovacej kance-
lárie medzi ministerstvom obrany a hlavným štábom, ktorému vojenskí atašé podliehali. 
Prijatie u gen. Kellgrena prebehlo podľa Čáslavku v srdečnej atmosfére, pričom českoslo-
venský diplomat hneď obdržal ročenku ministerstva obrany (Svenska försvarsväsendets 
rulla 1945), ako aj služobné predpisy pre rôzne zbrane a služby švédskej brannej moci. 
Švédsky generál sa súčasne živo zaujímal o dianie v Československu a na záver svojho 
návštevníka pozval, aby sa pripojil k zájazdu vojenských atašé k rôznym telesám švédskej 
armády a do švédskych zbrojoviek.37 Opis audiencie u švédskeho kráľa Gustafa V. je struč-
ný, Čáslavka ju absolvoval spolu s novým československým vyslancom Eduardom Tábor-

of the Third Reich. Casemate Publishers, 2010, ISBN 9781932033687.
30 Tamže, balík č. 89B, Předběžná zpráva o zájezdu do Oslo. 3. 6. 1945.
31 Tamže, balík č. 89B, Zpráva EZDŠ z Dánska.
32 Tamže, balík č. 89B, Finanční situace EZDŠ, hlášení. 23. 7. 1945.
33 Tamže, balík č. 89B, Přestěhování legace, hlášení. 31. 8. 1945.
34 Tamže, balík č. 88, Agrément u Švédů, hlášení. 29. 9. 1945.
35 Tamže.
36 Tamže, balík č. 88, Kancelář pro vojenského attaché v Stockholmu, hlášení. 30. 10. 1945.
37 Tamže, balík č. 88, Návšteva u gen. Kellgrena, hlášení. 1. 9. 1945.
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ským a novým obchodným atašé Umlaufom. Ďalšie stretnutie, so štyrmi vysokými švéd-
skymi dôstojníkmi, sa uskutočnilo 1. novembra 1945. Ohľadom stretnutia s náčelníkom 
hlavného štábu generálom Carlom Augustom Ehrensvärdom do Prahy hlásil samé superla-
tívy – vľúdne prijatie, Ehrenvärdove pozitívne spomienky na Prahu, kde bol ešte vo funkcii 
veliteľa tankového práporu preberať pre švédsku armádu vyrobené československé ľahké 
tanky (modifikácia LT-40).38 Náčelník štábu pozemnej armády gen. Hugo Gadd sa počas 
rozhovoru obzvlášť pochvalne vyjadroval o československej armáde v roku 1938. Aj zo 
slovenského pohľadu bolo zaujímavé stretnutie so šéfom spravodajského oddelenia švéd-
skej armády plk. gšt. Curtom Hermanom Juhlin-Dannfeltom, bývalým švédskym vojen-
ským atašé v Berlíne (v rokoch 1933 – 1945), ktorého Čáslavka hodnotil ako síce germano-
fila, ale antifašistu. Juhlin-Dannfelt počas rozhovoru svojmu partnerovi povedal, že by 
mohli nadviazať na spoluprácu z roku 1938: „Domnívám se, že to myslel všeobecně, nikoli 
zpravodajsky, neboť o nějaké zpravodajské spolupráci švédsko-československé z roku 1938 
nevím. Byl bych vděčen za informace.“39 V slovenskom kontexte je zaujímavá informácia 
o kamarátskom vzťahu Švéda s bývalým slovenským vojenským atašé v Berlíne gen. Au-
gustínom Malárom, ktorého Juhlin-Dannfelt koncom vojny materiálne podporoval počas 
väznenia v Berlíne a „později v jakémsi žaláři v Sasku“.40 Rozhovor s prednostom zahranič-
nej skupiny 2. oddelenia plk. gšt. Curtom Kempffom sa niesol v podobnom duchu ako 
s generálom Gaddom.

Prahu, kde medzitým prebehla výmena na poste šéfa 2. oddelenia hlavného štábu, dlho-
trvajúce uvádzacie návštevy zaskočili. V polovici novembra 1945 nový šéf 2. oddelenia plk. 
gšt. Karel Hanus zaslal do Štokholmu list, v ktorom vyjadril svoje počudovanie nad množ-
stvom deklarovaných oficiálnych návštev. Podľa Hanusa bolo v Československu zvykom, 
že novoakreditovaný vojenský atašé navštívi prednostu zahraničnej skupiny hlavného štábu 
a v jeho prítomnosti sa postupne stretne s prednostom spravodajského oddelenia, podnáčel-
níkom a náčelníkom hlavného štábu, prednostom 1. odboru MNO, štátnym tajomníkom 
Mikulášom Ferjenčíkom a napokon ministrom národnej obrany, pričom všetky stretnutia sa 
uskutočnili za jedno doobedie. Na druhý deň sa nový atašé ešte stretol s prednostom vojen-
skej kancelárie prezidenta a prezidentom. Tým bolo oficiálne „kolečko“ návštev v Prahe 
vybavené a diplomat sa mohol venovať svojim povinnostiam: „Překvapuje proto, že hodlá-
te návštěvy vykonati do Vánoc, čili celé dva měsíce.“41 Čáslavka v krátkom čase poslal do 
Prahy objasňujúcu odpoveď, podľa ktorej nebolo porovnávanie pražských a štokholmských 
zvyklostí celkom na mieste. Prvá návšteva nového diplomatického zástupcu smerovala 
k prednostovi vojenskej kancelárie švédskeho rezortu obrany gen. Kellgren, a ten následne 
stanovil, kedy a komu bude atašé predstavený. Zvyčajný postup zahrňoval švédskeho kráľa 
(pri audiencii), ministra obrany, hlavného veliteľa armády, náčelníka, prednostu zahranič-
ného a spravodajského oddelenia hlavného štábu, veliteľa (aj náčelníka štábu) pozemných 
vojsk, námorníctva a letectva, veliteľa štokholmského armádneho úseku, posádkového ve-

38 Viac pozri v stručnej monografii: ZALOGA, Steven J. Panzer 38 (t). Bez uvedenia miesta vyda-
nia, 2014.
39 ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, balík č. 88, Návštěvy u švédských vysokých 
vojenských hodnostářů, hlášení. 15. 11. 1945.
40 Dodnes nie je bezpečne zistené, kde a kedy Malár zahynul. V tejto súvislosti sa však často spomí-
na koncentračný tábor Sachsenhausen a je možné, že ide o skomolenú informáciu.
41 ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, balík č. 88, Návštěvy voj. hodnostářů v Štoc-
kholmě, 13. 11. 1945.
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liteľa v Štokholme a niekoľko ďalších vyšších funkcionárov. Aj uvedením tohto výpočtu 
návštev Čáslavka demonštroval nemožnosť vybaviť ich „za jedno poobedie“. Podľa Čá-
slavku bývalo v severskej krajine obvyklé vykonať približne 2 návštevy za týždeň, v prvých 
povojnových mesiacoch však situáciu sťažovali nepokoje v južnom Švédsku, ktoré prepukli 
medzi nemeckými zajatcami a baltskými utečencami z koncentračných táborov a ktoré mu-
seli viacerí švédski vojenskí velitelia riešiť.

Čáslavka vedenie 2. oddelenia hlavného štábu začiatkom roka 1946 požiadal aj o meno-
vanie za leteckého atašé. Táto požiadavka súvisela s prípisom veliteľa československého 
letectva div. gen. Aloisa Vichereka, ktorý sa listom z 26. januára 1946 obrátil na vojenských 
reprezentantov v zahraničí, aby sprostredkovali výmenu časopisu Letectví za odoberanie 
tamojšieho časopisu, zameraného na túto problematiku.42 Čáslavka navštívil redakciu časo-
pisu švédskeho letectva Flyg, a tu o veci rokoval s plk. Williamom Kleenom, ktorý s výme-
nou súhlasil a navyše požiadal o článok, ktorý by sa venoval znovubudovaniu českosloven-
ského vojenského a civilného letectva a priemyslu. Okrem toho sa na stránkach časopisu 
mali postupne objaviť aj časti obsiahlejšieho prehľadu činnosti československého letectva 
v rokoch 1939 – 1945, ktoré Vicherek do Štokholmu zaslal. Čáslavka súčasne Prahu upo-
zornil na skutočnosť, že ako vojenský atašé nemá možnosť navštevovať letecké továrne 
a jednotky, a preto požiada o menovanie aj za leteckého atašé. Koncom februára 1946 sa 
obrátil na svojich nadriadených s tým, aby bol menovaný aj za leteckého atašé. Z Prahy mu 
v apríli 1946 odpovedali, že nie je letec a funkcia vojenského atašé je dostatočná aj pre 
oblasť letectva (!). Čáslavka na to odpovedal opäť rozsiahlym listom, v ktorom síce pozna-
menal, že v jeho prípade – keďže medzitým ho informovali o úmysle úrad zrušiť – už me-
novanie za leteckého atašé, pochopiteľne, nie je relevantné. Na druhej strane pre budúcnosť 
objasnil, že vojenský atašé sa vo Švédsku nikdy nedostane na návštevu leteckých tovární 
a vojenskí atašé sú bežne aj leteckými, aj keď neslúžili ako letci.43

Zaujímavé sú aj informácie dokresľujúce životné podmienky diplomatického zástupcu 
československej armády v jednej z najdrahších krajín sveta, navyše v období povojnového 
nedostatku. Napriek oficiálnemu povereniu zastupovať štát nebola totiž jeho úradná ani 
jeho osobná situácia ružová. V oboch sférach sa musel vyrovnávať so značnými kompliká-
ciami. So šťastím sa mu síce v Štokholme podarilo prenajať „po kamarátskej linke“ za 600 
švédskych korún mesačne 5-izbový zariadený byt od commodora von Arbina. V ďalších 
ohľadoch už toľko šťastia nemal.

Najožehavejším problémom, ktorý bol prítomný po celý čas Čáslavkovho pôsobenia 
v metropole Švédska, boli peniaze. Už počiatok Čáslavkovej činnosti vo Švédsku po skon-
čení druhej svetovej vojny poznačil nedostatok financií. Problémy vznikli nielen povojno-
vým šetrením, ale aj ťažkopádnejšou komunikáciou medzi Ministerstvom národnej obrany 
a Ministerstvom zahraničných vecí a hektickými administratívnymi zmenami, ktoré Česko-
slovensko po skončení vojny zažívalo: „Hlásím, že jsem dne 23. 5. 1945, tedy 14 dní před 
odjezdem bývalého II. odd. hl. vel. čs. branné moci v Anglii, zaslal svému nadřízenému 
úřadu telegram, ve kterém jsem prosil o poukázání normálního přídělu 500 angl. liber ku 
dni 10. 6. 1945. Doposud mi však žádné peníze nebyly poukázány a mám již zde dluh ve výši 
3.000 Kš a žádné peníze na červenec 1945. Prosím proto československou vojenskou misi 

42 Tamže, balík č. 88, Vojenští zástupci v cizine – zasílání časopisu „Letectví“. 26. 1. 1946.
43 Tamže, balík č. 88, Návrh na jmenování čs. vojenského attaché v Stockholmu leteckým attaché. 
30. 4. 1946.
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ve Velké Británii, aby mi láskavě poukázala zmínených již 500 angl. liber sama a zatížila 
touto částkou II. oddělení hl. štábu v Praze. Peníze laskavě pošlete telegraficky přes anglic-
ký Broadway-Office, který mi zprostředkovává poštu i peníze.“ 44 Avšak Čáslavka bol ešte 
istý čas odkázaný žiť na dlh, ktorý do leta narástol o ďalších 1 000 švédskych korún. Kon-
com júna 1945 napokon dostal z požadovaných 500 libier aspoň štyri stovky, pôžičku brit-
skému kolegovi však pre náhly odchod Brita vrátiť nestihol. Ani Briti si z poukázaných 
peňazí nič nestiahli, a preto nebolo jasné, akým spôsobom sa podlžnosti vyrovnali. Svoje 
výdavky okamžite obmedzil na minimum, v rámci ciest do Nórska a Dánska a, pochopiteľ-
ne, tiež vo Švédsku sa snažil získavať materiálnu pomoc najmä od komunít tam usadených 
Čechov a Slovákov. Po tomto jednorázovom príspevku sa však finančné krytie činnosti 
vojenského atašé štátu štátom opäť istý čas zastavilo. Preto sa po vyčerpaní dotácie rozho-
dol situáciu opäť riešiť pôžičkou od britského kolegu. Po odchode šéfa štokholmskej úra-
dovne britskej rozviedky, ktorým bol od decembra 1942 do júla 1945 Cyril Cheshire a s kto-
rým bol Čáslavka v dlhodobom styku ešte ako československý exponovaný spravodajský 
dôstojník v Štokholme, sa preto obrátil na jeho nástupcu Whistondalea s požiadavkou o za-
požičanie 500 libier na obdobie dvoch mesiacov. Ten požiadavku najprv diplomaticky od-
mietol, napokon ho však predsa len presvedčilo aj to, že snáď nebude chcieť, aby si poži-
čiaval od „Rusov“. Skutočnosť, že Whistondale nevedel o spolupráci medzi Britmi a česko-
slovenskými spravodajskými dôstojníkmi (resp. zmenu britských priorít po skončení vojny 
a nezáujem o pomery v strednej Európe) Čáslavka ilustroval na v Prahe zrejme mimoriadne 
zrozumiteľnom príklade: „Jaký má zájem Mr. W. o Československo osvětluje nejlépe fakt, že 
anglický Passport Office45, jehož je Mr. W přednostou, adresoval ještě před nedávnem dopis 
československému vyslanectví ve Stockholmu takto: „Slovakian General Consulate, Stoc-
kholm“. Prosím, po půl roce nevědí ještě zdejší representanti anglické IS, že zde již existuje 
československé vyslanectví a že slovenský generální konsulát byl zrušen již v dubnu t. r.“46 
Druhú pôžičku sa podarilo splatiť až koncom októbra 1945 po tom, ako peniaze dostal od 
Československej vojenskej misie vo Veľkej Británii prostredníctvom Československého 
Červeného kríža.47

Podľa inštrukcií z ministerstva sa ďalej mal vo finančných otázkach obracať na česko-
slovenskú ambasádu, čo buď rezort obrany zabudol s Ministerstvom zahraničných vecí do-
riešiť, alebo MZV informáciu o takejto dohode neposunulo ďalej na vyslanectvo: „Čs. vy-
slanectví ve Štokholmu neobdrželo dosud žádných pokynů of MZV, aby mi hradilo výdaje 
podle vašeho č. j. 3670/Dův.hl.št.2.oddělení a proti jsem nucen platiti všechna vydání ze 
svého paušálu. Rovněž tak mi dosud neproplácí mé zahraniční náležitosti.“48 Diplomat sa 
ďalej sťažoval na nedostatočný reprezentačný paušál (mal k dispozícii približne 240 švéd-
skych korún mesačne), pričom uviedol, že v rámci nadväzovania a udržovania kontaktov, 
nepochybne, potrebných pre jeho prácu ho jedna návšteva stojí okolo 100 švédskych ko-
rún.49 Ďalšie výdavky, deklarované v rámci spravodajského paušálu, predstavovali taxíky 

44 Tamže, balík č. 89B, Prosba o zaslání peněz. 20. 7. 1945. Pozn. autora: Broadway Buildings 
v Londýne bolo v rokoch 1926 – 1964 sídlom Secret Intelligence Service.
45 O Passport Control Organisation pozri viac: JFFERY, ref. 11.
46 Tamže, balík č. 88, Poukazy peněz do Švédska. 27. 9. 1945.
47 Tamže, balík č. 88, Příjem 500 L od Čs. Č. kříže v Londýně, hlášení, 29. 10. 1945.
48 Tamže, balík č. 88, Vyúčtování za listopad 1945, předložení. 15. 12. 1945.
49 „Ale to je jen a pouze jen jedna návštevaměsičně a já musím mít, alespoň v prvním roce, nejméně 
2 až 4 návštěvy měsíčně, jinak bych se zde ve Švédsku, kde nic bez pozvání a pítí nejde, nikam nedo-
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(jazda verejnou dopravou je zdĺhavá, vzdialenosti sú veľké, je na všetko sám a musí šetriť 
časom). Spravodajský paušál50 rovnako slúžil na preplácanie cestovného pre agentov a pla-
tenie pohostenia počas schôdzok.51 Čáslavka ďalej zosumarizoval pokyny z Prahy (tie sa 
v dokumentácii nezachovali) a svoje požiadavky vo veci financovania svojho úradu a čin-
nosti: bude mať k dispozícii spravodajský paušál (miesto dovtedajšieho jednotného) a spra-
vodajský mesačný paušál vo výške 300 švédskych korún (ak nebude možné zvýšiť repre-
zentačný príspevok) a preplácanie výdavkov spojených s činnosťou. Československá am-
basáda vo Švédsku mala ďalej preplácať výdavky spojené s fungovaním kancelárie (kance-
lárske pomôcky, pošta, réžia) a očakával tiež zabezpečenie auta. Podľa zachovanej doku-
mentácie mali byť finančné prostriedky poukázané dodatočne, spätne k 1. augustu 1945, 
keď sa zrejme de facto ujal funkcie. Na záver svojej prosby o zlepšenie komunikácie medzi 
rezortmi z 1. novembra 1945 československý diplomat lakonicky poznamenal: „Jsem bez 
peněz.“52 Zdá sa, že táto stručná veta charakterizuje väčšiu časť jeho pôsobenia na poste 
vojenského atašé vo Švédsku.

Zlú finančnú situáciu spôsobila jednak nedostatočná koordinácia medzi MZV a MNO 
v Prahe, ale aj celková zlá hospodárska situácia Československa a nesmierna drahota vo 
Švédsku. Československo si tu v tomto čase požičalo (aj na chod svojho zastupiteľstva) 
sumu 24 miliónov švédskych korún. V zachovanej dokumentácii – pokiaľ ide o financie – 
sa vždy prízvukuje ťažká povojnová hospodárska situácia, nutnosť šetriť a pretrvávajúci 
nedostatok peňazí. Pritom situácia a pomery doma zrejme „kalili“ úsudok o pomeroch v za-
hraničí, čo bolo zrejme spôsobené rozšíreným presvedčením, že aj vďaka vysokým príplat-
kom, pulzujúcemu spoločenskému životu, recepciám a podobne majú v zahraničnej službe 
slúžiaci dôstojníci exkluzívnu životnú úroveň. Ilustruje to nasledovný príklad. Pri návšteve 
poručíčky I. Šífovej v Štokholme si táto od Čáslavku chcela požičať 1 000 švédskych korún 
na nákupy s tým, že peniaze budú vrátené v československej mene. Čáslavka to odmietol 
a v korešpondencii s nadriadenými na margo tejto situácie uviedol: „Je dále podivné, jestli-
že přednosta zahraniční skupiny 2. oddělení hlavního štábu řekne poručíkovi I. Šífové před 
odjezdem do Stockholmu: „No, u něho takových 1.000 Kš nemůže hrát žádnou roli. Oni 
všichni naříkají, ale při tom se mají všichni dobře!“ – Já osobně nevěřím, že toto přednosta 
zahraniční skupiny hl. štábu řekl, neboť by to znamenalo, že není o situaci úřadu vojenské-
ho attaché ve Stockholmu správně informován a že tudíž nemůže mít přesné podklady pro 
svá služební rozhodování, pokud běží o finanční situaci čs. vojenského attaché ve Stockhol-
mu.“53 Pomery dokresľujú ďalšie informácie obsiahnuté v citovanom vyúčtovaní. Podľa 
nich Čáslavka napokon poručíčke Šífovej požičal na súkromné účely len 100 korún a sľúbil 
ešte jednu stovku, vybavil jej vízum, miesto v lietadle, ubytoval ju vo svojom súkromnom 
byte (hotely v Štokholme bývali zaplnené na mesiac dopredu) a všemožne jej pomáhal („… 
tím více, že mně o to požádal též náčelník štábu“.).54 Odmietnutie požičať jej očakávaných 
1 000 švédskych korún odôvodnil okrem nevhodnosti požičiavať služobné peniaze na súk-

stal.“ Tamže, balík č. 88, Vyúčtování za listopad 1945, předložení. 15. 12. 1945.
50 Za túto položku bol na 2. oddelení hlavného štábu zodpovedný major Šťastný.
51 „Zde bez pozvání na oběd nebo večeři se nedá nic dělat, to je o Švédsku všeobecně známo.“ Tam-
že, balík č. 88, Vyúčtování za listopad 1945, předložení. 15. 12. 1945.
52 Tamže, balík č. 88, Prosba o zaslání platebního příkazu. 1. 11. 1945.
53 Tamže, balík č. 88, Vyúčtování za únor 1946, předložení. 19. 3. 1946.
54 Tamže.
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romné účely a neistotou v ďalšom poskytovaní prostriedkov pre účely úradu aj potrebou 
valút, a nie československých korún, o ktoré vo Švédsku nebol záujem, a teda sa nedali 
zameniť. Samotný atašé síce krátko pred príchodom spomínanej dôstojníčky dostal dotáciu 
vo výške 10 000 švédskych korún, Čáslavka sa ale (nazdávam sa, že po prechádzajúcich 
skúsenostiach oprávnene) obával, že keď ich minie, bude musieť zas dlho čakať na ďalšie 
prostriedky. Tu treba podotknúť, že jeho mesačná gáža bola 1 700 švédskych korún, okrem 
toho mal nárok na ďalšie príplatky – takže suma 10 000 korún pokrývala činnosť úradu len 
na krátky čas. Ak vezmeme do úvahy, že z toho platil režijné náklady a vyčlenil aj spravo-
dajský paušál, ide skutočne o sumu, ktorá pokrývala výdavky úradu v podstate len na krátky 
čas. Navyše išlo o prvé peniaze, ktoré opäť dostal po dlhšom čase: „1/ Zdejší čs. vyslanect-
ví neobdrželo dosud /do 2. 3. 1946/ žádných peněz na proplacení mých zahraničních nále-
žitostí od srpna 1945 do března 1946. 2/ Účty za věcní vydání od 1. 1. do 1. 3. 1946 nebyly 
dosud zaplaceny a od firem dostávám již urgence. 3/ Dnes dne 1. března 1946 nevyplatilo 
mi zdejší čs. vyslanectví ani gáži, ani zálohu na gáži. Vyslanec, s kterým si jinak dobře ro-
zumím, mi řekl, že mi nemůže nic proplatit, protože peníze pro mně dosud nedostal a že 
vyslanectví má v pokladně toliko 200 Kš. 4/ V důsledku toho, že nemám z čeho žít, byl jsem 
nucen vypůjčiti si peníze privátně.“55

Ako je zrejmé z citátu, tak ako čelil značným finančným problémom úrad, nevyhol sa 
im ani Čáslavka ako osoba. Aj v súkromí pociťoval neustály nedostatok peňazí a neutešené 
finančné pomery ešte sťažil fakt, že aj transport jeho osobných vecí z Veľkej Británie spre-
vádzali komplikácie a niekoľkokrát v tejto veci musel intervenovať aj na 2. oddelení hlav-
ného štábu. Táto zdanlivá banalita znamenala nutnosť investovania napr. do nového zimné-
ho oblečenia pre seba a svoju rodinu (bez čoho sa človek na severe Európy v zime nezaobí-
de). Jeho súkromné veci do Štokholmu nakoniec dorazili až v polovici apríla 1946.56 Zlep-
šenie neprinieslo ani zvýšenie gáže, ktoré Čáslavku takpovediac „postihlo“ na začiatku roka 
1946. Išlo síce o takmer zdvojnásobenie gáže, s ohľadom na zhoršenie výmenného kurzu 
medzi československou a švédskou menou (československá koruna v novembri 1945 deval-
vovala), tak atašé poberal o takmer 500 švédskych korún gáže menej.57 Podobná situácia 
pretrvávala v podstate skoro celý čas existencie úradu. Pretrvávajúci nedostatok financií – 
služobných aj osobných – tak značne sťažoval výkon úloh, ktoré sa od atašé vyžadovali.

Vojenskí diplomati mali byť pred odjazdom podrobne zoznámení so svojimi úlohami, 
pričom „… z nichž jedním z prvních je úkol zpravodajský, spočívajíci – všeobecně řečeno 
– ve sledování vojenského, politického a hospodářského dění v zemi jejich akreditace. Ke 
splnění tohto úkolu pracují vojenští přidělenci a náčelníci vojenských misí v prvé řade sami, 
řídí zpravodajskou práci svých podřízených a využívají všech schopných našich důstojníků, 
kteří z jakéhokoliv důvodu dlí ve státech jejich akreditace.“58 Každý atašé mal vždy do 5. 
dňa každého mesiaca predkladať súhrnné správy (v piatich exemplároch), ku ktorým mohli 
doložiť dokumentačný materiál (novinové výstrižky, snímky, dokumenty či ich fotokópie 
a opisy, publikácie a podobne). Tieto sa využívali na informovanie prezidenta, ministra ná-
rodnej obrany, štátneho tajomníka MNO, náčelníka a podnáčelníkov štábu, 1. oddelenia 
hlavného štábu. Pripojený materiál a výpisy zo správ sa tiež mohli postupovať na využitie 

55 Tamže, balík č. 88, Finanční situace vojenského attaché Stockholm, hlášení. 2. 3. 1946.
56 Tamže, balík č. 88, Osobní zavazadla pplk. A. Čáslavky, hlášení. 20. 4. 1946.
57 Tamže, balík č. 88, Zmenšení platu čs. voj. attaché v Stockholmu, hlášení. 9. 1. 1946.
58 Tamže, balík č. 88, Zprávy od vojenských zahraničních orgánů – předkládání. 4. 1. 1946.
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súčastiam hlavného štábu, ministerstva, veliteľstvám ale aj iným rezortom. Dôležité správy 
sa mali samozrejme hlásiť okamžite. V rámci sledovania tlače sa mali predkladať dôležitej-
šie správy, prípadne články napísané vojenskými, politickými a hospodárskymi „autorita-
mi“, pokiaľ sa štátu, programu a rozhodnutiam československej vlády stavali negatívne či 
nepriateľsky. Atašé boli vyzvaní na usilovnú prácu a výsledky inak mali byť okamžite od-
volaní. Ak sa pokúsim zhrnúť Čáslavkovu činnosť v tejto oblasti, mali ním zasielané správy 
požadovaný charakter. Počas svojho krátkeho pôsobenia v Štokholme sa podľa môjho ná-
zoru poctivo snažil zo švédskej tlače vyberať a prekladať články, ktoré mali českosloven-
skej exekutívne pomôcť orientovať sa v dianí tejto severskej krajiny, pochopiť aktuálne 
vojenské, politické a hospodárske dianie a ich trendy vývoja v krajine, ktorá síce nebola 
československou prioritou, nepochybne však mala význam nielen s ohľadom na geopolitic-
ké rozčlenenie povojnovej Európy, ale aj na niektoré špecifické otázky záujmu českoslo-
venskej diplomacie či spravodajských služieb. Čáslavka teda predkladal do Prahy mesačné 
sumáre „bohemík“59 zo švédskych novín (prvý zachovaný je za august 1945) a okrem toho 
jednotlivo preklady dôležitejších správ a publikovaných analýz a podobne. Atašé zo svojho 
paušálu platil odoberanie štyroch švédskych denníkov a šiestich švédskych vojenských ča-
sopisov (podľa jeho informácie išlo tretinu tlačovín odoberaných počas vojny). Na základe 
pokynu z Prahy zastavil odoberanie ďalších, britské noviny čítaval v British Council a na-
pokon ukončil aj nákupy kníh60 (v Prahe nebol nikto, kto by ovládal švédsky jazyk).

Na margo informácií z tlače Čáslavka vo viacerých prípadoch Prahu upozorňuje na po-
moc, ktorú jednotliví predstavitelia spoločenského života severskej krajiny poskytli zahra-
ničnému odboju počas vojny či v prípade, ak mali z toho či onoho dôvodu pozitívny vzťah 
k Československu. Viaceré preklady či výpisy z článkov kritizoval, analyzoval a hodnotil. 
Pri viacerých článkoch, pojednávajúcich (resp. kritizujúcich) pomery v Československu 
(vo Švédskych novinách zaznievala napr. kritika nedemokratického povojnového politické-
ho systému – vlády strán koalície Národného frontu bez možnosti fungovania legálnej opo-
zície či zaznievali hlasy kritizujúce spôsob, akým Československo zaobchádzalo so sudet-
skými Nemcami) sa pokúsil o objasnenie pozadia vzniku článku.

Tu treba dodať, že sledovanie tlačovín, vydávaných sudetskými Nemcami, najmä sku-
pinou Wenzela Jakscha61, sa aj tu „tešilo“ obzvlášť intenzívnej pozornosti diplomatov 
a spravodajcov povojnovej republiky. Československo s nevôľou sledovalo skutočnosť, že 
Švédsko, aj keď v len obmedzenom rozsahu, prijímalo vysťahovaných sudetských Nemcov 
na prácu s tým, že ostanú žiť v severskej krajine (záujem bol predovšetkým o mladých ľudí 
či špecialistov, napr. sklárov). Medzi dôležité priority československej zahraničnej politiky 
i tajných služieb patrilo venovať patričnú pozornosť obhajobe odsunu Nemcov a kritikom 
tohto aktu, z ktorých zrejme najdôležitejšími boli tí Nemci, ktorých bolo ťažké viniť z na-
cizmu či aspoň kolaborácie s hitlerovským režimom. Skupina predvojnového sociálneho 
demokrata Wenzela Jakscha, tu z rôznych dôvodov hrala prím. Preto aj v písomnej doku-
mentácii, ktorá vznikla v úrade československého vojenského atašé vo Švédsku, pravidelne 

59 Pochopiteľne, nešlo len o správy o Česku, ale o Československu.
60 Tamže, balík č. 88, Nákup publikací v jazyku švédském, hlášení. 10. 1. 1946.
61 W. Jaksch (1896 – 1966), reprezentant nemeckej sociálnej demokracie v medzivojnovej ČSR a jej 
poslanec, sa v priebehu vojny a po jej skončení ostro staval proti vyhnaniu Nemcov z Českosloven-
ska. Po vojne pôsobil v západnom Nemecku ako funkcionár v Sudetendeutsche Landsmann-
schaft-u a ďalších organizáciách vysídlencov.
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nachádzame správy, ktoré sa zaoberajú činnosťou tzv. jakschovcov v tejto severskej krajine. 
Okrem sledovania publikačnej činnosti či ich verejných prejavov a aktivít (atašé do Prahy 
zväčša zasielal sumarizujúce informácie), vznikali aj menné zoznamy aktivistov, často aj 
s adresami. O aktivitách tzv. Jakschovcov Čáslavku informoval aj budúci herec a dopisova-
teľ ČTK Walter Taub, brat amerického spravodajského dôstojníka Kurta Tauba, ktorý už 
o krátky čas nadviazal kontakty s československou civilnou rozviedkou.62

Podobné aktivity vidíme aj v prípade exilových združení Čechov či Slovákov, keď sa 
pozornosť československých úradníkov upierala predovšetkým na Český národný výbor, 
založený bývalým čs. generálom Levom Prchalom, ako aj na aktivity vznikajúceho ľudác-
keho exilu zo Slovenska. Nie bez zaujímavosti je aj zaslaný zoznam členov maďarskej ko-
lónie vo Švédsku.

Na tomto mieste však, pochopiteľne, nemá zmysel zaoberať sa detailne prehľadmi tlače 
tak, ako sa zachovali vo fonde Spravodajskej správy generálneho štábu. Venujú sa totiž ši-
rokému okruhu dobových problémov a pre potreby analýzy činnosti československého vo-
jenského atašé vo Švédsku nie sú podstatné. Preto som sa pokúsil len o stručné zachytenie 
niektorých všeobecných tendencií, na základe ktorých si čitateľ urobí prehľad o tom, ako 
československý vojenský atašé v Štokholme Alois Čáslavka novinové sumáre spracúval. 
V ďalšom texte treba uviesť ďalšie konkrétne informácie z trištvrteročného pôsobenia Alo-
isa Čáslavku vo funkcii československého vojenského atašé vo Švédsku.

Dôležitou súčasťou práce československého vojenského atašé vo Švédsku bol pochopi-
teľne zber využiteľných informácií z iných zdrojov, než novín a časopisov. Tie mali byť 
relevantné nielen pre armádu ako takú, ale aj z geopolitického pohľadu. Ako už bolo uve-
dené vyššie, mal Čáslavka ešte počas vojny v severnej Európe vytvorenú vlastnú sieť agen-
tov a informátorov a s viacerými z nich, pochopiteľne, udržiaval kontakt aj po skončení 
vojny. Bývali označení číslom, zriedkavejšie písmenom.

Ako ukážku práce Čáslavku v tejto oblasti môžeme uviesť príklady, ktoré sa zachovali 
v dokumentácii. Napríklad v hlásení domov z 5. decembra 1945 svojich nadriadených in-
formoval o rozhovore so „160-kou“, informátorom, ktorý sa práve vrátil z Fínska. Hlásenie 
sa zaoberalo vnútornými pomermi v tejto krajine, súdmi proti niektorým predstaviteľom 
krajiny z čias druhej svetovej vojny a v poslednej vete dokumentu „160“ konštatuje, že 
sovietsky vyslanec ani zástupca ZSSR v Spojeneckej kontrolnej komisii nezasahujú do 
vnútorných vecí krajiny.63 Tento informátor, pracujúci ako novinár pre denník Expressen, 
tiež Čáslavku informoval o činnosti pražského korešpondenta Scandinavian Telegram Bu-
reau64 (v dokumente chybne uvedené ako Skandia Telegram Bureau) Haralda Dikmana, 
ktorý mal byť „zaujatý“ v židovskej otázke (informoval napr. o protižidovských demonštrá-
ciách v Topoľčanoch) a v otázke sudetských Nemcov. 65 „160-ka“ patril medzi zdroje infor-

62 Tamže, balík č. 88, Činnost E. A. Grantha v Praze, hlášení. 25. 11. 1945.
63 Tamže, balík č. 88, Politická zpráva z Finska – zaslání. 5. 12. 1945.
64 Tlačová agentúra, stojaca počas 2. svetovej vojny pod značným vplyvom Berlína. V decembri 
1944 švédske úrady zatkli bývalého (funkciu už nevykonával viac než rok) šéfa agentúry Johna Ale-
xandra Lonnegrena pre podozrenie zo špionáže v prospech Nemecka. Informácie sa mali týkať nór-
skych utečencov vo Švédsku. The Spokesman Review, 24. 12. 1944, s. 3, Swedes Jail Spy. 
Dostupné na: http://news.google.com/newspapers?nid=1314 & dat=19441224 & id=ScpYAAA-
AIBAJ & sjid=g-QDAAAAIBAJ & pg=2693,2889355 (prístup 22. 1. 2015).
65 ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, balík č. 88, Korespondent STB Harald Dikman, 
upozornění. 30. 10. 1945.

http://news.google.com/newspapers?nid=1314&dat=19441224&id=ScpYAAAAIBAJ&sjid=g-QDAAAAIBAJ&pg=2693,2889355
http://news.google.com/newspapers?nid=1314&dat=19441224&id=ScpYAAAAIBAJ&sjid=g-QDAAAAIBAJ&pg=2693,2889355
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mácií o Fínsku, informoval aj o ďalších dôležitých otázkach fínskeho politického, vojen-
ského a hospodárskeho diania.

Atašé informácie, samozrejme, nevyhľadával len z vlastnej iniciatívy a podľa vlastného 
uváženia. Veľká časť jeho agendy spočívala v hľadaní odpovedí a reagovaní na konkrétne 
dopyty a pokyny z Prahy a každý mesiac mal spracúvať súhrn správ o dôležitých vojen-
ských a politických udalostiach v danej krajine, pričom prvé takéto správy mala povojnová 
spravodajská služba československej armády od svojich deklarovaných zástupcov dostať 
k 5. septembru 1945 (v odpovedi datovanej v polovici októbra 1945 Čáslavka uvádzal, že 
to z technických príčin nie je možné a prvú správu podá až k 5. 12. 1945).66 Napríklad kon-
com septembra žiadal prednosta 2. oddelenia hlavného štábu pplk. Rašla o overenie správy 
o vstupe viac než 4 200 dánskych dobrovoľníkov do britskej armády a o ich zamýšľanom 
využití. Začiatkom roka 1946 dostal Čáslavka za úlohu zistiť, čo sa stalo s tzv. spravodaj-
ským fondom (približne 500 000 švédskych korún na dvoch vkladných knižkách),67 ktorý 
bol vo Švédsku uložený pred okupáciou Čiech Nemeckom v marci 1939. V odpovedi sa 
jeho nadriadení dozvedeli, že peniaze boli na švédsky nátlak vydané Nemcom a že celá vec 
už bola dokladovaná bývalým vyslancom v Štokholme Dr. Vladimírom Kučerom, pričom 
dokumenty z preverovania tejto záležitosti z roku 1944 sa nachádzali na Ministerstve zahra-
ničných vecí. Záverom svojej odpovede navrhol dôrazne si od Švédov tieto prostriedky 
nárokovať, pričom mali byť kompenzované zo zabaveného nemeckého majetku. Koncom 
marca 1946 podal k veci ešte jedno hlásenie, v ktorom je zaujímavá už prvá veta: „Hlásím, 
že se mému informátorovi u zdejší legace podařilo nalézti v soukromném archivu opis dopi-
su dra Kučery vyslanci Smutnému ze dne 9. září 1939, kde se dr. Kučera zmiňuje také 
o zpravodajských penězích.“68 Dokument je zaujímavý nielen pre samotný osud pol milióna 
švédskych korún, ktoré boli po roku 1936 uložené vo viacerých švédskych bankách a o kto-
rých vďaka indiskrétnosti diplomatov vedeli všetci členovia ambasády, vrátane zriadenca 
a manželiek diplomatov. Dokumentuje tiež v tej dobe pomerne rozšírenú prax budovania 
informačných sietí v rámci ambasád. Medzi ďalšími úlohami spomeňme preverenie inzerá-
tu istého nórskeho obchodníka s kožušinami, ktorý sa týmto spôsobom pokúšal nadviazať 
obchodné spojenie s Československom.

Zo zachovanej dokumentácie sa zdá, že otázky z Prahy Čáslavka zvyčajne uspokojivo 
zodpovedal, obvykle jednak cestou oficiálneho informovania sa o veci, ale tiež prostredníc-
tvom svojich informátorov. Tých v prípade potreby vysielal, resp. pri príležitosti ich cesty 
do danej oblasti žiadal o pomoc pri získavaní relevantných informácií. Tak napríklad v prí-
pade v predchádzajúcom odseku spomenutých Dánov podal hlásenie v januári 1946, na 
základe správ informátora č. 199.69 V niektorých prípadoch boli informácie pomerne 
všeobecné, doplnené sľubom doplnenia poznatkov neskôr. Za takúto všeobecnú a infor-
mačne slabú sa dá napríklad považovať správa o švédskych spravodajských službách, spra-
covaná na základe požiadavky z Prahy.70 Po prvotnej správe pokračoval v získavaní poznat-

66 Tamže, balík č. 88, Zprávy od voj. zahraničních orgánů. 3. 8. 1945, odpoveď zo dňa 17. 10. 1945.
67 Tamže, balík č. 88, Hotovost uložená před 15. 3. 1939 u čs. vyslanectví v Stockholmu, hlášení. 
20. 3. 1946. Záležitosť sa spomína aj v citovanej literatúre.
68 Tamže, balík č. 88, Hotovost uložená před 15. 3. 1939 u čs. vyslanectví v Stockholmu, hlášení. 
30. 3. 1946.
69 Tamže, balík č. 88, Dánové v britské armádě a spojeneckém okupačním vojsku, hlášení. 12. 1. 1946.
70 Tamže, balík č. 88, Zpravodajská služba západních mocností – zjištění. 8. 11. 1945 a odpoveď 
z 10. 1. 1946.
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kov v tomto smere, čoho prejavom bolo zaslanie pečiatky a pečate zahraničnej skupiny 2. 
oddelenia švédskeho hlavného štábu. Za prekročenie hranice obvyklého – t.j. nezbieranie 
informácií proti hostiteľskej krajine – by sa dali považovať aktivity informátora 181, ktorý 
ešte počas vojny Čáslavkovi odovzdal viaceré chemické preparáty a recepty.71 

Na tomto mieste spomeniem pre zaujímavosť aj ďalšiu úlohu, o ktorú Čáslavku po-
žiadali ešte kým vykonával funkciu exponovaného spravodajského dôstojníka v Švédsku 
a v ktorej pokračoval aj po ustanovení za atašé: išlo jednak o zistenie, či neboli do Nórska 
zavlečené nejaké československé archiválie a jednak získavanie vojensko-historickej od-
bornej literatúry či prednášok z vojenských škôl o práve skončenej vojne, zvlášť  
o operáciách v Severnom mori. Všetky požadované informácie a dokumenty boli užitočné 
a potrebné pre Vojenský historický ústav, ktorému tým mali pomáhať napĺňať jeho základ-
né úlohy.72 Informoval tiež o pomoci Švédskeho Červeného kríža československým deťom 
z detských domovov (Březolupy a Bojnice) a o mnohých ďalších podujatiach. V jednom 
prípade dokonca upozornil na istú švédsku občianku, ktorá v tom čase ako pracovníčka 
Švédskeho Červeného kríža cestovala do Bratislavy, Prahy a Berlína a ktorú podozrieval 
z uskutočňovania spravodajských úloh v prospech švédskeho Hlavného štábu, resp. Minis-
terstva zahraničných vecí.

Niektoré Čáslavkove hlásenia sa zrejme v novej situácii v Československu nestretli s po-
chopením nadriadených. Tu treba spomenúť hlásenie o skupine 30 československých obča-
nov z Podkarpatskej Rusi, ktorí zo Švédska repatriovali do ZSSR. Po ich odchode sa rozší-
rili správy, že boli po príchode do Sovietskeho zväzu v okolí Leningradu zadržaní a museli 
nastúpiť na nútené práce. To malo vplyv na tých, čo sa ešte nachádzali na severe Európy: 
„Nemůžeme se tudíž pozastavovati nad tím, že nikdo z Podkarpatorusů, býv. čs. státních 
občanů, se nechce vracet na Podkarpatskou Rus a že optují pro Československo, resp. vyč-
kávají odsunu do Palestiny, Anglie a Ameriky.“73 Viaceré zaujímavé informácie získal z už 
spomínaného archívu nemeckého diplomatického zastúpenia, ktorý Švédi zabavili a prístup 
ku ktorému si vynútili veľmoci. Tu sa napríklad nachádzali dokumenty, týkajúce sa Nemca-
mi zabavených židovských briliantov z Protektorátu, ktoré počas vojny predávali cez Švéd-
sko a Švajčiarsko. O tejto veci podal správu aj informátor ukrytý pod číslom 161.74

Medzi obvyklé povinnosti vojenských atašé patrí aj zúčastňovať sa na podujatiach, or-
ganizovaných armádou hostiteľskej krajiny. Okrem návštev zbrojoviek, jednotiek a podob-
ne k tomu patria aj návštevy manévrov. Čáslavka dostal vo februári 1946 ponuku zúčastniť 
sa švédskych zimných manévrov, ktoré sa konali v prvej polovici marca. Vojenskí atašé si 
mohli vybrať sledovanie manévrov na piatich armádnych úsekoch, účasť na manévroch 

71 Tamže, balík č. 88, Chemické preparáty, předložení. 5. 12. 1945.
72 Tamže, balík č. 88, Studijní prameny mimo ČSR, vyžádání. 27. 4. 1945. Čáslavka v januári 1946 
navštívil švédsky VHÚ, kde ho sprevádzal šéf inštitúcie plk. Ribing, ktorý mu v neformálnom rozho-
vore povedal, že jeho úrad spracoval 20 zväzkové dielo, zaoberajúce sa prípravami švédskej armády 
na vojnu, dielo, ktoré však zatiaľ pripravili pre internú potrebu. Čáslavkovi odovzdal niekoľko kusov 
knihy o bitke pri Jankove. Tamže, Návšteva švédskeho VHÚ, hlášení. 26. 1. 1946.
73 Tamže, balík č. 88, Podkarpatorusové, býv. čs. státní příslušníci, zadržení transportu v Rusku, 
hlášení. 25. 1. 1946.
74 „161-ka: je to můj nový informátor v Malmö. Jde o velmi inteligentího a průbojného žurnalistu, 
přítele Československa. Jména nových informátorů a agentů zdelím Vám osobně při příští služební 
návštevě.“ Tamže, balík č. 88, Prodej čs. briliantů vo Švédsku, zpráva. 23. 10. 1945. Tamže, Prodej čs. 
briliantů vo Švédsku, hlášení. 24. 10. 1945.



VOJENSKÁ HISTÓRIA

77

šiesteho úseku nebola diplomatom povolená. Čáslavka sa rozhodol pre účasť na 2. armád-
nom úseku (1., 3. a 5. poznal). Pre zaujímavosť dodávam, že predpokladom účasti bolo 
absolvovanie týždenného opakovacieho lyžiarskeho kurzu, ktorý pre vojenských diploma-
tov zorganizoval gen. Kellgren.75 V správe o manévroch, ktoré sa uskutočnili za 30-stupňo-
vých mrazov a v pomerne hlbokom snehu (40 – 80 cm), Čáslavka (absolvoval ich na ly-
žiach) oceňoval pohyblivosť, húževnatosť a dobré orientačné schopnosti švédskej pechoty 
(taktiež na lyžiach), všimol si tiež zmätené situácie (zajatie celých rôt a štábov), sčasti 
spôsobené komplikovaným terénom (ťažký a zalesnený), nie dokonalé manévrovanie tan-
kov (vychádzali počas pochodu i počas simulovania bojovej akcie na odkryté a vyvýšené 
miesta) a smrteľné havárie v letectve. Správa sa podrobne zaoberá výzbrojou a výstrojom 
švédskeho vojska a priniesla množstvo ďalších relevantných informácií. V celkovom hod-
notení jednak oceňuje presnosť a dobrý výcvik švédskej armády, na druhej strane si všimol 
slabšiu disciplínu, lajdáctvo a pohodlnosť švédskych vojakov, spôsobenú podľa jeho názoru 
dlhotrvajúcim mierom v krajine76 (posledným vojenským konfliktom bola tzv. nórska kam-
paň z roku 1814).

Záverom by som spomenul aj zopár menej tradičných či jednorázových úloh. Vojenský 
atašé napríklad vypočúval československého občana, ktorý slúžil v nemeckej armáde a za 
pomoci svojej snúbenice z Nórska zbehol v roku 1944 do susedného Švédska. Z titulu svojej 
funkcie centrálu informoval o rokovaní predstaviteľov Škodovky o predaji 1 500 granátov 
pre švédske pobrežné delostrelectvo – Švédi v priebehu vojny kúpili od Nemcov 9 kanónov 
kalibra 21 cm a viaceré z nich boli umiestnené do pobrežných batérií.77 Vyskytli sa aj kurióz-
nejšie prípady. Čáslavka napríklad na základe dopytu svojho kolegu z USA intervenoval vo 
veci získania informácií o snúbenici istého kapitána americkej armády. Táto žena, ktorá strá-
vila niekoľko rokov v nemeckých väzniciach, sa mala nachádzať vo väznici v Brne.

Medzi posledné úlohy československého vojenského atašé vo Švédsku patrilo získanie 
informácií o zajatcoch lužickosrbskej národnosti, ktorí mali byť ešte začiatkom roka 1946 
držaní v zajateckých táboroch. Podľa pokynu šéfa vojenskej tajnej služby plk. gšt. Karla 
Hanusa sa v tom čase uvažovalo, že Československo by mohlo byť Spojeneckou kontrol-
nou komisiou v Berlíne poverené ochranou a repatriáciou týchto ľudí. Z Prahy Čáslavkovi 
preto poslali zoznamy týchto osôb (neúplné) s tým, že má posúdiť ich upotrebiteľnosť a zis-
tiť postoj úradov k otázke ich prepustenia.78 Čáslavka sa následne s touto požiadavkou ob-
rátil aj na československé ambasády v Oslo a Kodani – keďže zoznamy sa týkali len Nórska 
a Dánska – zrejme bez vlastného konania, s tým, že z dôvodu očakávaného zrušenia jeho 
úradu majú informácie zaslať priamo na 2. oddelenie hlavného štábu.

V lete 1946 prišlo napokon k už spomínanej likvidácii úradu. Čáslavka vo svojom po-
slednom oficiálnom prípise zo dňa 6. júna 1946 ešte navrhol udelenie viacerých vyzname-
naní. Išlo jednak o československých občanov aktívne zapojených do odboja, ale aj o repre-

75 Tamže, balík č. 88, Účast na švédskych manévrech v prostoru Stugun, hlášení. 23. 2. 1946.
76 Tamže, balík č. 88, Relace o švédskych zimních manévrech v prostoru Oestersund-Bispgar-
ten-Solleftea ve dnech 12. - 15. března 1946.
77 Tamže, balík č. 88, Uzavření dodávky, munice pro Švédsko, hlášení. 15. 1. 1946. Dodajme, že 
v priebehu 2. svetovej vojny Švédsko, obávajúce sa útoku zo strany Nemecka či Sovietskeho zväzu, 
vybudovalo na svojom južnom pobreží 500 km dlhú líniu opevnení nazvanú Skånelinjen, prezývanú 
aj Per Albinova línia, podľa premiéra Pera Albina Hanssona (1885 – 1946).
78 Tamže, balík č. 88, Lužičtí Srbové – propuštění ze zajateckých a koncentračních táborů. 
12. 3. 1946.
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zentantov spojeneckých služieb či úradov, ktorí pomáhali pri zbieraní či posielaní informá-
cií, peňazí a podobne, ale vykonali aj iné činy v prospech Československa (napríklad Dr. 
Schütz a Dr. Svendson, ktorí sa angažovali na poli sociálnej pomoci utečencom z koncen-
tračných táborov).79

Ani ukončenie Čáslavkovho pôsobenia v Štokholme sa nezaobišlo bez komplikácií, 
spôsobených okrem iného rýchlosťou likvidácie postu. Prvé oznámenie o likvidácii úradu 
dostal v druhej polovici apríla 1946, oficiálny výnos nemal k dispozícii ešte ani 4 dni pred 
odletom do Prahy. Atašé žiadal o predĺženie lehoty likvidácie úradu, najmä s ohľadom na 
praktickú a finančnú stránku veci: „… likvidace takového úřadu a rodinné domácnosti, ne-
hledě na velké společenské povinnosti, nedá se prováděti za jeden měsíc a rozhodně ne 
k prvnímu v měsíci, kdy nejsou prostě peníze. Taková likvidace se má prováděti k 15. neb 
poslednímu druhého měsíce, aby si dotyčný mohl vyplatiti gáži, neboť likvidace domácnos-
ti stojí vždyci nejméně jednu celou měsíční gáži.- K Vaši informaci a pro příští Vaši praxi 
hlásím, že Zamini dává na požádání nejméne dvouměsiční odklad a to i pouhému sluhovi 
legace.“80 Nakoniec však zo Štokholmu odletel 27. mája, aby sa podľa rozkazu 1. júna hlá-
sil v Prahe. Predtým absolvoval ešte spoločenské návštevy u predstaviteľov švédskej armá-
dy a minister obrany Allan Vougt mu udelil Rád meča 2. triedy.81 

Aj pri likvidácii úradu sa prejavilo zlé finančné zabezpečenie, ktoré úrad českosloven-
ského vojenského atašé v Štokholme trápilo počas celej existencie a ktoré Čáslavka v záve-
rečnom vyúčtovaní opätovne kritizoval, ešte ostrejšie než v minulosti. Trpko podotkol, že 
za vojenského atašé bol zrejme ako jediný československý vojenský atašé v dejinách vyme-
novaný bez akéhokoľvek vybavenia, pričom: „Poměry zde vypsal jsem Vám již několikráte 
a to zdela úpřimně, ale nikdy jste je njepochopili. Vypsal jsem Vám také, jak to je u jiných 
vojenských attaché zde, že tito mají většinou byty placeny, že jejich gáže i representační 
příspěvky jsou mnohem větší atd. Já, jsa si vědom těžké situace domova, nikdy jsem nežádal 
o něco zbytečného…“82 Pritom najväčšie Čáslavkovo rozladenie spôsobilo oznámenie Pra-
hy, že 5 000 švédskych korún, ktoré dostal vyplatené ako ekvipačný príspevok, sa nedá 
prekvalifikovať na služobné výdavky tak, ako ich minul. Zdôvodňoval to jednak už uvede-
ným menovaním bez akéhokoľvek vybavenia (na čo Prahu opakovane upozorňoval), ale 
tiež zlým vymeraním reprezentačného príspevku (na reprezentačné účely musel každý me-
siac prispievať sumou 300 – 400 švédskych korún z vlastnej gáže), znížením gáže o niekoľ-
ko stoviek švédskych korún od novembra 1945 a nepriznaním žiadneho iného príspevku. 
Nasledoval apel na nadriadených: „Jako čs. attaché nastoupil jsem zde, v nejdražší zemi 
světa, v zemi, kde jen řádou reprezentací – i když jen střídmou – se může prorážet a nava-
zovat, ze všemi právy a povinnostmi. Tyto povinnosti zde byly veliké a odpovědné, větší 
a odpovědnější než v mnohých jiných státech. Ale všeho toho zhostil jsem se zde – jak budu 
dokumentovat – jistě velmi dobře. Jesliže nebylo zde třeba reprezentce, pak mě to mělo býti 
řečeno. Ale Vy sami víte a musíte mi to přiznat, že návštěvy se oplácet musí, že ve Švédsku 

79 Tamže, balík č. 88, Návrh na vyznamenání. 6. 6. 1946.
80 Tamže, balík č. 88, Vyúčtování za květen 1946, předložení. 6. 6. 1946.
81 Pre zaujímavosť dodávam, že išlo už o druhé ocenenie Čáslavku. 18. januára 1946 dostal spolu 
s vyslancom E. Táborským a trénerom československých hokejistov aj čestný diplom Švédskeho zvä-
zu ľadového hokeja.
82 Tamže, balík č. 88, Vojenský attaché ČSR, Stockholm, přezkoušení zpravodajského paušlu. 
2. 5. 1946.
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jedině pozváním se dá řádně navazovat, zpravodajsky pronikat atd. Event. neoplacením 
návštěvy byl bych zde býval úplně znemožněn. To je, prosím, Švédsko, jehož poměry nebyly 
dosud Vámi řádně pochopeny a na které já doplácím od srpna 1945 do dnešního dne.“83 
Zdá sa však, že Čáslavkove apely na pochopenie situácie v zahraničí napokon padli na 
úrodnú pôdu. Svedčí o tom fakt, že sa po návrate do Prahy v roku 1946 stal prednostom 
zahraničnej skupiny 2. oddelenia hlavného štábu MNO.84

Predkladaná case-study približuje krátke, trištvrte ročné pôsobenie Aloisa Čáslavku na 
poste československého vojenského atašé v Štokholme, ktoré nadviazalo na jeho činnosť vo 
funkcii exponovaného spravodajského dôstojníka v metropole Švédska. Svoju činnosť vy-
konával v ťažkých pomeroch, za mimoriadne ťažkých materiálnych podmienok a v podsta-
te za nezáujmu Prahy. Prvoradým problémom, na ktorý poukazuje veľká časť zachovanej 
korešpondencie, sú neustále finančné problémy. Tie boli, nepochybne, spôsobené zlou po-
vojnovou hospodárskou situáciou Československa a pochopiteľným okresávaním výdav-
kov na armádu. Nedostatok financií však nemôže maskovať aj istú nekoncepčnosť vo vede-
ní 2. oddelenia hlavného štábu československej brannej moci v tomto období. Tá sa dá vy-
svetliť jednak pôsobením pplk. Antona Rašlu na tomto poste. Rašla dovtedy nemal skúse-
nosti potrebné pre riadenie služby tohto typu na medzinárodnej aréne a dostatočný rozhľad, 
ale zrejme ani ambíciu pre dlhodobé pôsobenie na tomto poste, resp. sa rozhodol post opus-
tiť v súvislosti s „konkurenčným bojom“ so šéfom Obranného spravodajstva Bedřichom 
Reicinom a angažovaním sa na politickej scéne a vojenskej justícii. Obmedzovanie pôsobe-
nia vojenskej spravodajskej služby na severe Európy môžeme vnímať aj ako prejav nekon-
cepčnosti jej práce, pretože Škandinávia patrila k tradičným pôsobiskám tajných služieb 
európskych štátov, ktoré sa aj odtiaľ snažili získavať správy o Nemecku. A práve získavanie 
informácií z Nemecka bolo prioritou aj pre povojnové Československo. Tu je však možné 
vziať do úvahy aj skutočnosť, že v povojnových rokoch sa dali špeciálne operácie ľahko 
uskutočňovať priamo na nemeckom území, a práve toto mohol byť dôvod na razantné zní-
ženie zdrojov prúdiacich na sever Európy. Za úvahu tiež stojí vziať do úvahy fakt, že v pr-
vých povojnových rokoch si obe československé zahraničné spravodajské služby de facto 
len vytvárali nové koncepcie práce (resp. upravovali staré) a prispôsobovali sa novej geo-
politickej situácii a vnútropolitickej realite štátu. Okrem toho záujem štátu, resp. na vnútor-
nej scéne čoraz dominantnejšej komunistickej strany, smeroval k využívaniu tajných slu-
žieb na domácej scéne a nie až tak na zber informácií v zahraničí. Tomu by nasvedčoval aj 
prípad Čáslavku, nakoľko v zachovanej dokumentácii nie je ani stopy po systematickej in-
štruktáži v Prahe či komplexnom zadávaní úloh či cieľov, v korešpondencii nenájdeme po 
nejakých všeobecných líniách práce ani zmienky. To mohlo, samozrejme, byť spôsobené aj 
tým, že išlo o človeka s dostatočnými skúsenosťami, ktorý vedel, o čo sa má zaujímať a čo 
sa od neho očakáva. Ani to však nie je ospravedlnením pre neexistenciu riadneho inštruo-
vania, ktoré aj samotné dokumenty predpokladajú. Sever Európy však v rokoch bez-
prostredne po skončení vojny nepatril medzi československé priority, oveľa dôležitejším 
operačným priestorom diplomacie a tajných služieb sa stával až po tom, čo studená vojna 
„vypukla“ naplno.

83 Tamže, balík č. 88, Vojenský attaché ČSR, Stockholm, přezkoušení zpravodajského paušlu. 
2. 5. 1946.
84 ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, ref. 3, s. 229.
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M. MEDVECKÝ: DER ÜBERFLÜSSIGE DIPLOMAT. TÄTIGKEIT DES TSCHECHO-
SLOWAKISCHEN MILITÄRATTACHÉS ALOIS ČÁSLAVKA IN STOCKHOLM NACH 
DEM ZWEITEN WELTKRIEG

Die vorliegende Fallstudie beleuchtet die relativ kurze, dreijährige Tätigkeit von Alois Čáslavka 
auf dem Posten des tschechoslowakischen Militärattachés in Stockholm, die auf seine vorherige Ar-
beit als exponierter Nachrichtenoffizier in der Hauptstadt Schwedens anknüpfte. Seine Tätigkeit war 
im Wesentlichen gekennzeichnet von den komplizierten Verhältnissen der damaligen Zeit, von den 
materiellen Unzulänglichkeiten und zu guter Letzt dem mangelnden Interesse Prags, das wahrschein-
lich in dem ungeklärten Konzept betreffend Aufgabenbereich des Attachés in Skandinavien ihren 
Ursprung hatte. Das Wirken Čáslavkas war begleitet von dem steten Mangel an ausreichenden finan-
ziellen Quellen für seine Aufgaben und von Problemen technischer Art. Dementsprechend waren auf 
die Ergebnisse seiner Tätigkeit relativ bescheiden. Andererseits bewegte sich Čáslavka in einem für 
ihn keineswegs unbekanntem Umfeld – bereits im April 1944 hatte er seine Tätigkeit als exponierter 
Nachrichtenoffizier in Stockholm aufgenommen. In seiner Rolle als Militärattaché erwarb er Informa-
tionen vor allem aus gedruckten Medien und offenen Quellen, aber auch anhand offizieller Kontakte 
und nicht zuletzt mittels eines von ihm erbauten Informationsnetzes. Die von Čáslavka verfassten 
Berichte und Meldungen betrafen sowohl die militärisch-politischen Verhältnisse in Skandinavien 
und das internationale Geschehen, als auch die Aktivitäten der Sudetendeutschen im Norden Europas. 
Er nahm ebenfalls teil an den Verhandlungen über den Verkauf an Kriegsmaterial. Der präsentierte 
Beitrag bietet einen interessanten Einblick in die Transformation der nachrichtendienstlichen und di-
plomatischen Tätigkeit der Tschechoslowakei im Norden Europas in der Zeit unmittelbar nach dem 
Zweiten Weltkrieg.
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K NIEKTORÝM ASPEKTOM  
ARABSKO-IZRAELSKEJ VOJNY V OKTÓBRI 1973*

KAROL R. SORBY

SORBY, K. R. Some aspects of the October 1973 Arab-Israeli War. Vojenská 
história, 1, 19, 2015, pp 81-98, Bratislava.
Perhaps the most important international legacy of the October War was the 
changing nature of third-party diplomacy in the Arab-Israeli conflict and the rise 
of the United States as the principal and indispensable intermediary in the 
ensuing peace process. The 1967 Six Day War turned the conflict into an arena 
of superpower competition by proxy, with the USA supporting pro-Western 
countries such as Israel and Jordan, whilst the “radical” regimes of Egypt and 
Syria were backed by the USSR. The October War changed irrevocably 
environment of multi-party mediation where the UN played a role in Arab-
Israeli diplomacy. By the end of the war the USA emerged as the ubiquitous 
intermediary in the conflict, a position which it retains to this day. This 
transformation is solely attributed to Henry Kissinger’s grand strategy during 
the war, which was designed, firstly to enable Israel to win the war whilst 
preventing another humiliating defeat on the battlefield for the Arabs. 
Kissinger’s directing of American foreign policy during the war also aimed at 
alleviating the threat of a lasting Arab oil embargo by creating the conditions for 
Arab-Israeli negotiations after the war, and the relegating of the Soviets to the 
sidelines of Middle East diplomacy by making the USA the only acceptable 
mediator to both Israelis and Arabs.
Military History. Middle East. October 1973 Arab-Israeli War.

* * *

Príčiny vojny v októbri 1973 (známej aj ako jomkippurská vojna alebo ramadánska 
vojna) priamo súvisia s vojenskými a diplomatickými (rezolúcia BR OSN 242/67) výsled-
kami šesťdňovej vojny v júni 1967. Šesťdňová vojna sa všeobecne označuje za medzník 
v priebehu arabsko-izraelského konfliktu. Izraelská okupácia arabského územia, šírenie 
palestínskeho vlasteneckého uvedomenia a internacionalizácia konfliktu sú často spomína-
né ako trvalé pozostatky tejto vojny. Často sa nekorektne uvádza, že v roku 1973 Arabi 
napadli Izrael, ale tak Egypťania, ako aj Sýrčania zaútočili na izraelské jednotky iba na 

* Štúdia bola vypracovaná v Ústave orientalistiky SAV v rámci grantového projektu VEGA 
2/0107/15.
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vlastnom okupovanom území. Rozsiahla literatúra zaoberajúca sa vojnou v roku 1973 sa 
sústreďuje väčšinou na vojensko-strategické stránky, ako je zlyhanie izraelskej rozviedky, 
ktorá nedokázala včas odhaliť úmysly nepriateľa, prekvapujúci a koordinovaný útok 
egyptských a sýrskych jednotiek na izraelské pozície na vlastnom okupovanom území ale-
bo na mohutný americký vzdušný most, ktorý nielen nahradil Izraelu všetky materiálne 
straty, ale výrazne doplnil jeho arzenál. Mnohé hodnotenia izraelských odborníkov sa tý-
kajú spoločensko-politických dôsledkov vojny na izraelskú spoločnosť a rozčarovanie ve-
rejnosti z vlastnej armády a politického vedenia. Na egyptskej strane sa mnohí zamýšľali 
nad prekvapivou zmenou vojnového úsilia, keď po rýchlom, skvelo zvládnutom prekonaní 
Bar-Levovej línie na východnej strane Suezského prieplavu, boli na prezidentov pokyn 
postupujúce jednotky zastavené v dôležitej fáze rozvíjania úspešného útoku. Toto obdobie 
nečinnosti využil Izrael na dokončenie mobilizácie, nahradenie obrovských materiálnych 
strát a prechod do protiofenzívy. Keď sa jednej izraelskej brigáde podarilo využiť medzeru 
medzi egyptskými jednotkami druhej a tretej poľnej armády na Sinaji, prepraviť sa na 
druhú stranu prieplavu a vytvoriť tam predmostie, nastala otvorená roztržka medzi prezi-
dentom ako najvyšším veliteľom a náčelníkom generálneho štábu generálporučíkom Sac-

daddīnom aš-Šādlīm. NGŠ chcel predmostie okamžite zlikvidovať, kým prezident – sledu-
júci širšie ciele – mu nevenoval náležitú pozornosť, čo malo neblahé následky. Spor sa 
skončil odvolaním NGŠ.

* * *

Zvyšujúce sa napätie medzi Egyptom a Izraelom v oblasti Suezského prieplavu po júno-
vej vojne 1967 vyústilo 8. marca 1969 do tzv. „vojny na vyčerpanie“.1 V období od januára 
1969 do augusta 1970 prešla blízkovýchodná politika Nixonovej administratívy dvoma eta-
pami. Počas prvého roka (prvá etapa) vládol konsenzus, že vedenie rokovaní so Sovietskym 
zväzom o urovnaní arabsko-izraelského konfliktu sa má odohrávať v réžii Štátneho depart-
mentu. Ako súčasť tejto politiky administratíva prijala zdržanlivú politiku pri uzatváraní 
nových dohôd o dodávkach zbraní Izraelu.2 V snahe zmierniť následky bojov, USA a ZSSR 
iniciovali 3. apríla 1969 tzv. rozhovory dvoch veľmocí, rad stretnutí, ku ktorým sa občas 
pripojili Veľká Británia a Francúzsko. Tieto rokovania sa v konečnom dôsledku skončili 
neúspešne najmä preto, lebo USA prevzali argumentačnú pozíciu Izraela, zatiaľ čo ZSSR 
obhajoval stanovisko Egypta k relevantnej rezolúcii BR 242.3 

Vojna na vyčerpanie viedla k jednostrannej americkej mierovej iniciatíve označenej ako 
Rogersov plán. V prejave prednesenom vo Washingtone 9. decembra 1969 vtedajší minister 
zahraničných vecí USA William Rogers načrtol návrh vyváženého prístupu k mieru na Blíz-
kom východe. Vyhlásenie odrážalo zmenu v postoji, keďže neuprednostňovalo žiadnu stra-
nu a zásadne sa postavilo za stiahnutie Izraela z okupovaných území. „Akékoľvek zmeny 
v predtým existujúcich hraniciach, nesmú odrážať váhu dobytia a musia brať do úvahy iba 

1 SORBY, Karol. „Ukončenie vojny na vyčerpanie – Rogersov mierový plán“. In Almanach, roč. 
VI., č. 2/2011, s. 5-24. ISSN 1337-0715.
2 Vystúpenie prezidenta Nixona, 20. Júla 1970. In New York Times, 21 July 1970.
3 TAYLOR, Alan R. „The United States and the Middle East“. In ISMAEL, Tareq Y. International 
Relations of the Contemporary Middle East. New York : Syracuse University Press, 1986, s. 149. 
ISBN 0-8156-2382-8.
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nepodstatné úpravy slúžiace obojstrannej bezpečnosti.“4 Rogersov plán sa však ukázal ako 
prechodný posun dôrazu vo Washingtone a nikdy sa nestal hlavným prvkom americkej blíz-
kovýchodnej politiky. Jeho jediným konkrétnym výsledkom bolo ukončenie „vojny na vy-
čerpanie“ 7. augusta 1970.

Druhá etapa americkej politiky voči Blízkemu východu sa začala po odmietnutí Roger-
sovho plánu Izraelom a po zintenzívnení sovietskej angažovanosti v Egypte začiatkom roka 
1970. Tento posun v politike bol výsledkom tak vývoja na Blízkom východe, ako aj zvyšu-
júceho sa vplyvu Henryho Kissingera, ktorý kriticky hodnotil Rogersovo riadenie blízkový-
chodnej diplomacie.5 V rámci americkej politiky sa križovali dve odlišné koncepcie. Prvá 
vnímala Blízky východ ako problém globálnej politiky a jej prívržencami boli najmä Ri-
chard Nixon a Henry Kissinger. Tento pohľad zdôrazňoval nebezpečenstvo konfrontácie 
superveľmocí a potrebu americko-sovietskych rokovaní. Druhá koncepcia sa sústreďovala 
skôr na regionálne súvislosti než na globálne. Poukazovala na to, že postavenie USA na 
Blízkom východe slabne a chýbajúca mierová dohoda medzi znepriatelenými stranami ne-
vyhnutne vedie k tomu, že sa situácia v regióne radikalizuje.

Nová fáza arabsko-izraelského konfliktu sa začala krátko po tom ako vstúpila do plat-
nosti dohoda o prímerí. Prímerie paradoxne uvoľnilo sily, ktoré rýchlo podkopali vyhliadky 
na mierové rozhovory a namiesto toho vyvolali krízu, ktorá znamenala nebezpečenstvo pre 
Nixonovu administratívu.6 Počas jesene 1970 prezident Richard Nixon a jeho poradca pre 
národnú bezpečnosť Henry Kissinger sa čoraz intenzívnejšie zaoberali krízou na Blízkom 
východe. Osobitne sa zaujímali o sovietske zámery, preto v ich úvahách prevládali americ-
ko-sovietske vzťahy. Výsledkom bolo nové definovanie problémov Blízkeho východu a re-
vidované chápanie politického vývoja v regióne, v ktorom sa americko-izraelské vzťahy 
ukazovali ako možný kľúč na oslabovanie sovietskeho vplyvu v arabskom svete.7 Najmä 
smrť egyptského prezidenta Džamāla cAbdannāṣira (28. septembra 1970) dávala perspektí-
vu miernejšej egyptskej zahraničnej politiky. Táto predstava sa ukázala v mnohých smeroch 
chybná, ale takmer tri roky slúžila na odôvodňovanie americkej politiky zameranej v prvom 
rade na oslabovanie sovietskeho vplyvu v Egypte, hlavne rozsiahlymi dodávkami americ-
kých zbraní do Izraela. Vo Washingtone pri Rade národnej bezpečnosti bola vytvorená 
zvláštna komisia na vysokej úrovni nazvaná Washington Special Action Group (WSAG), 
ktorú v krízových obdobiach zvolával a riadil Henry Kissinger, aby sa zaoberala blízkový-
chodným problémom.8 

Muḥammad Anwar as-Sādāt ako člen hnutia Slobodných dôstojníkov strávil takmer 
dvadsať rokov vo vysokých funkciách v tieni Džamāla cAbdannāṣira. Keď bol 15. októbra 
1970 zvolený za prezidenta, pred parlamentom vyhlásil, že bude dôsledne pokračovať v lí-

4 Department of State. The Quest for Peace: Principal United States Public Statements and Related 
Documents on the Arab-Israeli Peace Process, 1967 – 1983. Washington, D.C.: Government Printing 
Office, 1984, s. 23-29.
5 QUANDT, William B. Peace Process. American Diplomacy and the Arab-Israeli Conflict since 
1967. (Revised edition). Washington : The Brookings Institution, 2001, s. 74-75. ISBN 0-520-22515-5.
6 Išlo o tzv „vojnu na vyčerpanie“. In Sorby, Karol. Egypt a Izrael: Vojna na vyčerpanie, 1968 – 
1970. In Vojenská história, 2012, č. 3, s. 36-54. ISSN 1335-3314.
7 KISSINGER, Henry. Crisis. The Anatomy of Two Major Foreign Policy Crises. New York : Si-
mon & Schuster, 2003, s. 417. ISBN 0-7432-4910-0.
8 QUANDT, ref. 5, s. 77.
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nii svojho predchodcu.9 Toto predsavzatie však malo len obmedzenú platnosť. Zápas o cha-
rakter egyptského štátu po smrti Džamāla cAbdannāṣira sa naplno rozhorel na jar 1971. 
V priebehu troch týždňov boli vedúci predstavitelia „ľavicovej“ opozície označení za „mo-
censké centrá“, zbavení funkcií a 15. mája 1971 Anwar as-Sādāt ukončil čistku, ktorú vzne-
šene nazval „opravnou revolúciou“. Išlo v podstate o štátny prevrat, v rámci ktorého všetci 
jeho potenciálni oponenti skončili vo väzení.10 Jeho hlavnou úlohou sa stalo riešenie dôsled-
kov júnovej vojny, keďže medzi arabskými štátmi a Izraelom bolo iba prímerie dosiahnuté 
na základe Rogersovho plánu z augusta 1970. Problémom zostávala armáda, ktorá mala 
jediný cieľ: vojnu na odstránenie následkov nepriateľskej agresie.

Aj keď to Anwar as-Sādāt nikdy nepovedal verejne, bol presvedčený, že Džamāl cAbdan-
nāṣir urobil veľkú chybu, keď po vojne v roku 1967 odmietol uznať porážku. Ťažilo ho aj 
spojenectvo so Sovietskym zväzom a ovládlo ho presvedčenie, že Egypt by nutne potreboval 
vlastný Marshallov plán, program na hospodárske ozdravenie, ktorý by mohli financovať 
a organizovať iba USA.11 Anwar as-Sādāt, na rozdiel od svojho predchodcu, považoval poli-
tiku ZSSR na Blízkom východe za účelovú. Na rozdiel od jeho snáh o arabskú jednotu presa-
dzoval zásadu „Egypt na prvom mieste“. Už sa necítil viazaný rezolúciou arabského summitu 
z augusta 1967, ktorý na izraelskú agresiu reagoval tým, že Arabi nebudú s Izraelom rokovať, 
neuznajú ho a neuzatvoria s ním mier. Prikláňal sa k celkovému urovnaniu konfliktu založe-
nom na zásade výmeny stratených území za trvalý mier s Izraelom za pomoci USA.12 

Anwar as-Sādāt sa obával, že opakované niekoľkomesačné predlžovania dohody o za-
stavení paľby vytvoria fait accompli, čo nehodlal pripustiť. Ako precedens uviedol líniu 
prímeria po arabsko-izraelskej vojne v roku 1948, ktorú svet čoskoro uznal ako hranice 
Izraela. Preto si želal nejakú aktivitu, aj keby spočiatku získal od Izraela len málo. Začiat-
kom mohlo byť získanie kontroly nad východným brehom Suezského prieplavu, lebo by to 
bol dôkaz, že Izrael môže ustúpiť. Domnieval sa, že po uplatnení zásady stiahnutia sa, aj 
keď len čiastočného, svetová verejná mienka môže vyvinúť tlak na pokračovanie tohto 
trendu. Keď si uvedomil, že bude nevyhnutné získať priazeň USA, ktoré zásobujú Izrael 
všetkým od zbraní po potraviny, rozhodol sa prijať rezolúciu BR 242, hoci predtým ju od-
mietal. Súhlasil aj s misiou OSN, vedenou švédskym diplomatom Gunnarom Jarringom, 
a prejavil záujem dospieť k nejakej dohode pod záštitou USA.13 Dokonca bol pripravený 
pristúpiť na sťahovanie v súlade s Rogersovým plánom, za predpokladu, že to prinesie 
rýchle výsledky, že nebude musieť priamo rokovať s Izraelom a že nebude musieť podpísať 
mierovú zmluvu.

Izraelská prítomnosť na suverénnom egyptskom území, osobitne pozdĺž Suezského 
prieplavu, bola politicky neprijateľná tak pre Džamāla cAbdannāṣira, ako aj pre Anwara 
as-Sādāta. Ak sa snáď niektorí Egypťania domnievali, že USA zopakuje svoj postoj z roku 

9 ISRAELI, Raphael. The Public Diary of President Sadat. Part One. The Road to War (October 
1970 – October 1973). Leiden : E. J. Brill, 1978, s. 10. ISBN 90-04-05702-1.
10 HEIKAL, Mohamed. Autumn of Fury. The Assassination of Sadat. London : Andre Deutsch, 
1983, s. 37-42. ISBN 0-233-97502-0.
11 ṢABRĪ, Mūsā. As-Sādāt al-ḥaqīqa wa al-usṭūra. [As-Sādāt pravda a legenda]. Káhira: Al-maktab 
al-miṣrī al-ḥadīt, 1985, s. 253. ISBN 977-136-049-3.
12 GOMBÁR, Eduard. III. Moderní Egypt. In BAREŠ, Ladislav, VESELÝ, Rudolf a GOMBÁR, 
Eduard. Dějiny Egypta. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009, s. 624. ISBN 978-80-7106-971-3.
13 ISRAELI, Raphael. Man of Defiance. A Political Biography of Anwar Sadat. Totowa, New Jersey 
: Barnes & Noble Books, 1985, s. 66. ISBN 0-389-20579-6.
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1956 a prinúti Izrael stiahnuť sa z okupovaných území, boli naivní; veď júnová vojna 1967 
demonštrovala posilnenie spojenectva medzi USA a Izraelom. Na druhej strane vývoj uda-
lostí svedčil o tom, že to, čo Arabi stratili vo vojne, nezískajú späť mierovou cestou, najmä 
keď neboli ochotní priamo rokovať s Izraelom.14 Anwar as-Sādāt sa presvedčil, že super-
veľmoci nebudú meniť status quo na Blízkom východe, pokiaľ ich záujmy neohrozí nejaká 
vojenská zrážka s Izraelom.

Sovietska hospodárska a vojenská pomoc Egyptu, najvplyvnejšej arabskej krajiny Blíz-
keho východu, bola mimoriadne veľká. Opätovné vyzbrojenie armády po zdrvujúcej poráž-
ke v roku 1967 a vyslanie viacerých výcvikových misií vtiahlo Sovietov do centra diania 
v egyptskej armáde. V priebehu rokov 1967 až 1973 ZSSR dodal do krajín Blízkeho výcho-
du zbrane za takmer 3 miliardy USD, z ktorých zbrane v hodnote 1,77 miliárd USD boli 
dodané Egyptu.15 Na druhej strane Egypt poskytol sovietskej stredomorskej flotile námorné 
základne v Alexandrii a v Port Saíde a sovietski piloti mohli na sovietskych lietadlách 
s egyptskými výsostnými znakmi lietať nad Stredozemným morom.16 Sovietsko-egyptské 
vzťahy boli zložité pre odlišné názory na použitie sily v arabsko-izraelskom konflikte. V pr-
vom rade, pre celkovú slabosť Egypta prevládala medzi Egypťanmi tendencia nerozlišovať 
medzi obrannými a útočnými zbraňami. Do konca roka 1970 bola egyptská stratégia obme-
dzená na zabránenie izraelských náletov do egyptského vnútrozemia. Tento stav sa dosiahol 
inštaláciou batérií rakiet SAM-2 a SAM-3 na západnom brehu prieplavu a okolo veľkých 
miest. Zvyšujúca sa schopnosť sebaobrany však vyvolala túžbu po zodpovedajúcich útoč-
ných zbraniach, ako napr. stíhacie bombardéry MiG-23s a najnovšie sovietske tanky. Sovie-
ti však dali Egypťanom do rúk iba malý počet moderných lietadiel, ostatné obsluhoval so-
vietsky vojenský a technický personál.17 Tento sovietsky postoj a obmedzovanie ofenzívnej 
sily egyptských ozbrojených síl spôsobili, že egyptský prezident nemohol pristúpiť k žiad-
nej vojenskej akcii a jeho impulzívne vyhlásenie roku 1971 za „rok rozhodnutia“, značne 
znížilo dôveryhodnosť Egypta v očiach zainteresovaných strán.

Väčšina západných pozorovateľov a komentátorov si nevšímala, že na uznaní Izraela zo 
strany ZSSR sa nič nezmenilo, hoci s arabskými krajinami udržiaval úzke vzťahy. ZSSR – 
napriek poskytovaniu pomoci a podpory Arabom – naďalej hájil právo Izraela na existenciu 
v rámci hraníc pred júnovou vojnou a napriek tomu, že odsúdil izraelskú okupáciu arab-
ských území, naďalej uznával nezávislosť a suverenitu Izraela a všeobecne sa staval proti 
použitiu sily v arabsko-izraelskom konflikte. Navyše, Moskva v tomto smere opakovane 
naliehala na umiernenosť a kompromisný postoj tak arabských vodcov, ako aj miestne ko-
munistické strany.18 Predstavitelia komunistickej strany Sýrie dostali v roku 1971 vysvetle-

14 GAZIT, Mordechai. “Egypt nad Israel: Was there a Peace Opportunity Missed in 1971?”. In Jour-
nal of Contemporary History, 32/1, 1997, s. 97-115. ISSN 0022-0094.
15 Tento objem predstavoval vyše 96 % egyptského dovozu zbraní v danom období. In DAWISHA, 
Karen. Soviet Foreign Policy Towards Egypt. London : Macmillan Press, 1979, s. 180. ISBN 978-031-
274837-1.
16 HUREWITZ, J. C. “Origins of the Rivalry”. In HUREWITZ, J. C. (ed.). Soviet-American Rivalry 
in the Middle East. New York : Prager, 1969, s. 3. ISBN 978-027-567194-5.
17 ISMAEL, Tareq Y. International Relations of the Contemporary Middle East. A Study in World 
Politics. New York : Syracuse University Press, 1986, s. 181. ISBN 0-8156-2382-8.
18 “Special Document: The Soviet Attitude to the Palestine Problem”. In Journal of Palestine Stu-
dies 2, No. 1 (Autumn 1972), s. 185-202. ISSN 0377-919X.
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nie, že ZSSR aj keď je pripravený vojensky pomáhať arabským krajinám, vojenské riešenie 
tohto konfliktu považuje za nerealistické, lebo hrozí riziko, že blízkovýchodný konflikt by 
sa mohol vystupňovať do konfrontácie Východ-Západ. ZSSR zdôrazňoval neprípustnosť 
získavania území prostredníctvom vojny, vyzýval na stiahnutie sa Izraela z okupovaných 
území a spravodlivé riešenie otázky palestínskych utečencov. Sovietsky návrh zároveň 
uznával právo všetkých štátov, vrátane Izraela, „existovať ako nezávislý národný štát a žiť 
v mieri a bezpečnosti“.19 Britmi redigovaný text rezolúcie 242, ktorý BR nakoniec schváli-
la, prevzal viaceré formulácie navrhované sovietskou stranou, ale pripustil vágnu formulá-
ciu v otázke odchodu izraelských vojsk z okupovaných území.20 

Krátko po zmenách v Káhire Nikolaj Viktorovič Podgornyj, predseda Prezídia Najvyš-
šieho sovietu ZSSR, pricestoval do Káhiry a viedol dlhé rokovania s Anwarom as-Sādātom, 
v závere ktorých 27. mája 1971 obaja prezidenti podpísali Zmluvu o priateľstve a spoluprá-
ci na pätnásť rokov.21 Bolo to za situácie, keď Rogersov mierový plán nezaistil stiahnutie 
Izraela z okupovaných území a keď Anwar as-Sādāt začal podozrievať nepriateľov Egypta 
(USA a Izrael), že chcú rozložiť Egypt znútra. Tento krok prekvapil Američanov, ktorí ne-
chápali ako je možné, že prezident po odstránení funkcionárov považovaných za prosoviet-
skych, podpisuje zmluvu so ZSSR, čo jeho predchodca nikdy neurobil. Obrátili sa preto na 
svojich spojencov v Saudskej Arábii. Kamāl Adham, bratanec kráľa Fajṣala a vedúci saud-
skoarabskej tajnej služby, ktorý úzko spolupracoval s CIA, zakrátko navštívil Anwara 
as-Sādāta. Kamāl Adham objasnil prezidentovi úsilie, ktoré Saudská Arábia vynakladá na 
to, aby sa Američania viacej angažovali na Blízkom východe, čo však naráža na sovietsku 
prítomnosť v Egypte.22 Prezident zdôraznil, že pokiaľ USA dodávajú Izraelu všetko, čo 
potrebuje, on je závislý od sovietskej pomoci. Sovietskej prítomnosti sa môže zbaviť až po 
ukončení prvej etapy sťahovania izraelských vojsk z okupovaného územia.

Izrael bol s víťazstvom dosiahnutým v roku 1967 spokojný a velenie armády bolo pre-
svedčené, že ozbrojené sily sú po všetkých stránkach pripravené zopakovať, ba rozšíriť 
úspechy dosiahnuté v júni 1967.23 Vojenská konfrontácia by sa bola odohrávala na okupo-
vaných územiach, v dostatočnej vzdialenosti od vlastného izraelského územia. Sebadôveru 
armády neoslabila ani nutnosť brániť oveľa väčšie územie a mnoho strategických pozícií. 
Na potvrdenie izraelskej prítomnosti a kontroly Suezského prieplavu a na zaistenie včasné-
ho varovania, sa vláda rozhodla vybudovať na východnom brehu prieplavu reťaz pozorova-
cích stanovíšť a opevnení. Tento mohutný projekt, nazvaný Bar-Levova línia, bol dokonče-
ný v marci 1969, mal zadržať každý egyptský pokus o prekročenie prieplavu do vykonania 
mobilizácie a prísunu záloh.24 Anwar as-Sādāt pochopil, že keď bude presadzovať vojenské 
riešenie, jeho prípravy získajú iba obmedzenú podporu zo zahraničia. Sovieti neboli ochot-
ní osvojiť si jeho stratégiu, nieto ho vybaviť potrebnými útočnými zbraňovými systémami, 

19 Report of the Security Council (16 July 1967 – 15 July 1968), 23rd UN GAOR Supplement 2, UN 
Doc. A/7202 (1968), s. 19-20. Cit. in ISMAEL, ref. 17, s. 182.
20 SORBY, Karol. „Rezolúcia BR OSN 242/1967 – zložitý proces s neuspokojivým výsledkom“. In 
Medzinárodné vzťahy, roč. IX., 2010, č. 2, s. 7-23. ISSN 1336-1562.
21 Text zmluvy in The Policy of the Soviet Union in the Arab World: A Short Collection of Foreign 
Policy Documents. Moskva : Progress Publishers, 1975, s. 168-172.
22 HEIKAL, ref. 10, s. 43.
23 KUMARASWAMY, P. R. (ed.). Revisiting the Yom Kippur War. London : Frank Cass Publishers, 
2000, s. 5. ISBN 0-7146-8067-2.
24 HERZOG, Chaim. Válka ze dne usmíření. Praha : Baronet, 2005, s. 33. ISBN 80-7214-767-6.
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aké požadoval. Obmedzené boli aj jeho regionálne možnosti: kým účasť Sýrie bola nevy-
hnutná tak z vojenských, ako aj politických príčin, na Jordánsko sa nemohol spoliehať.

V Egypte sa rozhodovalo o tom, čo sa stane po 5. februári 1971, keď mal vypršať termín 
zastavenia paľby. Nový prezident síce hovoril, že je odhodlaný oslobodiť Sinajský polostrov, 
hoci armáda na to nebola pripravená. Do situácie zasiahol William Rogers, ktorý v liste z 27. 
januára egyptskému prezidentovi naznačil, že ak sa mu podarí prímerie predĺžiť, rok 1971 by 
sa mal stať „rokom rozhodnutia“ v tom zmysle, že USA si vynútia zásadné celkové riešenie 
bez ohľadu na stanovisko Izraela. Anwar as-Sādāt využil ponúkanú príležitosť a v parlamen-
te 4. februára predniesol prejav, v ktorom oznámil predĺženie prímeria o 30 dní a navrhol 
obnoviť prevádzku Suezského prieplavu, pokiaľ sa od neho Izrael stiahne na obmedzenú 
vzdialenosť, ale jej veľkosť nespresnil.25 O týždeň predložil oficiálnu egyptskú mierovú po-
nuku, a tým sa stal prvým arabským vodcom, ktorý verejne deklaroval ochotu podpísať mier 
s Izraelom. Izrael však na ponuku reagoval s podozrením a Američania s pesimizmom.

Aj keď ZSSR bol ochotný poskytnúť Egyptu zbrane, Kremeľ znepokojovala predstava, 
že Egypťania rozpútajú vojnu skôr ako budú náležite pripravení. Táto obava vyvrcholila 
počas moskovských návštev Anwara as-Sādāta vo februári a v apríli 1972.26 Leonid Brežnev 
sa pripravoval na vrcholnú schôdzku s Richardom Nixonom a Henrym Kissingerom, na 
ktorej hlavným bodom bolo uvoľňovanie medzinárodného napätia. Medzitým pokračoval 
výcvik egyptskej armády pod kontrolou sovietskych poradcov, pričom v Kremli dúfali, že 
sa im podarí pribrzdiť egyptské prípravy na vojnu dávkovaním prísunu zbraní. V priebehu 
apríla a mája 1972 si Sovieti uvedomili, že egyptský prezident by mohol ohroziť ich plány 
na uvoľňovanie medzinárodného napätia s USA, a preto sa rozhodli stiahnuť sovietske jed-
notky a poradcov z Egypta skôr, ako by mohli byť vtiahnuté do plánovanej ozbrojenej zráž-
ky Egypťanov s Izraelom.27 

Anwar as-Sādāt si uvedomil, že Američania, ktorí následkom izraelského tlaku odložili 
Rogersov plán, nie sú ochotní presadzovať spravodlivé mierové urovnanie konfliktu. Preto 
koncom mája 1971 prevzal slová W. Rogera a sám vyhlásil rok 1971 za „rok rozhodnutia“, 
čím chcel svetu naznačiť, že do konca roka pristúpi k vojenskému riešeniu. Viackrát chcel 
obnoviť boje pozdĺž Suezského prieplavu, aby prelomil stagnáciu, ale Sovieti mu to neu-
možnili.28 V lete 1971 došlo k istým posunom, keď prezident Nixon vyňal blízkovýchodnú 
politiku z agendy Štátneho departmentu a poveril jej riadením Henryho Kissingera, svojho 
poradcu pre národnú bezpečnosť. Jeho úlohou bolo hlavne zaistiť pokoj v regióne v priebe-
hu volebného roka 1972.29 Po nevydarenom pokuse o štátny prevrat v Sudáne 19. júla 1971 
zorganizovanom sudánskymi komunistami, na potlačení ktorého sa podieľal aj Egypt, 
egyptsko-sovietske vzťahy značne ochladli a Kremeľ pozastavil očakávané dodávky zbra-
ní. Anwar as-Sādāt sa cítil ponížený, pretože „rok rozhodnutia“ uplynul a nič sa nestalo.30 

25 WANNER, Jan. Krvavý Jom Kippur. Čtvrtá a pátá arabsko-izraelská válka ve světové politice. 
Praha : Nakladatelství Libri, 2002, s. 84-85. ISBN 80-7277-121-3.
26 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. 179-180. ISBN 0-691-
10048-9.
27 FINKLESTONE, Joseph. Anwar Sadat. Visionary who Dared. London : Frank Cass, 1996, s. 95.
ISBN 0-7146-4165-0.
28 ISRAELI, ref. 13, s. 67.
29 WANNER, ref. 25, s. 95.
30 ISRAELI, ref. 13, s. 68.
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Vodcovia oboch superveľmocí na moskovskom summite koncom mája 1972 došli k zá-
veru, že po vyriešení krízy treba znížiť vojenské napätie na Blízkom východe. To znamena-
lo, že na vyriešenie konfliktu nemá byť použitá sila. Prakticky to znamenalo, že Arabi sa 
musia podriadiť objektívnej realite a následne Izrael bude môcť presadiť svoje podmienky 
riešenia. Tieto rozhodnutia boli sprevádzané masívnou psychologickou kampaňou využíva-
júcou júnovú porážku 1967, pokračujúcu izraelskú okupáciu arabských území a neplodné 
rokovania, aby vzali Arabom odvahu.31 Izraelčania podporovaní Američanmi, vedomí si 
vojenskej prevahy, očakávali, že Egypt bude musieť prijať čo sa ponúkne, ale Anwar as-
Sādāt nechcel rokovať o mieri ako prezident porazeného štátu.32 Jeho spôsob rokovania 
charakterizovali dramatické gestá a sklon zveličovať, ale tým, že obetoval arabskú solidari-
tu a spojenectvo so ZSSR, jeho gestá zostali iba nástrojmi na uchovanie vlastnej tváre. Tie 
len slabo zakrývali jeho bezmocné postavenie, ktoré druhá strana s radosťou využívala. 
V rámci realistického kontextu medzinárodných vzťahov, všeobecné kritériá racionálnosti 
pri definovaní danej situácie vychádzajú z tvrdého a dobre vyrátaného výpočtu možností 
a efektívneho využitia vlastnej sily na dosiahnutie svojich cieľov. V takejto situácii bola 
rokovacia pozícia Anwara as-Sādāta čoraz zraniteľnejšia a bolo zrejmé, že silnejší partneri, 
Izrael a USA, slabosť Egypta náležite využijú.

Stiahnutím svojich poradcov a sľubovaným zvýšením zbrojných dodávok chcel Kre-
meľ oddialiť plány Anwara as-Sādāta na útok na Sinajskom fronte. Rozhodnutie o tom 
padlo počas rozhovorov od 27. apríla do 10. mája 1972, a Leonid Brežnev dal Anwarovi 
as-Sādātovi voľnú ruku na vysvetlenie situácie. Dramatické vyhostenie sovietskych vojen-
ských poradcov v júli 1972 nepriniesli Egyptu želanú priazeň Spojených štátov.33 Keď sa 
v nasledujúcom roku vydal na cestu do Moskvy, aby naliehavo žiadal dodávky zbraní, 
dosiahol menej ako očakával. Sovieti neboli ochotní ohroziť nedávno nastúpenú cestu 
uvoľňovania medzinárodného napätia (détente) s Američanmi a nechceli sa stotožniť 
s jeho úvahami o vojenskom riešení sporu.34 Hoci verzia, že nespokojný egyptský prezi-
dent vyháňa sovietskych poradcov nebola príjemná, mala tú výhodu, že presvedčila Ame-
ričanov.35 Minister zahraničných vecí Egypta, Maḥmūd Rijāḍ v spomienkach uvádza, že 
bezproblémovosť a rýchlosť, s akou sa stiahnutie udialo, svedčí o tom, že Moskva v prípa-
de možnej vojny nechcela mať svojich expertov v Egypte, ale po ich odsune dodala Egyp-
tu ďalšie modernejšie zbrane než predtým.36 Je zrejmé, že Sovieti nechceli prísť o svojich 
blízkovýchodných spojencov, takže keď napokon vojna vypukla, poskytli im potrebné do-
dávky zbraní.

31 El-GAMASY, Mohamed Abdel Ghani. The October War. Memoirs of Field Marshal el-Gamasy 
of Egypt. Káhira : The American University in Cairo Press, 1993, s. 172. ISBN 977-424-316-1.
32 AHMAD, Eqbal. „What Washington Wants“. In ARURI, Nasser (ed.). Middle East Crucible: 
Studies on the Arab-Israeli Confrontations. Belmont, MA.: Association of Arab-American University 
Graduates. Princeton, NY.: Princeton University Press, 1978, s. 258.
33 SHOUKRI, Ghali. Egypt: Portrait of a President. Sadat’s Road to Jerusalem. London : Zed Press, 
1981, s. 92. ISBN 0-86232-072-0.
34 KUMARASWAMY, ref. 23, s. 6.
35 KIMCHE, David. The Last Option. London : Weidenfeld and Nicolson, 1991, s. 78. ISBN 978-
068-419422-6.
36 RIJĀḌ, Maḥmūd. Muḏakkirāt Maḥmūd Rijāḍ (1948 – 1978). [Spomienky Maḥmūda Rijāḍa]. 
Káhira: Dār al-mustaqbal al-carabī, 1984, s. 424-425. ISBN 977-442-042-X.
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Obdobie „diplomatickej nečinnosti“ (standstill diplomacy) od roku 1970 do roku 1973 
nemožno považovať za prezieravé. Americká politika sledovala najmä globálnu politiku 
a tým, že ignorovala regionálne trendy, zle odhadla tie sily, ktoré v nasledujúcich troch ro-
koch viedli k ďalšiemu vypuknutiu vojny. Počas uvedených troch rokov Štátny department 
naštartoval niekoľko neúčinných diplomatických aktivít, ale bez podpory Bieleho domu sa 
míňali účinkom. Na jednej strane zvyšovali mieru zúfalstva Arabov, v Tel Avive a vo 
Washingtone posilňovali pocit sebauspokojenia. V tom období sa prepáslo niekoľko nádej-
ných možností na dosiahnutie urovnania konfliktu.

* * *

Pôvodný termín na dokončenie vojnových príprav Egypta bol stanovený na koniec no-
vembra 1972. Anwar as-Sādāt totiž očakával, že výsledok prezidentských volieb v USA by 
mohol priniesť nejakú zmenu v americkom postoji. Na porade najvyššieho velenia egypt-
ských ozbrojených síl koncom októbra 1972 však nastali komplikácie. Minister obrany 
generálplukovník Muḥammad Ṣādiq odmietol prezidentovu stratégiu a výsledkom bolo 
jeho odvolanie.37 Za nového ministra bol vymenovaný generálplukovník Aḥmad Ismācīl 
cAlī, typický dôstojník pechoty, bol disciplinovaný, pracovitý a rozumel vzťahu medzi voj-
nou a politikou. Náčelníkom generálneho štábu bol od začiatku roku 1971 generálporučík 
Sacdaddīn aš-Šādlī, brilantný dôstojník, obľúbený medzi vojakmi. Novým riaditeľom ope-
račného odboru GŠ sa stal apolitický generálmajor Muḥammad cAbdalġanī al-Džamasī, 
bývalý tankista s analytickými schopnosťami.38 

Armáda chcela oslobodiť celé okupované územie, ale Anwar as-Sādāt si vytýčil iba 
obmedzené ciele a vojenská demonštrácia mala byť iba podnetom na diplomatické rieše-
nie. So svojím plánom sa nezdôveril ani Leonidovi Brežnevovi, ani Ḥāfizovi al-Asadovi. 
Dúfal, že veľký šok pre izraelské sily vyvolaný prekonaním Suezského prieplavu egypt-
skou armádou a ťažké straty, prinútia Izrael a superveľmoci presadiť prímerie, a to umož-
ní Egypťanom ovládnuť prieplav a obsadiť značnú časť Sinajského polostrova. Oslabený 
Izrael, ktorého armáda sa už nebude môcť hrať na neporaziteľnú, bude nakoniec nútený 
politickými prostriedkami vzdať sa všetkých územných ziskov z júnovej vojny.39 Vo vo-
jenských prípravách, ktoré vychádzali z faktu, že s dostatočným množstvom útočných 
zbraní nemožno rátať, prezident sa musel vzdať myšlienky na „veľkú vojnu“ a sústrediť 
sa iba na taký územný zisk, ktorý mu umožnil viesť politické rokovania. Do svojich poli-
tických plánov prezident samozrejme zasvätil len málo ľudí, lebo vedel, že vo velení 
egyptskej armády panuje voči koncepcii obmedzenej vojny veľký odpor. Generálporučík 
cAbdalqādir Ḥasan nesúhlasil a vyjadril pochybnosť, že vojna sa dá udržať v naplánova-
ných rámcoch. Pripustil úspech v prvej fáze útoku, ale potom bude treba prejsť do obrany. 
Obával sa, že Izraelčania získajú ešte silnejšie pozície a preniknú do egyptského vnútro-
zemia. Povedal: „nechcel by som zažiť situáciu, keď Egypt bude musieť znova prosiť ZSSR 
o pomoc“.40 

37 SELA, Avraham. „The 1973 Arab War Coalition: Aims, Coherence, and Gain-Distribution“. In 
KUMARASWAMY, ref. 23, s. 44.
38 WANNER, ref. 25, s. 116-117.
39 FINKLESTONE, ref. 27, s. 99.
40 Cit. In WANNER, ref. 25, s. 126.
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Podľa správy Agranatovej komisie41 bola stratégia izraelského velenia založená na pred-
poklade, že Egypt nemôže začať novú vojnu s Izraelom pokiaľ nezíska dostatočnú leteckú 
silu, aby mohol podnikať hĺbkové nálety do Izraela s cieľom zničiť hlavné izraelské letiská, 
a tým vyradiť jeho letectvo. Je zrejmé, že toto hodnotenie bolo založené na úvahe, že Egypt 
zvolí rovnaký postup ako Izrael v šesťdňovej vojne.42 V hodnotení sa prehliadla skutočnosť, 
že kým Egypt bez potrebnej leteckej sily nemôže efektívne zaútočiť na samotný Izrael, na 
obmedzené operácie na vlastnom okupovanom území, na Sinaji, takú leteckú silu nepotre-
buje. Anwar as-Sādāt vzhľadom na domáce možnosti a medzinárodnú situáciu nemal 
v úmysle útočiť na Izrael, ale iba preukázať obnovenú bojaschopnosť egyptskej armády, 
vrátiť Suezský prieplav pod egyptskú suverenitu a zatlačiť Izraelčanov o niekoľko desiatok 
kilometrov na východ.43 Obmedzená operácia pozdĺž prieplavu, ako si ju predstavoval, si 
nevyžadovala lietadlá s dlhým doletom, ale účinný protiletecký obranný systém, ktorý by 
Izraelu zabránil vykonávať preventívne nálety proti egyptským postaveniam. Batérie rakiet 
SAM pozdĺž západného pobrežia prieplavu mali poskytnúť potrebné vzdušné krytie na pre-
konanie prieplavu egyptskými jednotkami. Vzhľadom na to, že Bar-Levova línia nebola 
plne obsadená vojakmi, účinná protiletecká obrana mohla minimalizovať, ba neutralizovať 
vzdušnú prevahu Izraela.44 Skrátka, izraelská obranná koncepcia nepočítala s variantom, že 
Arabi si vytýčia iba obmedzené vojenské ciele, zamerané viacej na politické ako vojenské 
víťazstvo nad Izraelom.

Hoci prekročenie Suezského prieplavu 6. októbra 1973 bolo oslavované ako veľké arab-
ské víťazstvo, „obmedzená vojna“ prebiehala tak, ako predpovedal generálporučík cAb-
dalqādir Ḥasan. Egyptská ofenzíva sa zastavila a nasledovala izraelská protiofenzíva. Po 
odrazení nepriateľa na sýrskom fronte, presunulo izraelské velenie svoje hlavné sily na 
egyptský front a spustilo rozsiahlu ofenzívu proti pasívne vyčkávajúcej egyptskej armáde. 
Pri vedení útoku izraelské velenie využívalo americké satelitné snímky z diania na bojisku 
v reálnom čase, čo sovietska strana Egyptu neposkytovala. Napriek izraelskej výhode sa 
egyptské vojská udatne bránili a obe strany utrpeli značné materiálne i ľudské straty. Zmena 
situácie nastala 16. októbra, keď satelitné snímky prezradili, že medzi druhou a treťou 
egyptskou armádou na Sinaji je niekoľkokilometrové nechránené pásmo. Plukovník Danny 
Matt, veliteľ jednej brigády zo 162. tankovej divízie generálmajora Abrahama Adana, vyu-
žil túto situáciu a 16. októbra sa jeho jednotkám podarilo preniknúť na západnú stranu 
Suezského prieplavu a vybudovať tam silné predmostie.45 Egyptská strana tam nemala dosť 
útvarov, aby mu mohla účinne zabrániť v postupe.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu, náčelník generálneho štábu egyptskej armády gene-
rálporučík Sacdaddīn aš-Šādlī okamžite požiadal prezidenta o súhlas s presunom obrnenej 
divízie na posilnenie západného frontu a zlikvidovanie predmostia, ale jeho žiadosť bola 

41 Po októbrovej vojne 1973 izraelská vláda zriadila vyšetrovaciu komisiu, ktorú viedol predseda 
najvyššieho súdu Dr. Simon Agranat, aby zistila zodpovednosť vojenských a civilných orgánov za to, 
že nedokázali predvídať arabský útok a za nedostatky v počiatočnej fáze bojov. In BAR-JOSEPH, 
Uri. „Israel’s 1973 Intelligence Failure“. In KUMARASWAMY, ref. 23, s. 22.
42 SHLAIM, Avi. The Iron Wall. Israel and the Arab World. London : Penguin Books, 2001, s. 319.
ISBN 0-14-028870-8.
43 KUMARASWAMY, ref. 23, s. 7.
44 SINIVER, Asaf (ed.). The October 1973 War. Politics, Diplomacy, Legacy. London : Hurst & Com-
pany, 2012, s. 36. ISBN 978-1-84904-296-3.
45 HERZOG, ref. 24, s. 278-294.
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odmietnutá s odôvodnením, že by to bolo hodnotené ako ústup.46 Prezidentov názor podpo-
rili ďalší „poslušní“ velitelia, a tak sa konflikt skončil 20. októbra odvolaním najschopnej-
šieho dôstojníka Sacdaddīna aš-Šādlīho z funkcie, ktorú dočasne prevzal Aḥmad Ismācīl 
cAlī. Ako sa neskôr ukázalo, Sacdaddīn aš-Šādlī, ktorý situáciu správne vyhodnotil z vojen-
sko-strategického hľadiska, nebol zasvätený do politických plánov prezidenta.47 Na druhej 
strane odvážny manéver generálmajora Ariela Šarona, ktorým prerušil spojenie egyptského 
velenia s treťou armádou na juhu Sinajského polostrova, výrazne zmenil situáciu na fronte. 
V snahe nestratiť výhodu poskytnutú prekročením prieplavu, Anwar as-Sādāt a jeho soviet-
sky spojenec boli ochotní prijať prímerie. A tak 22. októbra minister zahraničných vecí 
USA Henry Kissinger a jeho sovietsky partner Andrej Gromyko predložili v BR OSN do-
hodu o prímerí, ktorú Egypt, Izrael a neskôr aj Sýria, prijali.48 

Prímerie dohodnuté americkými a sovietskymi predstaviteľmi svedčilo o tom, že Anwar 
as-Sādāt dosiahol svoj cieľ, zatiahnuť superveľmoci do blízkovýchodného konfliktu. Mož-
no povedať, že októbrová vojna bola akousi zástupnou bitkou medzi nimi, veď od 14. ok-
tóbra do 15. novembra USA leteckým mostom dopravili do Izraela 22-tisíc ton vojenského 
materiálu a vojenská pomoc ZSSR Egyptu a Sýrii bola tiež obrovská.49 Za pozornosť stojí, 
s akou ochotou obe superveľmoci doplnili vybavenie svojich spojencov na to, aby im 
umožnili pokračovať v boji, ktorý by sa bol mohol skončiť oveľa skôr. Napriek zložitej 
vojenskej situácii, ktorá charakterizovala obdobie po prijatí prímeria, októbrová vojna bola 
politickým triumfom egyptského prezidenta. Stavajúc sa do úlohy hrdinu prekročenia 
prieplavu, užíval si popularitu, ktorú získal v masách Egypťanov. Sľúbil im, že nadšenie 
z prechodu sa pretaví do prebudovania hospodárstva a prinesie zásadné zlepšenie situácie 
obyvateľstva.50 

Anwar as-Sādāt často vzbudzoval dojem, že koná impulzívne, ale nebola to pravda. Pri 
závažných rozhodnutiach sa rozhodoval až po dlhom uvažovaní a týkalo sa to najmä egypt-
skej zahraničnej politiky. Tú zvrátil tak, že Egypt prestal byť popredným predstaviteľom 
hnutia nezúčastnených krajín a namiesto toho sa stal spojencom USA. Keď sa stal preziden-
tom, začali mu prichádzať odporúčania a rady zo Saudskej Arábie, že „USA sú jedinou si-
lou, ktorá dokáže vyvinúť tlak na Izrael a sprostredkovať urovnanie, v rámci ktorého Egypt 
získa späť okupované územia, ale že takýto tlak nepoužijú, pokiaľ sú v Egypte špecialisti 
a zbrane z ZSSR“.51 Keďže diplomatické styky medzi Egyptom a USA boli prerušené od 
júnovej vojny v roku 1967, oficiálne kontakty sa mohli uskutočňovať prostredníctvom sek-
cie záujmov USA pri španielskom veľvyslanectve. Túto sekciu riadil Donald Bergus, 

46 Aš-ŠĀḎLĪ, Sacdaddīn. Ḥarb uktūbar. Muḏakkirāt. [Októbrová vojna. Spomienky]. Paríž : Man-
šūrāt mu’assat al-waṭan al-carabī li-ṭ-ṭibāca wa an-našr, 1980, s. 251.
47 HAJKAL, Muḥammad Ḥasanajn. Uktūbar 1973. As-silāḥ wa as-sijāsa. [Október 1973. Zbrane 
a politika]. Káhira: al-Ahrām, 1993, s. 474. Číslo egyptského katalógu: 10917/93.
48 RIAD, Mahmoud. The Struggle for Peace in the Middle East. London, Melbourne, New York : 
Quartett Books, 1981, s. 253. ISBN 0-7043-2297-8.
49 HERZOG, ref. 24, s. 352; CLEVELAND, William L. A History of the Modern Middle East. Bo-
ulder, Colorado: Westview Press, 2000, s. 365-6. ISBN 0-8133-3489-6.
50 ISRAELI, Raphael. The Public Diary of President Sadat. Part Two. The Road of Diplomacy (No-
vember 1973 – May 1975). Leiden : E. J. Brill, 1979, s. 466-467. ISBN 90-04-05865-6.
51 HAJKAL, Muḥammad Ḥasanajn. Charīf al-ġadab. Qiṣṣat bidājat wa nihājat caṣr Anwar as-
Sādāt. [Jeseň hnevu. Príbeh začiatku a konca éry Anwara as-Sādāta]. Káhira : Markaz al-Ahrām li-t-
tardžama wa-n-našr, 1988, s. 163. Číslo egyptského katalógu: 3447/1992.
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schopný americký diplomat v hodnosti splnomocneného ministra. Neoficiálne kontakty 
nadviazal generál Aḥmad Ismācīl, v tom čase náčelník tajnej služby (al-muchābarāt al-cām-
ma) s predstaviteľom CIA v Káhire Eugenom Tronom a vo Washingtone s Henrym Kissin-
gerom a Radou národnej bezpečnosti (NSC).52 Anwar as-Sādāt bol náchylný dať sa pre-
svedčiť prichádzajúcimi radami bez ohľadu na to, či boli tieto analýzy správne, alebo boli 
iba súčasťou sledovania istých záujmov. Kvôli objektívnosti treba povedať, že bol ochotný 
zájsť aj ďalej, ako mu „radili“, ale tieto myšlienky si nechával pre seba a jeho činy dosť dlho 
neodhaľovali jeho skutočné úmysly.

Kontakty medzi Anwarom as-Sādātom a Henrym Kissingerom sa začali už krátko po 
vypuknutí bojov. Tieto kontakty sa uskutočňovali tajnými linkami, ktoré prezident nadvia-
zal priamo s NSC prostredníctvom CIA.53 Prvú správu poslal Kissinger štyri dni po začatí 
bojov a oznamoval, že situácia sa dostala do štádia, na základe ktorého možno začať roko-
vania na dosiahnutie prijateľného urovnania, od prímeria až po mierovú konferenciu. Keď 
prezident dostal túto správu, bol v stave eufórie z počiatočných úspechov egyptskej armády 
a možno uvažoval o pokračovaní ofenzívy s cieľom zmierniť izraelský tlak na Sýriu, preto 
poslal iba bežnú odpoveď, v ktorej sa k ničomu nezaviazal. S vývojom situácie bol spokoj-
ný a americký návrh komentoval slovami „dali sa do pohybu, keď sa presvedčili, že nie sme 
chladná mŕtvola“.54 

Vzhľadom na neurčitú odpoveď Anwara as-Sādāta Washington urobil druhý pokus, na 
ktorý využil svojho britského spojenca, ministerského predsedu Edwarda Heatha. A tak 12. 
októbra v neskorých hodinách britský veľvyslanec v Káhire, sir Philip Adams navštívil pre-
zidenta v paláci aṭ-Ṭāhira so žiadosťou, aby Egypt súhlasil s prímerím na línii, ktorú dosiah-
li jeho ozbrojené sily. Anwar as-Sādāt odpovedal, že ak má súhlasiť s prímerím, je nevy-
hnutné, aby druhá strana deklarovala, že je pripravená stiahnuť sa z egyptského územia 
okupovaného v roku 1967.55 Táto odpoveď prišla do Washingtonu 13. októbra, v deň, keď 
po prestávke mal pokračovať egyptský útok. Bol to zároveň deň, keď prezident Nixon vydal 
rozkaz na spustenie rozsiahleho leteckého mosta s dodávkami všetkých potrebných zbraní, 
munície a vybavenia pre Izrael, aby sa nahradili obrovské straty, ktoré Izrael utrpel v prvých 
dňoch vojny. Faktory pre vydanie tohto rozhodnutia boli jasné a možno k nim pridať, že 
Kissinger asi cítil, že Anwar as-Sādāt s prijatím prímeria nehrá čistú hru, a preto sa rozhodol 
konať.56 Bez ohľadu na faktory, ktoré vtedy ovplyvňovali americké rozhodovanie, začiatok 
prísunu dodávok leteckým mostom umožnil Izraelu, aby do vojny vrhol všetky svoje stra-
tegické rezervy, a tým sa priebeh vojny začal meniť.

Proces, ktorý viedol k egyptsko-izraelským dohodám, sa začal 15. októbra 1973, keď do 
udalostí vstúpili USA. V ten deň v reakcii na opakované žiadosti o prímerie zo strany Hen-
ryho Kissingera Anwar as-Sādāt inštruoval svojho poradcu pre národnú bezpečnosť Ḥāfiẓa 
Ismācīla, aby poslal Kissingerovi pozvánku na návštevu Egypta na prediskutovanie návrhov 
na urovnanie. Jeho predbežnou podmienkou bolo obnovenie egyptskej suverenity nad Iz-

52 HEIKAL, ref. 10, s. 64.
53 Henry Kissinger bol vždy zástancom spojenia po dvoch linkách, diplomatickej a alternatívnej 
(ako nazýval spojenie prostredníctvom tajných služieb). Tento systém výhodne využíval v dobe, keď 
ešte nebol ministrom zahraničných vecí, ale iba poradcom pre národnú bezpečnosť.
54 HAJKAL, ref. 51, s. 166.
55 As-SĀDĀT, Anwar. Baḥṯ can aḏ-ḏāt. Qiṣṣat ḥajātī. [Hľadanie identity. Príbeh môjho života]. 
Káhira: al-Maktab al-miṣrī al-ḥadīt li aṭ-ṭibāca wa-n-našr, 1978, s. 268. ISBN 977-7049-70-6.
56 HAJKAL, ref. 51, s. 166-7.
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raelom okupovaným Sinajským polostrovom.57 Henry Kissinger priletel na Blízky východ 
až 22. októbra po návšteve Moskvy a uzavretí dohody s Kremľom, ktorá sa stala základom 
pre rezolúciu BR OSN 338, požadujúcej zastavenie paľby a usilovala sa o urovnanie v sú-
lade s rezolúciou 242/1967.58 Kissinger najprv navštívil Izrael, kde bol privítaný ako hrdina, 
vďaka americkému leteckému mostu, ktorý pomohol zmeniť priebeh vojny v prospech 
Izraela.59 Keď získal súhlas na okamžité zastavenie paľby, odletel do Londýna.

Keď 16. októbra do Káhiry pricestoval predseda Rady ministrov ZSSR Alexej Kosygin, 
Sovieti boli v stálom úzkom styku s Američanmi a aj oni sa usilovali o zastavenie paľby 
(dosiahnutie prímeria). Alexej Kosygin predložil Anwarovi as-Sādātovi satelitné fotografie 
o rozsahu izraelskej protiofenzívy a preniknutí izraelských jednotiek cez Suezský prieplav 
na západný breh.60 To presvedčilo egyptského prezidenta, a ten prejavil ochotu prijať príme-
rie a začať rokovania na základe rezolúcie BR OSN 242. Nová rezolúcia bola prijatá  
22. októbra, aj keď Izraelčania – ako zvyčajne – využili zastavenie paľby vo svoj prospech, 
aby posilnili dosiahnuté postavenia a rozšírili ich, podstatne prekročiac líniu existujúcu  
22. októbra.61 Kissinger odcestoval do Moskvy, aby uzavrel dohodu medzi superveľmoca-
mi, ktorá sa stala podkladom pre rezolúciu 338, stanovujúcu podmienky prímeria. Situácia 
medzi superveľmocami sa vyhrotila, keď sa ukázalo, že Izrael nerešpektuje dohodu o prí-
merí, čo podnietilo Moskvu pritvrdiť postoj a 25. októbra prinútilo Washington zvýšiť stu-
peň pohotovosti na jadrovú pohotovosť.62 Zdalo sa, že po týchto udalostiach Američania 
získali – istým spôsobom, bez ohľadu na ich skutočný postoj – schopnosť prevziať úlohu 
arbitra vo veľkých pretekoch prebiehajúcich v regióne Blízkeho východu.

Keď večer 22. októbra (v New Yorku bolo 13. h) vstúpila do platnosti rezolúcia BR 
OSN 338, Izrael ju oficiálne prijal, ale nehodlal ju rešpektovať. Izraelské velenie vedelo, že 
keby sa boje obnovili, jeho sily západne od prieplavu by sa ocitli v ťažkej situácii. Navyše, 
izraelská armáda nedosiahla nijaký významný politický ani vojenský cieľ, keďže sa jej ne-
podarilo vytlačiť egyptské vojská z východného brehu prieplavu na západný.63 Nedokázala 
ohroziť alebo preťať línie spojenia so žiadnou z egyptských armád ani znemožniť ich záso-
bovanie. Zlyhali aj pokusy dosiahnuť mesto Ismācīlīja. Preto sa vojenské a politické vede-
nie rozhodlo vynaložiť maximálne úsilie v záujme dosiahnutia nejakých politických alebo 
vojenských výhod, skôr ako začne rešpektovať prímerie. Počas dvoch nocí z 22. na  
24. október velenie prepravilo čerstvé sily západne od prieplavu, aby posilnilo postavenie 
v oblasti Defresoir. Vojská pokračovali v boji a podarilo sa im postúpiť na juh, do tyla tretej 
armády, preťať púštnu cestu zo Suezu do Káhiry a dostať sa k Suezu.64 

Na politickej úrovni, Ḥāfiẓ Ismācīl kontaktoval Henryho Kissingera, aby mu oznámil, že 
Izrael nedodržiava podmienky rezolúcie 338 a žiadal ho, aby USA zastavili tento vývoj 

57 KISSINGER, Henry. Bouřlivé roky. [Years of Upheaval]. Praha : BB/art., 2004, s. 484. ISBN 80-
7341-206-3.
58 EBAN, Abba. An Autobiography. New York : Random House, 1977, s. 531-2. ISBN 978-039-
449302-2.
59 DAYAN, Moshe. Story of my Life. London : Sphere Books Ltd., 1978, s. 357-8.
60 HAJKAL, ref. 51, s. 167-168.
61 RIAD, ref. 48, s. 254.
62 KISSINGER, ref. 57, s. 536.
63 DUPUY, Trevor N. Elusive Victory: the Arab-Israeli Wars, 1947 – 1974. London : MacDonald 
and James, 1978, s. 525-529. ISBN 0-356-08090-0.
64 El-GAMASY, ref. 31, s. 296-7.
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a obnovili situáciu, aká bola v čase prijatia rezolúcie. Kissinger oznámil, že Izrael sa zavia-
zal rešpektovať rezolúciu 338, ale skutočnosť je taká, že jeho vojská ju pod rozličnými zá-
mienkami ešte tri dni porušovali.65 Nasledujúci deň, 23. októbra, bolo prímerie porušené 
a Izraelčania úplne obkľúčili tretiu egyptskú armádu na Sinaji. Anwar as-Sādāt sa dostal do 
zložitej situácie, veď napriek prísľubu superveľmocí a rezolúcii BR OSN Izraelčania postu-
povali ďalej. Vtedy poslal naliehavú správu prezidentovi USA Richardovi Nixonovi so žia-
dosťou, aby zasiahol, keď bude treba aj silou, na presadenie dohody o zastavení paľby, lebo 
Izrael využíva prímerie na zlepšenie svojho vojenského postavenia. Na žiadosť Egypta BR 
sa zišla večer 23. októbra a prijala rezolúciu 339, v ktorej potvrdila platnosť predošlej a vy-
zývala zúčastnené strany, aby sa stiahli na predošlé postavenia.66 

Napriek tomu, že 24. októbra ráno izraelská vláda rezolúciu 339 oficiálne prijala, neda-
la jednotkám rozkaz na zastavenie postupu v nádeji, že sa im podarí obsadiť mesto Suez, 
čím by Izrael získal politické, vojenské aj mediálne výhody. A tak sa 24. októbra rozpútala 
bitka o Suez: na mesto, ktoré bránila jedna egyptská pešia divízia, zaútočili zo severu dve 
izraelské obrnené brigády.67 Po ťažkom boji, do ktorého sa zapojili aj obyvatelia mesta, sa 
izraelské jednotky museli stiahnuť do pozícií mimo mesta a 25. október sa stal v Egypte 
národným sviatkom. Izrael naďalej nerešpektoval rezolúciu 339; jeho jednotky obišli Suez 
a južnejšie obsadili prístav al-Adabíja. Večer 25. októbra BR schválila na návrh nezúčastne-
ných krajín rezolúciu 340 o vyslaní medzinárodných pozorovateľov, ktorí budú dohliadať 
na dodržiavanie prímeria a návrat vojsk na líniu 22. októbra.68 Izraelské vojská preťali púš-
tnu cestu z Káhiry do Suezu, čo USA využili ako kartu pri vyjednávaní, keď krátko po 
vojne prišiel na Blízky východ Henry Kissinger.

Počas októbrovej vojny Richard Nixon a Henry Kissinger sľubovali aktívnu americkú 
diplomatickú iniciatívu s cieľom presadiť po vojne rezolúciu BR 242, ale napriek nalieha-
vým žiadostiam Anwara as-Sādāta tvrdo odmietali sľúbiť konkrétne výsledky. Tvrdili, že 
USA chcú presadiť proces, nie výsledok. Sľúbili, že vyvinú veľké úsilie, ale nemôžu zaru-
čiť, že Izrael sa stiahne zo všetkých okupovaných arabských území, alebo že budú obnove-
né práva Palestínčanov.69 Kissinger sa viackrát vyjadril, že sa obáva idealizmu Arabov, ich 
netrpezlivosti a túžby po rýchlom výsledku. Tieto názory sa stali základom povojnovej po-
litiky USA v regióne. Po nastolení krehkého prímeria, 25. októbra, Nixon a Kissinger zača-
li načrtávať kontúry svojej politiky, v rámci ktorej USA mali zohrať aktívnu úlohu v úsilí 
o urovnanie arabsko-izraelského konfliktu. Cítili, že situácia na Blízkom východe je z hľa-
diska amerických záujmov priveľmi nebezpečná, aby ju bolo možné prehliadať a čo bolo 
ešte dôležitejšie, americká iniciatíva mala nádej na úspech.70 Počas vojny každý hľadel na 
USA a samotní aktéri boli presvedčení, že USA držia v rukách rozhodujúce karty. Izraelča-
nia, medzinárodne izolovaní viac ako kedykoľvek predtým, boli v zlej situácii plnej závis-
losti od USA v dodávkach zbraní, hospodárskej pomoci i v diplomatickej podpore. Arabi, 
ktorí si uvedomovali možnosti vplyvu USA na Izrael, chceli túto možnosť využiť vo svoj 

65 QUANDT, William. Decade of Decisions: American Policy Toward the Arab-Israeli Conflict, 
1967 – 1976. Berkeley : University of California Press, 1977, s. 194. ISBN 0-520-03469-4.
66 El-GAMASY, ref. 31, s. 297-8
67 El-GAMASY, ref. 31, s. 298-9.
68 Security Council resolution 340 (S/11046/Rev. 1), 25 October 1973. In BAILEY, Sydney D. Four 
Arab-Israeli Wars and the Peace Process. London : MacMillan, 1990, s. 363. ISBN 0-333-48226-3.
69 HAJKAL, ref. 47, s. 669-673.
70 ISMAEL, ref. 17, s. 150.
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prospech. Ako Kissinger a iní naznačovali, ZSSR môže dodať Arabom zbrane, ale iba USA 
dokážu získať od Izraela územné ústupky prostredníctvom rokovaní.71 

Henry Kissinger priletel na Blízky východ až 6. novembra po návšteve ZSSR a po uzavre-
tí dohody medzi Moskvou a Washingtonom, ktorá sa stala základom pre prijatie rezolúcie 
BR OSN 338 požadujúcej zastavenie paľby a urovnanie konfliktu v súlade s rezolúciou 
242/1967. Vzhľadom na to, že izraelské sily boli obkľúčené na západnom brehu Suezského 
prieplavu a tretia egyptská armáda bola obkolesená na Sinajskom polostrove, hrozilo obno-
venie bojov. Henry Kissinger, minister zahraničných vecí USA, odišiel na Blízky východ 
rozhodnutý zorganizovať medzinárodnú mierovú konferenciu pod spoločným predsedníc-
tvom oboch superveľmocí. Jeho prvé stretnutie s Anwarom as-Sādātom bolo oveľa srdečnej-
šie, ako sa dalo očakávať a nádeje na mierové urovnanie sa zdali reálne. Ani Izrael, ani Egypt 
nemali záujem púšťať sa do nových bojov na fronte, preto sa dohodli, že bojujúce strany 
povedú priame rokovania v stane postavenom na 101. kilometri cesty Suez – Káhira.72 

Pred príchodom Henryho Kissingera do Káhiry prezident Anwar as-Sādāt zisťoval 
u svojho poradcu Muḥammada Ḥasanajna Hajkala, ako by mal pristupovať k rokovaniam 
s americkým ministrom. Hajkal mu radil, aby sa rokovaniu vyhol. Prezident udivene namie-
tal, že aj Brežnev, Mao Ce Tung a ďalší svetoví vodcovia rokovali priamo s Kissingerom. 
Dostal odpoveď, že títo muži s ním rokovali až potom, čo odborníci z oboch strán podrobne 
preskúmali všetky stránky problému a vodcom už nezostalo nič iné ako potvrdiť to, k čomu 
dospeli, čo nemožno povedať o súčasnej situácii Egypta voči USA. Navrhol, aby rozhovory 
viedla oficiálna delegácia, širšia alebo užšia, tak ako sa prezident rozhodne. Prezident môže 
byť na otvorení rokovaní a prvom zasadnutí; potom dá delegácii inštrukcie, opustí rokova-
ciu miestnosť. Keďže Anwar as-Sādāt nevidel dôvod na podobné manévrovanie, Hajkal ho 
upozornil, že Henry Kissinger je zdatný vyjednávač, pozná presne egyptskú situáciu a vie, 
že rozhodnutie je v prezidentových rukách, a preto bude tlačiť, aby dosiahol od Egypta čo 
najväčšie ústupky. Podobnú taktiku nemôže uplatniť v Izraeli, lebo keď bude rokovať s pre-
miérkou Goldou Meirovou, tá mu na každú požiadavku odvetí, že sa musí poradiť s bezpeč-
nostným a obranným výborom vlády alebo s vedením svojej strany, alebo s vedením knese-
tu. To Izraelčanom poskytne príležitosť na zaujatie pevného a konzistentného stanoviska. 
Každý iný egyptský vyjednávač by Kissingerovi na každú požiadavku, alebo nátlak, mohol 
povedať, že sa musí poradiť s prezidentom. Argumenty však prezidenta nepresvedčili a dis-
kusiu ukončil slovami, že povedie rozhovory s Kissingerom medzi štyrmi očami.73 

Mimoriadne vážna a rozhodujúca schôdzka v novodobých dejinách Egypta sa začala  
7. novembra 1973 v paláci aṭ-Ṭāhira. Anwar as-Sādāt pozval na schôdzku delegáciu, v kto-
rej boli jeho poradca pre národnú bezpečnosť Ḥāfiẓ Ismācīl, minister zahraničných vecí Is-
mācīl Fahmī a náčelník generálneho štábu ozbrojených síl generál Aḥmad Ismācīl. Na druhej 
strane stola sedel Henry Kissinger a s ním jeho asistent Joseph Sisco a poprední predstavi-
telia blízkovýchodného odboru Štátneho departmentu Harold Saunders a Alfred Atherton.74 
Nasledoval priestor vyhradený pre fotografov a kameramanov. Po ich odchode prešlo len 
niekoľko minút a už odchádzali ostatní členovia oboch delegácií a miestnosti zostali iba 
Anwar as-Sādāt a Henry Kissinger.

71 QUANDT, ref. 65, s. 208-209.
72 As-SĀDĀT, ref. 55, s. 279.
73 HAJKAL, ref. 51, s. 169-70.
74 KISSINGER, ref. 57, s. 536.
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Jednu verziu rozhovoru, ktorý sa odohral, zaznamenal Hajkal na druhý deň po stretnutí 
s prezidentom. Prezident povedal ministrovi, že ho čakal už dávno a chce, aby Kissinger 
prevzal riadenie snáh o vyriešenie krízy a keby bol prišiel skôr, mohlo sa predísť mnohým 
problémom. Uviedol, že toto bola posledná vojna, ktorú Egypt viedol s Izraelom a úsilie 
o nastolenie mieru na Blízkom východe má byť v réžii iba jednej superveľmoci, a tou sú 
USA. Dodal, že v budúcnosti, po vyriešení naliehavých otázok, je ochotný rokovať priamo 
s Izraelom. Kvôli psychologickej príprave Egypťanov na to, aby pochopili výhody, ktoré im 
prinesie ukončenie stavu nepriateľstva, však bude musieť uplynúť istý čas.75 Na konci roz-
hovoru sa Anwar as-Sādāt opýtal Kissingera, o čom rokoval s Goldou Meirovou. Henry 
Kissinger vytiahol z aktovky papier so šiestimi bodmi navrhnutými izraelskou premiér-
kou,76 o ktorých jej počas Washingtonského stretnutia povedal, že egyptský prezident ich 
nikdy neprijme. Anwar as-Sādāt sa na papier pozrel a povedal: „v poriadku, prijímam“. Ešte 
v ten istý deň na tlačovej konferencii čakajúcim novinárom povedal, že sa s Kissingerom 
dohodol na svojich šiestich bodoch. Bez mihnutia oka vydával šesť bodov Goldy Meirovej 
za vlastné návrhy.77 

Bolo jasné, že medzi Egyptom a Izraelom už nemôže dôjsť k žiadnej vojne vzhľadom 
na to, že bývalí nepriatelia sa teraz stali členmi toho istého zoskupenia, ktoré sa opiera 
o USA a že Egypťania už nebudú smieť použiť proti Izraelu zbrane. Každý ich prípadný 
budúci spor sa mohol podobať iba na spor medzi Gréckom a Tureckom. Fakt, že Anwar as-
Sādāt sa rozhodol prezbrojiť armádu na americkú výzbroj, znamenal, že mu nezostala iná 
alternatíva, než rokovanie. Všetci nasledujúci prezidenti USA potvrdili záväzok chrániť 
bezpečnosť Izraela, čo v praxi znamenalo zaistiť, aby Izrael vo výzbroji prevyšoval všetky 
arabské štáty dovedna. Arabsko-izraelská vojna v októbri 1973 a nasledujúce ropné embar-
go vyvolali zmenu v nazeraní USA na prehlbujúcu sa blízkovýchodnú krízu. Arabi jasne 
ukázali, že sú schopní naplánovať, koordinovať a uskutočniť úspešný vojenský útok, kto-
rý úplne narušil dovtedajšiu situáciu. S rovnakou vážnosťou sa vynorila otázka závislosti 
Západu od blízkovýchodných ropných zdrojov, najmä medzi spojencami USA.78 Svet si 
musel s trpkosťou uvedomiť, ako ľahko môžu lokálne konflikty v tomto regióne dostať 
superveľmoci nebezpečne blízko ku konfrontácii.

Anwar as-Sādāt chcel prostredníctvom rokovaní dosiahnuť spravodlivé urovnanie a po-
tom sa usilovať o mier. Prvé rozhodnutie uskutočňovať práve takúto politiku urobil prezi-
dent vo februári 1971, keď navrhol podpísať mierovú zmluvu s Izraelom, po tom, čo sa 
stiahne zo všetkých arabských území okupovaných v roku 1967. Treba vychádzať z toho, 
že všetky nasledujúce činy a kroky mali za cieľ naplniť tento zahraničnopolitický cieľ. 
Dokonca aj vojna v októbri 1973 bola súčasťou tejto stratégie, pretože prezident neplánoval 
oslobodiť celé obsadené egyptské územie, ale viesť iba obmedzenú vojnu s cieľom obnoviť 
blízkovýchodnú diplomaciu a rokovať z trochu lepšej pozície.79 Tento všeobecný zahranič-
nopolitický cieľ, ktorý mal priniesť urovnanie arabsko-izraelského konfliktu na základe 
rokovania, bol len čiastočne motivovaný hospodárskymi úvahami. Politické ovzdušie, ktoré 

75 HAJKAL, ref. 51, s. 171-2.
76 FINKLESTONE, ref. 27, s. 138.
77 HAJKAL, ref. 51, s. 173.
78 ISMAEL, ref. 17, s. 150.
79 SAFTY, Adel. From Camp David to the Gulf. Negotiations, Language & Propaganda, and War. 
Montréal : Black Rose Books Ltd., 1992, s. 46. ISBN 1-895431-10-7.
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vládlo v roku 1971, keď Anwar as-Sādāt súhlasil s prijatím čiastkového urovnania s Izrae-
lom a chcel obnoviť plavbu v Suezskom prieplave, sa značne líšilo od ovzdušia prevládajú-
ceho neskôr, počas egyptsko-izraelských rokovaniach o odpútaní síl po vojne.

Arabské armády počas októbrovej vojny preukázali vysokú pripravenosť a boli Izrael-
čanom dôstojným súperom. K tomu sa pridala nebývalá politická a hospodárska solidarita 
arabských štátov, ktorá zdôrazňovala zvyšujúci sa politický, finančný a strategický význam 
arabského sveta. Anwar as-Sādāt si musel dobre uvedomiť túto skutočnosť, keď v marci 
1974 uviedol: „Arabskú jednotu považujem za najväčší výdobytok slávnych októbrových 
dní. Keď hovorím o jednote, nemyslím na zákonné rámce. To čo sme dosiahli, bola pravá 
arabská jednota, ktorá v ťažkých chvíľach preukázala stmelenosť našich radov. Takto by 
sme mali pokračovať.“80 Aj v ďalších prejavoch vyzdvihoval význam arabskej politickej 
a vojenskej sily tvrdením, že po októbri 1973 možno arabský svet považovať za šiestu naj-
silnejšiu mocnosť sveta.81 Preto je prekvapujúce, že Anwar as-Sādāt sa rozhodol obetovať 
možnosti vojenskej a politickej jednoty dosiahnutej na arabskej úrovni počas vojny a po nej 
a vybral si výlučné spojenectvo s USA.

K. R. SORBY: SOME ASPECTS OF THE OCTOBER 1973 ARAB-ISRAELI WAR

The roots of the October War of 1973 (also known as the Yom Kippur War and the Ramadan War) 
are directly related to the military and diplomatic outcomes of the Six Day War of June 1967. The Six 
Day War is commonly described as a “turning point” or a “watershed” in the history of the Arab-Isra-
eli conflict and the modern Middle East more broadly. Israel’s occupation of Arab territory at the end 
of the war, the rise of a Palestinian national consciousness, and the internationalisation of the conflict 
are often cited as enduring legacies of that war, the reverberations of which are still felt to this day.

The historiography of the legacy of the October War, however, is considerably more modest in 
scope and intent. The vast literature on the war is mostly concerned with military-strategic questions, 
such as the failure of Israeli intelligence to anticipate the war, the Egyptian-Syrian surprise attack, or 
the American airlift to Israel during the war. Other studies are also concerned with the socio-political 
consequences of the war on Israeli society and the disillusionment of the Israeli public with the coun-
try’s military and political leadership.

Perhaps the most important international legacy of the October War was the changing nature of 
third-party diplomacy in the Arab-Israeli conflict and the rise of the United States as the principal and 
indispensable intermediary in the ensuing peace process. The 1967 Six Day War turned the conflict 
into an arena of superpower competition by proxy, with the USA supporting pro-Western countries 
such as Israel and Jordan, whilst the “radical” regimes of Egypt and Syria were backed by the USSR. 
The October War changed irrevocably environment of multi-party mediation where the UN played 
a role in Arab-Israeli diplomacy. By the end of the war the USA emerged as the ubiquitous interme-
diary in the conflict, a position which it retains to this day. This transformation is solely attributed to 
Henry Kissinger’s grand strategy during the war, which was designed, firstly to enable Israel to win 
the war whilst preventing another humiliating defeat on the battlefield for the Arabs. Kissinger’s direc-
ting of American foreign policy during the war also aimed at alleviating the threat of a lasting Arab oil 
embargo by creating the conditions for Arab-Israeli negotiations after the war, and the relegating of 
the Soviets to the sidelines of Middle East diplomacy by making the USA the only acceptable media-
tor to both Israelis and Arabs.

80 ISRAELI, ref. 50, s. 460.
81 SAFTY, ref. 79, s. 47.
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Another great actor in the drama besides Henry Kissinger was the Egyptian president Anwar as-
Sādāt, who often gave the impression of being a creature of impulse, which was not really so. His big 
decisions were always the result of careful calculation. He engineered a major upset in Egyptian fo-
reign policy, whereby the country ceased to be one of the foremost exponents of non-alignment and 
became instead a close ally of the USA. After he expelled the Soviet advisers in the summer of 1972 
he waited for his reward, but this never came. The pressure from the army and mounting public dissa-
tisfaction pushed him to battle. However, the conduct of the war, and its consequences, came as a big 
surprise to him and the Americans alike. Never had the Americans dreamed that the Egyptians could 
plan and fight as they did.

The cumulative result of this grand strategy was the successful conclusion of five US-mediated 
limited and interim agreements between Israel, Egypt and Syria in the period of November 1973 to 
May 1975 – the beginning of a peace process which culminated in 1978. The regional order which 
emerged in the aftermath of the October 1973 War remained relatively unchallenged for nearly four 
decades. The Egyptian-Israeli peace treaty was the strategic anchor of a stable Middle East, which 
ensured that the October War was the last full-scale, conventional Arab-Israeli war.
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DOKUMENTY A MATERIÁLY

„RAKUŠÁCI“ – „TRPENÉ ZLO“ PRI BUDOVANÍ 
ARMÁDNEJ ELITY ČS. BRANNEJ MOCI

ALEX MASKALÍK

MASKALÍK, A.: “Austrians – the Tolerated Evil” as a part of the Army Elite of 
the CS Armed Forces. Vojenská história, 1, 19, 2015, pp 99-116, Bratislava.
In the published material study, the author deals with the issue of value and 
significance of former Austro-Hungarian Army officers in structure of the CS 
Army in 1918 – 1939. The contribution consists of a shorter introductory study 
and four selected documents chosen by the author.
Military History. Czechoslovakia. Inter-war Period. Former Austro-Hungarian 
Officers in Structure of the CS Army.

„Je známo, že revoluční převraty nejsou jen zdrojem náprav ve jménu spra-
vedlnosti, ale také mnohých křivd. Když se kyvadlo dějin řítí na opačnou stranu, vleče 
s sebou mnohou pochybnou zásluhu a poráží mnohou neuznanou ctnost. Mezi nevinnými 
obětmi náhlé změny byli čeští důstojníci domácího vojska, kteří se vrátili po válce z rakous-
ké fronty – „Rakušáci“… byli pro všechny časy poznamenáni jako příslušníci nenáviděné 
kasty důstojnické, která v bývalém mocnářství nikdy nesplynula s jeho národy, tím méně s t.
zv. lidem a která žila v aristokratickém odloučení, většinou v ovzduší německém a feudál-
ním. Nenávist k celému důstojnickému stavu se nezastavila ani před jednotlivci, kteří byli 
uvědomělými a věrnými Čechy. Domácí důstojník byl po převratu podceňován nejen spole-
čensky, ale také vojensky. Jeho odborná práce se jen trpěla, a to v době, kdy nebylo nikoho 
jiného po ruce a kdy Národní výbor, a později i ministr národní obrany, byli na jejich spo-
lupráci odkázáni… čekalo se jen trpělivě, kdy se republika odrakouští tak, aby mohla exis-
tovati bez této nepopulární přítěže militaristické minulosti… mnozí naši politikové, a do-
konce i státnici, byli přesvědčeni, že důstojník domácího vojska „prohrál válku“ a že tedy 
ani doma nemůže si činiti nárok na vlídné zacházení, tím méně na vedoucí místa, kde by 
chtěl uplatniti své vědomosti a zkušenosti. Čekalo se na důstojníky z legií, kteří měli přiné-
sti osvobozenému národu také vnitřní osvobození.“1 S odstupom času takto zhrnul osud 
„Rakušákov“ predmníchovskej čs. brannej moci ich popredný predstaviteľ R. Kalhous.2 

1 KALHOUS, R. Budování armády. Praha 1936, s. 129-135.
2 Rudolf Kalhous (1878 – 1939), dôstojník c. k. rakúsko-uhorskej a čs. brannej moci; 1. svetovú 



VOJENSKÁ HISTÓRIA

100

Urobil tak vo svojej jedinej knihe, ktorej viaceré pasáže boli pozmenené a vypustené pria-
mo na „přáni“ MNO. Bez ohľadu na skutočnosť, že jeho reminiscencie boli predchnuté 
pocitmi krivdy i osobného sklamania, s výhodou historickej retrospektívy môžme konštato-
vať, že neboli neoprávnené.

Zaraďovanie i umiestňovanie dôstojníkov niekdajšej habsburskej monarchie do brannej 
moci novovytvorenej čs. republiky predstavovalo v jej histórii špecifickú kapitolu, ktorá 
v širšom historickom kontexte mala svoje odpostatnenie. Keďže každá vládnuca garnitúra 
sa po nadobudnutí moci usiluje ovládnuť mocenské nástroje štátu, bolo celkom prirodzené, 
že výstavba oddanej armádnej elity sa aj pre politické vedenie čs. štátu (zosobňované Ma-
sarykom a Benešom) stala absolútnou prioritou. Mocenská skupina „Hradu“ sa o to usilo-
vala cestou presadenia legionárskych kádrov, a tak sa legionárska tradícia od začiatku sta-
rostlivo pestovala. Ostentatívne prehlásenia typu „Hoši nám to všechno udělali“, či „zahra-
niční čs. vojsko bylo naše vojsko… jež pro vlast bojovalo, krvácelo, umíralo a jeho svobodu 
vybojovalo“, ktoré výrazne prispievali k ich glorifikácii, preto neboli výnimočné.3 Pre kom-
petentných bolo navyše prirodzené, že tí, ktorí pomáhali vybojovať samostatnosť republiky 
so zbraňou v ruke (navyše ďaleko od domova), sa oprávnene cítili predurčení stať sa elitou 
budúcej čs. armády. Legionári tak mali byť prakticky jedinými vhodnými kandidátmi na 
obsadzovanie exponovaných miest armádnej hierarchie; napĺňajúc tak historickú realitu, 
podľa ktorej zahraničné anabázy končili vo vlasti zväčša preberaním mocenských pozícií.

Priority „masarykovcov“ zhrnul v liste Vojenskému odboru Ministerstva vojny4 z jari 
1919 čs. minister zahraničných vecí Edvard Beneš (aktívne sa angažujúci vo veciach armá-
dy): „V zájmu věci… jest dobře zatím organisaci a celistvost našich vojenských částí z Fran-
cie a Itálie neporušovati, s domácími elementy jich nemíchati… našé pluky se zahraničí 
představují spolehlivé a disciplinované vojsko, které jest pro každý případ nejlepší oporou 
státu a splynutím s nově se tvořící armádou mohly by naše zahraniční pluky snadno ztratiti 
na významu, který v danem momentu pro nás mají. Vedle nich může se tvořiti nová armáda, 
která později… může se vyšinouti na tutež výši.“5 Legionári kládli do popredia prestíž a mo-
rálku, pričom službu v c. k. armáde chápali ako národnu zradu. „Zdatnost budoucí čs. ar-
mády nemůže zaručiti pouze odborná schopnost vyšších velitelů, nýbrž i jejich národnostní 

vojnu končil vo funkcii prednostu organizačnej skupiny Operačného odd. vrchného armádneho veli-
teľstva (mjr.gšt.), v období novembra 1918 až mája 1920 prednosta Organizačného odd. GŠ (pplk.
gšt.), resp. Vrchného vojenského veliteľstva, Vojenského odboru A a 1. kancelárie GŠ; na parížskej 
mierovej konferencii v roku 1919 vojenský expert čs. delegácie. Jeden z najschopnejších čs. vojen-
ských odborníkov – autor zásad unifikácie a mierovej dislokácie čs. brannej moci, zástanca budovania 
jednotnej armády bez nutnosti zverovania rozsiahlych právomocí príslušníkom francúzskej vojenskej 
misie, potreby dôstojníkov rakúsko-uhorskej brannej moci pre Čs. republiku, či udržania kontinuity 
čs. vojenskej tradície s rakúsko-uhorskou, bez ohľadu na štátoprávne premeny. Pre nezhody s predsta-
viteľmi francúzskej vojenskej misie bol napokon vo februári 1921 preradený z HŠ ako styčný dôstoj-
ník na veliteľstvo žandárstva. Jeho hlavná vojenská kariéra sa skončila zásahom Hradu začiatkom 
roka 1922. Bližšie k jeho osudom pozri: HOFMAN, P. Causa Rudolf Kalhous. In Český lev a rakous-
ký orel v 19. století. Praha 1996, s. 190-196. ISBN 8085917084.
3 PEROUTKA, F. Budování státu. Československa politika v letech popřevratových 1. Rok 1918. 
Praha 1933, s. 286-287.
4 III. Vojenský odbor A MNO bol predchodcom GŠ, vytvoreného v októbri 1919 a transformované-
ho v septembri 1920 na Hlavný štáb.
5 VÚA – VHA Praha, f. MNO/Hlavní štáb 1919, šk. 13, sign. 173.
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a mravní bezvadnost – Do čs. armády přihlásila se z existenčních důvodů spousta býv. rak. 
důstojníků, o jejichž vojen. schopnostech neni sporu, kteří by ale svým smyšlením a svými 
styky s bývalými kamarády v cizině, působili naší armádě pouze ku zkáze. Čím vyšší hodnost 
a postavení, tím přísnější měřítko nutno klásti na národnostní spolehlivost“, ako boli nabá-
daní členovia prijímacích komisií pri prerokovaní prihlášok.6 „Poněvadž armáda závisí od 
dobrého nebo špatného GŠ, nelze si přáti, aby důstojníci bývalého gen. štábu rak. tvořili GŠ 
čs. armády“, ako konštatovalo memorandum legionárov prezidentovi T. G. Masarykovi 
z apríla 1919.7 Generál J. Červinka sr. ako prednosta skúšobnej jazykovej komisie MNO pre 
generálov pre zmenu varoval pred tým, že: „málo kdo z rakouských generálů a vyšších 
důstojníků, postavených dnes v čele čs. armády… smiřil se v srdci svém se samým našim 
odbojem vůbec a tím méně s čs. republikou, z tohoto odboje vyšlou… veškeré obtíže, spoje-
né s vybudováním velké kombinované dobrovolné armády… ani částečně nevyváží risiko, 
jaké lpí na stálé čs. armádě, dokud vedoucími silami jejich zůstávají vyšší býv. rakouští 
důstojníci a generálové… kteří v kritický okamžik postaví se při první možnosti proti nám.“8

Dehonestácii sa nevyhli najmä vysokí c. k. dôstojníci, intenzita útokov voči nim rástla 
úmerne so zvyšujúcou sa hodnosťou. Predovšetkým v úvodných poprevratových rokoch 
bol nenávistný tón vlastný nielen tlači, ale aj predstaviteľom oficiálnych vládnych kruhov 
i brannej moci.9 Podceňovanie a pohŕdavý postoj voči všetkému „rakúskemu“ boli domi-
nantným prvkom tak u Masaryka, ako aj Beneša, pričom najdôležitejšie bolo „odstranit 
všechny věcné i podstatné, zevní i formální příznaky monarchistického militarismu… a na-
hradit odstráněné novým, moderním, pokrokovým“.10 Rozlíšiť „odpadlíky a renegáty čs. 
původu… kteří po převratu houfně se vydávali za čs. vlastence… od poctivých příslušníků 
čs. národa“ mala na starosti Osobná a sťažnostná komisia MNO, členmi ktorých boli takmer 
výlučne legionári.11 „Rakušákom“ situáciu značne komplikoval aj fakt, že boli „tŕňom 

6 VÚA – VHA Praha, f. MNO/Presidium 1919, karton 249, inv.č. 3937, sign. 216.
7 AÚTGM Praha, f. Tomáš Garrigue Masaryk – republika, karton 382.
8 VÚA – VHA Praha, f. MNO/Presidium 1924, karton 404, inv.č. 6983, sign. 44-2/8.
9 „Nic nebylo za Rakouska tak neoblíbeno v zemích českých, jako rakouský důstojník, a netřeba 
vykládati, proč. Byl ztělesněným nepřátelstvím vůči českému lidu, pro nějž důstojník rakouský chtě 
nechtě musil míti jenom pohrdání, byť i byl sám z něho vyšel. Ale nejen že bylo mu býti smýšlení 
německého a protičeského – v nedemokratičnosti šlo se i tak daleko, že mu byla i každá poctivá ruční 
práce zakázána.“ In Umělecký almanach legionářský, Praha 1922, s. 189-190. Pre prezidenta repub-
liky T. G. Masaryka bola úloha viac než zrejmá: „Náš důstojník musí v naší armádě vysvléci rakous-
kého důstojníka.“ Čoraz agresívnejšie útoky tlače prehlbujúcu averziu a nedôveru voči všetkému „ra-
kúskemu“ len stupňovali. „Nemohl výběr při přejímání ze služeb rakouských býti přísnější, tak jak 
toho vyžadoval zájem státu a trochu snad i hrdost národa?. mohl dobrý Čech býti rakouským vyšším 
důstojníkem? Vyšším důstojníkem stával se až po delší službě, která obyčejně každému Čechu vtiskla 
rakouskou pečeť… Jak ale bylo by možno žádati od lidí, kteří nejen že nepodporovali hnutí národní 
a nesympatisovali s ním, nýbrž byli proti němu a pracovali pri udržení stávajícího systému ne snad jen 
z donucení, ale loyalně, s přesvědčením a spolehlivě… jak možno žádati od nich… aby byli spolehli-
vými vlastenci… aby byli vůdci a vychovateli našeho vojska? Je-li to však možné, proč nepostavili na 
čelná místa čsl. vojska generála Aufenberga, Kestřanka, Dankla atd? Čím se líší od nich naši převza-
tí vysocí důstojníci?. Tím, že jsou „dobří“ Češi. Byli však i dobrými Rakušany. „Přešaltovali se“ na 
„dobré Čechy po převratu“, kterých je více, než dobrých Čechů před převratem“. In Noviny „Morav-
ský legionár“, 16. november 1922 (článok „Přešaltování“).
10 FUČÍK, M. Vojenský problém v demokracii. Praha 1920, s. 10-15.
11 VÚA – VHA Praha, f. MNO/Presidium 1938, karton 12.406, inv.č. 16.119, sign. 71-6/19-2.  
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v oku“ príslušníkom Francúzskej vojenskej misie v ČSR, keďže boli od začiatku vehement-
ne proti zverovaniu rozsiahlych vojenských kompetencií v ich prospech.12

Proti osočovaniu a diskriminácii však dôstojníci „Rakušáci“ ostro protestovali, poukazu-
júc na fakt, že „také mezi domácími důstojníky bylo mnoho těch, kteří za rakouské vlády 
podporovali všemožně českou věc, ovšem potají, nemohouce jako aktivní důstojníci vystupo-
vati veřejně. I oni se těšili na osvobození českého národa, přivítali den 28. října s nadšením 
a přihlásili se do služeb našeho státu… Československo má v bývalých rakousko-uherských 
štábních důstojnících dostatek kvalitních odborníků, kteří jsou připraveni ve své práci 
v Hlavním štábu pokračovat. Avšak jest… zřejmým úmyslem odstraniti tyto důstojníky z je-
jich míst a nahradit je důstojníky z řad legionářských.“13 Z hľadiska vzdelania a odbornej 
spôsobislosti pritom legionárskych kolegov, až na výnimky, výrazne prevyšovali. Ich akým-
si „ideovým vodcom“ bol už spomínaný R. Kalhous, ktorý sa, spoločne s ďalšími „Rakušák-
mi“ pôsobiacimi v exponovaných funkciách novoformujúceho sa HŠ, v týchto veciach vý-
razne angažovali. Výsledkom ich snáh bolo viacero traktátov, požadujcúcich vymedziť ich 
postavenie v čs. brannej moci a upozorňujúcich na trestuhodnosť uprednostňovania legioná-
rov. Najvýznamnejšie sú predmetom tejto materiálovej štúdie, ktorá ich sprostredkúva v pô-
vodnom znení (bez gramatických úprav), aby čo najviac zachovala ich autenticitu.

V nich, okrem iného, zdôrazňovali, že disciplína v brannej moci a jej vážnosť „nevzros-
te pokud bude náš důstojnícky sbor tak rozháraný. důstojníci neměli býti rozlišeni v legio-
nářské a domáci, nýbrž v dobré a špatné, spolehlivé a nespolehlivé, schopné a neschopné“. 
V nejednom prípade však šli ešte ďalej poukazujúc na konkrétne súvislosti s jej fungova-
ním. Prezývka „rakušáctvo“ sa mala podľa nich stať pre mnohých „pohodlní výmluvou na 
vlastní nečinnost, pláštikem pro osobní cíle a bezpečným prostředkem pro odstránění koho-
koliv nepohodlného… na straně legionářských důstojníků je tu kromě zásluh zahr. vojska… 
větší hrdost docíleného vítězství, silnější, rozkvetlejší národnostní cítění a jasnější politické 
cíle: na straně důstojníků domácích pak větší zkušenost odborná, od mládí vychovaný cit 
pro povinnost, poslušnost a pro práci, malá informovanost politická a odpor k mimovojen-
skému řešení vojenských otázek. To jsou ale vlastnosti, které jednak teprve spojeny, dají typ 
dobrého důstojníckého sboru českého… dokud zásada osobní zdatnosti nebude zavedena, 
bude trvati dnešní rozvrácenost a neproduktivnost… legionářský důstojník nebude sa na-
mahati – protože nemusí… domáci důstojník, kterému nad hlavou visí stále Damoklův meč 
propuštění… se nebude namahati, protože je to beztak jedno.“14

A keďže čs. branná moc nebola pokračovateľkou rakúsko-uhorskej, pri tvorení jej veliteľského zboru 
nebola suverenita čs. štátu nijako obmedzená, či viazaná mierovými a inými medzinárodnými zmlu-
vami, resp. legislatívnymi normami. Tento právny stav našiel svoj výraz v ustanoveniach Zákona č. 
194 z 13. marca 1920 a vládneho nariadenia č. 514 z 3. septembra 1920, upravujúcim preberanie vo-
jenských gážistov bývalej c. k. rakúsko-uhorskej brannej moci do čs. brannej moci vo výslužbe (aj to 
len tých, ktorí mali trvalý pobyt na území republiky).
12 Nediplomaticky vyznievali najmä výčitky typu: „raději cizinci než služba příslušníků vlastního 
národa, kteří si ničím nezasloužili nedůvěry ve věci národní cti“, či poukazovanie na Poľsko, kde 
„všechná čelná místa v ministerstvu – i ministr sám, jakož i všichni velitelé armád a náčelníci štábů, 
jsou Poláci“, ktorí „na rozdíl od nás Čechů více věří lidem domácím, než cizincům“. VÚA – VHA 
Praha, f. Generální inspektorát branné moci 1919, karton 8, inv.č. 495, č.j. 2585. Bližšie pozri tiež: 
KALHOUS, R. Budování armády. Praha 1936, s. 129-151.
13 AÚ TGM Praha, f. Tomáš Garrigue Masaryk – republika, karton 382.
14 VÚA – VHA Praha, f. Generální inspektorát branné moci 1919, karton 10, inv.č. 690, č.j. 4185.
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Je však potrebné poukázať na širší kontext pertraktovaného fenoménu i jeho konkrétne 
súvislosti. Predovšetkým budovanie nového štátu a jeho ozbrojených síl sa odohrávalo za 
mimoriadne zložitej vnútropolitickej i medzinárodnej situácie, poznamenanej na jednej 
strane silným nacionálnym pacifistickým opojením a na strane druhej neistotou novo vznik-
nutého nástupnického štátu, ktorého ústavní predstavitelia reálne čelili nebezpečenstvu via-
cerých potenciálnych ozbrojených konfliktov. Celý proces sa tak neobišiel bez vážnych 
komplikácií, ktoré si vynútili rad improvizácií. Tvrdou realitou totiž bolo, že bez „starých 
rakúskych“ kádrov sa tvoriaca čs. branná moc predovšetkým v úvodnom období nebola 
schopná zaobísť.15 Vo vojenskej správe pretrvával absolútny nedostatok kvalifikovaných 
vyšších dôstojníkov, potrebných na utvorenie veliteľských štábov; alarmujúca bola tiež si-
tuácia v ústrednej vojenskej správe, kde chýbal skúsený personál. I taký bojovník proti „ra-
kušáctvu“, akým bol 1. minister národnej obrany Václav Klofáč, si v liste prezidentovi T. 
G. Masarykovi povzdychol, že „odpravovati „austriáky“ je snadné, je-li náhrada. Té někdy 
není“. Súčasne vyzýval, že „nemůžeme nyní prohlubovat rozdíl mezi aut. důstojníky a legi-
onáři… musíme je v zájmu služby sbližovat a sjednocovat.“16 Na riziká spojené s týmto 
problémom poukázal v brannom výbore Národného zhromaždenia v júli 1919 aj poslanec 
agrárnej Republikánskej strany poľnohospodárskeho a maloroľníckeho ľudu Bohumír Bra-
dáč: „Buď jsme jednotnou republikou, jsme jednotné vojsko a nebudeme to tříditi, nebo se 
nám to bude opakovati zítra zase… chci, aby armáda byla jednotná, aby měla jednotné 
vedení… aby nebylo rozhodováno v disponovaní těmi silami se dvou míst, od ministerstva 
N.O. od legionářů, od kanceláře našeho vojska, zkrátka aby se v tom Pánbuh vyznal… když 
se člověk na tu naši armádu podívá, tak bolestně spláče, neboť vidí, jak se to všecko řítí do 
propasti.“17

Na druhej strane mal „Hrad“ vážny problém, a to, z čoho vyšší veliteľský zbor čs. bran-
nej moci vôbec vytvoriť. Drvivá väčšina (francúzskych, talianskych a špeciálne ruských) 
legionárov totiž zastávala v priebehu vojny vyššie veliteľské funkcie len výnimočne a po 
návrate domov im nebolo možné zverovať kľúčové armádne funkcie, nakoľko vojnové 
skúsenosti získané v nižších hodnostiach nemohli adekvátne vyvážiť absenciu solídneho 
vojenského vzdelania. Podľa náčelníka Francúzskej vojenskej misie v ČSR a súčasne prvé-
ho náčelníka GŠ čs. brannej moci generála Ch. M. Pellého by totiž preferovanie záujmov 
legionárov ohrozilo jej bojaschopnosť i odbornú úroveň jej veliteľského zboru.18 Na obdo-

15 KOLDINSKÁ, M. – ŠEDIVÝ, I. Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty. Praha 
2008, s. 157. ISBN 978-80-7106-953-9.
16 AÚTGM Praha, f. T. G. Masaryk – republika, karton 382, sign. 2 (bez data); Klofáč bol ministrom 
národnej obrany v období novembra 1918 až mája 1920. I skúsený legionársky generál O. Husák ako 
minister národnej obrany vyzýval, že „slovo „rakušáctví“ a „diletanti“ musí zmizet z pole společné 
vojenské práce“. Týždenník Důstojnícke listy, 15. apríl 1921 (článok „Potřeba unifikace velitelského 
sboru“).
17 VÚA – VHA Praha, f. MNO/Presidium 1919, karton 50, inv.č. 2248, sign. 1/95. Bradáč sám bol 
v rokoch 1932 – 1935 ministrom obrany.
18 V liste francúzskemu premiérovi G. Clemanceauovi z augusta 1919 napr. uvádzal: „Vzhledem 
k svému věku a svým zkušenostem nemohou být rázem vyzvednuti do čela armády“. BŘACH, R. Ge-
nerál Maurice Pellé. První náčelník Hlavního štábu čs. branné moci. Praha 2007, s. 144-147. ISBN-
978-80-7278-380-9. Priority „Hradu“ ale boli zrejmé: „je mnoho důstojníků, kteří nemají dostatečné 
vzdělání předběžné, ani odborné – přes to vše nejcennějším na celé čs. revoluční armádě je to dobré 
jádro, ruskou školou ještě zlepšené a vytříbené. Je to jeho vysoká mravní úroveň a vyspělý národní cit. 
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bie nutné na doplnenie vojenského vzdelania a zisku praktických skúseností na jednotli-
vých stupňoch velenia legionárov tak bolo prechodné riešenie nevyhnutné. Z obáv pred 
možnými zmätkami a v snahe zaistiť nerušený prechod k novému brannému systému boli 
preto veliteľsko-štábne funkcie vznikajúcej brannej moci obsadzované príslušníkmi tzv. 
domáceho vojska. V snahe zamedziť neúmernému nárastu ich vplyvu mala francúzska mi-
sia plniť nielen úlohu garanta kvality výstavby modernej čs. armády, ale aj ich akúsi proti-
váhu.19 Avizované „dočasné“ riešenie ale legionárov poburovalo. Argumenty, že ich anga-
žovaním je do brannej moci pod zámienkou „odbornosti“ zanášaný starý byrokratický duch 
a že zverovanie významných funkcií, resp. ich povyšovanie, bolo morálnou porážkou 
„směru protirakouského“, nenechali na seba dlho čakať.20 Netreba tiež zabúdať, že profe- 
sionálne a stavovské záujmy oboch skupín sa stretávali nielen na pozadí ideových ruptúr, 
ale i na pozadí súperenia o zaopatrovacie pôžitky, pričom každá očakávala najlepšie výhody 
v platoch i postupe.21

„Rakušáci“ predstavovali hlavnú zložku pri formovaní armádnej elity čs. brannej moci 
prakticky po celé 20. roky. Z funkčného hľadiska kontrolovali veliteľské posty na stupni 
Zemské vojenské veliteľstvo – divízia takmer na 75 % až do konca 20. rokov. V rámci hod-
nostnej štruktúry ešte v roku 1927 činil pomer k legionárom medzi generálmi 71:29 %, 
plukovníkmi 69:31 % a podplukovníkmi 65:45 %. Keďže na hodnostnom stupni plk. – gen. 
bolo „Rakušákov“ omnoho viac než legionárov, v úvodných rokoch dominovali aj pri me-
novacích a povyšovacích procesoch v generálskych hodnostiach (čo sa prejavovalo okrem 

Jedině znepokojující by byla absence dobrého vedení ideového; lid, který hledá a dosud nenachází, 
mohl by snadno přejíti z scestí, zvlášť, když je zde mnoho zájmů jiných, usilujících proti němu“. AKPR 
Praha, karton 32, sign. 579/1921.
19 A tak hoci dekrét francúzskej vlády obmedzoval pôsobenie Francúzov v cudzích armádach 
(v rámci vojenských misií) len na úlohy organizačné a školiace bez vmiešavania sa do otázok velenia, 
v čs. brannej moci sa s francúzskymi vyššími veliteľmi počítalo tak pri organizácii veliteľských štá-
bov vyšších jednotiek, ministerstva a HŠ, ako aj pri personálnom zabezpečovaní systemizovaných 
funkcií, kde mali byť najvhodnejšou alternatívou tak za dôstojníkov domáceho vojska „bez autority“, 
ako aj za nepripravených legionárskych veliteľov.
20 AKPR Praha, sign. 1440/1929. V čase návratu legionárov domov sa tak MNO usilovalo celú situ-
áciu mierniť: „Přijíždíte domu jako první vojáci českoslovenští a budete nepříjemně překvapeni, když 
uvidíte, že v mnohém budete odvislí od tak zv. bývalých rakouských důtojníků… budete se horšit na 
vládu, že jej dosud nevyhodila. Nebuďte však ani v tomto směru nespravedliví… jest mnoho důstoj-
níků, kteří prokázali nesrmírnych služeb v době převratu, jest mnoho důstojníků čestných. Jsou ovšem 
i ještě dnes v naší armádě darebáci, kteří budou jistě odstaveni, neboť příšti armáda bude se defini-
tivně budovati, až příjde celá sibiřská armáda. Legionáři už dnes zajímají v armádě čestné místo. 
V ministerstvu Národní Obrany jsou důležité referáty v rukou legionářských důstojníků a čeká se jen 
na pracovníky z Ruska, abychom mohli zdatnými lidmi obsaditi rozhodující místa… Naší zásadou jest, 
že revoluční zahraniční vojsko má býti základem armády – ale nesmíme zase přenáhleným postupem 
rozrušiti jemný a citlivý mechanism domáci armády.“ ŠEDIVÝ, I. Legionáři a československá armá-
da 1918 – 1938. In České země a Československo v Evropě XIX. a XX. století. Praha 1997, s. 211-
214. ISBN 80-85268-61-2.
21 Neustále poukazovanie „Rakušákov“ na vlastnú potrebu, sa zo strany legionárov a im spriazne- 
ných skupín stotožňovalo s ich snahou o hmotné výhody. Odrazom skutočnosti, že brannú moc novej 
čs. republiky tvorili dva autonómne celky, bol koniec-koncov samotný fakt, že až do mája 1919 malo 
Československo dvoch vojenských ministrov – a síce ministra národnej obrany V. Klofáča (do kom-
petencie ktorého spadalo čs. vojsko domáce) a ministra vojenstva M. R. Štefánika (kompetentného 
v záležitostiach čs. zahraničného vojska).
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iného aj v ich zvýhodňovaní pri určovaní samotného poradia pre povýšenie). Nutnosť vyu-
žívania „starých kádrov“ bola zrejmá, a tak len v období 1919 – 1923 vzrástol ich podiel na 
súhrnných počtoch generality zo 61,5 na 81,5 %. Do roku 1922 mali pritom až na 80 % 
vykrytý druhý najvyšší generálsky stupeň, pričom najvyšší bol až do roku 1925 „vyhrade-
ný“ len im. Do konca 20. rokov si väčšinu dokázali „Rakušáci“ udržať aj v dvoch najvyš-
ších generálskych hodnostiach. Situácia bola odrazom samotného povyšovacieho procesu, 
osobitne, menovania do prvej generálskej hodnosti, kde potreba mať k dispozícii v prvom 
rade odborne pripravené vyššie veliteľské kádre mala bez ohľadu na subjektívne pocity 
politickej špičky absolútnu prioritu.22 Neprekvapí preto fakt, že v priebehu úvodnej dekády 
predstavoval podiel „Rakušákov“ pri menovaní do najvyššej dôstojníckej hodnosti takmer 
82 %.23 Nutnosť využívania c. k. dôstojníkov však bola výrazným spôsobom korigovaná ich 
zámerným regulovaním pri povyšovaní do najvyšších hodností. Z tohto pohľadu tak nebol 
podstatný podiel domácich dôstojníkov na počtoch menovaných, ako skôr ich pôsobnosť 
v dosiahnutej generálskej hodnosti. A tá bola minimálna.24 Povýšenie v generálskej hodnos-
ti osôb tejto skupiny dokonca zväčša predchádzalo penzionovaniu.

Osud „Rakušákov“ bol však dopredu daný a legionári si v ďalšom období svoje výsadné 
postavenie v hodnostnej a mocenskej špičke len upevňovali.25 Už koncom druhej dekády 
mali väčšinu v Hlavnom štábe a prostredníctvom generálov J. Syrového a L. Krejčího riadi-
li chod armády (bez ohľadu na to, že na jeseň 1926 tu krátko „alternovali“ „Rakušáci“ J. 
Horák a A. Podhajský).26 Vo funkcii podnáčelníka HŠ sa vystriedali len legionári, a evident-

22 Náčelník HŠ generál E. Mittelhausser sa to usiloval kompenzovať akousi reguláciou, keď už 
v máji 1921 pripomínal, že „povyšování bude musiti býti prováděno s velkou pozorností zejména při 
hodnosti generálské, vzhledem k tomu, že v nynější hodnosti plukovnické jest přebytek prvků starora-
kouských ceny velmi pochybné“. V podobnom duchu vyjadrovala svoje želania väčšina odborníkov. 
AÚTGM Praha, f. T. G. Masaryk – republika, karton 382. Na strane druhej „Jistou záštitou při povy-
šování důstojníků z domáci armády, někdy i proti intencím generála Syrového, který sbor vyšších ve-
litelů radikálně omlazoval legionáři, ač snad někdy nemístně“ mal byť generál A. Podhajský, mnohý-
mi považovaný za akúsi brzdu vzájomnej averzie medzi oboma skupinami. AÚTGM Praha, f. T. G. 
Masaryk – republika, karton 386.
23 Z percentuálneho hľadiska sa „rakušácky“ prvok v menovacom procese do generálskej hodnosti 
profiloval nasledovne: 1919 (100 %), 1920 (63 %), 1921 (89 %), 1922 (87 %), 1923 (60 %) a 1924 
(83 %).
24 V rokoch 1918 – 1927 bolo do generálskej hodnosti menovaných 102 „Rakušákov“ oproti 27 le- 
gionárom (zatiaľčo v rokoch 1928 – 1939 predstavoval tento pomer 87:119), napriek tomu nebol tento 
ukazovateľ z hľadiska ich podielu na súhrnných počtoch čs. generality až taký markantný. Podstatou 
pragmatického prístupu bolo totiž časté striedanie „rakúskych“ kádrov, ktoré malo eliminovať akúkoľ-
vek ich možnosť vybudovať si mocenské pozície. To sa uplatňovalo predovšetkým v úvodnej etape 
výstavby čs. brannej moci, kedy početným vyšším veliteľským zborom disponovali len „Rakušíci“ 
a na vybudovanie početného a odborne pripraveného „legionárskeho“ zdroja bol nevyhnutný čas. Pô-
sobnosť generálov „Rakušákov“ v generálskej hodnosti predstavovala v tomto období v priemere 4,3 
roka oproti 12,2 u legionárov (27,5 % generálov „Rakušákov“ nepobudlo v generálskej hodnosti ani 
rok). K daným súvislostiam bližšie pozri encyklopédiu: MASKALÍK, A. Elita armády. Českosloven-
ská vojenská generalita 1918 – 1992. Banská Bystrica 2012, s. 18-27. ISBN 978-80-970941-0-2.
25 VÚA – VHA Praha, f. Vojenská kancelář presidenta republiky 1929, karton 97, č.j. 153.
26 VÚA – VHA Praha, Vojenská statistika I., s. 161-165. Jan Syrový (nar. 1888), 1920 – 1926 veliteľ 
ZVV Praha (a od roku 1924 súčasne podnáčelník HŠ), 1926 minister národnej obrany, 1926 – 1933 
náčelník HŠ, 1933 – 1939 generálny inšpektor (1927 armádny generál); Ludvík Krejčí (nar. 1890), 
1920 – 1923 veliteľ 6. divízie, 1925 – 1932 veliteľ 4. divízie, 1933 veliteľ ZVV Košice, 1933 – 1939 
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né protežovanie tejto vybranej skupiny zo strany najmocnejších sa premietlo aj do obsadenia 
funkcií prednostov Vojenskej kancelárie prezidenta i veliteľov Vysokej školy válečnej. Po-
diel legionárov medzi samotnou generalitou vzrástol v rokoch 1928 – 1938 z 29,6 na 87,9 %. 
Politicky motivovaný trend mať na čele čo najskôr „svojich ľudí“ za každú cenu spočiatku 
znamenal, že „Rakušáci“ museli ustupovať z vybraných veliteľských miest „před neskuše-
ným mládím“.27 Do nich boli legionári umiestňovaní bez ohľadu na dosiahnuté vojenské 
vzdelanie, ktoré získavali až dodatočným štúdiom.28 Ku konsolidácii pomerov v armádnom 
mechanizme, vymaňujúceho sa z prechodnej improvizácie, došlo až v polovici 30. rokov. 
Sprievodným javom bol vzrast vzdelanostnej úrovne i vojenskej pripravenosti generálov – 
legionárov, ako priamy odraz celkovej profesionalizácie. Medzitým ale cielené „kádrova-
nie“ donútilo mnohých odborníkov „Rakušákov“ z čs. brannej moci odísť.29

náčelník HŠ (1934 armádny generál); Jan Horák (nar. 1868), 1923 – 1926 veliteľ 5. divízie, 1926 – 
1929 I. zástupca náčelníka HŠ a v roku 1926 súčasne zastupujúci náčelník HŠ (r. 1928 divízny gene-
rál); Alois Podhajský (nar. 1864), 1918 – 1927 veliteľ ZVV Brno (a v roku 1926 súčasne zastupujúci 
náčelník HŠ), 1927 – 1933 generálny inšpektor (1921 generál III. hodnostnej triedy, t.j. armádny ge-
nerál).
27 A to i napriek tomu, že sa na porade u ministra národnej obrany v októbri 1923 rozhodlo, že „jme-
nování poměrně mladých generálů v zájmu zajištění budoucího postupu bude prováděno velmi spoře“. 
VÚA – VHA Praha, f. Vojenská kancelář presidenta republiky 1923, karton 52, č.j. 704. Generalita, 
ktorá dosiahla svoje koncové hodnosti a funkcie v pomerne mladom veku, mala pred sebou dlhé pro-
duktívne obdobie života a ako cudzie teleso mala negatívny vplyv na zdravý kolobeh a rytmus vojen-
ského života. Cesta mnohým schopným a pracovitým dôstojníkom k vyšším stupňom vojenskej hie-
rarchie bola nadlho zablokovaná. Na tento jav v marci 1928 kriticky poukazoval aj prednosta prezi-
dentskej kancelárie P. Šámal, ktorý mal popri oboch prezidentov na oblasť personálnej výstavby čs. 
vyššieho veliteľského zboru taktiež nemalý vplyv: „příliš mladý generál nemůže míti ani teoreticky 
ani prakticky takové zkušenosti jako generál, který strávil dlouhá léta v hodnosti štábního důstojníka 
u různych těles. Tím, že mladý důstojník ve věku kolem 35 roků stane se již generálem, zůstane v ge-
nerálske hodnosti již celý zbytek služby a nepobádá jej nic k nějaké obzvláštní činnosti. Na místo na 
poli odborném vybíjeji se pak snahy těchto generálů v tom, získati dobré místo služební. Mimo těchto 
vnitřních důvodů, padá tu však na váhu také ohled na armády cizí, zejména u států, které jsou asi 
v téže velikosti jako stát náš. Nikde nejsou poměry takové jako u nás, že by bylo takové množství ab-
normálně mladých generálů, jako ve vojsku československém.“ AKPR Praha, sign. 260/1928.
28 Protežovanie si však nevyhnutne vyberalo svoju daň, ktorá sa hlavne v úvodnej dekáde prejavova-
la v neprirodzenej regulácii hodnostnej štruktúry veliteľského zboru a problematickou kvalitou mla-
dých legionárskych kádrov ustanovovaných do vyšších i najvyšších funkcií. Vekový priemer čs. gene-
rality sa v 20. rokoch pohyboval okolo 50 rokov, zarážajúca bola však veková rozdielnosť konkurenč-
ných skupín. Vekový priemer „Rakušákov“ neklesol pod 55 rokov, ale u legionárov nepresiahol hrani-
cu 45 rokov. Výpovednou v tomto ohľade bola aj dĺžka pôsobnosti legionárskych generálov, ktorá bola 
v porovnaní s „rakúskymi“ kolegami viac než dvojnásobná. Obdobne tomu bolo aj v ukazovateli hod-
nostného postupu od majora po generála, kde legionárom k dosiahnutiu generálskych epoliet stačila až 
do druhej polovice 20. rokov doba o viac než 2/3 kratšia. K dopadom na mobilitu a fungovanie profe-
sionálnej štruktúry generality predmníchovskej čs. brannej moci pozri: MASKALÍK, A. Elita armády. 
Československá vojenská generalita 1918 – 1992. Banská Bystrica 2012, s. 18-27.
29 V tejto súvislosti sa našli aj kritici uzurpovania si zvláštnych práv a výhradného postavenia legio- 
nármi. Napr. Josef Svatopluk Machar (v rokoch 1919 – 1924 generálny inšpektor čs. brannej moci) 
zdôrazňoval, že podobné pokusy pôsobili na duch a disciplínu brannej moci rozkladne. Súčasne varo-
val: „pozorují nás cizina i nepřátelé, pokládající – jistě právem – legionáře za lepší a uvědomělejší 
část naší armády, z vnějšího chování se legionářů ale vyvozovali závěry o naprosté neukázněnosti 
a nespolehlivosti našeho vojska“, ktorá mala poškodzovať „zahraniční prestiž Československé repub-
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DOKUMENT Č. 1

Organisační oddělení min. N.O.30

v Praze

V zájmu jednotné organisace čsl. armády a v zájmu jednotné discipliny jest rozhodně, 
aby oddíly čsl.31 zahraničních vojsk již nyní úplně splynuly s oddíly vojska domácího.

Různe snahy stále ještě rozlišovati legionářské a domácí vojsko působí nejen škodlivě 
jak na mužstvo takni důstojnictvo obou oddílů, ale dávájí i podnět k nespokojenosti a ostré 
kritice širší veřejnosti. Rozdělení čsl. vojska v jednotlivé zvláštní díly, které navzájem na 
sebe nevraží a sobě nedůvěřují, jest velikým nebezpečím pro případné jednotné použití čsl. 
armády. Jen v jednotnosti spočívá také síla.

Výtka, jakoby naše domácí oddíly byly méně cenné, není oprávněná. Oddíly domácího 
vojska se stejným zápalem, oddaností a odvahou súčastnily se obsazení Slovenska a Těšín-
ska a vykonávají stále s plným úspěchem pohraniční a asistenční služby v zázemí. Z oje-
dinělých velmi řídkých případů nediscipliny u domácích pluků nesmí býti souzeno na ce-
lek. I u legionářských oddílů vyskytly se podobné případy.

Snahou naší organisace musí tudíž býti: Vytvoření jednotného celku, sloučení v jednu 
armádu, která stejným způsobem slučuje veškeré občany čsl. republiky v jeden cíl a v jednu 
snahu: Sloužiti čsl. republice a chrániti naši, tak draze vykoupenou svobodu.

V Praze, dne 14. dubna 191932

DOKUMENT Č. 2

Vrchní velitelství čs. branné moci V Praze, dne 20. října 1919
čj. 8304/or.int.
Poměry v důstojnickém sboru.33  Velmi důvěrné
     Důvěrné!

G e n e r. i n s p e k t o r á t34

liky“. VÚA – VHA Praha, f. Vojenská kancelář presidenta republiky 1920, č. 1803/všeobecné. Pozri 
tiež: MACHAR, S. Pět roků v kasárnách. Vzpomínky a dokumenty. Praha 1927, s. 204-207. Z času na 
čas sa v tlači objavovali aj články, v ktorých sa legionárom otvorené (častejšie však medzi riadkami) 
vytýkalo, že „strhli na sebe v armádě to nejlepší, co se strhnout dalo“. Časopis „Národní osvobození“, 
5. apríl 1929 (článok „Personální politika vojenské správy“).
30 VÚA – VHA Praha, f. MNO/Hlavní štáb, karton 13, sign. 749/1919; N.O. – národní obrany. Ślo 
o (3.) Organizačné odd. III. Vojenského odboru A MNO, prednostom ktorého bol už niekoľkokrát 
zmieňovaný Rudolf Kalhous.
31 čsl. – československá.
32 Vlastnoručný podpis prednostu (1.) Operačného odd. III. Vojenského odboru A MNO, mjr. gšt. 
Emila Fialu.
33 VÚA – VHA Praha, f. Generální inspektorát branné moci 1919, karton 10, inv.č. 690, č.j. 4185.
34 Generálnym inšpektorom čs. brannej moci bol český básnik, prozaik, satirik, publicista a politik, 
J. S. Machar.
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Org. odd.35 obdrželo opis přípisu jednoho leg.36 důstojníka, zaslaného voj. osob. bez 
čísla dne 16. října.

Žádá se o laskavé zdělení, zda případy důstojníků ve zprávě uvedených jsou vyšetřová-
ny a, potvrdí.li se udání leg. důstojníka – pisatele, zda budou trestáni, případně jsou-li ak-
tivní z činné služby propuštěni.

Kromě toho dovoluji si sděliti svůj názor na celý, touto a přečetnými jinými zprávami 
na jevo vycházející žalostný stav naší armády.

Org. odd. učinilo tak již mnohokráte, tak ku př. ve svém přípisu na prez. MNO pod čj. 
2931/org.int. v návrhu na sloučení všeho vojska, podaném pod čj. 15273/org. z 15/5.1919 
na voj.pres. a v četných poradách, bohužel vždycky bezvýsledně, činí tak dnes znovu 
a zdůrazňuje, že za události, které se vyvinou, když hlasu jeho opět nebude dbáno, nemůže 
býti činěno spoluvinným.

Disciplína v armádě a vážnost armády nevzroste, pokud bude náš důstojnický sbor tak 
rozháraný jako dosud.

Příčiny této rozháranosti jsou mnohé, budiž poukázano na jednu: na neudržitelný a stále 
napjatější poměr mezi důstojníky legionářskymi a domácími.

Zásadně se zde od počátku stala jedna chyba a ta se bohužel nejen nenapravuje, nýbrž 
stále ještě sesiluje:

Důstojníci od prvého dne neměli býti rozlišeni v legionářské a domácí, nýbrž v dobré 
a špatné, spolehlivé a nespolehlivé, schopné a neschopné.

Přezdívkou „Rakušáctví“, která dávno již stala se ve většině případu pohodlnou výmlu-
vou na vlastní nečinnost, pláštikem pro osobní cíle a bezpečným prostředkem pro odstraně-
ní kohokoliv nepohodlného (i v legiích odbývá se dle zpráv leg. důstojníků, org.odd. poda-
ných, důstojník přísný a svědomitý, jako „Rakušák“) byli hozeni domácí důstojníci do jed-
noho pytle a zamícháni dobří se špatnými. Důstojníci legionářští na druhé straně byli rovněž 
touto příslušností takřka nivelisováni, zase bez ohledu na osobní a to hlavně vojenskou 
zdatnost.

Při obsazování míst, při upotřebení zvítězila a provádí se táto zásada příslušnosti místo 
zásady schopnosti. Místo jednotlivce strana, místo osobní hodnoty klíč – toť methoda příliš 
analogická prostředkům politického boje.

Že všeobecně dobří při tom trpí za špatné, tito že se dobrými kryjí, není třeba dokazovati.
Na obou stranách vidno, že kdo dnes může, odchází ke svému občanskému zaměstnání 

nebo si je hledá – a to jsou velmi často nejlepší lidé, které armáda strácí.
Že klíčový systém je i dnes v plném květu, vidno z návrhu leg. kanceláře i unifikační 

komise, aby při sloučení starých pluků v pluky nové veliteli nových pluků, vzniklých z le-
gionářských a domácích, stali se výhradně legionáři. Proč to? Proč neříci raději: aby se 
stali ti nejlepší, nejspolehlivější důstojníci, které vůbec máme.

Když jde přece o vybudování jádra naší armády, o úkol tak ťežký, tak svrchovaně důle-
žitý, velikých vědomostí, zkušeností a dokonalého charakteru vyžadující jako postavení, 
výcvik a velení československého pluku.

Buď chceme silnou, moderní, jednotnou armádu a jsme plně vědomi dosahu tohto poj-
mu „silná, jednotná armáda“, jsme si vědomi té rozsáhlosti materiálu odborného, těch po-
žadavků bystrosti, taktického smyslu, vyzrálé zkušenosti, která plnou tíhou leží na veliteli 

35 Org.odd. – Organisační oddělení.
36 leg. – legionárskeho.
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tak důležité složky armádní, jako je pluk, anebo nám jde zájem vojenských stran nade 
všechno a pak nejsme hodni všichni dohromady, abychom organisovali armádu národu, 
který ji potřebuje, který by byl bez ní ztracen a jemuž jsme zavázáni zodpovědností ne pro 
dnešek, nýbrž daleko, daleko do budoucnosti.

Je bezesporno, že obě skupiny důstojnického sboru, legionářskou a domácí, možno cha-
rakterizovati jako dvě tělesa s odlišnými vlastnostmi. Na straně legionářských důstojníků je 
tu kromě zásluh zahr. vojska, jehož jsou představitelé, kromě tradice a očistného období za 
hranicemi větší hrdost docíleného vítězství, silnější, rozkvetlejší národnostní cítění a jasněj-
ší politické cíle; na straně důstojníků domácích pak větší zkušenost odborná, od mládí vy-
chovaný cit pro povinnost, poslušnost a pro práci, malá informovanost politická a odpor 
k mimovojenskému řešení vojenských otázek. To jsou ale vlastnosti, které jednak teprve 
spojeny, dají typ dobrého důstojnického sboru českého, jednak se hodí spíš za všeobecné 
směrnice a za analytický znak skupin, než k posuzování jednotlivce. A konec konců, jednot-
livec, co nejpovolanější jednotlivec to je, který rozhoduje o jakosti práce a tedy též oddílu 
mu svěřeného, jak ze zaslané zprávy je vidno a jak každý ví, kdo rozumí složkám veřejného 
života vůbec a vojenského zvláště.

Zásadu přísně individuelního posuzování zavésti možno ihned, není na ní dosud pozdě. 
Možno ihned přikročiti ke konsolidaci důstoj.sboru, k jeho úplné unifikaci. A důstojnícky 
sbor, má-li jen půdu, na níž může pevně státi, si pořádek ve svých radách udělá. Jakmile 
nikdo nebude a priori chráněn, ani haněn, jakmile zdatnost osobní, vykonané práce, pocti-
vost a úpřimnost budou měřítkem pro posuzování, vyloučí se všechny špatné elementy, 
vyplavou jako olej na vodu a mohou býti odstraněny.

Dokud však zásada osobní zdatnosti nebude zavedena, bude trvati dnešní rozvrácenost 
a neproduktivnost.

Mnohý legionářsky důstojník nebude se namáhati – protože nemusí; a mnohý domácí 
důstojník, kterému nad hlavou visí stále Damoklův meč propuštění jako nějaké služebné 
a na paty se věsí závaží rakušáctví, ať se chová jak chce, nebude se namahati – „protože je 
to beztak jedno“.

Zavládne-li však ostrý a spravedlivý duch, bude-li bez pardonu odeslán, kdo neumí, 
nepracuje a nechová se a ponechán, kdo umí, pracuje a chová se jak náleží, bude-li na kaž-
dé místo dosazen důstojník, protože se tam hodí nejlépe a ne proto, že patří do procent klí-
čem stanovených, pak se bude, musí se namáhati každý.

A bude-li se namáhati důstojnícky sbor, bude pro nekázni, nestatočnosti, vzpourách, 
mrhání peněz a jiných smutných zjevech v armádě (které nyní zvlášť tak zoufale se množí 
na Slovensku) v době tak krátke, že to překvapí každého, kdo si neuvědomil, že duší, jádrem 
a pravým obrazem armády je její důstojnícky sbor.

Obrdží: Voj. osob. jako odpověď na jeho přípis ze dne 16. října 1919. bez čísla, Gener. 
insp., Voj. prezidium, Zástupce pána ministra, I. a II. odbor MNO opis k laskavému uvážení.

Přednosta org.odd.
Kalhous37

podplukovník

37 Vlastnoručný podpis.
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DOKUMENT Č. 3

P A M Ě T N Í   S P I S
D Ů S T O J N Í K Ů   Č S.   G E N E R Á L N Í H O   Š T Á B U38

VOJENSKÉ KANCELÁŘI PANA PRESIDENTA ČS. REPUBLIKY
v
PRAZE

P A M Ě T N Í S P I S
v z á l e ž i t o s t i   č s.   g e n e r á l n í h o   š t á b u

 pro pana ministra národní obrany39

 pro pana náčelníka generálního štábu čs. armády40

 pro pana zástupce ministra národní obrany41

 pro pana generálního inspektora čs. vojsk42

 pro vojenskou kancelář pana presidenta43

Jest zajisté nesporno, že každá armáda, má-li býti vážně posuzována a opravdu považo-
vána za mocenský faktor svého státu, nemůže se obejítí bez generálního štábu. Generální 
štáb jest nutností pro každou armádu, ať má tato již systém miliční, kádrový nebo je armá-
dou vojáků z povolání, i když se doplňuje na základě všeobecné branné povinnosti, kon-
skripcí, neb najímáním dobrovolníků.

Důležitost generálního štábu možno zajisté seznati i z té okolnosti, že mírové podmínky 
uložily Nemecku rozpuštění a zrušení jeho „velkého generálního štábu“. Z vojenského sta-
noviska dlužno to pokládati za jednu z nejtěžších podmínek; jeť přece generální štáb onou 
institucí, která provádí veškeré důležité přípravy pro válku, jsouc „mozkem“ armády. Agen-
da generálního štábu jest jak v míru, tak ve válce tak obsáhlá, že na přesnosti prací generál-
ního štábu, tudíž na hodnotě důstojníků generálního štábu, závisí z převážné části výsledek 
každé války. To platilo jak pro armádu států z daleko vytčenými expansivními politickými 
cíli, tak pro armády států, které považují svou armádu pouze za obranný prostředek k za-
jištění své državy.

Z toho vysvítá, že generální štáb musí býti v každém směru elitou důstojnického sboru, 
že se musí doplňovati jen důstojníky zvláště vybranými, schopnými, všeobecně vzdělaný-
mi, odborně vědecky teoreticky i prakticky vyškolenými, kteří se pak musí vychovati k úpl-

38 AÚ TGM Praha, f. Tomáš Garrigue Masaryk – republika, karton 382. Text (s menšími obmenami) 
je uverejnený: KALHOUS, R. Budování armády. Praha 1936, príloha č. 8, s. 253-256.
39 Ministrom národnej obrany bol predseda Čs. strany národno-socialistickej,Václav Klofáč.
40 Náčelníkom HŠ bol náčelník Francúzskej vojenskej misie v ČSR generál IV. tr. (div.gen.) Mauri-
ce César Joseph Pellé.
41 Kto zastával v zmienenom období post zástupcu ministra národnej obrany, nám nie je známe.
42 Generálnym inšpektorom čs. brannej moci bol J. S. Machar.
43 Prednostom Vojenskej kancelárie prezidenta republiky bol plukovník pechoty Otakar Husák (od 
augusta 1920 generál I. tr.).
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né oddanosti k svému povolání, k neúmorné píli a k nezvratnému smyslu pro povinnost. 
Bezpodmínečná spolehlivost, mlčenlivost a pevnost charakteru jsou vlastnosti nezbytné pro 
důstojníka generálního štábu.

Nutnost generálního štábu pro naší armádu byla plně pochopena i našimi čelními poli-
tickými vůdci, kteří k tomu účelu získali pomoc spřátelené Francie. Jí byl poslán v osobě 
význačného generála první náčelník našeho generálního štábu, který přibyl k nám s jistým 
počtem plnocenných a osvědčených francouzských důstojníků generálního štábu, jakož 
i s jinými vojenskými odborníky.

Jest samozřejmé, že členové francouzské vojenské mise nám nemohou nahraditi vlastní 
generální štáb, poněvadž jednak nestačí jejich počet, aby obsadili veškerá důležitá místa – 
kde je zapotřebí důstojníků generálního štábu, – jednak tomu překážejí jazykové obtíže, jež 
by hlavně ve válce mohly míti neblahý vliv na rychlost a přesnost velení a konečně dlužno 
uvážiti, že činnost francouzské misse může býti jen dočasná.

Proto je zajisté správny názor, že zkušení vojenští odborníci francouzské vojenské mis-
se nám nemohou nahraditi vlastní generální štáb, nýbrž že jsou především našimi instrukto-
ry – za které sa ostatně sami pokládají. Jejich úlohou jest usnadniti nám vybudování vlast-
ního kvalitativně i kvantitativně plnocenného generálního štábu, a nežli se tak stane, pomá-
hati nám při vybudování naše mladé armády.

Z hruba vzato činí první nejnutnější potřeba 50 štábních důstojníků generálního štábu 
a asi dvojnásobný počet mladších důstojníků. K úhradě této potřeby máme nepatrný počet 
důstojníků generálního štábu bývalé rak.-uherské armády, dále menší počet důstojníků –le-
gionářů, kteří hlavně v Sibíři konali částečně službu podobnou službě generálního štábu 
a dorost mladších důstojníků, kteří buď jsou ve Francii na odborných studiích, aneb jejichž 
nejnezbytnější školení se koná v kurse generálního štábu v Praze.44

K dispozici ihned jest toliko skupina důstojníků generálního štábu býv. rak.-uherské ar-
mády a tito důstojníci jsou většinou již od převratu na důležitých místech generálního štábu.

Tito důstojníci, kteří prošli přísnym výběrem rak.uherského generálního štábu, kteří ab-
solvovali s prospěchem teoretická odborná studia a kteří byli prakticky vyškoleni 12 až 
15tiletou službou jak v míru, tak ve válce ve všech odvětvích služby generálního štábu 
a kteří své znalosti, schopnosti a praktické zkušenosti poskytli osvobozené vlasti, museli by 
býti zajisté první základnou vlastního generálního štábu. Jsou přec jediní, kteří vyhovují 
všem požadavkům kladeným důstojníkům generálního štábu po stránce odborné na vůdčích 
místech.

Speciálně u M.N.O. resp. v kancelářích generálního štábu působí skupina 8 štábních 
důstojníků generálního štábu, kteří nyní již skoro jeden a půlroku, tudíž takřka od počátku 
naší národní armády stojí na vedoucích místech, kteří již před příchodem francouzské mis-
se pracovali a nyní se svými franc. kamarády jsou společně činnými. Tito důstojníci ustále-
ného již věku 38 až 44 let, byvše přijati do čs. armády na základě přezkoušení u stížnostní 
komise, zastávali již v býv. rak.uher. armádě zvlášť zodpovědná místa. Dokázali vytrvalou 
a neúmornou prací po mnoho měsíců, že chtějí pracovati k dobru armády a ku prospěchu 
vlasti, mohou se vykázati často oceněnými výsledky své práce a doufají – aniž by mohli 
býti pokládání za neskromné – že lze o nich tvrditi, že dostáli všem úkolům jím kladeným.

44 Išlo o Kurz pre výchovu dôstojníkov generálneho štábu v Prahe, ktorý sa začal v októbri 1919. 
V novembri 1921 sa z neho stala Válečná škola, pretransformovaná v októbri 1934 na Vysokú školu 
válečnú.
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Bylo by zajisté na snadě si zajistiti tyto důstojníky, o jejichž spolehlivosti přece již nelze 
míti pochyby, aby tím byly armádě jejich služby zachovány na místech odpovídajících je-
jich znalostem a schopnostem.

Zatím se však nyní zdá, jako by směrodatné kruhy neměly v úmyslu zajistiti budoucnost 
těchto důstojníků tak, aby tito se mohli klidně věnovati své těžké a zodpovědné práci. Jeť 
v poslední době zřejmým úmyslem pozvolna odstraniti tyto důstojníky z jejich míst a na-
hraditi je důstojníky z řad legionářskych. Byl již ustanoven o mnoho let mladší důstojník 
sibiřské armády náměstkem náčelníka generálního štábu, čimž se stal představeným nejen 
mnohem starších, ale odborně jak teoreticky, tak prakticky důkladněji vyškolených s 20 – 
24letou vojenskou službou zajisté zkušenějších důstojníků; do jednotlivých oddělení se 
zařazují legionářští důstojníci, aby co nejdříve nahradili dosavadní osvědčené přednosty; do 
konce se přidelili k velitelství kursu pro důstojníky generálního štábu úplně mladí legio-
nářští důstojníci bez vlastních vojenských studií, kteří se prý mají v krátke době státi učite-
li a vychovateli dorostu našeho gener. štábu!

Nikdo z nás nebude upírati legionářským důstojníkům, hlavně pak důstojníkům sibiřské 
armády jejich zásluhy; buďtež tito co nejvíce odměněni. Musí se to však státi na úkor tak 
eminentně důležité instituce, jakou jest generální štáb armády?

V zájmu armády dovolujeme si poukázati na nebezpečí, které hrozí, mají-li při organisaci 
pro armádu tak důležité složky, jakou jest generální štáb hlavní slovo jiné důvody, než čistě 
věcné. Každý z nás jest si zajisté vědom, že u generálního štábu musí býti zastoupeny veškeré 
části naší armády, především také důstojníci legionářští. Možno býti jakéhokoliv názoru o vá-
lečném umění a o válečné vědě, možno i třeba tvrditi, jak často lze slyšeti, že válečnictví vůbec 
není vědou. Jest však nesporno, že pro důstojníka generálního štábu, zvlášť je-li tento na ve-
doucím místě, nestačí pouze praktické zkušenosti, kterých si získal v tom neb onom odvětví 
štábni služby. Bez hlubokých a obsáhlych vojenských vědomostí, kterých lze získati jenom 
důkladným studiem a bez praktických zkušeností ve všech odborech služby u trupy45 a gene-
rálního štábu nestane se ani nejschopnější důstojník dobrým důstojníkem generálního štábu.

Jen obětavost a zásluhy, i když jsou spojeny se schopnosti a s jistou praktickou zkuše-
ností, nemohou nikdy nahraditi znalosti získaných mnoholetými studiemi a zkušenosti, do-
cílené dlouholetou praktickou odbornou prací.

Předkládajíce týto vývody směrodatným činitelům, prosíme, aby byly vzaty v úvahu 
a aby bylo rozhodnuto, je-li úmyslem zajistiti naší budoucnost v čs. armádě na místech od-
povídajících naší odborné kvalifikaci, ne je-li úmyslem nás z těchto míst pozvolna odstraňo-
vati a nereflektovati v bližší neb další budoucnosti na naše služby na vedoucích místech ge-
nerálního štábu. Podotýkáme, že v posledním případě nezamýšlíme činiti jakýchkoliv potíží 
vojenské správě, nýbrž jsme odhodlání ustoupiti a hledati si zaměstnáni v občanském životě. 
Tím jsme si povinni jak sami sobě, tak svým rodinám k zajištění jejich existence.

K předložení tohoto pamětního spisu máme se za povinny z věcných důvodů v zájmu 
armády, ale také za oprávněny v zájmu vlastním; neboť jsme přesvědčeni, že nám vzhledem 
k jeden a půl leté, zajisté né vždy snadné a zajisté také né bezvýsledné práci jako čs. důstoj-
níkům nelze upírati jistých zásluh o armádu a vlast.

V P R A Z E, dne 28. března 1920.46

45 Trupy, t.j. vojská.
46 Pod menom každého uvedeného dôstojníka figurujú ich vlastnoručné podpisy. Dopĺňame mená 
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Přednosta 7. oddělení   Přednosta operačního oddělení
minist. nár. obrany   generálního štábu
podplukovník JEŽEK   podplukovník VITOUŠEK

Přednosta zpravod.oddělení  Přednosta organisačního oddělení
generálního štábu   generálního štábu
Podplukovník HAUŽVIC  podplukovník KALHOUS

Přednosta mobilisač.skupiny  Přednosta etapního oddělení
generálního štábu   generálního štábu
podplukovník HEŘMAN  plukovník FRANZ

Přednosta vojen.presídia  Přednosta voj.zeměpis.ústavu
Min. národní obrany   min. nár. obrany
plukovník ŠEVČÍK   plukovník RAUSCH

DOKUMENT Č. 4

P A M Ě T N Í S P I S
D Ů S T O J N Í K Ů Č S. G E N E R Á L N Í H O Š T Á B U
ze dne 23. listopadu 192047

MINISTRU NÁRODNÍ OBRANY ČS. REPUBLIKY48

v
PRAZE

V březnu t. r. podali důstojníci bývalého rak.-uh. generálního štábu stručnou žádost, aby 
bylo vyjasněno jejich postavení v čs. armádě a ukázali při této příležitosti na rozličné zjevy, 
škodíci zdravému vývoji vojska.

Žadatelé byli v dubnu t. r. přijati panem prezidentem republiky, který je ujistil, že na 
jejich služby činí nárok a a vyslovil se zároveň, že podle jeho přesvědčení se naše armáda 
nemůže obejíti bez odborníků.49

Totéž řekl náčelník generálního štábu oněm důstojníkům, kteří mu jako přednostové 
kanceláří generálního štábu přímo podléhali.50 Náčelníku generálního štábu, jenž měl 
s počátku dojem, že žadatelům jde o hmotné výhody, prohlásil výslovně, že jim jde o vyšší 
cíle morální a věcné.

k jednotlivým priezviskám dôstojníkov: Zdeněk Ježek, Josef Vitoušek, Čeněk Haužvic, Rudolf Kal-
hous, Karel Heřman, Viktor Franz, František Ševčík a Karel Rausch.
47 AÚ TGM Praha, f. Tomáš Garrigue Masaryk – republika, karton 382. Text (s menšími obmenami) 
je uverejnený: KALHOUS, R. Budování armády. Praha 1936, príloha č. 9, s. 257-261.
48 Ministrom národnej obrany bol legionársky dôstojník, generál V. hodnostnej triedy Otakar Husák.
49 Prezindetom Čs. republiky bol Tomáš Garrigue Masaryk.
50 Zo štyroch kancelárií Generálnaho štábu (t.j. 1. organizácia armády, 2. spravodajstvo, 3. operácie 
a 4. etapné záležitosti) sa v októbri 1920 stali jednotlivé oddelania Hlavného štábu (1. organizačné, 2. 
spravodajské, 3. operačné a 4. etapné).
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Spokojivše se s ústním vyřízením své žádosti, vytrvali všichni důstojníci na žádosti 
podepsaní na svých místech, důvěřujíce danému slovu a snažili se dále pracovati trpělivě na 
vývoji čs. branné moci, ačkoliv věděli, že jim bude nutno překonati veliké překážky.

Uplynulo od oné doby více než půl roku, situace se však nikterak nezlepšila, naopak, 
zažili jsme několik záavažných zklamání svých úpřimných snah.

Z nové právě ukončené organisace ministerstva národní obrany vidíme, že se na rozhodu-
jících místech armády přikladá otázkám osobním více důležitosti, než zájmům věcným. Ko-
nečně redakce této reorganisace nezúčastnil se ani jeden důstojník generálního štábu. Ne-
souhlas náčelníka generálního štábu s touto reorganisací a usnesení na to konaných konferencí 
dokázaly, že nebylo nikterak ku prospěchu věci, zamítnouti spolupráci zkušených odborníků.

Počátkem listopadu byl dosavadní druhý zástupce náčelníka gen. štábu podplukovník 
Klecanda51 vyslán za účelem odborného studia do Paříže. Na jeho místo byl dosazen zase 
daleko mladší důstojník než byl jeho předchůdce, a pořadím o mnoho mladší než přednos-
tové kanceláří jemu podléhající, který kromě toho nemá též žádného vyššího vojenského 
vzdělání. A přece ve všech státech jsou vždy na taková místa, jako náčelníka generálního 
štábu branné moci a jeho zástupce, po všestranných úvahách vybíráni z vojenských řad jen 
tí nejlepší mezi nejlepšími. Neboť nemůže a nesmí býti státu a odpovědným kruhům lhos-
tejno, komu je svěřen jeden z nejtěžších a nejzodpovědnějších vojenských úřadů, vyžadují-
cí mimo vynikající odborné znalosti, též úplnou zralost charakteru, rozlehlou životní zkuše-
nost, správnost a jistotu do všech oborů státního života zasahujícího úsudku a zaručenou 
vážnost u všech podřízených důstojníků.

Všechny vylíčené zjevy vyvolaly u nás podepsaných dojem, že se vojenská správa vy-
hýba naši spolupráci, ponechávajíc nás přes to zdánlivě na místech odpovědných, nevyhra-
zujíc nám však právo zúčastniti se úpravy služby, jíž musíme zastávati a která v případě 
války uvalí na nás těžké břemeno odpovědnosti.

Vzhledem na dosud nezajištěnou situaci střední Evropy a možnost nových vojenských 
konflitků v dohledné době, pokládáme za svou loyální povinnost upozorniti odpovědné či-
nitele na to, že se poměry v čs. armádě doposud nezlepšily tak, jak by toho bylo potřebí. 
Pozorujeme, majíce přesné znalosti vývoje vnitřních poměrů branné moci, jíž delší čas po-
zorujeme rozklad, jenž pomalu ale jistě podemílá základy vojska.

Uvádíme nejdříve povážlivé zjevy při povolání a výcviku nováčků, kteří mají tvořiti jádro 
budoucí demokratické armády a jichž materiální zaopatřenjí a výcvik pokládáme za povrchní.

Upozorňujeme na nekázeň, jež se znovu rozšiřuje, podporována jsouc nevojenským cho-
váním vrátivších se legionářů a která vede k případům, jaké se odehrály v posledních dnech.

Dále upozorňujeme na škodlivý vliv zavedení volebního práva ve vojsku, jehož násled-
ky jeví se při každé příležitosti přes všechny přísne rozkazy ministerstva národní obrany, 
jimiž se vojenským osobám zakazuje zúčastniti se politiky. Časté veřejné schůze různych 
legionářských svazů a družin, při nichž nezřídka řeční i legionářští důstojníci a mužstvo 
konající vojenskou činnou službu a jež bývají vždy komentovány ve všech čelních listech 
politických stran, mohou zajisté vzbuditi nejen u nás, nýbrž i v cizině a u spojenců domněn-
ku, že čs. armáda nestojí úplně stranou politických a stranických bojů. Že táto okolnost 
může pak býti od našich nepřátel lehce využitkována k protistátní propragandě, je nasnadě.

51 Vojtěch Klecanda (1888), 1925 – 1929 čs. vojenský pridelenec v Paríži, 1929 – 1931 veliteľ 2. 
divízie, 1931 – 1934 veliteľ 1. divízie, 1934 – 1935 veliteľ 8. divízie, 1935 – 1939 čs. vojenský pride-
lenec v Ríme (1930 div.gen.).
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Poukazujeme na velké nebezpečí, které pro armádu a stát vzniká tím, že důležitá místa 
velitelů pluků, ba dokonce i vyšších vojenských jednotek a divisí, jsou zadávána mladým 
důstojníkům z valné části zahraničního vojska, kteří podle obecného předpokladu, nemají 
ani patřičného odborného vzdělání, ani pro vedení vyšších jednotek v moderním boji nut-
ných zkušeností, ani pro mírovou výchovu jak mužstva, tak zvláště důstojnického sboru 
nezbytných, všestranných vojenských vědomostí.

Mohou se takovým velitelům svěřiti tisíce životů ve válce, na jejímž výsledku závisi 
existence státu?

Obracíme konečně pozornost na neutěšené zjevy ve vojsku na Slovensku a Podkarpat-
ské Rusi, které jsou všeobecně známy a jež zavinily nenávist tamního obyvatelstva proti 
čs. republice.

Vše to jest podle našeho názoru vyvoláno namnoze neúčelnou, vlekoucí se organisací 
vojska a s ní úzce souvisícími přikrymi rozpory v důstojnickém sboru.

Vybudováni jednotné čs. armády pokračuje jen velmi pomalu kupředu, jsouc ztěžováno 
nejen vážnymi nezrovnalostmi mezi jednotlivými součástkami vojska, nýbrž i tím, že jest nám 
vždy a všude překonávati největší obtíže a nedorozumění při sestavování a vydávání patřič-
ných nařízení. Vyplývají z valné části z toho, že organisací jsou pověřeni sice odborně vzděla-
ní důstojníci spojenecké vítězné velmoci, kteří však při své nejlepší vůli a píli nemohou v tak 
krátke lhůtě úplně vniknouti do všech u nás panujících a nadmíru složitých poměrů, nehledíc 
už k tomu, že neznají naší řeči, což samo o sobě dosti komplikuje rychlou spolupráci.

Rozpory v důstojnickém sboru jsou následkem dosud neprovedené unifikace armády. 
Neexistuje ještě jediný celistvý, ve všem rovnoprávny a rovnocenný sbor čs. důstojníků, 
nýbrž lze doposud v něm rozlišovati dvě kategorie, t. j. důstojníky zahraničního vojska či 
legionáře a důstojníky domácího vojska. Důstojníkům legionářům dostalo se v každém 
ohledu tak velkých výhod, zvláště co se povyšování a započítávání služebních let týče, že 
u důstojníků domácího vojska, kteří jsou všude odstrkování, i když plně vyhovují všem na 
čs. důstojníka kladeným požadavkům, nastalo velké roztrpčení, jež se jeví především v tom, 
že hromadně opouštějí vojenskou službu.

Jest v zájmu celé armády, aby odpovědní činitelé hleděli všemi prostředky zameziti, aby 
roztrpčení nevedlo k úplné roztržce. Sjednocení důstojnického sboru musí býti nejbližším 
cílem vojenské správy; rozvrácený důstojnický sbor rozvrátí armádu, rozvrátí stát.

Důstojnícký sbor jest v každém státě „páteří armády“. To platí ve zvýšené míře pro naší 
mladou republiku, která potřebuje zdatného a spolehlivého vojska k obraně své samostat-
nosti, jak několikrát zdůraznil pan president republiky.

Není myslitelno, že by neodborníci připravili v míru armádu tak, aby mohla obstáti 
s prospěchem za války.

Skutečné poměry naší branné moci dokazují pravdu toho, co zde tvrdíme. Odpovědní 
činitelé mohou se snadno přesvědčiti, že dnes naše armáda není tak připravena, jak by měla 
býti po dvouleté práci, přes to, že důstojníci bývalého rak.-uh. generálního štábu jsou před-
nosty právě oních oddělení, v nichž pracuje se na přípravách pro válku. To proto, poněvadž 
nemohou ve skutečnosti uplatniti svůj vliv, nemajíce v čele nikoho, kdo by je vyslechl a kdo 
by jejich rady a návrhy náležitě uvážil. Jsou prostě statisty a nuceni často prováděti naříze-
ní zřejmě neúčelná.

Jest nade vší pochybnost, že nám chybí onen velký směr, podle něhož by se měla celá 
armáda budovati a jemuž by sa dále podřídily všechny práce týkající se pohotovosti a použití 
naší branné moci ve válce. Lze řící, že u nás není ještě spolehlivě ustáleno ani vedení armády.
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My však přesto máme morální odpovědnost za to, co se děje. Stojíce na zdánlivě vý-
znamných místech, nemůžeme dále mlčeti, protože bychom tím dávali najevo souhlas s ny-
nějším systémem a museli bychom si dáti líbiti, aby na nás byla uvalena veškerá vina za 
neúspěchy.

Považujeme za nutné říci pravdu a neostýchati se upozorniti na vylíčené nedostatky, 
protože pokládáme nynější služební poměry za neudržitelné a protože jsme přesvědčeni, že 
tyto zjevy škodí nejen armádě, ale i republice.

Máme dojem, že se nám všeobecně nedůvěřuje a hlavně tato nedůvěra jest příčinou 
trapných poměrů, v nichž se nyní nacházíme.

Jelikož se však přesto cítíme schopnými pro službu v generálním štábu čs. branné moci 
a chceme jako poctiví občané své vojenské vědomosti úplně věnovati k rozkvětu armády 
a k ochraně republiky, prosíme:

Aby odpovědní činitelé, přesvědčíce se o správnosti našich údajů, hlavně ohledně poho-
tovosti čs. branné moci, uvážili vhodná opatření, jimiž by v dohledné době byla zjednána 
náprava nezdravých poměrů.

Zároveň žádáme, aby se jasně a určitě vyslovili, mají-li k naší spolupráci důveřu, či ne.
Nechceme býti považováni jen za trpěné důstojníky, nýbrž chceme věnovati své schop-

nosti a zkušenosti republice – ovšem jen jako hodnotní pracovníci naší branné moci.
Nemohli jsme všechny nedostatky a vady naší vojenské organisace v tomto spise vylí-

čiti, jsme však ochotni, bude-li toho potřebí, své výhody doplniti podrobnými daty.
Předkládáme tento spis panu ministru národní obrany s prosbou, aby nám vymohl slyše-

ní u pana presidenta.
Opis předkládáme zároveň náčelníku generálního štábu.

V P R A Z E, dne 23. listopadu 1920.52

52 Pamútný spis neobsahuje mená osôb, ktoré sa pod neho podpísali. Vo svojej knihe Kalhous uvá-
dza, že tak urobilo dovedna 20 dôstojníkov „Rakušákov“, zastávajúcich v predmetnom období expo-
nované miesta v centrálnych orgánoch čs. vojenskej správy. Údajne medzi nimi nemali chýbať pred-
nosta (1.) Organizačného odd. HŠ pplk.gšt. Karel Heřman, prednosta (2.) Spravodajského odd. HŠ 
pplk.gšt. Čeněk Haužvic, prednosta (3.) Operačného odd. HŠ pplk.gšt. Josef Vitoušek, prednosta (4.) 
Etapného odd. HŠ plk.gšt. Viktor Franz, prednosta (V.) Zbrojného odboru MNO pplk.del. Lev 
Knispel, prednosta Inšpektorátu jazdectva MNO plk.jazd. Bohumil Binko, prednosta (7.) Odd. evi-
dencie a zbierania literatúry a vojenského historického materiálu MNO pplk.gšt. Zdeněk Ježek, pred-
nosta (11.) Ženijného odd. MNO pplk.gšt. Augustin Červák, prednosta (11/a) Odd. zvláštnych tech-
nických útvarov MNO kpt.žen. Cyril Melkus, prednosta (13.) Vzduchoplaveckého odd. MNO plk.gšt. 
Lev Nádherný, prednosta (14.) Odd. železničného vojska MNO mjr.žel. František Schaniel, prednos-
ta (15.) Automobilného odd. MNO mjr.pech. Karel Ješina, prednosta (19.) Výzbrojného odd. MNO 
mjr.del. Josef Hrnčíř, prednosta (26.) Ubytovacieho odd. MNO pplk.int. Ferdinand Nebeský, prednos-
ta (30.) Účetného odd. MNO plk.účet.kontr. Alois Luňáček, prednosta (32) Justičného odd. MNO plk.
just. Jaroslav Kunz, prednosta (33.) Veterinárneho odd. MNO mjr.vet. Václav Polívka, prednosta 
Vojenského odd. Prezídia MNO pplk.just. Zdeněk Weinerek, prednosta Vojenského zemepisného 
ústavu HŠ plk.gšt. Karel Rausch a generálny vojenský prokurátor plk.just. František Jansa. 11 z nich 
(Heřman, Haužvic, Vitoušek, Binko, Nebeský, Luňáček, Kunz, Polívka, Weinerek, Rausch a Jansa) sa 
v priebehu 20. rokov prepracovalo k čs. generálskym hodnostiam.
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PERSONÁLIE

K JUBILEÁM NADPORUČÍKA LETECTVA ĽUDOVÍTA 
KUKORELLIHO

HELENA PAŽUROVÁ

PAŽUROVÁ, H.: Jubilees of Ľudovít Kukorelli, the Air Force Lieutenant. 
Vojenská história, 1, 19, 2015, pp 117-128, Bratislava.
In this contribution, the study of H. Pažurová focuses on the little known aspects 
in the life of this hero before 1943. At the beginning, the author appropriately 
draws the reader’s attention to the family and social relations of Ľ. 
Kukorelli’s childhood years. She brings information about his studies at the 
grammar school in Košice which was an intellectual and cultural stepping stone 
for the future resistance hero. Even if there are no direct testimonies of the 
motives of Ľ. Kukorelli’s decision to follow the military path, it should be noted 
that he was probably attracted to the army by the material security compared to 
the social insecurity he was witnessing in his family as a child. The author 
presents assessments of his superiors about the course and circumstances of 
young air force trainee’s military service: the whole service until 1939 is 
accompanied by positive assessments. In an appropriate way, the author outlines 
the life of Ľ. Kukorelli on the background of the coeval atmosphere and also 
provides the reader with respective orientation in the basic history and staffing of 
Slovak air force.
Military History. Slovakia. World War II. Personalities. Ľudovít Kukorelli.

Letectvo ako zbraňový systém brannej moci Slovenskej republiky (1939 – 
1945) sa formovalo takmer za pochodu. V letectve malo Slovensko veľmi skromné tradície. 
V medzivojnovom období od polovice 20. rokov pôsobil na Slovensku jeden zo šiestich le-
teckých plukov čs. armády – Letecký pluk č. 3 generála – letca Milana Rastislava Štefánika. 
Sídlo veliteľstva pluku bolo najprv v Nitre a od roku 1928 v Piešťanoch. No Slovensko malo 
v čs. letectve veľmi nízky počet príslušníkov. Ešte aj koncom roka 1938 počet dôstojníkov 
letectva zo Slovenska neprekročil tri desiatky. Najvyššiu hodnosť zo slovenských príslušní-
kov letectva – major let. – mal Ján Ambruš, úspešný letec. Pôsobilo v ňom niekoľko kapitá-
nov – aj štábnych, no väčšinu tvorili nadporučíci, poručíci a rotmajstri.

Po rozbití republiky nacistickým Nemeckom a vzniku Slovenského štátu slovenské mi-
nisterstvo národnej obrany začalo budovať letectvo ako branný systém na materiálnej báze 
bývalého československého Leteckého pluku č. 3 v Piešťanoch. Českí príslušníci pluku, 
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okrem tých, ktorí mali za manželky Slovenky, boli nútení opustiť Slovensko a odísť do 
Protektorátu Čechy a Morava. Výzbroj pluku – lietadlá, zbrane a tiež letecké sklady a ostat-
ný materiál ostali na mieste. Do Leteckého pluku č. 3 sa vrátili z ostatných leteckých plukov 
v Čechách a na Morave slovenskí príslušníci letectva a zapojili sa do budovania sloven-
ských vojenských leteckých síl. Spočiatku najväčším problémom bol nedostatok odborného 
personálu – dôstojníkov všetkých stupňov, pilotov a technických špecialistov. Rozprúdila 
sa séria školení pilotov, pozemných i palubných technikov a iného pomocného personálu. 
Odborné kurzy prebiehali v Piešťanoch, Nitre i na letisku v Spišskej Novej Vsi. Do tohto 
budovateľského procesu bol naplno zapojený aj poručík letectva Ľudovít Kukorelli, ktorý 
bol premiestnený k Leteckému pluku 3 dňa 31. decembra 1938 z Leteckého pluku č. 1 T. G. 
Masaryka, ktorého veliteľstvo v tom čase sídlilo v Hradci Králové.

Životný príbeh npor. let. Ľudovíta Kukorelliho, neskôr náčelníka štábu partizánskeho 
zväzku Čapajev, pôsobiaceho na východnom Slovensku, pri príležitosti 100. výročia jeho 
narodenia a 70. výročia tragickej smrti budeme sledovať trochu podrobnejšie.

 
Detstvo, prezenčná vojenská služba a príprava na letca

Ľudovít Kukorelli 1 sa narodil 8. októbra 1914 na Orave, v obci Krásna Hôrka (dnes 
súčasť mesta Tvrdošín). Otec Ľudovít Kukorelli (1876 – 1953) bol železničiar (traťmaj-
ster), matka Mária, rod. Ujháziová (1882 – 1925), učiteľka. Ľudovít Kukorelli bol prostred-
ný z troch synov rodiny Kukorelliovcov – starší Gabriel a mladší Andrej. Meno Kukorelli 
udomácnil na Slovensku jeho starý otec, ktorý v druhej polovici 19. storočia prišiel z Ta-
lianska, pracoval ako odborník na výstavbe Košicko-bohumínskej železničnej magistrály, 
počas pobytu na Slovensku sa oženil a zostal natrvalo.

Ľudovít Kukorelli prišiel na svet v čase, keď prvá svetová vojna bola vo svojej prvej 
fáze. Hrdo napínala svaly na všetkých frontoch a jej osnovatelia sa domnievali, že sa ich 
ciele naplnia ešte do konca roka 1914. Nestalo sa tak. Vojna nemala naponáhlo, trvala viac 
ako štyri roky. Vyžiadala si takmer dve desiatky miliónov životov a spôsobila obrovskú 
skazu na materiálnych hodnotách. A tak rané detstvo Ľ. Kukorelliho prebiehalo vo vojno-
vom období. Hlavným živiteľom rodiny bol otec. Keďže železničiari plnili vojnové úlohy 
aj na svojich pracoviskách, nebol počas vojny povolaný do vojenskej služby. Vojna prehĺbi-
la zbedačenie obyvateľstva aj na Orave, preto trvalo dlhšie, kým sa život dostal do „normál-
nych“ koľají. Ľudovít Kukorelli absolvoval v rodnej obci niekoľko ročníkov obecnej školy. 
Citlivo vnímal tamojšie dianie i ťažké živobytie obyvateľstva. Zrejme tu sa začalo formo-
vať jeho sociálne cítenie, ktoré sa stalo trvalou hodnotou jeho osobnosti. Matka pestovala 
u chlapcov pozitívny vzťah ku krásnej oravskej prírode. Viedla ich tiež k čítaniu kníh ako 
k žriedlu získavania poznatkov z rôznych oblastí.

Ľudovít Kukorelli detstvo do desiatich rokov prežil na Orave. V roku 1924 sa rodina 
Kukorelliovcov presťahovala do obce Kuzmice v Trebišovskom okrese. Bolo to spojené 
s prácou otca. Chlapci už trochu podrástli a matka sa chcela venovať aj svojmu učiteľskému 
povolaniu. No v roku 1925 náhle zomrela. Bol to ťažký úder pre mladú harmonickú rodinu. 
Po smrti manželky sa otec Kukorelli aj so synmi presťahoval do Košíc, kde žila rodina ne-

1 V Kmeňovom liste má plné meno uvedené „Ľudevít Karel Kukorelli“. Pozri: Vojenský historický 
archív (VHA) Bratislava, f. Partizánske hnutie, inv. č. 26. Kmeňový list Ľudovíta Kukorelliho číslo 
61D/1933.
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bohej manželky. Tá mu pomáhala pri opatere chlapcov, aby mohol naďalej zotrvať vo svo-
jom zamestnaní.2

Po skončení štyroch ročníkov obecnej školy otec zapísal mladého Ľudovíta do Česko-
slovenského štátneho reálneho gymnázia v Košiciach. Škola mala vysokú odbornú úroveň 
a bola v tom čase najväčším gymnáziom v ČSR. V školskom roku 1937/38 sa do tohto 
gymnázia zapísalo 1 155 žiakov. Pôsobilo na ňom 43 riadnych profesorov a dvaja výpomoc-
ní učitelia. O jeho kvalitách sa zmieňujú v spomienkach aj jeho bývalí žiaci. Napríklad 
Anton Harčár, jeden z významných predstaviteľov košického duchovného života, sa vyjad-
ril: „Mali sme aj českých spolužiakov, ktorí medzi sebou rozprávali po česky, ale na vyučo-
vacích hodinách odpovedali prevažne po slovensky a takto hovorili aj s nami… Podobne sa 
správali aj českí profesori. Svedčí to o ich kultúrnej vyspelosti, ktorá sa spájala s ich dobrou 
odbornou úrovňou.“3 Gymnázium bolo tiež žriedlom /ohniskom spoločenského a kultúrne-
ho života. Študenti si založili krúžok a vydávali časopis. Vedenie školy venovalo zvýšenú 
pozornosť telesnej výchove a pestovaniu športových disciplín. Študenti sa venovali šermu, 
tenisu, plávaniu, ľahkej atletike, lyžovaniu a korčuľovaniu. Ľ. Kukorelli si okrem iných 
disciplín obľúbil najmä plávanie, ktorému sa venoval aj v dospelosti. Po ôsmich rokoch 
štúdia na tejto škole v roku 1933 úspešne zmaturoval.

V košickej mestskej honorácii vo väčšom počte boli zastúpení aj vyšší vojenskí dôstoj-
níci. Okrem plnenia vojenských úloh sa podieľali na kultúrnych a spoločenských aktivitách 
mesta. Od roku 1925 boli Košice sídlom Zemského vojenského veliteľstva, na jeho čele sa 
vystriedali významné vojenské osobnosti. Mal tu sídlo Peší pluk č. 32 „Gardský“ a konali 
sa tu rôzne odborné kurzy.

Ľ. Kukorelli sa o necelý mesiac po maturite ako 19-ročný dobrovoľne prihlásil do vo-
jenskej služby. Odvedený bol 14. júla 1933 a zadelený do Pešieho pluku 32 „Gardský“. 
Čoskoro bol zaradený do Školy na výchovu dôstojníkov pechoty v zálohe v Košiciach, kto-
rú úspešne ukončil 28. februára 1934 – zo 486 frekventantov bol štyridsiaty deviaty. Neskôr 
bol premiestnený k 8. rote a postupne absolvoval guľometný výcvik jednotlivca i v roji, 
veliteľa guľometného roja, družstva a čaty. V tomto zaradení bol 15. augusta 1934 povýše-
ný do hodnosti podporučíka pechoty a 14. septembra 1934 preložený do I. zálohy ako pod-
poručík pechoty v zálohe.

Po absolvovaní 14-mesačnej prezenčnej služby sa Ľ. Kukorelli rozhodol zostať v armá-
de. Do 10. augusta 1936 slúžil v 8. rote Pešieho pluku 32. Začiatkom augusta 1936 úspešne 
vykonal veľmi náročné skúšky na prijatie k letectvu. Na nové pracovisko ho sprevádzala 
Kvalifikačná listina,4 v ktorej bolo vyhodnotené jeho trojročné účinkovanie v Pešom pluku 

2 Ľudovít Kukorelli nezanechal svoju biografiu ako celok. Ale vo svojich stručných zmienkach 
v rôznych dokumentoch sa o rodine vyjadroval s veľkou úctou.
3 BOJKOVÁ, Alžbeta. Československé reálne gymnázium v Košiciach – najväčšie gymnázium 
v prvej ČSR. In Historické medzníky vo vývoji Košíc v 20. storočí. Nikola Regináčová – Alžbeta Boj-
ková (Eds.) Košice : Univerzita PJŠ, Filozofická fakulta, 2013, s. 67-73.
4 Vojenský ústredný archív (VÚA) Praha. Sbírka kvalifikačých a kmeňových listů. Kvalifikačné 
prílohy a listiny. Informácie o vojakoch z povolania sa v personálnej vojenskej agende priebežne vied-
li najmä v dvoch písomnostiach – v Kmeňovom liste a Kvalifikačnej listine. Zatiaľ čo v Kmeňovom 
liste boli registrované všetky dôležité zmeny – školy, hodnosti, bydliská, platové zaradenia a i. bez 
komentárov. V Kvalifikačných listinách bola hodnotená komplexná úroveň výkonu vojenskej služby. 
V čase prípravy Ľ. Kukorelliho na profesionálnu dráhu kvalifikačná listina obsahovala šesť skupín 
otázok, podľa ktorých nadriadení dôstojníci svojich adeptov hodnotili. Boli to: I. Charakter; II. Inte-
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32 Gardský. Listina bola vyhotovená k 10. septembru 1936 a podpísaná veliteľom pluku 
plk. pech. Ladislavom Vysušilom. Poskytuje obraz o osobnostných kvalitách Kukorelliho 
a stupni jeho vojenskej odbornosti, ktorú získal v priebehu troch rokov v Pešom pluku 32. 
Napríklad v rubrike Charakter sa konštatuje: „Veselý, snaživý, energický, spoľahlivý, inicia-
tívny, má zmysel pre zodpovednosť…atď.“ V rubrike Intelektuálne vlastnosti sa uvádza:  
„nadaný, bystrý, má dobrý postreh a logické uvažovanie, dobrú znalosť vojenských predpi-
sov“. Telesná zdatnosť: „Zdravý, zdatný a vytrvalý, pestuje ľahkú atletiku, náčelník „Orla.“ 
Aj počas príprav na dôstojníka letectva sú jeho kvalifikačné listiny plné pozitívnych hodno-
tení v rovine osobnostnej i profesijnej. Ostával aj naďalej pokojnej, vyrovnanej až veselej 
povahy. K vrchnosti bol disciplinovaný, ale trochu zdržanlivejší. Veľmi úprimný, otvorený 
a kamarátsky bol k seberovným. Pokiaľ ide o odbornosť, letectvo nebolo pre Ľ. Kukorellího 
iba vojenská profesia, ale aj záľuba. Vyznanie k leteckej profesii vyjadril až vo svojich ne-
skorších dokumentoch.

K pôsobeniu Ľ. Kukorelliho v pešom pluku 32 Gardský v Košiciach sa v spomienke 
vyjadril jeho súputník rotmajster Antonín Hajdík z Brna: „S Ľudovítom Kukorellim som 
vojenčil v rokoch 1933 až 1937 v Pešom pluku 32 v Košiciach. Bol to veľmi dobrý vojak – 
dôstojník, kamarát, mal pochopenie pre každého trpiaceho vojaka – proste hrdina… V tom 
čase som bol jeho spolupracovníkom – výkonným rotmajstrom.“ 5 

V rámci príprav na dôstojníka letectva a pilota absolvoval Ľ. Kukorelli celý rad odbor-
ných kurzov. Od 11. augusta do 12. decembra 1936 absolvoval s dobrým prospechom kurz 
pre leteckých pozorovateľov vo Vojenskom leteckom učilišti v Prostějove. Potom bol pre-
miestnený k 4. letke Leteckého pluku 1 T. G. Masaryka v Chebe. Veliteľom pluku bol plk. 
let. Robert Ellner. Dňa 1. mája 1937 bol povýšený na por. let. a zaradený do skupiny dôstoj-
níkov letectva z povolania.

Koncom roka 1937 mal nastúpiť do pilotného kurzu, no 4. letka bola v tom čase pre-
miestnená do Plzne, a tak bol zadelený do poveternostného kurzu, ktorý absolvoval v Kbe-
loch od 3. januára do 30. marca 1938. Dňa 1. mája 1938 bol menovaný za poľného pozoro-
vateľa letca. Od 15. júna do 20. júla 1938 absolvoval v Hradci Králové kurz nočného lieta-
nia. Zo šiestich frekventantov sa umiestnil na 1. mieste. Dňa 31. decembra 1938 bol pre-
miestnený z Hradca Králové k Leteckému pluku 3 generála – letca M. R. Štefánika do 
Piešťan a zadelený do Technickej letky.

Ľ. Kukorelli aj vo vojenskej službe pokračoval v záľube získanej v rodičovskom dome 
a neskôr na reálnom gymnáziu v Košiciach, v čítaní kníh. Čítal veľa a vyberal si diela zo 
širšieho tematického okruhu. Okrem beletrie – aj poézie – bola to najmä technická literatú-
ra spojená s letectvom, ale aj prírodovedné, filozofické a politologické práce. Kukorelli bol 
dobre jazykovo vybavený – ovládal nemčinu, francúzštinu, maďarčinu, čiastočne taliančinu 
a neskôr sa začal učiť aj ruštinu. Jeho široký kultúrno-spoločenský rozhľad pozitívne hod-
notili aj jeho nadriadení. Aj po návrate na Slovensko si ho velitelia Leteckého pluku 3 drža-
li vo svojej blízkosti a pomerne rýchlo postupoval aj vo funkciách.

lektuálne vlastnosti a teoretické znalosti; III. Telesná spôsobilosť; IV. Veliteľská schopnosť a schop-
nosť praktického vykonávania služby; V. Doplňovacie údaje; VI. Stupeň kvalifikácie. Kvalifikačných 
stupňov bolo päť – výborný, veľmi dobrý, dobrý, vyhovujúci a nevyhovujúci). Hlavné skupiny otázok 
sa ešte členili na podskupiny. Kvalifikačné listiny sa vyhotovovali spravidla raz ročne, ale pri neja-
kých zásadnejších zmenách a pohyboch danej osoby aj častejšie.
5 Archív Muzea SNP (AM SNP), f. IV, pr. č. A 206/74, šk.13. Spomienka Antonína Hajdíka.
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V druhej polovici roka 1938 zaznamenalo Československo obrovské zmeny. Bolo donú-
tené prijať mníchovský diktát i Viedenskú arbitráž. Stratilo veľkú časť územia i obyvateľ-
stva. No nacistické Nemecko sa intenzívne pripravovalo na jeho úplne pohltenie. Slovensko 
od októbra 1938 fungovalo ako autonómia, ale branná moc spadala pod ústrednú vládu.

Posledná mierová organizácia Leteckého pluku č. 3 generála – letca M. R. Štefánika 
v Piešťanoch k 1. januáru 1938 bola nasledovná:

Útvar    Dislokácia   Výzbroj
Veliteľstvo pluku   Piešťany
Technická letka   Piešťany
Peruť I/3    Vajnory

9. pozorovacia letka  Vajnory    Letov Š-328
64. výzvedná letka   Vajnory    Aero A- 00

Peruť II/3    Spišská Nová Ves
12. pozorovacia letka  Spišská Nová Ves  Letov Š-328
13. pozorovacia letka  Spišská Nová Ves  Letov Š-328
49. stíhacia letka   Spišská Nová Ves  Avia B- 534

Peruť III/3
37. stíhacia letka   Piešťany   Avia – B-534
38. stíhacia letka   Piešťany   Avia – B-534
39. stíhacia letka   Piešťany   Avia – B-534
45. stíhacia letka   Piešťany   Avia – B-534

Peruť IV/3
10. pozorovacia letka  Nitra    Letov Š-328
15. pozorovacia letka  Žilina    Letov Š-328
16. pozorovacia letka  Zvolen (Tri Duby)  Letov Š-328

Náhradná peruť
náhradná letka   Piešťany
cvičná letka   Piešťany.6

K 1. júlu 1938 bolo personálne obsadenie Leteckého pluku č. 3 v Piešťanoch podľa 
hodností nasledovné: počet plukovníkov – 2; – podplukovníkov – 4; – majorov – 7; štáb-
nych kapitánov – 10; kapitánov – 8; nadporučíkov – 18; poručíkov – 22; práporčíkov – 9; 
štábnych rotmajstrov – 11; rotmajstrov – 30. Zo slovenských dôstojníkov letectva v tom 
čase v Leteckom pluku 3 pôsobili: npor. Mikuláš Guljanič, por. František Wágner, por. On-
drej Ďumbala a tiež niekoľko rotmajstrov. Veliteľom Leteckého pluku bol plk. Gustav Stu-
dený. Až do vzniku Slovenského štátu v marci 1939 sa väčšie organizačné alebo personálne 
zmeny v pluku neuskutočnili. Por. let. Ľudovít Kukorelli v Technickej letke do marca 1939 
plnil prevažne rôzne organizačné úlohy. Atmosféra v pluku bola dosť napätá. Aj mnohí 
letci sa nestotožnili s tým, že čs. branná moc sa nepostavila so zbraňou na obranu republiky. 
Ďalší vývoj po Mníchove neveštil nič dobré. Nacistickí lídri sa rôznymi ťahmi snažili vy-
volať medzi ústrednou vládou v Prahe a autonómnou vládou v Bratislave nedorozumenia 
a nedôveru, aby sa im ľahšie plnil ich zámer rozbiť republiku.

6 RAJLICH, Jiří – SEHNAL, Jiří. Vzduch je naše moře. Praha : Naše vojsko, 1993, s. 180. ISBN 
80-206-0221-6.
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Po vzniku Slovenského štátu sa Letecký pluk č. 3 (neskôr iba Letecký pluk) v Piešťanoch 
stal základňou pre budovanie slovenského vojenského letectva. Početný stav vojenských 
lietadiel v polovici marca 1939 bol okolo 220 až 230 strojov, z toho bojaschopných iba oko-
lo 82. Okrem už uvedených typov boli to najmä cvičné lietadlá.7 Pluk pred 14. marcom 
podliehal Krajinskému vojenskému veliteľstvu v Bratislave. Po vzniku slovenskej štátnosti 
bolo zriadené Ministerstvo národnej obrany, a predseda vlády na jeho čelo postavil pplk. gšt. 
Ferdinanda Čatloša. Súčasne ho ustanovil za hlavného veliteľa a poveril úlohou zorganizo-
vania slovenskej brannej moci. Minister F. Čatloš zriadil na MNO letecké oddelenie, za ve-
liteľa letectva určil najstaršieho dôstojníka letectva, mjr. let. Jána Ambruša.8 Velením Letec-
kého pluku 3 poveril ďalšieho najstaršieho leteckého dôstojníka škpt. let. Karola Sojčeka.

Okrem mnohých iných rušivých faktorov pri budovaní slovenskej brannej moci bola tiež 
požiadavka Nemecka obsiahnutá v Ochrannej zmluve, podpísanej 23. marca 1944, o vytvo-
rení ochranného pásma (Schutzzone), ktoré zahŕňalo územie od Karlovej Vsi po svahoch 
Malých Karpát, pravý breh Váhu po Žilinu a na severe po Čadcu. Zmluva o ochrannom 
pásme z augusta 1939 umožňovala nemeckej brannej moci využívať cesty, budovy a posky-
tovala celý rad ďalších výhod. Mohla organizovať vojenskú špionáž a kontrašpionáž. Prís-
lušníci Wehrmachtu podliehali iba nemeckému súdnictvu.9 Na území ochranného pásma sa 
nachádzalo značné množstvo vojenského materiálu po čs. armáde. Wehrmacht ho skonfiško-
val. Straty dosahovali miliardové sumy. Na Letecký pluk 3 a Letecký park v Piešťanoch 
pripadala čiastka 650 miliónov korún.10 Len zo žilinského letiska Nemci odviezli 27 lietadiel 
a 150 000 l leteckého benzínu, z letiska Malacky – Nový Dvor a okrem iného rôzneho vojen-
ského materiálu 18 lietadiel a 79 797 l leteckého benzínu. Por. let Ľ. Kukorelli prežíval ťažké 
chvíle, keď robil zoznam vojenského materiálu v Malackách – Nový Dvor, ktorý Nemci mali 
prevziať. Mnohé slovenské posádky, ktoré sa nachádzali v obrannom pásme, príslušníci We-
hrmachtu odzbrojili a správali sa ako na obsadenom území. Por. let. Ľ. Kukorelli si nemohol 
nepoložiť otázku, čo je to za spojenectvo. Jeho negatívny vzťah k nanútenému spojenectvu 
sa vyvíjal aj na základe hlbšieho poznania nacistickej ideológie. Veľmi nepriaznivo do for-
movania slovenskej brannej moci zasiahol tiež vpád maďarskej armády na územie východ-
ného Slovenska 23. marca 1939. Okrem jednotiek pod velením pplk. gšt. Augustína Malára, 
ktorý sa ujal velenia VI. zboru, ten už bol v tom čase pred transformáciou. Do boja aktívne 
zasiahlo aj formujúce sa slovenské letectvo. Počas ozbrojeného maďarsko-slovenského kon-
fliktu malo Slovensko 29 mŕtvych – 21 vojakov, z toho 5 pilotov a 8 civilistov. Najviac osôb 
zahynulo pri bombardovaní letiska v Spišskej Novej Vsi 24. marca 1939. Protokol o novej 
hraničnej čiare bol podpísaný v Budapešti 4. apríla 1939. Slovensko stratilo územie o rozlo-
he 1 690 km2 so 74 obcami, v ktorých žilo okolo 41 000 obyvateľov.11

7 RAJNINEC, Juraj. Slovenské letectvo 1939-1944. 1. Bratislava : Magnet-Press Slovakia; MNO 
SR, 1997, s. 13, 14. Prehľad typov lietadiel. ISBN 80-8842-08-5 (súbor); ISBN 80-88842-09-3 (1. zv.)
8 Plukovník Ján Ambruš (1899-1994) pre názorovú nezhodu a napäté vzťahy s ministrom NO gen. 
I. tr. F. Čatlošom a ministrom vnútra Dr. V. Tukom 1. 8. 1939 požiadal o uvoľnenie z funkcie a prelo-
ženie do výslužby. Bolo mu vyhovené. 3. 9. 1939 ilegálne odišiel do Francúzska, kde sa zapojil čs. 
zahraničného odboja. Podrobnejšie pozri: ŠUMICHRAST, Pavel. Ambruš, Ján. In Vojenské osobnos-
ti dejín Slovenska 1939-1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 11-12.
9 BAKA, Igor. Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939-1940. Bratislava : Vo-
jenský historický ústav, 2010, s. 34-35. ISBN 978-80-969375-9-2.
10 RAJNINEC, ref. 7, s. 16.
11 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska. 5. zv. 1939-1945. Bratislava : Magnet 
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Dňa 18. apríla 1939 bol Ľ. Kukorelli určený za veliteľa poveternostnej čaty v Piešťa-
noch a 15. mája 1939 ustanovený do funkcie pobočníka veliteľa Náhradnej perute. Sloven-
ská branná moc sa po boku Wehrmachtu zúčastnila na ťažení proti Poľsku v septembri 
1939. Ľ. Kukorelli počas ťaženia bol poverený velením meteorologickej služby na letisku 
Spišská Nová Ves.12 K 1. januáru 1940 bol povýšený do hodnosti nadporučíka letectva. 
Funkčne postupoval pomerne rýchlo. Už 15. júna 1940 bol ustanovený za veliteľa Náhrad-
nej perute. Na dokončenie pilotného výcviku musel počkať, kým sa situácia vo formujúcom 
sa slovenskom letectve trochu skonsolidovala. Žiadosť o pilotný výcvik si podal už vo feb-
ruári 1940, no bolo mu vyhovené až pri druhej žiadosti zo 17. mája 1940. Npor. Ľ. Kuko-
relli pilotný výcvik absolvoval od 27. júna do 30. septembra 1940. K 1. októbru 1940 bol 
vymenovaný za denného pilota dvojsedadlového lietadla.13 Dňa 15. októbra 1940 bol Ľ. 
Kukorelli ustanovený za technického pobočníka veliteľa Leteckého pluku a 15. mája 1941 
za I. pobočníka veliteľa pluku mjr. let. Justína Ďarana. Z tohto postu 9. augusta 1941 odchá-
dzal na východný front.

V krátkej pauze po poľskej vojne, do útoku nacistického Nemecka na Sovietsky zväz, 
prechádzala branná moc Slovenskej republiky intenzívnym rozvojom a najmä hlbokou re-
organizáciou. K 1. januáru 1940 bolo vojsko rozdelené na pozemné a vzdušné zbrane. Pre-
došlé tri vyššie veliteľstvá nahradili tri divízne oblasti. Veliteľstvo 1. divíznej oblasti (VDO 
1) malo veliteľské stanovište (VS) v Trenčíne, VDO 2 v Banskej Bystrici a VDO 3 v Prešo-
ve. Vo vnútri štruktúr došlo k celému radu ďalších zmien. Dôležitým prvkom prebiehajúcej 
reorganizácie bolo rozdelenie vojska na pozemné a vzdušné zbrane. Vzdušné zbrane ako 
samostatná zložka slovenskej armády bola ustanovená dňom 1. januára 1940.14 Pod vzduš-
né zbrane patrilo letectvo, protilietadlové delostrelectvo a vzdušné spravodajstvo. Začiat-
kom mája 1940 bolo utvorené Veliteľstvo vzdušných zbraní (VVZ) s náležitými právomo-
cami, ktoré podliehalo priamo ministrovi národnej obrany. Za veliteľa bol ustanovený gen. 
I. tr. Anton Pulanich, náčelník štábu pplk. gšt. Emil Novotný. Bolo obnovené veliteľstvo 

Press Slovakia; Vojenský historický ústav Bratislava, 2008, s. 12. ISBN 987-80-89169-16-0.
12 Pri pracovnej horlivosti sa Ľ. Kukorelli dopustil porušenia bezpečnostných predpisov. Vo funkcii 
pobočníka Náhradnej perute dňa 8. novembra 1939 absolvoval služobnú cestu z Piešťan do Spišskej 
Novej Vsi. Lietadlo Aero A-100-2 pilotoval kuriérny denný letec čat. let. Viliam Kovár. Pri návrate do 
Piešťan sa časovo trochu oneskorili a Ľ. Kukorelli, ako veliteľ letu, dal súhlas, aby časť letu pilot ab-
solvoval aj po zotmení. Pilot pristátie v Piešťanoch nie celkom zvládol. Pri pristávaní stroj nebol vy-
rovnaný, váha bola prenesená viac na jedno koleso, ktoré sa zaborilo do mäkkej zeme a lietadlo sa 
obrátilo. Pilot utrpel šok a L.Kukorelli ľahké poranenie. Pre nedostatočnú prax a skúsenosti pilotov 
dochádzalo k obdobným haváriám pomerne často. Bola zabehnutá prax, že letecký park vyrátal škody, 
dotyčný letec požiadal o odpustenie dlhu, a škody uhrádzalo MNO. Škoda bola odhadnutá aj s benzí-
nom a olejom na niečo vyše stotisíc Ks. Veliteľom letu bol Ľ. Kukorelli, a tak to padlo na neho. No 
Kukorelli odmietol požiadať vrchnosť o odpustenie dlhu. Veliteľ cvičnej letky mjr. J. Trnka v spomien-
ke uvádza, že za Kukorellim hospodárski úradníci chodili, aby si podal žiadosť. No Kukorelli žiadosť 
nepodal, nechcel sa dostať do závislého postavenia. Nakoniec sa záležitosť riešila tak, že mu bol odňa-
tý letecký príspevok za mesiac január 1940 a vec bola odložená. Na svetlo sa opäť dostala, keď bol Ľ. 
Kukorelli zaistený z politických dôvodov. Pozri: VÚA Praha, Sbírka Kvalifikačních a kmeňových 
listů. Kvalifikačné listiny a prílohy; AM SNP, f. IV, pr. č. S 95/91, šk. 28. Spomienka mjr. J. Trnku.
13 VHA Bratislava, f. Partizánske hnutie, inv. č. 26. Kmeňový list Ľudovíta Kukorelliho číslo 
61D/1933.
14 CSÉFALVAY, Vojenské dejiny, ref. 11, s. 27.
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Leteckého pluku.15 Na jeho veliteľský post bol určený mjr. let. Justín Ďurana. Počet perutí 
bol zredukovaný na tri – dve bojové a jedna náhradná. Bojové perute mali po tri letky s rov-
nakou výzbrojou. Pozorovacia peruť I bola vyzbrojená lietadlami Letov Š – 328 a Stíhacia 
peruť II lietadlami Avia B – 534 a Bk – 534. Peruť I mala VS v Spišskej Novej Vsi. Na 
poste veliteľa bol mjr. let. Kornel Janček. Stíhacia peruť II mala VS v Piešťanoch. Jej veli-
teľom bol stot. let. Vladimír Kačka. Veliteľstvo Náhradnej perute sídlilo v Piešťanoch. Táto 
organizačná štruktúra pretrvala takmer do polovice roka 1943. V rámci uvedenej reorgani-
zácie bolo k 1. januáru 1941 utvorených 6 letiskových rôt – v Piešťanoch, Trenčianskych 
Biskupiciach. Spišskej Novej Vsi, Zvolene, Nitre a vo Vajnoroch.

Výrazný pokrok zaznamenalo vojenské školstvo. Prvá vojenská škola – Vojenská aka-
démia – vznikla 15. novembra 1939 v Banskej Bystrici. Po roku sa presťahovala do Brati-
slavy. 15. februára 1940 bola v Bratislave slávnostné otvorená Vysoká vojenná škola. Jej 
prvým veliteľom bol plk. gšt. Augustín Malár. Letecká škola vznikla v Piešťanoch 20. aprí-
la 1940, 1. októbra 1940 sa presťahovala do Trenčianskych Biskupíc a v lete 1943 do Ban-
skej Bystrice.16 Jej učebný program obsahoval všetky zložky leteckého výcviku a tiež prí-
pravu leteckých špecialistov pre palubnú a pozemnú činnosť.

Napriek úspešnému rozvoju pozemných i vzdušných síl slovenskej armády v dôstojníc-
kom zbore i v mužstve sa nedosiahla názorová jednota na použite slovenskej brannej moci 
v danom období. Aj historik Pavel Šimunič vo svojej štúdii konštatuje, „že najnespoľahli-
vejšie voči politickým pomerom na Slovensku a spojenectvu s Nemcami boli naladení prís-
lušníci letectva“.17 Je to pochopiteľné. Najmä pilotom a letcom všeobecne ich technické 
vybavenie lietadlami za určitých okolností umožňovalo prekročiť vzdušné hranice a pridať 
sa na stranu Spojencov, kde sa očakávalo, že zvíťazia a uvedú svet do demokratických mie-
rových koľají. Vojenská príprava Ľudovíta Kukorelliho na profesionálnu dráhu pilota a dôs-
tojníka letectva sa konala v dosť turbulentnom období – v rokoch 1937 – 1938. Pobyt 
v Chebe v Leteckom pluku I T. G. Masaryka mu poskytol dostatok možností vnímať takmer 
zblízka Hitlerovu expanzívnu nacistickú politiku. So svojimi českými priateľmi prežíval 
krušné dni pred Mníchovom i po ňom.

Npor. let Ľudovít Kukorelli patril k tej časti slovenských letcov, ktorá sa nedokázala 
zmieriť s vazalským postavením Slovenska. Spolu so svojimi blízkymi priateľmi – por. let. 
Jozefom Kolembusom a por. let. Jozefom Arnoldom začal pripravovať ilegálny odlet sku-
piny letcov z Leteckého pluku v Piešťanoch do Juhoslávie, kde smerovali emigranti po oku-
pácii Poľska. Nebol by to prvý skupinový úlet letcov z Piešťan. Dňa 7. júna 1939 v obed-
ňajších hodinách odletelo z piešťanského letiska 8 letcov na štyroch lietadlách Š -328 do 
poľského Debłina.18

Počnúc rokom 1940 začali na Slovensku vznikať odbojové skupiny. Medzi prvé patrila 
spravodajská skupina Demec, na čele s JUDr. Michalom Zibrínom. Npor. let. Ľ. Kukorelli 
sa prostredníctvom profesora piešťanského gymnázia Konrada Ehrmanna nakontaktoval na 

15 Pri predošlej reorganizácii slovenskej armády bolo veliteľstvo Leteckého pluku 3 zrušené. Perute 
dostali viac samostatnosti, boli podriadené vyšším vojenským veliteľstvám a leteckému oddeleniu MNO.
16 Pri Leteckej škole neskôr vznikli: Škola leteckého dorastu (1. 10. 1942), Škola pre dôstojníkov 
letectva v zálohe (13. 1. 1943), Škola padákových strelcov (1. 12. 1943).
17 ŠIMUNIČ, Pavol. Prvé prejavy nespokojnosti a dezercie v slovenskej armáde. In CSÉFALVAY, 
František a kol. Vojenské dejiny Slovenska. 5. zv. 1939-1945, ref. 11, s. 53.
18 RAJNINEC, ref. 7, s. 34-35.
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skupinu, s ktorou začali letci spolupracovať. Nadviazali spojenie s juhoslovanským kon-
zulom Borisom Pesičom v Bratislave, ktorý ich mal v záležitosti odletu usmerňovať. Odlet 
pripravovali na začiatok apríla, ale pre nepriaznivé počasie ho časovo posunuli. Lenže 
v tom čase došlo k zmene celkovej situácie. Nemecko 6. apríla 1941 Juhosláviu prepadlo 
a postupne okupovalo. Keďže odlet už neprichádzal do úvahy, skupina sa začala orientovať 
na spravodajskú činnosť pre čs. exilovú vládu v Londýne. Išlo najmä o informácie z oblas-
ti slovenskej brannej moci a, hlavne, leteckých zbraní. M. Zibrína po jeho odchode do Ju-
hoslávie koncom roka 1940 zastupoval Vladimír Velecký, krycím menom Miklóš. S ním sa 
Ľ. Kukorelli niekoľkokrát stretol. Letci rozšírili svoje kontakty aj na skupinu Flóra, ktorú 
viedla švagriná gen. R. Viesta Kvetoslava Viestová. Prostredníctvom Flóry Ľ. Kukorelli 
nadviazal spojenie so sovietskym vyslancom v Bratislave Grigorijom M. Puškinom. Keď 
ho Ľ. Kukorelli navštívil, v rozhovore bol dosť zdržanlivý, obávajúc sa, či nejde o provoká-
ciu. Keď mu Ľ. Kukorelli oznámil, že letci majú úmysel uletieť do ZSSR, upozornil ho, že 
po pristáti by mohli byť obvinení zo špionáže.19 V júli 1941 bola odbojová skupina Demec 
odhalená a počas vyšetrovania sa na zozname osôb, ktoré mali byť pre spoluprácu so sku-
pinou zaistené, sa ocitli aj dvaja dôstojníci letectva npor. let. Ľudovít Kukorelli a por. let. 
Jozef Kolembus. Obidvaja boli od 9. augusta 1941 na východnom fronte, spadali pod veli-
teľstvo Lipa (Veliteľstvo vzdušných zbraní v poli) a patrili k letke 1. Minister národnej 
obrany gen. I. tr. Ferdinand Čatloš 19. augusta poslal veliteľstvu rozkaz, že letci Ľ. Kuko-
relli a J. Kolembus sa majú dostaviť na MNO do Bratislavy. Aby nedošlo k nejakému roz-
ruchu medzi letcami, príčinu ich návratu neuviedol. Obidvaja sa v auguste vrátili z poľa 
(Kolembus 19. a Kukorelli 20.) – a v deň návratu boli na MNO zatknutí a eskortovaní do 
zaisťovacej väzby vo Vojenskej väznici v Bratislave.

Necelý dvojtýždňový pobyt Ľ. Kukorelliho na východnom fronte v Pozorovacej letke 1 
vyhodnotil jej veliteľ npor. let. Rudolf Galbavý v Kvalifikačnej listine z 31. augusta 1941 
nasledovne: „Vtipný, bystrý a chápavý, veľmi nadaný a priamy, kamarátsky, dobrý charak-
ter, dobrosrdečný, obetavý, vytrvalý, ochotný, samostatný, veľmi iniciatívny, širokých teore-
tických vedomostí, leteckých a vôbec vojenských, značných praktických skúseností, má zmy-
sel pre povinnosť a zodpovednosť. Nízkej, zdatnej telesnej konštrukcie. Výborný poľný po-
zorovateľ, letec denný i nočný a dvojmiestny denný pilot. Lieta veľmi rád. Na bojové úlohy 
sa hlásil dobrovoľne. Počas ťaženia [na východnom fronte] zastával funkciu pozorovateľa 
a pilota výborne. Vedenie jednotky a administratívne práce ovláda veľmi dobre. Vojenské 
vystupovanie a chovanie veľmi dobré. Hodí sa ako prednosta leteckej skupiny, pobočník na 
pluku alebo veliteľ spravodajskej letky veľmi dobre. Celkový stupeň kvalifikácie výborný.“20 

Množstvo superlatívov, ktoré použil veliteľ Pozorovacej letky npor. let. 1 Rudolf Galba-
vý na adresu Ľ. Kukorelliho v augustovom hodnotení 1941, malo zrejme v pozadí konkrét-
nu motiváciu. Hodnotenie bolo vypracované koncom augusta 1941a vtedy už letci na vý-
chodnom fronte určite mali informácie o zaistení Ľ. Kukorelliho a J. Kolembusa. Zo strany 
veliteľa pozorovacej letky 1 mohla to byť snaha pomôcť Ľ. Kukorellimu aj prostredníctvom 
hodnotenia. Rovnako mužne sa ku Ľ. Kukorellimu zachoval aj veliteľ Leteckého pluku 
v Piešťanoch pplk. let. Justín Ďurana. Aj od neho si vojenský súd vyžiadal hodnotenie čin-
nosti Ľ. Kukorelliho. Jedno z najlepších kvalifikačných hodnotení, ktoré mal Ľ. Kukorelli 

19 ŠIMUNIČ, Pavol. Slovensko na spravodajskom fronte v roku 1941. In Slovensko v roku 1941. Ed. 
Marek Syrný. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 1912, s. 12-13. ISBN 978-80-89335-56-5.
20 VÚA Praha, Sbírka Kvalifikačních a kmeňových listů. Kvalifikačné listiny a prílohy.
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počas svojej leteckej služby, bolo práve od veliteľa mjr. let. Justína Ďuranu z 8. novembra 
1940. Vo vyžiadanom hodnotení zo 14. októbra 1941 nič z toho, čo obsahovalo jeho predo-
šlé hodnotenie, nepoprel. Naopak, opätovne ho hodnotil veľmi vysoko, iba už v minulom 
slovesnom čase, pretože Ľ. Kukorelli bol od 20. augusta 1941 v zaisťovacej väzbe. Ľ. 
Kukorelli a J. Kolembus boli odsúdení Vojenským súdom 11. novembra 1941 za neoznáme-
nie trestných činov podľa § 15, odst. b, zák. č 320/40 Sl. zák. Rozsudok pod číslom 641/41 
nadobudol účinnosť 18. novembra 1941. Menovaní boli odsúdení na 9 mesiacov žalára, 
zostreného pôstom a tvrdým lôžkom a tiež odňatím hodnosti. Ľ. Kukorellli v hodnosti strel-
níka v zálohe bol určený k pešiemu pluku 4. Prezident Dr. Jozef Tiso k tretiemu výročiu 
vzniku Slovenskej republiky podpísal amnestiu, a tak obidvaja letci 9 týždňov pred ukon-
čením trestu vojenskú väznicu opustili.21

Ľ. Kukorelli si vo väzení viedol denník – Zápisky.22 Zaznamenal v ňom väzenskú kaž-
dodennosť, opatrne23 sa vyjadril aj k viacerým spoločensko-politickým otázkam. Krátky 
úryvok z tematickej oblasti o spoločnosti: „…Tu nepomôže „jeden veľký muž“. Potrebuje-
me presne toľko miliónov ľudí – koľko je nás práve v štáte. Niet nádeje mimo nás samých. 
Žiadne násilné zmeny – žiadni spasitelia neprevedú výstavbu budovy nového štátu, štátu 
kultúrneho, ktorý vyvstane z našich terajších zmätkov. Na ňom musíme všetci pracovať – 
nikoho nevynímajúc. Musíme myslieť jasne a sústrediť všetko svoje duševné úsilie k štúdiu 
ideí a otázok verejných a k nastávajúcemu uvažovaniu o nich. Každý z nás musí si ujasniť 
svoje stanovisko, vyjadriť ho a snažiť sa poctivo, aby podnietil myslenie a snahy vo svojom 
okolí.“24 V denníku si robil poznámky aj o prečítaných knihách. Prečítal vo väzení desiatky 
kníh z rôznych vedných odborov. Pri niektorých si robil poznámky a výpisky v tom jazyku, 
v akom bola kniha vydaná.

Ľudovít Kukorelli po prepustení z väzenia

Vo svojich Zápiskoch si Kukorelli zaznamenal, že pred koncom jeho pobytu vo väzení 
ho navštívila príbuzná „teta Ujháziová“ a prosila ho, aby sa po prepustení z väzenia vrátil 
domov, do Košíc, že mu zabezpečili zamestnanie na košickej pošte. Kukorelli nevyužil túto 
ponuku, i keď po ukončení väzenia bol v dosť ťažkej situácii. Vrátil sa do Piešťan, našiel si 
privát a neskôr aj zamestnanie vo firme Čekovský a spol. Bola to malá sódovkáreň s obcho-
dom s liehovinami. Po troch mesiacoch ho firma prepustila z obavy o svoj imidž, nechcela 
mať kvôli nemu nepríjemnosti. Po dlhšej pauze si našiel miesto obchodného agenta s písa-
cími strojmi pre firmu Švestka v Bratislave. Práca mu vyhovovala, mohol veľa cestovať. 
Cesty využíval aj na stretnutia s priateľmi, získaval prehľad o nálade obyvateľstva i celko-
vej situácii na Slovensku. Aj túto firmu bezpečnostné orgány upozornili, aby s ním rozvia-
zali pracovnú zmluvu. Firma to formálne urobila, ale ponechala ho naďalej pracovať na 
províziu pod cudzím menom.

21 VHA Bratislava, f. Vojenský súd, Vtr 641/1941. Súdny spis z procesu s Ľ. Kukorellim a J. Kolem-
busom.
22 AM SNP, f. IV, pr. č. 94/91, šk. 18. Zápisky Ľ. Kukorelliho z väzenia v Bratislave (august – októ-
ber 1941). Strojopis, 42 s.
23 Počítal s tým, že denník sa môže dostať do rúk bezpečnostných orgánov.
24 AM SNP, f. IV, pr. č. 94/91, šk. 18. Zápisky Ľ. Kukorelliho z väzenia v Bratislave (august – októ-
ber 1941). Strojopis, 42 s.
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Medzitým okresný veliteľ žandárstva v Piešťanoch por. žand. Michal Zuziak dostal roz-
kaz od svojich nadriadených zaistiť Ľ. Kukorelliho.25 Veliteľ žandárskej stanice touto úlo-
hou poveril svojich dvoch žandárov, ktorí dňa 31. januára 1943 po 8. hodine zaistili Ľ. 
Kukorelliho v jeho byte, vykonali v ňom domovú prehliadku a eskortovali ho na žandársku 
stanicu. Cestou mu jeden z eskortujúcich pošepol, že ak sa mu nepodarí ujsť, hrozí mu veľ-
ký trest. Keďže žandári Ľ. Kukorelliho dopoludnia nestihli vypočuť, pobrali sa na obed a Ľ. 
Kukorelliho strážil iba jeden mladý žandár. Kukorelli ho požiadal o odchod na toaletu, ten 
mu dovolil a Ľ. Kukorelli odtiaľ ušiel oknom. Dostal sa do bytu priateľa – letca Jána Šáriho, 
ktorý mu dohodol ubytovanie v manzardke u vdovy po leteckom inštruktorovi rotmajstrovi 
Jánovi Chupekovi, ktorý zahynul pri leteckej havárii. V tomto úkryte sa Kukorelli zdržiaval 
do konca februára 1943. Bezpečnostné orgány ho nevystopovali. Kukorelli a jeho priatelia, 
ktorí ho navštevovali, dodržiavali konšpiračné pravidlá. Začiatkom marca mu pomohli pria-
telia presunúť sa na letisko do Nitry, kde jeho spolubojovník npor. let. Jozef Arnold bol 
veliteľom letiskovej roty. U neho Ľ. Kukorelli pobudol tri týždne. Ten mu zaobstaral vojen-
skú rovnošatu a na meno Jozef Svoreň, strelník v zálohe, mu vystavil päť priepustiek po 
troch týždňoch. Kukorelli takto vystrojený odcestoval do Bratislavy, aby sa u Viestovcov 
oboznámil s celkovou situáciou v odboji. Po príchode do Bratislavy sa náhodne stretol s ľa-
vicovým aktivistom Jozefom Tokárom, ktorý ho pozval k sebe na byt, kde Kukorelli pobu-
dol týždeň a potom sa odobral k Viestovcom. Títo ho ubytovali u Valérie Vysušilovej, vdo-
ve po českom plukovníkovi, ktorý velil 32. pešiemu pluku v Košiciach. U neho vykonával 
vojenskú službu aj Ľ. Kukorelli. Pani Vysušilová ho odtiaľ aj poznala. Dušan Viest sa uchá-
dzal o dcéru pani Vysušilovej, čím sa rodiny zblížili.

Pani Vysušilová mala príbuzných v Bardejove, poznala sa aj s obchodníkom Vojtechom 
Plachtom, komunistickým aktivistom, ktorý sa u nej v Bratislave občas zastavil. Bola infor-
movaná o lesnom tábore nad Maťaškou (dnes Matiaška), kde sa v tom čase ukrývali soviet-
ski utečenci a rasovo prenasledovaní občania. Na základe falošných dokumentov pracovali 
v drevárskej firme so sídlom v Prešove, ktorá v danej oblasti ťažila drevo. Kukorelli prejavil 
záujem o tábor. Pani Vysušila dohodla s V. Plachtom odchod Ľ. Kukorelliho na východné 
Slovensko. Ľ. Kukorelli odcestoval na východné Slovensko nočným rýchlikom dňa 26. 
apríla 1943. Pár dní pobudol u V. Plachtu, ten ho potom odprevadil k aktivistovi (funkcio-
nárovi ilegálnej KSS) Petrovi Babejovi do Štefurova, ktorý ho po týždni zaviedol do tábora 
drevorubačov. Lídri komunistického i občianskeho odboja na východnom Slovensku sa prí-
chodu Ľ. Kukorelliho potešili.26 Odbojové hnutie na východe Slovenska už rozbiehalo prí-
pravy na prechod k ozbrojeným formám v odboji. Poverili ho úlohou zorganizovať väčšiu 
ozbrojenú odbojovú skupinu podľa vojenského modelu, morálne zodpovednú a disciplino-
vanú. Ľ. Kukorellimu sa za pomoci širokého okruhu aktivistov, a nielen z východného Slo-
venska, podarilo náročnú úlohu splniť. Pri organizovaní partizánskej jednotky úzko spolu-
pracoval s odbojovým aktivistom dôst. zást. žand. Vojtechom Borovským, prednostom 
žandárskej stanice v Hanušovciach. Vybudoval partizánsky zväzok pod menom Čapajev, 

25 Príčiny druhého zaistenia Ľ. Kukorelliho nie sú hlbšie objasnené, ale stopy viedli aj k brnianske-
mu Gestapu.
26 Odbojové aktivity npor. let. Ľudovíta Kukorelliho na východnom Slovensku sú podrobne zmapo-
vané v nedávno vydanej publikácii: PAŽUROVÁ, Helena. Slovenský partizánsky zväzok Čapajev. 
Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2014. 190 s. ISBN 978-80-89514-26-7. Preto poslednú časť prezen-
tujeme veľmi stručne.
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ktorý patril nielen počtom príslušníkov, ale hlavne bojovými aktivitami medzi popredné 
partizánske jednotky, ktoré operovali na Slovensku. Väčšinu jeho príslušníkov tvorili slo-
venskí vojaci – prebehlíci z Východoslovenskej armády (VSA) a sovietski – utečenci zo 
zajateckých táborov. No zastúpenie tam mali aj iné národnosti. Zväzok spolupracoval so 
štábom Východoslovenskej armády a pri oslobodzovaní Slovenska, podľa dohody so štá-
bom VSA, sa mal stať súčasťou Východoslovenskej armády, a tým aj povstaleckej armády. 
Partizánska jednotka Čapajev vznikla v polovici apríla 1944. Intenzívnu bojovú činnosť 
vyvíjala od júla 1944 do 24. novembra 1944. Zväzok operoval v troch slovenských poho-
riach – v Slanských vrchoch, v Čergove a Ondavskej vrchovine. Vykonal množstvo úspeš-
ných diverzných akcií na hlavných železničných a cestných tepnách vedúcich k frontu. Po-
čas odzbrojovania Východoslovenskej armády sa k nemu pripojilo vyše tisíc slovenských 
vojakov. Bola medzi nimi aj časť Pluku útočnej vozby na čele so štábom pluku a štábnou 
rotou. Spolu to bolo 333 mužov s 13 tankmi LT-38, dvomi protitankovými samohybnými 
delami, s desiatkami áut a ďalšej techniky. Vojaci a kmeňoví partizáni zväzku v 1. septem-
brovom týždni 1944 viedli ťažké boje na prístupoch do dolín Slanských vrchov. Po ústupe 
sa presunuli do Ondavskej vrchoviny, kde vyše dvoch mesiacov svojimi diverznými akcia-
mi komplikovali nepriateľovi logistiku pri zásobovaní frontu.

Štáb zväzku sa postupne dopĺňal i menil. Veliteľom štábu bol od začiatku – od 8. apríla 
1944 do 4. októbra 1944 – seržant Červenej armády Ivan Kononovič Baľuta (utečenec zo 
zajateckého tábora). Npor. Ľ. Kukorelli bol náčelníkom štábu Čapajev od vzniku jednotky 
až do prechodu frontu 24. novembra 1944. Po odvolaní veliteľa do ZSSR – od 5. októbra do 
15. novembra 1944 – vykonával aj funkciu veliteľa zväzku.

Poslednou veľmi náročnou bojovou akciou, ktorej Ľ. Kukorelli velil, bol prielom frontu 
pri prechode zväzku Čapajev k Červenej armáde. Uskutočnil sa v ranných hodinách  
24. novembra 1944 medzi obcami Habura a Borov v okrese Medzilaborce. V tomto boji za 
neobjasnených okolností zahynul organizátor zväzku Čapajev a náčelník jeho štábu npor. 
let. Ľudovít Kukorelli.

Za bohatú odbojovú činnosť bol npor. let. Ľudovít Kukorelli in memoriam povýšený do 
hodnosti majora letectva. Bol mu udelený celý rad ďalších vyznamenaní. Sú po ňom pome-
nované ulice a má aj dva menšie žulové pomníky – v Košiciach a Bratislave.
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RECENZIE

ORIÁN, Edmund – PANUŠ, Bernard – STEHLÍK, Eduard – ŠTEIDLER, František. 
ČESKOSLOVENSKÁ LEGIE V RUSKU 1914-1920. Díl I. Praha : Epoque 1900 – Naše 
vojsko, 2014, 347 s. ISBN 978-80-206-1413-1.

Už predhovor Pavla Budinského, predsedu Československej obce legionárskej (s. 9), 
poukazuje na celkom mimoriadny charakter knihy, ktorá je vlastne I. dielom štvordielnej 
monumentálnej publikácie o čs. zahraničnom vojsku v Rusku. Ďalšie diely sú rozplánované 
na roky 2015, 2016/2017 a 2017/2018. Tento pozoruhodný autorský a vydavateľský čin, 
ktorý sa realizuje v rámci projektu ČsOL „Legie 100“, má jednak pripomenúť a priblížiť 
verejnosti, čo znamenali pre Československú republiku legionári a má byť aj trvalou spo-
mienkou venovanou všetkým príslušníkom bývalého československého vojska v Rusku.

Celá monografia je obsahovo rozvrhnutá tak, že prvý a druhý diel sú úvodné a venujú sa 
vysvetleniu základných pojmov a údajov týkajúcich sa radov, rovnošiat, výstroja a výzbro-
je ruských legionárov, a ďalšie dva diely sa už budú zaoberať dejinami čs. vojska na Rusi. 
V prvom diele sa popisuje okolo 200 radov a 450 hodnostných označení, pričom tieto hlav-
né témy ilustruje okolo 700 fotografií. Vo všetkých štyroch dieloch má byť uverejnený úc-
tyhodný počet až 4 000 fotografií, z toho mnohé vôbec prvýkrát. Stačí, ak tento počet porov-
náme s albumom o Ruskej légii „K vítězné svobodě“ z roku 1928 so 670 fotografiami alebo 
so štvorzväzkovým projektom „Za svobodu“ z rokov 1926 – 1929 s 2 000 fotografiami.

Prvý diel má tri, resp. štyri časti. Na úvod si treba prečítať redakčnú poznámku (s. 11), 
kde sú vysvetlené niektoré zásadné veci, dôležité aj pre čitateľa, potom riadky renomova-
ného českého vojenského historika Eduarda Stehlíka o historickom a vojenskom význame 
légií (s. 12-13). Nasledujú tri zásadné časti knihy. Najprv historický prehľad českosloven-
ského hnutia na Rusi z pera legionárskeho historika Františka Šteidlera (s. 14-48), informá-
cie o fotoslužbe čs. légií (s. 48-71), prehľad o radoch a vyznamenaniach ruských legionárov 
(s. 72-235), obe od Edmunda Oriána a nakoniec kapitola o výstroji, rovnošatách a označe-
niach čs. dobrovoľníkov v Rusku od Bernarda Panuša (s. 236-337).

Hlavný editor Edmund Orián sa vo svojej redakčnej poznámke (s. 11) vyslovuje k tomu, 
ako dielo vznikalo a aká je jeho koncepcia. Témy, ktoré boli v doterajšej literatúre už spra-
cované, sú uvádzané len v štandardnom prehľadnom rozsahu. Výnimkou je rozsiahla kapi-
tola faleristická a časť o bojových a obrnených vlakoch (bude až v II. diele), ktoré predtým 
vôbec neboli podrobnejšie spracované. Orián vysvetľuje aj to, prečo sa autori rozhodli ozna-
čovať teritoriálne zložky čs. zahraničného vojska jednotným číslom Ruská légia, Francúzska 
légia a Talianska légia a množným číslom súhrnne všetky tieto jednotky ako Československé 
légie, do čoho sa zahŕňajú všetky zložky čs. zahraničného vojska. Slovo légia tak zostáva 
v jednotnom čísle pre označenie jednotlivých (územne samostatných) celkov (s. 11).

Monografiu treba chápať predovšetkým ako dielo obrazové, ktoré má podať komplexnú 
vizuálnu predstavu o Ruskej légii. Na začiatok knihy autori zaradili prehľadnú prácu ruské-
ho legionára a významného historika čs. légií Františka Vlastimila Šteidlera (1887 – 1974)1, 

1 Pôvodne si priezvisko písal bez mäkčeňa v tvare Steidler. Pozri rodokmeň rodiny Steidler z Paco-
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Československé hnutí na Rusi, ktorá, aj keď ju Šteidler dokončil ešte vo Vladivostoku 
v roku 1920 a v prvom vydaní vyšla v januári 1921, je nielen výborným úvodom do prob-
lematiky Ruskej légie, ale aj celkovou informáciou o jej dejinách. Ako poznamenáva Orián, 
historický prehľad z pera Františka Šteidlera poskytuje na minimálnej ploche maximum 
informácií a je dodnes nepochybne jednou z najlepších syntéz o československom hnutí 
v Rusku za prvej svetovej vojny resp. do konca roku 1920. Z tohto hľadiska je rozhodnutie 
zostavovateľov monografie pretlačiť jazykovo a štylisticky mierne upravenú Šteidlerovu 
prácu dobrým rozhodnutím, a to aj preto, lebo Šteidlerova kniha dnes už nie je všade bežne 
prístupná. V pôvodnom autorovom texte je – podobne, ako v dielach ďalších legionárskych 
historikov, alebo pamätníkov, ktorí napísali a vydali svoje spomienky – plno archaizmov, 
rusizmov a ďalších, dnes už neobvyklých štylistických prostriedkov. Preto v tomto diele 
bolo potrebné prikročiť k jazykovej, štylistickej a odbornej úprave Šteidlerovho textu, pri-
čom sa však všetky úpravy urobili v duchu a intenciách pôvodného diela (s. 47). Pri zeme-
pisných názvoch sa používajú ich pôvodné predrevolučné podoby prepísané foneticky, ale 
u niektorých známych lokalít sa používajú vžité počeštené podoby zo staršej odbornej lite-
ratúry, napr. Berezáň. Okrem toho na niektorých miestach editor doplnil Šteidlerov text 
poznámkami v zátvorkách (napríklad na s. 14 o ruských mestách, kde boli významnejšie 
české spolky, alebo na s. 36 o operácii v Kazani).

O Šteidlerovi, napriek jeho veľkému významu, vlastne nemáme väčšiu podrobnú prácu. 
Vyšli o ňom len kratšie medailóny2 a diplomová práca, ktorú už pred viac ako desiatimi 
rokmi napísal František Smíšek a obhájil ju na Historickom ústave Jihočeskej univerzity 
v Českých Budějoviciach.3 Podľa informácií z webových stránok Mestského múzea v Pa-
cove, kde je uložená Šteidlerova pozostalosť v rozsahu 1, 56 bežného metra, nie sú tieto 
dokumenty zatiaľ spracované. František Šteidler, dôstojník ruských légií, pracoval po de-
mobilizácii najprv v Kancelárii čs. légií (Kleg), po roku 1926 v Pamätníku odboja v Prahe, 
kde bol vedúcim archívu a od roku 1929 prednostom archívneho oddelenia. Od leta 1945 do 
jari 1949 bol riaditeľom Vojenského historického archívu.

Šteidlerove práce o čs. hnutí v Rusku osvetľujú všetky základné problémy ruskej légie, 
ťažkosti s jej výstavbou a podávajú opis jej vývoja vrátane podrobností o konflikte s boľše-
vikmi a evakuácie z Vladivostoku. V súvislosti s opakovanými nepresnosťami, ktoré sa 
objavujú niekedy aj v prácach niektorých historikov, treba pripomenúť že príslušníci Českej 
družiny českej a slovenskej národnosti neboli štátnymi občanmi Ruska, ale zachovali si 
svoje rakúsko-uhorské občianstvo. Preto boli v prípade zajatia považovaní za vlastizradcov 
a ako takí aj popravovaní na rozdiel od zajatcov, ktorí mali ruskú štátnu príslušnosť. Ak by 
boli bývali štátnymi občanmi Ruska, boli by predsa podliehali ruskej mobilizácii a nemuse-
li by vytvárať osobitnú Českú družinu. Nesprávne sú aj názory o tom, že ruská februárová 

va v diplomovej práci Josefa Davida. Komunální elity v Pacově v letech 1848 – 1918, Jihočeská uni-
verzita v Českých Budějoviciach, 2012, s. 91, dostupné online:
https://theses.cz/id/mg50ee/Konecna_verze_DP_-_Bc__Josef_DAVID_Komunalni_elity_v_Paco.pdf.
2 FEJLEK, Vojtěch. Doktor František Šteidler osmdesátiletý. In Archivní časopis. Praha : Archivní 
správa Ministerstva vnitra, roč. 18/1968, č. 1, s. 51-52.
3 Stručný výťah z nej bol publikovaný v zborníku z vedeckej konferencie v Českých Budějovi-
ciach. SMÍŠEK, František. František Vlastimil Šteidler a první světová válka. Zrození legionářského 
historika. In Armáda, společnost a první světová válka. Sborník příspěvků z vědecké konference ko-
nané v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích dne 8. listopadu 2002 / České Budějovice : Jiho-
české muzeum v Českých Budějovicích, 2003, s. 65-73.
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(podľa nového kalendára marcová) demokratická revolúcia bezprostredne urýchlila výstav-
bu čs. vojska v Rusku. Tu je vhodné pripomenúť Šteidlerovo opačné hodnotenie Dočasnej 
vlády a, osobitne, A. F. Kerenského, „který ve svém doktrinářsky pojímaném kosmopolitis-
mu neměl žádné porozumění pro národnostní hnutí rakousko-uherských Slovanů, zvláště 
pak Čechů, na něž pohlížel jako na živel reakční…“ (s. 23). Priaznivý zvrat priniesla nie 
revolúcia, ale až bitka pri Zborove a úspech čs. brigády 2. júla 1917, keď sa definitívne 
odstránili prekážky pre nábor zajatcov do čs. vojska a rýchlo sa vytvoril Čs. armádny zbor 
s dvoma divíziami a ďalšími špecializovanými jednotkami (s. 24-25).

Už po bitke pri Zborove poveril štáb Československého armádneho zboru ppor. PhDr. 
Šteidlera zhromažďovaním materiálov, na základe ktorých by neskôr mohla byť napísaná 
práca o dejinách čs. vojska na Rusi. V júni 1919 ho vymenovali na čelo Archívneho a his-
torického oddelenia štábu Čs. vojska na Rusi. Šteidler uloženú úlohu splnil viac ako dobre 
a jeho dejiny Ruskej légie vyšli, ako bolo spomenuté, už na začiatku roka 1921. Šteidlerova 
štúdia má dovedna desať kapitol, je spracovaná chronologicky, inak to ani nebolo možné. 
Treba pripomenúť, na čo aj sám autor upozorňuje, že dátumy sú v Šteidlerovej práci uvá-
dzané dôsledne podľa nového, teda gregoriánskeho kalendára. Ak chce čitateľ zistiť dátum 
podľa starého ruského (juliánskeho) kalendára, musí od Šteidlerom uvádzaných dátumov 
odpočítať 13 dní. Aj tak však Šteidler pri niektorých významných udalostiach uvádza dá-
tumy podľa obidvoch kalendárov. Tak napríklad aj u prísahy Českej družiny v Kyjeve 
28. 9. /11. 10. (s. 15). Venuje vyváženú pozornosť ako udalostiam vojenským, tak aj politic-
kým a vnútornému životu i problémom českých spolkov v Rusku. Napríklad na strane 14 
spomína prvú audienciu u cára (moskovskú – Hrabě, Koníček a Tuček), ale podrobnejšie 
opisuje druhú, dôležitejšiu audienciu (carskoselskú – Červený, Klecanda, Koníček, Or-
szágh). V nej bol už aj zástupca Slovákov Jozef Miloslav Országh,4 ktorého sa cár vypyto-
val na pomer Čechov a Slovákov a situáciu medzi Slovákmi. Neskôr, keď sa české a sloven-
ské spolky na I. (moskovskom) zjazde v marci 1915 zlúčili do Zväzu československých 
spolkov v Rusku, rozširuje Šteidler svoju pozornosť aj na problematiku zápasu o orientáciu 
čs. zahraničného odboja. V časti svojej práce, kde opisuje príchod Düricha a Štefánika a po-
tom celý konflikt spolkov v Rusku, Šteidler nespomína Spolok pamäti Štúra, ktorý fakticky 
svojím protimasarykovským postojom a orientáciou na samoderžavie pomáhal Dürichovi. 
Až po Štefánikovom zásahu a s konečnou platnosťou po ruskej demokratickej revolúcii vo 
februári/marci 1917 boli protimasarykovská Dürichova akcia a separatistické snahy Spolku 
pamäti Štúra definitívne porazené a obe skupiny odchádzajú zo scény na okraj politickej 
bezvýznamnosti. Možno aj preto im Šteidler nevenoval väčšiu pozornosť (s. 20-24) a pova-
žoval za potrebnejšie podrobne opísať ďalšie dejiny nášho vojska v Rusku, vývoj vzťahov 
s boľševikmi, Kolčakom, ruskou demokratickou opozíciou atď.

Z ďalšej časti Šteidlerovej práce čitateľa najviac zaujme opis komplikovaných vzťahov 
čs. vojska a boľševickej vlády a interpretácia vývoja, ktorý viedol ku konfliktu Ruskej légie 
s červenými gardami (s. 27-30, 31-37, 40, 44-46). Marxistická historiografia vyzdvihovala 

4 Šteidler ho uvádza len ako J. Országh, ale keďže Országhovci boli dvaja – Ján (1861 – 1922) 
a Jozef Miloslav (1882 – 1939), treba krstné meno vypisovať, aby nedochádzalo k omylom, pretože 
sa obaja stali členmi Českej družiny, Ján ako funkcionár politickej zložky a Jozef Miloslav, hoci v de-
putácii bol on, aj ako aktívny bojovník a kapitán ruskej légie. Aj Karel Pichlík vo svojej knihe Zahra-
niční odboj 1914 – 1918 bez legend. Praha : Svoboda, 1968 uvádza ako účastníka deputácie k cárovi 
nesprávne Jána Országha.



VOJENSKÁ HISTÓRIA

132

ruskú Veľkú októbrovú socialistickú revolúciu (VOSR) a tvrdila, že mala zásadný vplyv na 
vznik Československej republiky a išla až tak ďaleko, že vymyslela falošné a nepravdivé 
heslo „Bez VOSR by nebolo ani ČSR“. Pritom je pravdou presný opak, boľševický prevrat 
ohrozil existenciu našej légie v Rusku a znamenal aj veľké nebezpečenstvo pre náš národ-
nooslobodzovací boj. Boľševický vodca Vladimír Iľjič Lenin vo svojich teoretických prá-
cach obhajoval zásadu samourčenia národov, ale v skutočnosti oslobodzovacie hnutie ma-
lých národov kritizoval ako „separatizmus“ a bol proti nemu.5 Známe je aj Leninovo vystú-
penie proti „separatizmu“ Čechov na kongrese sociálnodemokratických strán v Kodani 
v roku 1910. Po prevzatí moci v Rusku boľševikmi mala vláda sovietov k našej légii v Rus-
ku nedôveru. Predovšetkým naše vojsko v Rusku vzniklo za cárskeho režimu a bolo v ňom 
veľa cárskych dôstojníkov, naše vedenie chcelo pokračovať vo vojne a v boji proti Nemec-
ku a Rakúsko-Uhorsku, ale boľševici naopak, potrebovali vojnu ukončiť a uzavrieť separát-
ny mier, aby si mohli upevniť svoju moc. Podľa Jaroslava Papouška, legionárskeho histori-
ka a príslušníka ruskej légie, ktorý bol svedkom tých udalostí, boľševikom prekážalo aj to, 
že československé hnutie nebolo komunistické, ale demokratické, aj keď sa samo označo-
valo za revolučné a legionári si hovorili revolucionári. Zavážilo aj to, že naša légia v Rusku 
bola vojensky organizovaná a mala zbrane, čo mohlo v čase, keď ešte boľševici nemali 
väčšie vlastné jednotky predstavovať pre vládu sovietov určité ohrozenie.6 

Vodca československého hnutia Tomáš Garrigue Masaryk už počas februárovej/marco-
vej demokratickej revolúcie v Rusku vydal pokyn o zachovaní neutrality našej légie a neza-
sahovaní do ruských vnútorných pomerov. Podobne aj po boľševickej revolúcii Masaryk 
vydal rozkaz o neutralite a prostredníctvom Jaroslava Papouška ho pod jeho menom poslal 
Jiřímu Klecandovi do stanu najvyššieho veliteľa ruských vojsk a do Kyjeva komisárovi 
nášho vojska Prokopovi Maxovi. Ruská légia sympatizovala s ruskou demokratickou revo-
lúciou, ale menej už s boľševickou a pomer k boľševikom sa úplne pokazil, keď sa stala 
zrejmou snaha sovietskej vlády uzavrieť separátny mier. Masaryk medzitým rokoval s fran-
cúzskymi predstaviteľmi o presune našich legionárov z Ruska do Francúzska, kde by mohli 
bojovať po boku francúzskej armády proti Nemcom. Z Ruska sa však podarilo presunúť do 
Francúzska len dva transporty. Ale 22. januára 1918 prehlásila ČsNR naše vojsko v Rusku 
za súčasť francúzskej armády. Bezprostredným podnetom pre konflikt s boľševikmi sa stal 
čeľabinský incident v máji 1918. Prvý nápor sovietov légia odrazila a obsadila aj Penzu. Na 
základe toho Sovieti začali zmierlivejšie vyjednávať s légiou a aj Spojenci po zverejnení 
Trockého rozkazu vystúpili na obhajobu légií. Podľa Jaroslava Papouška, priameho účast-
níka tých udalostí, za konflikt so Sovietmi nenesie zodpovednosť légia, ale Sovieti. O Šte-
fánikovom príchode na Sibír, jeho tamojšom pobyte a reformách píše Šteidler na stranách 
39-42. Prečo bol medzi Štefánikovým vydaním nariadenia číslo 588 o reformách v čs. voj-
sku na Rusi a jeho zverejnením taký veľký časový posun, Šteidler nevysvetľuje, čo považu-
jeme dnes, vzhľadom na najrôznejšie interpretácie a dokonca aj ničím nepodložené obviňo-
vanie Štefánika „zo zbabelosti“ a „úteku“ za veľkú škodu.

Šteidler spomína na strane 38 Výchovný tábor pre Slovákov v Irkutsku a uvádza, že tá-
bor, kam boli sústreďovaní slovenskí dobrovoľníci (!), vznikol na základe uznesenia Od-

5 Veľmi podrobne Leninove postoje a názory boľševickej (neskôr komunistickej) strany rozobral 
Jaroslav Papoušek vo svojej štúdii Rusko a československé legie v letech 1914 – 1918 In Naše revo-
luce, VIII. Štúdia vyšla aj ako separát v knižnom vydaní v roku 1932, s. 34-42.
6 PAPOUŠEK, ref. 5, s. 39.
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bočky Československej národnej rady v Rusku z 13. novembra 1918, ale kúsok predtým 
uvádza, že tábor sa začal organizovať 12. októbra 1918. Podľa Slovenských hlasov, ročník 
II, číslo 9 z 5. októbra 1918, ktoré uverejnili úradné oznámenie OČsNR v Rusku na prvej 
strane, sa však tábor zriadil nariadením jej Vojenského, Náborového a Slovenského odboru 
už dňa 2. septembra 1918. V § 1 tohto nariadenia sa píše výslovne o zajatcoch a § 2 hovorí 
expressis verbis toto: „Nariaďuje sa všetkým komisiam, ako aj náčelníkom lágrov vojenno-
plenných, poťažne zavedujuščim so zajatcami, aby všetkých mobilizovaných Slovákov od-
pravovali do Irkutska.“ Treba spresniť, že v skutočnosti naozaj nešlo o slovenských dobro-
voľníkov, ale o slovenských zajatcov v Rusku, pretože táborom v Irkutsku (nachádzal sa 
v mieste nazývanom Glazkov, resp. Zviezdočka na predmestí Irkutska, pričom veliteľstvo 
tábora bolo v centre mesta), prešlo asi 5 – 6 000 Slovákov a len menšia časť z nich vstúpila 
ako dobrovoľníci do légií. Podľa evidencie legionárov – Slovákov, uloženej v Slovenskom 
národnom archíve v Bratislave, fond Československé légie, bolo v zmysle legionárskeho 
zákona č. 462/1919 Zb. z. a n. len 3 333 slovenských legionárov, ktorí do ruskej légie vstú-
pili najneskôr 28. októbra 1918. Potom vstúpilo v Rusku do čs. vojska ešte niekoľko tisíc 
Slovákov (zhruba 3 500 – 4 000), ale nie všetci prešli táborom v Irkutsku, lebo ten bol pod-
ľa svedectva druhého veliteľa tábora, kpt. JUDr. Vladimíra Daxnera, zrušený 24. júna 1919.

Na strane 36 vysvetľuje Šteidler pojem dežurnyj general (skratka dežgen), čo bol vlastne 
vedúci administratívy štábu a uvádza, že po smrti dežgena pplk. Vašátka 9. januára 1919 
zastával túto funkciu mjr. Eisenberger až do odchodu našich legionárov zo Sibíri. Zaujíma-
vé je, že spomínaný Vladimír Daxner sa po zániku tábora v Irkutsku stal tiež dežgenom 
v Irkutsku a sám o tom vydáva svedectvo správou v Slovenských hlasoch, kde oznamuje 
zánik tábora a aj svoju adresu v Irkutsku, kam mu majú posielať poštu.

Aj keď možno neskoršie bádanie niektoré detaily v Šteidlerovej práci spred takmer sto-
ročia trošku spresnilo, jeho spis si stále zachováva platnosť a bude vždy jedným z naj-
významnejších prameňov, ako o celkových dejinách ruskej légie, tak aj o ideách, ktorými 
boli naši legionári v Rusku ovplyvnení.

Ferdinand Vrábel

DRÁBIK, Jakub. MÝTUS O ZNOVUZROZENÍ. BRITSKÁ UNIE FAŠISTŮ A JEJÍ 
PROPAGANDA. Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2014, 331 s.

Nebýva zvykom, aby v česko-slovenskom priestore, orientovanom viac na výskum ná-
rodných dejín, vznikali práce z oblasti všeobecných dejín 20. storočia. A už vôbec nie je 
bežnou záležitosťou, aby tieto diela boli kvalitným príspevkom do diskusie o – vypožičajúc 
si slová Ernsta Nolteho – fašistickej epoche, s potenciálom zaradiť sa medzi „povinnú“ li-
teratúru pre každého, kto sa zaoberá témami komparatívneho fašizmu, národného socializ-
mu, moderného európskeho nacionalizmu alebo britskou históriou. Hneď na začiatku mu-
sím skonštatovať, že mladý slovenský historik Jakub Drábik (*1986), absolvent doktorand-
ského štúdia na Ústave svetových dejín Univerzity Karlovej v Prahe, tieto ľady svojou 
monografickou prvotinou úspešne prelomil. J. Drábik od svojho nástupu na doktorandské 
štúdium nepodľahol, ako hovoria Nemci, prístupu akademickej provinciality a vďaka nie-
koľkým študijným pobytom v zahraničí mohol téme svojej dizertačnej práce preniknúť 
doslova na koreň tak po heuristickej, ako i metodologickej stránke. Niet preto divu, že vý-
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sledný produkt vyčnieva zo zástupu štandardných doktorandských prác. Rovnaký názor na 
vec malo zrejme i vedenie vydavateľstva Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej, ktoré sa 
Drábikovu dizertáciu rozhodlo vydať knižne. Dosť však všeobecnej chvály, prejdime pria-
mo k meritu a vecnej kritike. Pozitívne stránky tohto knižného počinu síce vysoko prevyšu-
jú negatíva (podotýkam, že nie zásadného charakteru), no na takmer 270 stranách čistého 
textu logicky nechýbajú ani slabšie miesta.

V Úvode J. Drábik popri poďakovaniach a stanovení výskumných zámerov hneď zostra 
zadefinoval východiská chápania fašizmu súčasnou historiografiou, ktorých funkčnosť 
a platnosť chce na britskom modeli overiť. Nové prístupy v historiografii, ako píše, fašiz-
mus nevnímajú iba ako deštruktívnu silu, ale priznávajú i jeho „pozitívnu“ ideologickú di-
menziu, t. j. jeho miesto medzi ďalšími významnými ideológiami moderných dejín, aké 
predstavujú liberalizmus či marxizmus. Moderné interpretačné trendy odmietajú fašizmus 
hodnotiť ako reakcionársky a antirevolučný. Naopak, pripisujú mu silne revolučný charak-
ter, ktorý sa v praxi snažil o rozbúranie existujúceho politického, sociálneho, ekonomické-
ho i kultúrneho poriadku a nastolenie novej modernity ako tretej cesty medzi kapitalizmom 
a komunizmom. Vo fašistoch neidentifikujú konzervatívnych oportunistov, schopných mo-
difikovať ideológiu prospechársky podľa potrieb s cieľom dosiahnuť moc. Uznávajú hlbo-
kú vieru fašistov (resp. minimálne vodcov a ich okruhu) v základné ideály hnutia, spomedzi 
ktorých najväčšmi vyčnieval mýtus znovuzrodenia, utopický projekt nacionálnej regenerá-
cie, počítajúci s porážkou vtedajšej – vo fašistickom ponímaní dekadentnej – reality a utvo-
renie novej spoločnosti s novým človekom (s. 9). S takýmto chápaním základných premís 
fašizmu sa stotožňujem a považujem za veľmi prospešné a inšpiratívne pre ostatných „fa-
šistológov“ uvedené východiská pri teoretických úvahách o fašizme prinajmenšom zohľad-
niť. Súhlasí s nimi aj J. Drábik, hoci podľa môjho úsudku podsúva čitateľovi tento súbor téz 
trochu sugestívne. Napokon dokazuje to i text na nasledujúcich stránkach.

Hneď v druhej kapitole s názvom Metodológia sa autor prihlasuje k prúdu tzv. nového 
konsenzu (hovoriť o historickej škole by zatiaľ bolo asi prisilné), ktorého zakladateľom 
a čelnou postavou je britský historik Roger Griffin z Oxford Brookes University. Hneď po 
prečítaní jeho definície fašizmu na s. 17 čitateľ zisťuje, že výskumné hypotézy zo s. 9-10 sú 
vlastne Griffinovými uzávermi. Možno by nebolo na škodu medzi hypotézy zaradiť tiež 
postuláty autorov inej metodologickej profilácie, čo by mohlo dodať výskumným zámerom 
dynamickejší rozmer. J. Drábik mohol päticu bodov výskumných hypotéz obohatiť aspoň 
o kľúčové myšlienky autorov ako E. Nolte, Stanley G. Payne, Noël O’Sullivan alebo Robert 
O. Paxton a sledovať, do akej miery je využitie ich teórií fašizmu v praxi funkčné. Autor má 
však samozrejme plné právo uspôsobiť si zámer podľa svojho gusta a aj Drábikovo nasta-
venie zacielenia pozornosti je plne legitímne a úplne v poriadku.

J. Drábik preberá od R. Griffina i definíciu ideológie a mýtu, ktoré sú z hľadiska skúma-
nia propagandy mimoriadne dôležité. Griffinove tézy funkčne kombinuje s definíciou ideo-
lógie od politológa Rogera Eatwella. J. Drábik na jednej strane jednoznačne preukazuje, že 
je výborne teoreticky podkutý a metodologické prístupy dokonale ovláda. Na druhej strane 
mi pripadá, akoby si prijatím „griffinovsko-eatwellovského“ konceptu svoju rolu trochu 
zjednodušil. Myslím si, že intelektuálne, bezpochyby, má na to, aby si vytvoril vlastné me-
todické východiská (hoc i ovplyvnené R. Griffinom a R. Eatwellom), a podľa nich postupo-
val pri analýze vzniknuvších výskumných a interpretačných problémov. Takto to trochu 
vyzerá, akoby si – obrazne povedané – kúpil starší, hoci obývateľný dom a testoval, či 
a koľko ešte vydrží. Miesto toho ho mohol radšej zdokonaliť, namaľovať fasádu a pristaviť 
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jedno poschodie navyše. Podobne mimochodom popísal proces vylepšovania svojej teórie 
v jednom z rozhovorov i R. Griffin.

O historiografii má autor vynikajúci prehľad, čo dokazuje v samostatnej dvadsaťstrán-
kovej kapitole (s. 27-46). Vo svojej analýze sa zmieňuje tak o nevedeckých prácach (práce 
členov/sympatizantov BUF, memoáre, a pod.), ako aj o akademických knižných tituloch. 
Tie kategorizuje na „klasickú“ historiografiu, „revizionistickú“ historiografiu a historiogra-
fiu „nového konsenzu“, pričom za najprogresívnejšiu považuje poslednú z nich. J. Drábik 
osobite vyzdvihuje práce Richarda Thurlowa, Thomasa Linehana, Martina Pugha a Julie 
Gottlieb, ktoré považuje za najvyspelejšie nielen po stránke objektivity, ale obzvlášť meto-
dológie. Je to vcelku prirodzené, keďže sa väčšinou zrodili v novom miléniu, a preto mohli 
reflektovať výrazný posun v metodologickom ukotvení fascist studies. Napriek zjavnému 
zorientovaniu sa autora v mori odbornej literatúry by som mu však vytkol dve veci. Niekto-
ré citované diela spomína len letmo, jednou vetou. Ich význam pre pokrok vo výskume 
a interpretácii BUF akiste nemusí byť veľký, no predsa len, niekedy by sa žiadalo hodnotia-
ce komentáre rozkošatiť. Druhá pripomienka smeruje voči opätovnému uvedeniu definície 
fašizmu R. Griffinom na s. 31 v súvislosti s prácami čerpajúcimi z teórie tohto popredného 
britského historika (prvýkrát ju v rovnakom znení cituje iba o 13 strán skôr, na s. 18). Aj 
keď je R. Griffin evidentný Drábikov metodologický „favorit“ (čo mu, samozrejme, nijako 
neupieram), neustále pripomínanie prevratnosti tzv. nového konsenzu môže na čitateľa po 
čase čítania pôsobiť únavne a evokovať dojem, akoby mu i sám autor úplne prepadol. Hoci 
tento metodologický prúd je skutočne v mnohom inšpiratívny (vo svojich prácach z neho 
čiastočne vychádzam aj ja), forma, v akej ho prezentuje J. Drábik, mi pripadá byť mierne 
preexponovaná a text „pregriffinovaný“. Každý konštruktivistický koncept je súborom téz, 
ktoré určitý čas stimulujú bádanie, no časom ho pod vplyvom napredovania empirického 
výskumu a napokon i (auto)revízie konceptu samotnými zakladateľmi nahradí koncept 
nový, vyspelejší a invenčnejší. V tomto smere by som bol opatrnejší a nepodliehal – podľa 
môjho dojmu – priam metodologickému fatalizmu. Popri stanovení metodických východísk 
a analýze historiografie by mohla byť minimálne rovnako zaujímavá diskusia o výpovednej 
hodnote využitých archívnych prameňov a nástrahách pri práci s nimi. Nezaradenie tejto 
časti považujem za mierny prešľap, najmä s ohľadom na značnú kontroverznosť témy. Uví-
tal by som, keby autor aspoň v pár odsekoch spomenul, ako postupoval pri vnútornej kritike 
citovaných dokumentov.

Nasledujúcu obsiahlu kapitolu Britská unie fašistů v letech 1932 – 1940 (s. 47-139) J. 
Drábik poňal ako základný prierez dejinami strany a akýsi „predkrm“ pred kľúčovou čas-
ťou práce, ktorá na ňu nadväzuje. Kapitola popisuje vývin BUF chronologicky, vychádza 
z najnovšej historiografie a autorovho vlastného výskumu. J. Drábik vlastne už tu načiera 
do poľa propagandy britských fašistov, ktorú detailne rozoberá v kapitolách Mýtus o znovu-
zrození (s. 140-191) a Techniky propagandy a symboly BUF (s. 192-267). Keďže v prípade 
posledných menovaných kapitol ide v podstate o drobnokresbu a rozvinutie charakteristík 
BUF, načrtnutých už v prehľade jej takmer deväťročnej histórie, moje komentáre budú mie-
rené všeobecnejšie, aby som sa neopakoval (t. j. pripomienky ku kapitole Britská unie fa-
šistů v letech 1932 – 1940 sa sekundárne vzťahujú aj k nasledujúcim dvom).

J. Drábik venuje jej prvé stránky „biblii“ britského fašizmu – teoretickej práci lídra BUF 
Oswalda Mosleyho pod názvom The Greater Britain. The Greater Britain pospolu s Mosley-
ho dielami Fascism: 100 Questions Asked and Answered (1936), Tomorrow We Live (1938) 
a spisom The Coming Corporate State (1937) od Alexandra Raven-Thompsona načrtávajú 
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základné ideologické tézy BUF a hľadajú riešenia, ako britskú spoločnosť vytiahnuť von 
z ekonomickej a podľa domnienok fašistov i morálnej krízy. Autor síce detailne čitateľa 
oboznamuje s Mosleyho myšlienkovým svetom, no na škodu veci ho neporovnáva s myš-
lienkami, ktoré hlásali iní fašistickí vodcovia alebo aspoň s ideami talianskeho fašizmu. 
Myslím, že komparatívny pohľad by dodal analýze ideologických východísk BUF omnoho 
väčší náboj – o to viac, ak sa O. Mosley (ako potvrdzuje i J. Drábik) nesporne inšpiroval 
Benitom Mussolinim. Takto britský fašizmus trochu pôsobí ako nejaký samorast, čo, 
pravda, nezodpovedá skutočnosti a iste so mnou súhlasí aj sám autor.

V základných východiskách sa BUF nijako výrazne neodkláňala od svojich „sestier“ 
v kontinentálnej Európe. J. Drábik venuje vo svojej monografii priestor najmä aspektom, 
ktoré by sme mohli pracovne nazvať politickým náboženstvom. Nosnú ideu BUF tvorilo 
skalopevné presvedčenie, že Británia sa nachádza v stave akútneho ohrozenia vo všetkých 
oblastiach života a jediným medikamentom, ktorý môže chorú spoločnosť ostrovného krá-
ľovstva vyliečiť, je fašizmus. BUF sa pred verejnosťou prezentovala ako protisystémové 
(nie však protištátne) hnutie, usilujúce sa o nastolenie nového spoločenského poriadku, 
o ozdravenie pomerov, obnovu vitality a celkovej prosperity krajiny. Britskí fašisti boli no-
vou revolučnou silou na politickej scéne, ktorá sa – slovami mediálneho magnáta a dokonca 
dočasného podporovateľa fašistov lorda Rothemerea – štylizovala do pozície „organizova-
nej snahy mladšej generácie prelomiť smrteľný stisk senilných starých politikov“ (s. 63).

J. Drábik farbisto a pútavo vykresľuje utváranie jednotnej fašistickej platformy pod 
vlajkou BUF. V čase jej vzniku roku 1932 totiž v Británii už dlhšiu dobu pôsobili viaceré 
fašistické zoskupenia, z ktorých najväčší – hoci v kontexte ostatných strán zanedbateľný – 
význam mali British Fascisti. BUF časom pohltila značnú časť členstva British Fascisti, 
ako aj Imperial Fascist League a stala sa hlavnou trúbou fašizmu v monarchii. Po dovŕšení 
fúzneho procesu a vnútornej konsolidácii sa mohol O. Mosley plne sústrediť na dolovanie 
politického kapitálu. To prirodzene nešlo bez kapitálu finančného. J. Drábik ukazuje, ako 
boli propagandistické kampane BUF doslova životne závislé od Mussoliniho lír. Keď Duce 
priškrtil O. Mosleymu roku 1937 finančné kohútiky, BUF začala výrazne stagnovať. Pod-
poru z Apeninského polostrova, samozrejme, Leader britských fašistov tvrdošijne popieral. 
O. Mosley sa dlhodobo deklaroval za obhajcu národných záujmov a odhalenie zahraničné-
ho sponzorského pozadia by ho maximálne kompromitovalo.

Hoci bola inšpirácia BUF zahraničnými vzormi do očí bijúca, britskí fašisti akékoľvek 
analógie s talianskymi fašistami alebo nemeckými nacistami odmietali. Tvrdili, že prísluš-
níci uniformovanej úderky BUF The Blackshirts nosia uniformy len preto, že sú vo „vojno-
vom stave“ s nepriateľmi Británie – komunistami, anarchistami, Židmi a ďalšími sociálny-
mi skupinami, ktoré nezdieľali fašistický svetonáhľad. Podobne fašistický pozdrav vztýče-
nou pravicou považovali za národný pozdrav starý dvetisíc rokov (!!!). Takáto artikulácia 
britských fašistov vskutku udivuje, i keď, ako správne dodáva J. Drábik vychádzajúc z Gri-
ffinovho chápania ideológie, pre príslušníkov BUF predstavovali pre nás komediálne vy-
znievajúce interpretácie ako neotrasiteľné pravdy. Tvorili konštitučný obsah ich najvnútor-
nejších pocitov a fašisti ich vonkoncom nepovažovali za propagandistický konštrukt 
v zmysle, že by tento naračný arzenál bol zbierkou obyčajných lží. Britskí fašisti vo svoju 
nemennú „fašistickú pravdu“ verili rovnako, ako kresťania, moslimovia alebo Židia veria 
v existenciu božskej entity. V častiach monografie, kde J. Drábik píše o ideologických 
a propagandistických aspektoch BUF jasne vidno hlboký prienik autora do problematiky, 
ktorému ťažko niečo podstatnejšie vyčítať. Snáď len jedna pripomienka – nie som si istý, či 
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laický čitateľ pochopí obsah často využívaného pojmu vnútorný kruh. V slovenčine a češti-
ne sa ako ekvivalent termínu inner core zvykne používať skôr spojenie tvrdé jadro, ktoré 
označuje zložku najviac oddanú ideálom totalitnej strany.

Viacero pripomienok mám však ku kontextualizácii BUF do spektra britskej politiky. 
Celkovo podľa môjho názoru v práci chýba detailnejšia ilustrácia organizačnej štruktúry 
BUF a regionálnych kontextov problematiky. J. Drábik sa zameral predovšetkým na analý-
zu politiky a kampaní fašistického ústredia – teda na analýzu elity, ktorá vydávala rozkazy 
a udávala hnutiu tempo. Osobne by ma ale zaujímalo, ako vlastne vyzeralo fašistické hnutie 
mimo britskej metropoly. Sám autor konštatuje, že hlavnou oblasťou pôsobnosti BUF bol 
Londýn (konkrétne jeho východná časť, tzv. East End), no popri ňom spomína rozvinutie 
štruktúr aj v ďalších mestách – mimochodom, ako vyplýva z textu, zväčša anglických. 
S tým súvisí ďalšia nezodpovedaná otázka: V akom smere bola BUF britskou stranou? Ak 
za kľúčový ukazovateľ zoberieme jej britský nacionalizmus, tak o jej britskosti nemôžeme 
mať najmenších pochýb. Keď som však čítal jednotlivé kapitoly, s výnimkou Swansea som 
nezaregistroval žiadne neanglické mesto, kam by sa fašisti pokúsili expandovať. Podarilo 
sa BUF aspoň okrajovo preniknúť aj do iných oblastí kráľovstva – do ďalších oblastí Wale-
su, do Škótska alebo Severného Írska? Ak nie, prečo? Bol to sám O. Mosley, ktorý nepreja-
vil interes o vývoz svojich ideí do mimoanglických kútov monarchie alebo také pokusy 
podnikol, no neanglické národy Británie BUF ani v najmenšom neoslovila?

Určitý nedostatok vidím i v podľa mňa nedotiahnutom vysvetlení interpretácie fašizmu 
britskými komunistami. Na s. 71 J. Drábik píše, že britskí komunisti považovali BUF za 
„ochrancu dividendov“ a jej funkcionárov a podporovateľov za „majiteľov Rolls-Royce-
ov“. Žiadalo by sa doplniť, že takéto hodnotenia boli determinované optikou Kominterny, 
záväznou pre všetky členské strany, ktorá fašizmus interpretovala ako posledného žolíka 
kapitalizmu v boji proti blížiacej sa socialistickej revolúcii. Nezorientovaný bežný čitateľ 
by bez patričného vysvetlenia spomenutým asociáciám asi neporozumel.

Vývoj v druhej polovici 30. rokov nabral pre BUF nepriaznivé kontúry. B. Mussolini 
obmedzil svoje sponzorské dary na minimum, pribúdali vnútorné rozpory a krach britskej 
ekonomiky, prorokovaný O. Mosleym, neprichádzal. Strana za tejto situácie vyhrotila svoj 
pôvodne latentný antisemitizmus, avšak protižidovské akordy ušiam britskej verejnosti ne-
ulahodili. Ako J. Drábik podotýka, BUF časom prešla na otvorene pronacistickú líniu, hoci 
sa sama takéhoto nálepkovania permanentne stránila. Strana chradla, strácala aj posledné 
zvyšky podpory. Napriek čiastočnému vzopätiu roku 1939 už veľa vody na politickom fóre 
nenamútila. V roku 1940 bola za právne rozporuplných okolností na základe Defence Regu-
lation 18b rozpustená. O. Mosley s ďalšími prominentmi skončili vo väzenskej cele. Tými-
to preventívnymi opatreniami, súvisiacimi s hrozbou nemeckej invázie v Británii, sa štát 
zbavil potenciálnej piatej kolóny a súčasne zarytých odporcov liberálno-demokratického 
systému. Po vojne už, prirodzene, renesancia otupeného fašizmu v monarchii vo svojej 
podobe z 30. rokov nepripadala do úvahy.

J. Drábik správne skonštatoval, že načasovanie Mosleyho snáh o fašistickú revolúciu 
nebolo najvhodnejšie (s. 138-139). Fašistická revolúcia sa dá realizovať len v spoločensky 
a ekonomicky prajných podmienkach, nie v dobe stability a postupného spamätávania sa 
z hospodárskej depresie, ktoré Británia po roku 1934 zažívala. Jednotlivé zložky techniky 
propagandy BUF, precízne analyzované autorom (odev, rečníci, zhromaždenia, pochody, 
tlač, pamflety, letáky, plagáty, a pod.), v dlhodobej perspektíve, ako sa ukázalo, slúžili len pre 
účely umocňovania fašistického presvedčenia členov BUF. Niektoré jej legendy museli pri-
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tom zaiste vyznievať prinajmenšom pochybne aj pre väčšinu fašistov, nech bola ich fašistic-
ká viera akokoľvek iracionálna. Propaganda napríklad vykonštruovala poveru o „Mosleyho 
počasí“ (s. 186-187). Tvrdila, že pri každom vystúpení Leadera pod holým nebom sa mraky 
rozostúpia a na fašistický míting bude svietiť slnko. Takéto mystické prírodné úkazy nev-
dojak pripomínajú bájne insitné rozprávky spojené s osobou „Veľkého Vodcu“ Kim Ir-Sena, 
živené propagandou v Kórejskej ľudovodemokratickej republike dodnes.

Moje formálne a odporúčajúce pripomienky celkový prínos monografie J. Drábik nijako 
neznižujú. Čerstvý absolvent doktorandského štúdia na pražskej Karlovej univerzite napísal 
kvalitné dielo, ktoré určite nezapadne prachom. Okrem erudovaného a novátorského spraco-
vania zvlášť vyzdvihujem Drábikov vycibrený cit pre jazyk, vďaka čomu sa publikácia číta 
takpovediac na jeden dych. Oceňujem takisto jeho dravosť a smelú drzosť, s akou tému ucho-
pil. J. Drábik ukázal, že najlepšou cestou, ako sa „vyrovnať“ s fašistickou minulosťou národa, 
je o nej písať. Otvorene, nekompromisne, niekedy trochu provokatívne a hlavne bez fareb-
ných ideologických klapiek na očiach. A to by zrejme malo byť zmyslom práce historika.

Anton Hruboň

KRALČÁK, Peter. PRACOVNÉ JEDNOTKY SLOVENSKEJ ARMÁDY 1939-1945. 
Bratislava : Pro Militaria Historica v spolupráci s Vojenským historickým ústavom, 2014, 
168 s. ISBN 978-80-970768-1-8.

Koncom roka 2014 sa na trh dostala ďalšia kniha z pera vojenského historika. Autor 
Peter Kralčák nie je verejnosti neznámy. Podieľal sa napríklad na kolektívnej monografii 
Ferdinand Čatloš – vojak a politik (2011), encyklopédii Vojenské osobnosti Slovenska 1939 
– 1945 (2013), publikoval viacero vedeckých štúdií a odborných článkov. Ako tému svojho 
prvého samostatného diela si vybral zaujímavú a málo prebádanú oblasť pracovnej služby 
v slovenskej armáde. Názov diela znie Pracovné jednotky slovenskej armády 1939 – 1945. 
Dôležitým bodom v názve sú najmä roky. Väčšina čitateľov si pri názve pracovné jednotky 
predstaví zrejme neslávne známe pomocné technické prápory z päťdesiatych rokov minulé-
ho storočia. Autor diela sa však rozhodol predstaviť nám inštitúciu Pracovného zboru ná-
rodnej obrany z obdobia slovenského štátu, ktorú doteraz poznal len málokto.

Kniha je rozdelená na štyri kapitoly. V úvodnej kapitole sa dozvieme dôvody vzniku 
pracovných jednotiek a spôsob ich organizácie. Prvý podnázov hlása: „Pracovné jednotky 
a začiatok diskriminácie v prostredí slovenskej armády.“ Z tejto vety sa dá ihneď vytušiť 
podhubie, z akého vyrástla myšlienka vytvorenia pracovných síl v slovenskej armáde. Armá-
da prirodzene v tomto vypätom období potrebovala každého muža, niektorých však nebolo 
možné povolať či pokladať za odvedených z viacerých dôvodov. Zákon ich rozdeľoval na-
sledovne: 1) „árijci“ so zdravotnou kvalifikáciou „B“, 2) trestanci, ktorí by v mužstve naru-
šovali morálku a disciplínu, 3) Rómovia a Židia, ktorí z pohľadu fašistickej ideológie tvorili 
občanov druhej kategórie. Už začiatkom roka 1940 bola novým branným zákonom vytvore-
ná prezenčná pracovná služba, ktorá bola o pár mesiacov neskôr zastrešená Pracovným zbo-
rom. Najdôležitejším rozdielom medzi prezenčnou vojenskou a prezenčnou pracovnou služ-
bou bolo, že pracovníci nedostali do ruky zbraň. Ich úlohou bolo – stručne povedané – „bu-
dovať a brániť vlasť“ s lopatou v ruke. Sústredením veľkého množstva špecificky vybraného 
mužského obyvateľstva do pracovného zboru sa však dosiahol i nečakaný efekt: na jednom 
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mieste sa ocitlo veľa kvalifikovaných ľudí v rôznych oblastiach: právnici, účtovníci, lekári, 
lekárnici, obchodníci. Nakoľko armáda trpela často nedostatkom spomínaných profesií, boli 
títo „pracovníci“ (prevažne Židia) z pracovného zboru často prevelení do iných vojenských 
jednotiek a ich počiatočné dehonestujúce umiestnenie sa zmenilo na váženú a potrebnú 
funkciu. Od roku 1942 však vzhľadom na začínajúce deportácie do koncentračných táborov 
neboli Židia povolávaní ani do vojenskej, ani do pracovnej činnej služby.

Dôležitými medzníkmi druhej kapitoly sú popisy pôsobnosti Pracovného zboru a spôso-
by uplatnenia nového Branného zákona z roku 1943. Prvým správcom (veliteľom) pracov-
ného zboru bol menovaný mjr. Ing Jozef Kručko, v polovici roka 1941 ho vystriedal plk. 
pech. Ladislav Bodický. Pri prvom odvode nováčikov vo februári 1941 sa počítalo so sta-
vom 6 000 mužov, no kameňom úrazu sa stal fakt, že zbor nemal žiadnych vlastných dôs-
tojníkov a poddôstojníkov. Spočiatku boli teda títo prideľovaní od iných útvarov, čím nebo-
li ani oni sami nadšení a vôbec sa to všeobecne považovalo za akúsi degradáciu či trest. Až 
v neskoršom období si pracovný zbor vytvoril vlastnú stavovskú skupinu. V roku 1941 sa 
Pracovný zbor delil na Východnú a Západnú pracovnú skupinu, pričom každá mala v pô-
sobnosti tri pracovné prápory, označené rímskymi číslicami I. až VI. Podľa nariadenia mi-
nistra národnej obrany F. Čatloša sa prvých päť práporov označovalo slovom „pracovný“, 
no posledný šiesty prápor bol označovaný ako „robotný“. Boli v ňom totiž prevažne Židia 
a „cigáni“ pracovnej povinnosti a ministerstvo tým zrejme mienilo tieto osoby voči ostat-
ným ešte viac dehonestovať. V tomto duchu sa nieslo i heslo „Práca-česť – robota-povin-
nosť!“, ktoré propagovala i dobová tlač. Táto filozofia však, samozrejme, vyvolávala nepo-
koje na oboch stranách a menšie či väčšie roztržky viedli až k niekoľkým vzburám, ku 
ktorým sa nakoniec musel vyjadrovať aj sám minister národnej obrany. Branný zákon 
z roku 1943 priniesol, okrem iného, aj zmenu postoja oficiálnych predstaviteľov vlády 
k príslušníkom pracovného zboru. Povinná prezenčná služba sa viac nedelila na vojenskú 
a pracovnú a pôvodné pomenovanie „vojenská pracovná služba“ sa z psychologických dô-
vodov úplne vypustilo. Ďalším vylepšením bolo zrušenie možnosti dobrovoľného vstúpe-
nia do pracovnej služby. Odvedenci sa totiž takto mohli vyhnúť účasti v poli, a to rozhodne 
nebolo v záujme Tisovho režimu. Ponechala sa teda iba možnosť dobrovoľného vstúpenia 
do vojenskej služby, a tým bola manuálna pracovná činnosť vyhradená vyslovene len pre 
telesne a duševne menej zdatných občanov.

V tretej kapitole je pomerne výdatne popísaná činnosť príslušníkov Pracovného zboru. 
Ministerstvo národnej obrany požadovalo, aby bol pracovný zbor nielen finančne sebestač-
ný, ale aj „ekonomicky prosperoval“. V praxi to znamenalo, že „tvorníci“ (ako boli títo 
muži tiež nazývaní) boli využívaní nielen na rôzne ženijné práce pre potreby armády, ale 
boli tiež prideľovaní na nutné nárazové práce do civilného sektoru a príslušné smernice 
umožňovali aj ich prepustenie na prácu domov (týkalo sa to živiteľov rodín alebo majiteľov 
rodinných podnikov). Jednotlivé pracovné prápory boli rozmiestnené po celom území Slo-
venska a boli teda pripravené operatívne „zasiahnuť“ na rôznych miestach v krátkom čase. 
Do portfólia prác vykonaných Pracovným zborom patrí napr. stavba amfiteátra v Martine, 
regulácia rieky Moravy na Záhorí a v okolí Svätého Jura, stavba lávky a úpravy potoka na 
Železnej Studničke v Bratislave, stavba mohyly pplk. pech. Eugena Budinského či likvidá-
cia lesných škôd po víchrici vo Vysokých Tatrách v roku 1942. V civilnej oblasti bola sila 
Pracovného zboru potrebná pri žatvách či zbere cukrovej repy. Pracovné roty boli však 
činné nielen v zázemí, ale aj v poli. V roku 1941 boli v poli štyri pracovné roty so súhrnným 
počtom 680 pracovníkov, pričom jeden pracovný oddiel bol určený špeciálne na stavanie 
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mohýl padlým slovenským vojakom na dobytom území. Takto boli vybudované mohyly 
v Sanoku, Lipovci a vo Ľvove, či niektoré vojenské cintoríny.

Čiastočnú finančnú a potravinovú sebestačnosť zabezpečovali Vojenské hospodárske 
majetky. Boli to vlastne predchodcovia družstiev a fariem. Pracovníci si na nich sami dorá-
bali poľnohospodárske plodiny, najmä zemiaky a fazuľu a tiež chovali úžitkové zvieratá. 
Úroda a produkty boli využívané pre potreby celého pracovného zboru. Najväčšie hospo-
dárske majetky boli v Zamutove a v Kamenici nad Cirochou. Statok v Horných Motešiciach 
bol zasa špeciálne určený na chov koní.

V poslednej časti tretej kapitoly sa autor venuje životným a pracovným podmienkam 
Židov a Rómov, ktorí slúžili v VI. robotnom prápore. Vzťahovali sa na nich špeciálne na-
riadenia či už v pracovnej oblasti, alebo v oblasti sociálneho vybavenia a životných podmie-
nok. V porovnaní s ostatnými piatimi prápormi boli prideľovaní na ťažšie práce, mali ne-
vhodné ubytovanie, Židia mali často problémy s dodržiavaním kóšer stravovania či slávenia 
svojich sviatkov. Hodnostný postup bol nemožný. Pracovný odev, hoci v celom pracovnom 
zbore nebol slávny, v VI. robotnom prápore bol iste najhorší.

Záverečná štvrtá kapitola nám približuje okolnosti zániku Pracovného zboru. Je zložená 
zo zlomkov zachovaných prameňov, z časti z orálnej histórie a sčasti z dedukcie autora. Je 
tiež nutné podotknúť, že v dôslednejšom popise mu bráni nedostatok archívnych prameňov. 
Už začiatkom roka 1944 sa pracovný zbor začal postupne rozpadať. Ministerstvo národnej 
obrany bolo nútené prepustiť viacero dôstojníkov a poddôstojníkov z dôvodu zhoršujúcej 
sa morálky, ktorá sa prejavovala najmä opilstvom, rozkrádaním štátneho majetku, šmelinou 
a pod. Za nimi v týchto deliktoch nezaostávali ani vojaci prezenčnej služby. Demoralizáciu 
stupňovala aj zmena situácie na bojovom poli. Vo februári 1944 ministerstvo pristúpilo 
k reorganizácii pracovného zboru. Tento sa stal samostatným vyšším veliteľstvom s úplnou 
veliteľskou právomocou a správnou pôsobnosťou pre jednotky, ústavy a vojenské majetky, 
ktoré mu priamo podliehali. Dovtedajších šesť práporov sa zlúčilo do troch, ktoré mali síd-
la v Pezinku, Podolínci a v Sabinove, pričom do 3. pracovného práporu boli včlenené aj dve 
robotné (rómske) roty. No vyvstal i nový problém: kým ešte v prvej polovici roku 1944 boli 
všetci pracovníci maximálne vyťažení, v druhej polovici roka už bolo badať klesajúci počet 
objednaných prác. V auguste vymenil plk. L. Bodického na poste veliteľa opäť pplk. PSb. 
Ing. Jozef Kručko, ktorý však pre turbulentný koniec leta a začiatok jesene 1944 nemal veľa 
šancí na rozvinutie svojich veliteľských schopností. Keď nastala aj zmena na poste ministra 
národnej obrany (F. Čatloša vystriedal Š. Haššík), postavenie pracovného zboru v rámci 
armády sa výrazne zhoršilo. Bol preň ustanovený nemecký beráter, ktorý denne prichádzal 
k veliteľovi a predkladal mu pokyny vydané Wehrmachtom pre pracovný zbor. Nemecká 
strana po vypuknutí Slovenského národného povstania, do ktorého boli zapojené aj špičky 
slovenskej armády, už slovenskej armáde nedôverovala a očakávala od nej hlavne rýchlu 
a kvalitnú výstavbu opevnení na obranu proti postupujúcej Červenej armáde. V narastajú-
com tlaku pokročil zmätok v armáde natoľko, že ku koncu roka 1944 nezávisle od organi-
začnej štruktúry pracovného zboru vznikali húfne aj pionierske stavebné skupiny s rôzno-
rodým zložením. V januári 1945 už boli pionierske stavebné skupiny a roty podriadené 
novovzniknutej organizácii – Technickému zboru a v novej organizácii ministerstva národ-
nej obrany z 15. marca 1945 sa už zložka Pracovného zboru národnej obrany neobjavila.

Čitateľ bude iste fascinovaný opismi niektorých špecifických nuáns, akými boli napr. 
zvláštna uniforma príslušníka pracovného zboru, popis vojenského výcviku s lopatou (!), 
hudobný opus „Pochod tvorníkov“ a iné. Je na mieste oceniť i snahu autora doplniť text 
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príslušnými dobovými fotografiami či tabuľkami. Nie sú sústredené na konci knihy, naopak, 
publikácia je nimi bohato popretkávaná a vhodne takto ilustrujú tú-ktorú načrtnutú tému. 
Menný register obsahuje viac ako päťdesiat mien dôstojníkov a pracovníkov, ktorých životy 
boli spojené s touto inštitúciou. V závere knihy nájdeme prílohu s kópiami zaujímavých ar-
chívnych dokumentov, ako sú napr. povolávací lístok do pracovnej služby, prvý rozkaz Sprá-
vy pracovného zboru či sťažnosť na nedodržiavanie podmienok pre rituálne stravovanie Ži-
dov. Tieto dokumenty pochádzajú prevažne z archívneho fondu Pracovný zbor Národnej 
obrany (uložený vo Vojenskom historickom archíve v Bratislave). Je evidentné, že autor 
venoval veľkú pozornosť štúdiu tohto konkrétneho archívneho prameňa, a to sa mu vyplati-
lo. Jeho kniha tým získala ďalší rozmer a my ju môžeme smelo považovať nielen za pútavé 
čítanie, ale i za originálneho sprievodcu týmto jedinečným archívnym fondom.

Milena Balcová

PALÁRIK, Miroslav. ZVÄZ SLOVENSKÝCH MÚZEÍ V OBDOBÍ SLOVENSKÉHO 
ŠTÁTU 1939 – 1945. Nitra : UKF v Nitre, 2011, 198 s. ISBN 978-80-8094-993-8.

V lete 2013 mali návštevníci Židovského komunitného múzea možnosť vzhliadnuť vý-
stavu Tieň minulosti, ktorá otvorila citlivú otázku arizácií umeleckých diel počas druhej 
svetovej vojny na území Slovenska. Počas vojny sa malé množstvo zhabaných pamiatok zo 
židovského majetku podarilo dostať do depozitov múzeí, väčšina z nich však bola rozobra-
tá a rozkradnutá. Hoci sa niektoré podarilo zachrániť pre ich umeleckú a kultúrnu hodnotu, 
ide o smutnú stránku slovenských dejín umenia a dejín Slovenska vôbec. Viaceré takýmto 
spôsobom nadobudnuté umelecké diela sú zrejme dodnes na trhu s umením, prípadne visia 
na stenách kancelárií či v súkromných budovách bez toho, aby o ich pohnutom osude niekto 
vedel. O to aktuálnejšie vyznieva publikácia Miroslava Palárika, ktorý si práve situáciu 
v slovenskom múzejníctve počas druhej svetovej vojny vybral za tému svojej monografie. 
Jedným z aspektov, ktorému sa venuje, je aj otázka umeleckých a kultúrnych pamiatok 
pochádzajúcich zo židovského majetku a ich osudy. Žiaľ, menovaná publikácia ani uvedená 
výstava širšiu spoločenskú diskusiu o problematike zatiaľ nevyvolali.

Sféra kultúrnej politiky v čase slovenského štátu 1939 – 1945 ponúka množstvo tém na 
spracovanie. Predložená monografia Miroslava Palárika je príspevkom k dejinám múzej-
ných činností. V slovenských pomeroch ide o ojedinelú prácu z dejín múzejníctva, zároveň 
ochrany kultúrneho dedičstva a pamiatkovej starostlivosti, ktorá je založená na primárnom 
výskume.1 Doteraz publikované práce mali skôr sondážny charakter. V prípade recenzova-
nej knihy ide o prvý ucelený pokus o systematické spracovanie problematiky. Autor sa tak 
pustil do práce, ktorá je vo viacerých ohľadoch priekopníckou. Ako podklad poslúžil fond 
Zväzu slovenských múzeí uložený v Archíve Slovenského národného múzea v Bratislave, 
Archív Pamiatkového úradu v Bratislave a fondy Slovenského národného archívu, dobová 
tlač a rôzne odborné dobové práce.

1 V rovnakom roku vyšli aj ďalšie dve práce systematicky spracuvajúce dejiny múzejníctva na 
Slovensku. Por. ELIAŠOVÁ, Silvia. Premeny slovenského múzejníctva v rokoch 1945 – 1970. Nitra : 
UKF, 2011, 132 s. PRELOVSKÁ, Daniela. Zväz slovenských múzeí a kultúrna politika (1945 – 1959). 
Nitra : UKF, 2011, 266 s.
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V prvej časti práce autor sleduje okolnosti založenia Zväzu slovenských múzeí ako ko-
ordinačného centra slovenských múzeí. Mapuje komplikované začiatky slovenského mú-
zejníctva a osobnosti, ktoré sú s týmto procesom neodmysliteľne späté. Hoci sa okrajovo 
venuje aj postupnému etablovaniu múzejníctva v čase prvej Československej republiky, gro 
monografie spracováva aktivity Zväzu slovenských múzeí v rokoch 1939 – 1945. Kniha 
poskytuje unikátny pohľad, ako totalitný režim zasahoval aj to tejto, na prvý pohľad menej 
zaujímavej, sféry života, ktorá však pri bližšom pohľade mala silný ideologizačný potenci-
ál. Chronologicky je práca ohraničená založením Zväzu v roku 1939 po prvý povojnový 
zjazd v roku 1945. Činnosť Zväzu nadviazala na aktivity Svazu československých museí, 
ktorý sa však na území Slovenska nedokázal výraznejšie presadiť (s. 17). Na začiatku 
druhej svetovej vojny sa na stave múzejníctva na Slovensku výrazne podpísala absencia 
muzeálneho zákona, o ktorom sa v čase prvej Československej republiky opakovane hovo-
rilo, ale k jeho prijatiu nedošlo. To malo za následok istú živelnosť v etablovaní múzejníc-
tva. Neexistovala definícia, čo vlastne bolo možné za múzeum považovať, mohli ich zria-
ďovať aj spolky, dosah štátu na ich pôsobnosť bola limitovaná, čo malo za dôsledok viace-
ré kompetenčné spory. Múzejníctvo trpelo nedostatkom odborníkov, priestorovými problé-
mami, múzejné činnosti vykonávali často filantropi. Okrem organizačných otázok sa prvá 
časť práce zaoberá aj pozvoľným riešením odborných otázok, ktoré spadajú do sféry muze-
ológie. Politické udalosti roku 1938 vyústili aj v oblasti múzejníctva do snáh o „autonómiu“ 
a vytvorenie slovenského zväzu múzeí, následne boli definované stanovy a organizačné 
ciele nového Zväzu. Z hľadiska ideologizácie možno v tomto období badať nemecký vplyv 
a snahu aplikovať nemecké vzory. V štyroch slovenských múzeách došlo k preinštalovaniu 
expozícií, ich ideologické ovplyvnenie je dnes ťažko rekonštruovateľné vzhľadom na to, že 
sa nezachovali sprievodné materiály, resp. táto skutočnosť sa zrejme mohla najvýraznejšie 
odraziť na lektorskom slove (s. 34), ktoré dnes nie je možné zrekonštruovať. Súčasťou ne-
mecko-slovenskej spolupráce v kultúrnej oblasti boli aj krátkodobé výstavy z Nemecka 
prezentujúce nacionálny socializmus, ako napríklad výstava nemeckej knihy, výstava Člo-
vek – Zázrak života, či protiboľševická výstava.

V druhej časti sa kniha venuje začiatkom činnosti Zväzu slovenských múzeí do roku 
1943. Nie je bez zaujímavosti, že iniciatíva na vytvorenie jednotnej stavovskej organizácie 
múzejníkov vyšla z Turčianskeho svätého Martina, zo Slovenského národného múzea. Ví-
ziou bolo zmeniť predchádzajúce pomery (s. 55). Múzeá boli typologizované na spolkové, 
štátne, mestské a súkromné (s. 57). Nepočítalo sa so špecializáciou múzeí, podľa zámeru sa 
mali všetky typy múzeí podieľať na dokumentácii vývoja prírody a spoločnosti a vykoná-
vať výskumnú a zberateľskú činnosť. Múzeá v jednotlivých regiónoch sa mali tematicky 
špecializovať na regionálne osobitosti. Autor dôsledne sleduje vytváranie zberných oblastí 
jednotlivých múzeí aj to, akým spôsobom Zväz riešil vznikajúce kompetenčné spory, prí-
padne otázku vzniku nových múzeí. Sieť múzeí prešla v dôsledku štátoprávnych zmien, 
zmien hraníc, ale aj v dôsledku prijatia protižidovského zákonodarstva (s. 62), korekciami. 
Kniha spresňuje mnohé údaje (napríklad týkajúce sa zániku Spoločnosti židovského múzea 
v Prešove s. 62-63, prípadne zbierok tohto múzea s. 65). Kladie viaceré (znepokojujúce) 
otázky, týkajúce sa predovšetkým majetku, ktorý sa nachádzal v muzeálnych zbierkach, 
a ktorý sa nevrátil pôvodným majiteľom alebo ich potomkom. Prináša údaje o dobudováva-
ní siete múzeí, napr. v Modre a Prešove. Predstavuje aktivity múzejných pracovníkov, ale aj 
vedenia Zväzu, pričom zvláštna pozornosť je venovaná oceňovaniu židovských pamiatok. 
Kniha nezabúda ani na prepojenia na Nemecko, najmä pokiaľ ide o Slovenské hygienické 
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múzeum, ktoré bolo veľmi špecifické (s. 75-78) a spolupracovalo s Nemeckým hygienic-
kým múzeom v Drážďanoch. Bolo druhou inštitúciou v Európe, ktorá sa venovala zdravo-
vede (s. 77). Odpovede na mnoho dôležitých otázok o ideologickom poslaní a prípadnom 
šírení rasovej ideológie sa však už nedozvieme, vzhľadom na to, že materiály sú veľmi 
skromné, resp. záviseli od lektorského slova. Škoda, že kniha neuvádza, kto inicioval zalo-
ženie tejto inštitúcie, ktorá fungovala v rokoch 1941 – 1945.

Tretia časť práce sa sústreďuje na odbornú a kontrolnú činnosť zväzu v rokoch 1940 – 
1945. Pozornosť sa zameriava na vypracovanie podkladov, stanov, štatútov a dohľad, ktorý 
Zväz vykonával. Muzeálna správa sa mala sprehľadniť, a spresniť sa mali aj kompetencie. 
Zväz navrhol zaviesť jednotnú evidenciu, dokumentáciu a príslušné tlačivá, ktoré by odstrá-
nili živelnosť v správe múzeí a zjednotili muzeálnu administratívu. Zväz zabezpečoval aj 
odborné poradenstvo, zaujímal sa o odbornú profiláciu jednotlivých pracovníkov múzeí, 
prípadne mohol poskytnúť jednotlivým múzeám výpomoc v podobe odborníkov (s. 93). 
V oblasti unifikácie došlo v tomto období k značným posunom. Tematicky na tieto otázky 
nadväzuje posledná časť práce venovaná zväzovým zjazdom a kurzom, ktoré Zväz organi-
zoval v rokoch 1940 – 1945. Na základe týchto informácií je možné rekonštruovať situáciu 
v slovenskom múzejníctve, organizovanie kurzov zase poukazuje na snahu zvýšiť odbor-
nosť a kvalitu práce v múzeách.

Štvrtá časť práce sa venuje ochrane zbierkového fondu a dôležitej otázke osudu pamia-
tok stratených počas druhej svetovej vojny. Čo sa stalo s niektorými konkrétnymi dielami 
sa už, zrejme, nepodarí zistiť. V čase priblíženia frontu mali byť vybrané zbierky evakuo-
vané na západné Slovensko. Z nemeckej strany bol vyvíjaný nátlak na evakuáciu pamia-
tok, zbierkových a archívnych fondov na územie Ríše (s. 111). Práve počas zaistenia pa-
miatok pred vojnou došlo k mnohým stratám a zisťovanie ich umiestnenia bolo neprehľad-
né a osud mnohých z nich je dodnes nevyjasnený. Špeciálnu pozornosť autor venuje osudu 
pamiatok pochádzajúcich zo židovského majetku. Umelecké a historické predmety pochá-
dzajúce zo židovského majetku mohli byť rozpredávané na dražbách, ich ďalšie osudy sú 
tak takmer nesledovateľné. Na vybrané kategórie bola úradne určená výnimka, v takom 
prípade boli z dražieb vyňaté a múzejníci navrhovali, aby sa niektoré z nich zaradili do 
zbierkového fondu múzeí, a aby múzeá mali právo na ich prednostné odkúpenie. V tejto 
oblasti dlho nedochádzalo ku konkrétnej úradnej aktivite, mnohé predmety sa teda živelne 
rozpredávali, resp. „niektoré ministerstvá a štátne úrady preberali zo zhabaného majetku 
perzské koberce a obrazy, ktorými si zariaďovali kancelárie a zasadacie miestnosti vo svo-
jich budovách“ (s. 128). V roku 1943 bola zostavená komisia, ktorá bola poverená oceňo-
vaním pamiatok pochádzajúcich zo židovského majetku. Tejto akcie sa zúčastnili početní 
odborníci, ktorí tak svoju odbornosť dali do služieb režimu. Spomenúť však treba postoj 
Jána Geryka, tajomníka Zväzu slovenských múzeí, ktorý sa akcie odmietol zúčastniť (s. 
130). Na základe zoznamu pamiatok, ktorý vypracovala komisia, bolo rozhodnuté, že štát 
odkúpi pamiatky ocenené sumou presahujúcou štyristotisíc korún (s. 136). Za mimoriadne 
cenné považujem, že autor publikácie uvádza konkrétne diela, ktoré boli skonfiškované, 
prípadne sa ocitli na zoznamoch pamiatok zo židovského majetku (pozn. 441 a 443). Otáz-
ka navrátenia pamiatok zo židovských zbierok pôvodným vlastníkom je iba načrtnutá (s. 
143), mnohé z nich boli rozkradnuté, zmizli vo víre vojny alebo boli rozpredané arizáto-
rom. Publikácia však prináša informácie nielen o smutnej kapitole slovenského múzejníc-
tva, ale o arizácii a jednej z hospodárskych foriem antisemitizmu, ktorá nebola doteraz 
podrobnejšie analyzovaná.
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Pri koncipovaní diela sa autor musel vyrovnať s faktom, že v oblasti dejín múzejníctva 
sú v slovenskej historiografii ešte početné výzvy. Predložená monografia podáva komplex-
ný pohľad na situáciu v slovenských múzeách v období rokov 1939 – 1945. Je faktograficky 
hutná a podáva detailné informácie o skúmanom probléme, na ktoré možno v ďalšom vý-
skume nadviazať. Je nepochybne cenným príspevkom k dejinám slovenského múzejníctva 
aj k dejinám Slovenskej republiky 1939 – 1945.

Alena Mikulášová

HUBENÁK, Ladislav. LEXIKÓN PRÁVNYCH DEJÍN SLOVENSKA. Bratislava : Wol-
ters Kluwer, 2014, 350 s., ISBN 978-80-8168-103-5.

Na pulty kníhkupectiev sa dostáva v týchto dňoch pozoruhodná práca encyklopedického 
charakteru z dielne popredného slovenského právneho historika prof. JUDr. PhDr. Ladislava 
Hubenáka, DrSc., určená širokej verejnosti, pracovníkom štátnych a samosprávnych orgá-
nov, justičným pracovníkom, politikom, publicistom a novinárom. Osobitne je určená poslu-
cháčom vysokých škôl, najmä právnických, filozofických, pedagogických, ekonomických 
fakúlt a fakúlt verejnej správy. Publikácia môže byť veľmi účelne a účinne využívaná aj 
študentami – maturantami, uchádzačmi o štúdium práva a histórie, pretože im veľmi vhod-
nou a dostupnou formou poskytuje základné a vyčerpávajúce údaje o koreňoch našej moder-
nej štátnosti, o štátoprávnych procesoch a zložitej ceste slovenského národa od najstarších 
čias po súčasnosť. Keďže podobné dielo na našom knižnom trhu absentovalo, spoločenská 
potreba publikovania práce tohto druhu. Preto ho treba privítať a oceniť aj prácu vydavateľ-
stva, ktoré poskytlo svoj priestor pre tento vydavateľský počin, a tým ponúklo verejnosti 
solídnu a pekne spracovanú monografiu typu encyklopedického charakteru.

Autor pri jej tvorbe využil bohaté skúsenosti z dlhoročnej práce vysokoškolského učite-
ľa, ale aj vedeckého pracovníka – autora viacerých vedeckých a odborných publikácií, 
a učebných pomôcok ako aj vedecko-odborných štúdií a článkov. Chceme pripomenúť, že 
jeho monografická práca Právne dejiny Slovenska do roku 1945, I- II. diel (2004), ako aj 
jeho ďalšie publikácie patria doteraz medzi najlepšie práce tohto druhu a úspešne sa využí-
vajú na právnických fakultách. Autor túto skutočnosť sám uvádza v úvode práce, zdôrazňu-
júc, že ho ovplyvňovali dlhoročné pedagogické skúsenosti pri výučbe dejín štátu a práva na 
území Slovenska, novodobých národných dejín, ale aj všeobecných a svetových dejín štátu 
a práva, ako aj potrieb poslucháčov vysokých škôl pri štúdiu a zvládnutí uvedených študij-
ných predmetov.

Ako každá encyklopedická príručka podobného charakteru aj tento Lexikón vo svojom 
heslári podáva určitý výber, pretože je ťažko v takejto práci a v určitom obmedzenom 
priestore zaznamenať všetky historicky dôležité fakty, ktoré sa odohrali v rozpätí vyše pol-
druha tisícročia… Autor sa preto právom usiloval vybrať najmä to, čo má priamy súvis 
s dejinami Slovenska a Slovákov, ale aj v primeranej miere a súvislostiach sledovať vývoj 
aj v kontexte s českými a rakúskymi dejinami, pretože priamo súviseli a navzájom sa 
ovplyvňovali. Lexikón preto približuje čitateľom tie štátoprávne a právne inštitúcie, ktoré 
determinovali životné podmienky slovenského národa po stáročia.

Treba oceniť aj významnú skutočnosť, ktorá sa pozitívne prejavuje v Lexikóne, podob-
ne ako aj v niektorých ďalších jeho dielach, že autor je zrelý historik, ktorý plodne spája 
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erudíciu právnickú s erudíciou historika. Patrí k popredným vedecko-pedagogickým pra-
covníkom na úseku novodobých česko-slovenských dejín a dejín štátu a práva slovenských, 
ktorý pochopil funkciu fundamentálnych javov a dokázal ich diferencovať od udalostí me-
nej významných, čo sa markantne prejavuje vo všetkých jeho publikovaných vedeckých 
prácach, a publicistických náučnoodborných-populárnych článkoch.

Autor v prístupe k práci vychádza z tézy, že otázky formovania moderných národov 
patria medzi základné otázky každej národnej historiografie. Právne dejiny Slovenska sú 
integrálnou súčasťou národnej histórie a úzko súvisia so všeobecnými dejinami štátu a prá-
va a aj súčasnými dejinami práva krajín Európy. Aj táto encyklopedická práca, ktorú autor 
predkladá čitateľskej verejnosti, chce byť pokusom doplniť publikácie z národnej histórie 
o ďalší rozmer, a to o problematiku vývinu dejín štátu a práva na území Slovenska od naj-
starších čias, historického obdobia od počiatkov štátnej existencie nášho národa, cez uhor-
skú štátnosť, v rámci ktorej sa podieľal na vytváraní štátnych a právnych inštitúcií, ako aj 
právnej kultúry až do roku 1918, teda do vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov – 
Československej republiky, potom v období existencie Československej republiky do roku 
1939, v období existencie vojnovej Slovenskej republiky (1939 – 1945), v povojnovom 
období ľudovodemokratickej a socialistickej republiky a závere v období po novembri 1989 
do 1. januára 1993, keď sa realizovali národnoemancipačné snahy slovenského národa 
v podobe nového štátneho útvaru – samostatnej, suverénnej Slovenskej republiky.

Encyklopedická práca je rozdelená na tri časti – prvá časť je Chronologický prehľad 
právno-historických udalostí (s. 7-107), druhá Stručný výkladový slovník (s. 107-327) a tre-
tia – Prílohy (s. 333-343) a, prirodzene, na záver práce sú uvedené pramene a literatúra. 
Prvá časť práce obsahuje chronologický prehľad základných právno-historických udalostí 
od šiesteho storočia nášho letopočtu až do 1. januára roku 1993, keď poslanci Národnej 
rady SR prijali Vyhlásenie Národnej rady Slovenskej republiky k vzniku nezávislej Sloven-
skej republiky a do života vstúpila Slovenská republika ako samostatný suverénny a nezá-
vislý demokratický štát.

Druhú, základnú a najobsiahlejšiu časť tvorí encyklopedický slovník 713 jednotiek, teda 
hesiel usporiadaných v abecednom slede, obsahujúci výklad pojmov, právnych inštitútov 
a inštitúcií, ako aj historických udalostí.

Tretia časť – Prílohy – obsahuje materiály v snahe priblížiť čitateľovi kľúčové medzní-
ky štátoprávneho vývoja, udalostí, ale aj historických zákonitostí vývoja štátu a práva aj 
právnych pojmov, ktoré umožňujú nájsť v dejinách nášho národa také momenty, ktoré vedu 
o spoločnosti obohatia o ďalšie poznatky. Čitateľ konkrétne nájde v tejto časti: Prehľad 
panovníkov a obdobie ich vlády na území Slovenska od najstarších čias do roku 1918; ďal-
šia tabuľka obsahuje mená hláv štátu – prezidentov Československej republiky 1918 – 
1938, Protektorátu Čechy a Morava, Slovenská republika 1939 – 1945, Dočasné štátne 
zriadenie česko-slovenské v emigrácii 1939 – 1945, obdobie po roku 1945 do roku 1992 
a prezidenti Slovenskej republiky od roku 1993 do súčasnosti. Samostatná tabuľka obsahu-
je menný zoznam predsedov najvyšších československých, českých a slovenských zastupi-
teľských zborov – Revolučného národného zhromaždenia 1918 – 1920, predsedovia Posla-
neckej snemovne Národného zhromaždenia 1920 – 1939, Predsedovia senátu Národného 
zhromaždenia 1920 – 1939, Snemu Slovenskej republiky 1939 – 1945, Dočasného národ-
ného zhromaždenia 1945 – 1946, Ústavodarného zhromaždenia 1946 – 1948. Národného 
zhromaždenia 1948 – 1968, Federálneho zhromaždenia 1969 – 1992, Českej národnej rady 
1969 – 1992 a Slovenskej národnej rady 1945 – 2011.
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Samostatná príloha prináša prehľad o personálnom obsadení vlád Československej 
a Česko-Slovenskej republiky 1918 – 1939, autonómne vlády Slovenskej krajiny a Podkar-
patskej Rusi, ďalej Slovenskej republiky, Protektorátu Čechy a Morava, československé 
vlády v zahraničí. Čitateľ nájde ďalej mená predsedov vlád Československej republiky 
1945 – 1960 a vlád ČSSR 1960 – 1990, vlád Českej a Slovenskej federatívnej republiky 
1990 – 1992, predsedovia vlád Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej 
republiky 1969 – 1990, ako aj vlád Českej republiky 1990 – 1992 a Slovenskej republiky 
1990 – 2012.

Čitateľskú verejnosť odbornú, ako aj laickú a, najmä, študujúcu mládež určite zaujmú 
údaje tabuliek s výsledkami volieb do Národného zhromaždenia v období predmníchovskej 
republiky v rokoch 1920, 1925, 1929 a 1935. Z povojnového obdobia sú prehľady výsledkov 
volieb do Ústavodarného zhromaždenia v roku 1946, do Národného zhromaždenia 1948, do 
Národného zhromaždenia a Federálneho zhromaždenia v rokoch 1954 – 1986, do Federálne-
ho zhromaždenia 1990, Českej národnej rady i Slovenskej národnej rady 1990, do Federál-
neho zhromaždenia 1992, do Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady v júni 1992.

Záverom možno konštatovať, že recenzovaná encyklopedická práca je významným prí-
spevkom a prínosom do našej právnohistorickej literatúry a jej obohatením. Nepochybne 
bude vhodnou pomôckou pri výchove k historickému vedomiu a vlastenectvu nášho náro-
da, a osobitne i dôstojníckeho zboru slovenskej armády a jej vojakov, ako aj mladej študu-
júcej generácie vôbec.

Jaroslav Chovanec
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vedecké a odborné štúdie, state, články, ktoré sú abecedne usporiadané v jednotlivých tema-
tických skupinách. Zaradenie do konkrétnych skupín nebolo pri niektorých prácach jed-
noznačné, keďže sa dotýkajú viacerých tém, preto je potrebné k bibliografii pristupovať 
komplexne. V bibliografickom súpise nie sú zaradené napríklad články publikované v den-
nej a regionálnej tlači, články k spomienkovým oslavám, výstavám, pietnym pripomenu-
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Prvý československý odboj je nepredstaviteľný bez osobnosti Milana Rastislava Štefá-
nika. Keďže však k jeho diplomatickej a vojenskej činnosti už boli spracované dve samo-
statné personálne bibliografie (publikované vo Vojenskej histórii č. 2/1999, s. 145-161 a č. 
4/2009, s. 159-168), mapujúce obidve desaťročia posttotalitnej domácej i zahraničnej histo-
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v roku 2014, dúfame však, že splní svoj cieľ, keďže prináša nielen prehľad výsledkov vyše 
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ANOTÁCIE, GLOSY

DOBRÝ, Václav. SVĚTOVÁ VÁLKA. 
100 LET OD NEJVĚTŠÍ TRAGÉDIE V DĚ-
JINÁCH LIDSTVA. ZAČÁTEK SVĚTOVÉ 
VÁLKY V DATECH A DOBOVÝCH PO-
HLEDNICÍCH. Plzeň : Slovan, 2014, 348 
s., fotografie na stranách 32-347. ISBN 
978-80-260-5895-3.

Amatérsky zberateľ pohľadníc, fotogra-
fií a iného dokumentačného materiálu z čias 
prvej svetovej vojny vydal so sponzorskou 
podporou a s pomocou svojich priateľov re-
prezentatívnu publikáciu s viac ako tisícimi 
fotografiami na kvalitnom kriedovom pa-
pieri väčšinou vo farbe. Práve preto táto 
publikácia stojí za zaznamenanie aj v časo-
pise Vojenská história, lebo môže poslúžiť 
bádateľom ako zdroj originálnych fotogra-
fických materiálov z obdobia prvej svetovej 
vojny, hoci sprievodný text obsahuje viace-
ro omylov a aj nepodložených tvrdení.

V úvode knihy na stranách 4-7, a 12-31 
sú rôzne texty o situácii v Európe pred voj-
nou,  o vzťahoch medzi veľmocami a o vy-
tváraní spojeneckých blokov, sarajevskom 
atentáte a smrti následníka trónu o priebehu 
vojny aj s jej chronológiou, o Čechoch 
a českých plukoch vo vojne, o krutosti 
a hrôzach vojny, vojenských vzburách, hla-
dových búrkach, nešťastiach v muničných 
fabrikách i o následkoch vojny. Informácie 
Drobného však treba brať s veľkou rezervou 
a s kritickým prístupom. Mýli sa vo viace-
rých dátach, faktoch a aj v celkovej interpre-
tácii udalostí a ich následkov. Napríklad 
Zborovskú bitku datuje na deň 1. júla 1918, 
v súvislosti s prvým použitím bojových ply-
nov sa zmieňuje len o 22. apríli 1915 a bitke 
pri Ypres, rumburskú vzburu podrobne za-
znamenáva v texte aj vo fotodokumentoch, 
ale o podstatne významnejšej kragujevskej 
vzbure v knihe niet ani zmienky. Autor uvá-

dza aj štatistiku obetí,  pričom počet pad-
lých, ranených, zajatých a nezvestných udá-
va s presnosťou na jedného človeka, čo kaž-
dý, kto sa problematikou prvej svetovej 
vojny zaoberá, dobre vie, že je nemožná vec 
(s. 28) a pritom sa ani nezmieňuje o tom, že 
existujú viaceré iné štatistiky, ktoré udávajú 
iné a aj podstatne odchylné čísla, než má on.

Pokiaľ ide o texty možno celkom opod-
statnene konštatovať, že sú maximálne jed-
nostranné a aj veľmi zavádzajúce: príliš 
z nich vyčnieva rakúsko-uhorská nostalgia. 
Tak napríklad na strane 4 autor tvrdí nielen 
to, čo bolo vcelku pochopiteľné, že v Čes-
koslovenskej republike bolo zakázané nose-
nie rakúskych vyznamenaní a symbolov 
monarchie, ale tvrdí aj, že vraj sa v škol-
ských učebniciach uplynulých deväťdesia-
tichšiestich rokov (?) úplne zabudlo na to, 
čo sa pred sto rokmi stalo a prečo sa to stalo. 
To je hrubé skreslenie skutočnosti. O prvej 
svetovej vojne sme sa učili nielen na hodi-
nách dejepisu, ale aj na hodinách literatúry, 
kde sme sa zoznamovali nielen s autormi 
svetovej literatúry – Remarquom, Hemin-
gwayom či Haškom, ale aj s našimi sloven-
skými autormi – Hviezdoslavom, Urbanom, 
Slančíkovou-Timravou atď. Nekorektné je 
aj Drobného tvrdenie, že sa osudy padlých 
vojakov a veteránov nesmeli pripomínať 
a zabudlo sa aj na ich hroby a pomníky.  Ob-
rovská väčšina pomníkov padlým v prvej 
svetovej vojne bola predsa postavená za 
prvej Československej republiky a už aj ich 
príbuzní, jednotky čs. armády a aj rôzne ve-
teránske spolky sa starali aj o ich údržbu 
a pietne spomienky. Za všetky spomeniem 
len pietne spomienky čs. posádky v Brati-
slave v Petržalke na tamojšom cintoríne 
obetí prvej svetovej vojny. Celkom „ulete-
né“ je autorovo konštatovanie, že vraj štát 
nariadil z budov odstrániť vežičky a kopule, 
aby nepripomínali Rakúsko-Uhorsko.

Uvedená publikácia má preto svoj výz-
nam nie v textovej časti, ale tam, kde priná-
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ša dobové autentické obrazové materiály: 
sarajevský atentát (s. 7-11), cisár František 
Jozef I. (s. 30- 62), následník trónu Franti-
šek Ferdinand d´Este (s. 63-66), posledný 
rakúsky cisár a posledný uhorský kráľ, bla-
hoslavený (!) Karol I. (s. 67-75). Z obsaho-
vého zamerania knihy sa tak trochu vymyká 
časť „Život vojenský – život veselý“ (s. 76-
91), pretože to je kapitola priamo protire-
čiaca tragike vojny a aj väčšej časti publiká-
cie. Autor tu uverejňuje obrázky z veselého 
mierového života vojakov, z časov základ-
nej služby, manévrov, vychádzok či „rajó-
nov“ a z príprav na návrat do civilu. Veľkú 
výpovednú hodnotu majú materiály o úlohe 
propagandy v časoch prvej svetovej vojny, 
ktoré potvrdzujú bonmot Rudyarda Kiplin-
ga, že prvou obeťou vojny je pravda (s. 92-
131). Samé heslá o tom, že Boh je s nami, 
že odvážnym stojí po boku Boh, že v jedno-
te je sila, že ide o bojové bratstvo, že sa bo-
juje za Boha a za vlasť atď. Na stranách 
132-150  nájdeme portréty významných 
vojvodcov a vojenských predstaviteľov: sa-
mozrejme dominujú cisár Viliam II, Hin-
denburg, Ludendorf, Mackensen, Bülow, 
Conrad von Hötzendorf..., ale nájde sa tam 
aj „náš verný spojenec“, sultán Mehmed V.

 V publikácii je aj mnoho pohľadníc a fo-
tografií z bojov,  oddychu vojakov, alebo 
z vojenských lazaretov či z pohrebov, alebo 
cintorínov padlých. Ďalej je tam veľké 
množstvo idealizovaných obrázkov, ako po-
rážame Rusov, Francúzov či Talianov, ako sa 
odvádzajú zástupy zajatcov, alebo sú na do-
kumentoch vojnové trofeje: delá, tanky... 
Osobitnú časť publikácie predstavujú po-
hľadnice a pozdravy k sviatkom a k novému 
roku (s. 274-287), alebo o ošetrovaní rane-
ných vojakov (s. 298-328). Symbolicky je na 
záver knihy zaradený oddiel „Očakávanie 
a nádeje“ o tom, ako príbuzní doma čakali na 
návrat svojich drahých z vojny domov a ako 
sa na ten návrat tešili vojaci po svojich dlho-
ročných strádaniach. Státisícom doma a aj na 
frontoch sa však tieto ilúzie nesplnili.

Kniha je venovaná na 99,9 percent ra-
kúsko-uhorskému pohľadu, ale aj tak sa tam 
autorovi „prešmykli“ dve legionárske foto-
grafie: ozdobená tepluška 6. pešieho pluku 
„Hanáckeho“ (s. 207) a čestná stráž talian-
skych legionárov pri hroboch popravených 
vzbúrencov pešieho pluku č. 7 (s. 25).

Ferdinand Vrábel

HUSÁREK, Vladimír – ŠRÁMEK, 
Pavel. DIVIZNÍ GENERÁL KAREL HUSÁ-
REK, STRATÉG ČESKOSLOVENSKÉ AR-
MÁDY. Brno : Nakladatelství a vydavatelst-
ví Spolek přátel československého opevně-
ní, 2014, 139 s. ISBN 978-80-86463-35-3.

Anotovanú prácu vydal v roku 2014 Spo-
lek přátel československého opevnění 
v Brne, ktorý, ako to aj z jeho názvu vyplýva, 
sa primárne zaoberá problematikou českoslo-
venského pevnostného systému. Jej autormi 
sú syn generála Karla Husárka Vladimír, ži-
júci vo Francúzsku, a český vojenský historik 
Pavel Šrámek. Populárno-náučná práca, kto-
rá má charakter zborníka, tak z viacerých uh-
lov interpretuje jednak súkromný život a ta-
kisto profesionálnu kariéru tohto českoslo-
venského generála (1893 – 1972). Bližšie 
približuje jeho rodinné zázemie, ďalej život-
né osudy a štúdiá pred prvou svetovou voj-
nou, službu v československom zahraničnom 
vojsku v Rusku (légiách) až po kariéru dôs-
tojníka a neskôr aj generála československej 
armády. Osobitná pozornosť je venovaná vý-
znamu generála Karla Husárka v českoslo-
venskom fortifikačnom procese v druhej po-
lovici 30. rokov 20. storočia. Pre slovenské-
ho čitateľa sú zaujímavé aj pasáže o jeho pô-
sobení na poste zástupcu, resp. závodného 
riaditeľa zbrojovky Škodových závodov 
v Dubnici nad Váhom v rokoch 1939 – 1941. 
V jeho živote sa napokon naplno odzrkadlil 
aj totalitný komunistický režim, najmä v sú-
vislosti s emigráciou syna Vladimíra na „zá-
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pad“ – do Francúzska v roku 1949. Husárek 
sa s ním následne stretol len pri jedinej príle-
žitosti – v roku 1965. Publikácia samotná je 
uvedená mottom: „Kolik jazyků znáš, to-
likrát si člověkem“, ktoré poukazuje na mi-
moriadne jazykové schopnosti tejto osobnos-
ti. Kompozične sa práca v hlavných rysoch 
skladá z úvodu, dvoch vstupných komentá-
rov (riaditeľ Gymnázia v Prostějove Michal 
Šmucr a generálporučík v. v. Radovan Pro-
cházka), Podrobného životopisu, publikova-
ných a takisto doteraz nepublikovaných ma-
teriálov, záveru, príloh a zoznamu prameňov. 
Sú tu tak zastúpené napríklad spomienky sú-
časníkov, ďalej niektoré vybrané dokumenty 
bližšie približujúce jeho vojenskú kariéru, 
publicistické príspevky, ktorých autorom bol 
generál sám atď. Osobitný význam majú spo-
mienky jeho syna Vladimíra a taktiež pasáže 
z výpovede generála Husárka pred mimo-
riadnym ľudovým súdom v roku 1946 a oslo-
bodzujúci rozsudok v tomto trestnom konaní 
o dva roky neskôr (1948). Knihu, ako už bolo 
naznačené, dopĺňajú početné tabuľkové, in-
formačné a obrazové prehľady a nechýba ani 
francúzske resumé. Možno skonštatovať, že 
ide nepochybne o zaujímavú a prínosnú prá-
cu, ktorej význam spočíva, okrem iného, aj  
v publikovaní viacerých málo známych ar-
chívnych dokumentov a materiálov súkrom-
nej povahy. 

Peter Chorvát   

BROŽ, Miroslav. ZDOBILO JE SEDM 
VÁLEČNÝCH KŘÍŽŮ. Praha : Českoslo-
venská obec legionářská, 2013, 59 s., obra-
zová príloha, pramene, bez ISBN.

Renomovaný autor (Od Buzuluku do 
Prahy, 1975, Hrdinové od Sokolova, 2006, 
Válečné dokumenty vypovídají, 2007, I za 
nás bojovali I., II., 2011, 2012,) vydal v tej-
to neveľkej publikácii stručný životný prí-
beh troch príslušníkov Čs. armádneho zbo-

ru v ZSSR, ktorých okrem iného spájalo aj 
to, že jediní boli vyznamenaní siedmimi 
Československými vojnovými krížmi 
z roku 1939 – generálplukovníka Vladimíra 
Janka, generálmajora v. v. Sergeja Patrasa 
a podplukovníka v zálohe Arnošta Steinera.

V úvode brožúrky Brož publikuje Naria-
denie vlády Republiky československej zo 
dňa 20. decembra 1940, ktorým sa zriaďuje 
Československý vojnový kríž z roku 1939, 
v ktorom zaujme viacero ustanovení, predo-
všetkým § 1, ktorom sa uvádza, že  „Na pa-
miatku boja za oslobodenie republiky Česko-
slovenskej z  nepriateľského obsadenia zria-
ďuje sa Československý vojnový kríž z roku 
1939 ako viditeľné vyznamenanie českoslo-
venským občanom vo vlasti, jednotkám 
a príslušníkom československej armády v za-
hraničí, ako aj jednotkám a príslušníkom 
spojeneckých armád, ktorí sa zúčastnili 
boja, vzplanuvšieho v roku 1939...“ (s. 6). 
Koľko bolo v tom neľahkom období záveru 
roka 1940 – takmer päť rokov pred skonče-
ním vojny a dobytím Berlína – pevnej viery 
a optimizmu, že fašizmus bude porazený, že 
naše územia budú oslobodené a dôjde k ob-
noveniu Československej republiky!  Číslo 1 
tohto prestížneho československého vojno-
vého vyznamenania podľa matričnej knihy 
nebolo nikdy udelené, číslo 2 dostal prezi-
dent Edvard Beneš a číslo 3 bývalý veliteľ  
1. práporu 2. pešieho pluku vo Francúzsku, 
vtedy podplukovník Vladimír Přikryl, atď. 
Viacerí naši vojaci boli týmto vojnovým krí-
žom vyznamenaní päť až šesťkrát, ale len 
traja sa stali sedemnásobnými nositeľmi toh-
to vyznamenania (s. 5). Nositeľmi tohto vy-
znamenania sú  aj viacerí vynikajúci predsta-
vitelia Slovenského národného povstania, 
napr. generál Ján Golian in memoriam, alebo 
Viliam Žingor a ďalší slovenskí odbojári.

Autorovou výhodou je, že okrem znalos-
ti dokumentárneho materiálu poznal všetky 
tri osobnosti aj osobne a zaznamenal si ich 
spomienky na ich vojnové roky a pôsobenie 
v Čs. armádnom zbore. Brož sleduje ich ži-
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votné osudy, civilnú aj vojenskú kariéru od 
narodenia, cez odchod do zahraničia, účasť 
na výcviku a potom v bojoch až po návrat do 
oslobodenej vlasti a ich ďalšie pôsobenie až 
do smrti. Život Vladimíra Janka (1917 – 
1968, s. 8 – 17), popisuje podrobne až do 
jeho tragickej smrti v marci 1968, čo je pod-
ľa Broža dodnes nevysvetlené a Jankovo 
okolie ju aj spochybňovalo, lebo samovraž-
da generála akosi, podľa tých, ktorí ho osob-
ne dlhé roky poznali, nezapadala do obrazu, 
ktorý si o ňom vytvorili. Nasleduje životný 
príbeh Sergeja Patrasa (1921 – 1997), ktorý 
sa ako dobrovoľník žijúci vtedy v Soviet-
skom zväze prihlásil do Červenej armády 
v kritických týždňoch roka 1941, keď išlo o 
obranu Moskvy, napriek tomu, že sa jeho 
otec, pôvodne Červenoarmejec, ktorý bojo-
val na strane boľševikov v ruskej občianskej 
vojne, stal obeťou nezákonných represií 
NKVD (s.18-25). Čitateľ sa napokon môže 
zoznámiť s osobnosťou naozaj výnimočné-
ho vlastenca Arnošta Steinera (1915 – 1982), 
ktorého jeho spolubojovníci prezývali „Ne-
zraniteľný“, lebo napriek tomu, že sa zúčast-
nil všetkých najvýznamnejších bojov – pri 
Sokolove, v Kyjeve, na Dukle (kóta 534) 
atď., nebol nikdy zranený (s. 26-35).  Aj keď 
ide rozsahom o neveľkú publikáciu, jej ob-
sah je významným príspevkom k poznaniu 
životných osudov týchto troch našich po-
predných bojovníkov proti fašizmu.

Ferdinand Vrábel

KREISINGER, P. BRIGÁDNÍ GENE-
RÁL JOSEF BARTÍK. ZPRAVODAJSKÝ 
DŮSTOJNÍK A ÚČASTNÍK PRVNÍHO 
I DRUHÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO 
ODBOJE. Praha : Ústav pro studium  tota-
litních režimů, 2011, 190 s. ISBN 978-80-
87211-55-7. 

Cesta J. Bartíka (30. júna 1897 – 18. mája 
1968) k profesionálnemu vojakovi sa nelíšila 

od iných dôstojníkov čs. armády, ktorí sa po 
roku 1918 vracali do vlasti v legionárskych 
uniformách. Na rozdiel od bývalých aktív-
nych dôstojníkov rakúsko-uhorskej armády, 
ale aj nového dôstojníckeho dorastu vycho-
vaného už v ČSR, legionári do vojenskej 
služby nastupovali vytrhnutí z občianskeho 
života – keby nebolo vojny, uberali by sa 
inou cestou. Ako maturant reálneho gymná-
zia chcel študovať techniku, ale v októbri 
1915 musel narukovať a po absolvovaní ŠDZ 
ako ašpirant bol na jar 1916 odvelený na ta-
liansky front, kde ho Taliani  2. novembra 
1916 zajali  a v januári 1917 vstúpil do čs. 
dobrovoľného vojska či čs. zahraničného 
vojska (názov légie sa používal až po vojne). 
V bojoch na Isola Grande na Piave 30. mája 
1918 bol ťažko ranený do nohy (do konca ži-
vota kríval), čo ovplyvnilo jeho kariéru – ne-
mohol slúžiť v poli, po vyliečení našiel uplat-
nenie od októbra 1919 ako referent v spravo-
dajstve, kde postupoval vo funkciách aj hod-
nostiach (1918 por., npor., 1919 kpt., 1927 
škpt., 1935 mjr., 1941 pplk., 1945 plk., brig. 
gen.). V druhej polovici 30. rokov pôsobil 
v protišpionážnej sekcii MNO a na poslednú 
chvíľu pred okupáciou (14. 3. 1939) odletel 
so spravodajskou skupinou plk. gšt. F. Mo-
ravca cez Holandsko do Londýna.

Autor prehľadným spôsobnom opisuje 
Bartíkovu mladosť, službu v légiách, v čs. 
medzivojnovej armáde, ako aj v zahraničnom 
odboji, vrátane ciest do Poľska pred vypuk-
nutím vojny, ktoré mali podstatný vplyv na 
formovanie čs. odboja v Poľsku. Potom pôso-
bil ako náčelník spravodajského oddelenia  
1. čs. divízie vo Francúzsku, pridelenca pri 
kanadskej vojenskej misii a na spravodaj-
skom oddelení exilového MNO, kde došlo 
medzi ním a  F. Moravcom k názorovému 
rozchodu. Vo februári 1942 bol ustanovený za 
prednostu exilového ministerstva vnútra 
a ním zostal aj vo vláde košického Národného 
frontu – 10. 4. 1945 bol vymenovaný za pred-
nostu odboru pre politické spravodajstvo MV 
a v auguste 1945 bol povýšený na brigádneho 
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generála. Čoskoro sa stal tŕňom v oku komu-
nistov, lebo mnoho vedel  a v januári 1946 bol 
po intrigách a provokáciách odvolaný z funk-
cie, „uprataný“ ako predseda na odvolací 
trestný výbor MNO, 9. marca 1948 bol zat-
knutý a vo vykonštruovanom procese odsúde-
ný na 5 rokov ťažkého žalára (amnestiou 1 rok 
skrátený), trest si odpykal v Leopoldove, Bra-
tislave, Mírove a Ruzyni. Po prepustení 17. 
októbra 1953 (mal byť prepustený 9. 3. 1952) 
žil v stiesnených hmotných pomeroch, živil sa 
ako zásobovač a účtovník, 1. júla 1965 bol re-
habilitovaný, ale už 18. mája 1968 zomrel.

Knihu vydal materský ústav autora. Jej 
text je doplnený rozborom prameňov a lite-
ratúry, anglickým resumé, menným regis-
trom, množstvom fotografií a samostatnou 
prílohou a dokumentmi. Kniha je koncipo-
vaná ako biografia, rozdelená na 4 hlavné 
obdobia, ktorým zodpovedajú aj názvy ka-
pitol: Roky mladosti (1987 – 1918), detstvo 
a rodinné pomery, taliansky legionár vo 
Veľkej vojne, Medzivojnové roky (1919 – 
1939),  dôstojník spravodajského oddele-
nia, v študijnej a pátracej skupine, prednos-
ta obrannej sekcie pátracej skupiny, Vojnové 
roky (1939 – 1945), Veľká Británia a Poľ-
sko, Francúzsko a znova Veľká Británia 
a Povojnové roky (1945 – 1968), povojnová 
kariéra na MV a MNO, perzekúcie a väze-
nie, práca v civilnom živote a rehabilitácia.

Ľudovít Jančo

VONDRÁČEK, Jan. POSLEDNÍ PA-
RAŠUTISTA: ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH GENE-
RÁLMAJORA JAROSLAVA KLEMEŠE. 
Praha : ANLET, 2013, 211 s. ISBN 978-80-
905329-6-0 (brož.)

Ján Vondráček predkladá túto prácu 
o poslednom žijúcom parašutistovi, ktorý 
bol vysadený počas druhej svetovej vojny na 
území Protektorátu Čechy a Morava so zá-
merom prispieť k výskumu skúmanej prob-

lematiky. Ako sám uvádza, nejde o závereč-
nú prácu, ale skôr o správu pre budúcich bá-
dateľov o význame tejto problematiky a nut-
nosti jej ďalšieho skúmania.  V úvode nachá-
dzame aj osobné dôvody autora na napísanie 
tejto knihy, ktoré pochádzajú zo stretnutia 
s pánom Klemešom a ich spoločným putom 
k mestu Ústí nad Labem, kde obaja prežili 
časť svojich životov. Kniha samotná je zo-
stavená z rozprávania pána Klemeša, ale tak-
tiež z archívnych dokumentov, ktorých pre-
pisy, resp. fotografie sa tu nachádzajú.

Pohnutému životnému osudu generálma-
jora Klemeša sa autor venuje od detstva, do 
dospelosti, kedy sa odohralo niekoľko vý-
znamných udalostí, ktoré ovplyvnili generá-
lov osud. Napr. rozvod rodičov, ale aj 
stretnutie Ludvíka Čambalu, jeho dlhoročné-
ho priateľa, s ktorým po vzniku Slovenského 
štátu sa rozhodol emigrovať a zapojiť sa do 
bojov proti nacizmu. Okrem opisovania uda-
lostí týkajúcich sa Klemešovho života sa 
v diele vyskytujú pasáže vzťahujúce sa na 
udalosti, ktoré významne ovplyvnili život 
obyvateľov republiky v danej dobe. Nachá-
dzame tu napríklad stručné informácie o má-
jovej mobilizácii, Mníchove a medzi najzau-
jímavejšie spredexilového obdobia môžeme 
zaradiť spomienky na postoje obyvateľstva 
v Skalici po vzniku Slovenského štátu. Tak-
tiež je tu načrtnutý plán odchodu za hranice 
a aj jeho realizácia, tzv. južnou cestou cez 
Maďarsko do Juhoslávie.  Je tu opísaný od-
chod cez územie, ktoré bolo odstúpené Vie-
denskou arbitrážou, ale aj život v Budapešti 
a zoznámenie sa s mnohými ľuďmi, s ktorý-
mi prišli neskôr do kontaktu v odboji či už 
vo Francúzsku alebo vo Veľkej Británii. 
V diele nachádzame aj citácie z dobových 
dokumentov, ktoré nám dnes poskytujú ob-
raz exulantov po tzv. Balkánskej ceste  a ich 
osudy. Z Juhoslávie sa ďalej príbeh zaoberá 
pokračovaním cesty cez Grécko, Turecko až 
do Sýrie, kde sa dostávajú do kasární Cudzi-
neckej légie. Nachádzame tu veľmi častý 
moment zachytený v pamätiach českoslo-
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venských zahraničných vojakov,  a tým je 
kritika pomerov vo Francúzsku. Tá sa vy-
skytuje pri opise ubytovania, armádneho vy-
bavenia, ale aj pri opise vojenských udalostí 
už po vypuknutí vojny a následných bojoch 
vo Francúzsku v máji 1940. Badateľný roz-
diel vidieť pri opise evakuácie z Francúzska 
do Veľkej Británie cez Gibraltár, kde mal 
morálku vojakov upokojiť pohľad na námor-
nú silu v ňom sústredenú.  Následne, po do-
siahnutí britských brehov, tu nachádzame aj 
porovnanie organizácie, ale aj prístupu oby-
vateľstva voči vojakom. Autor tiež spomína 
otázku stravy,  ktorá bola považovaná za lep-
šiu ako vo Francúzsku, no stredoeurópski 
vojaci si na ňu nevedeli zvyknúť. Aj preto si 
po čase z dostupných surovín začali variť 
domáce jedlá. Tieto udalosti sa však už odo-
hrávali v tábore v Cholmondeley, kde sa vo-
jaci venovali aj iným činnostiam. Autor spo-
mína Klemešovu účasť v reprezentácii ČSR 
vo futbale.  Opätovne ako v prípade udalostí 
rokov 1938 – 1939 sa na chvíľu odpútava od 
osudu Jaroslava Klemeša a krátkym exkur-
zom vysvetľuje čitateľovi priebeh špeciálne-
ho výcviku a význam Special Operation 
Executive. Taktiež tu nachádzame zoznam 
výcvikových stredísk, na mnohých totiž po-
čas vojny trénovali aj čs. parašutisti.  Pozor-
nosť je tiež venovaná špeciálnemu výcviku 
Čechoslovákov vybraných pre vrátenie sa na 
okupované územie Československa. Tiež je 
tu naznačená štruktúra velenia parašutistov, 
ich materiálne zabezpečenie, ale aj personál-
ne obsadenie II. oddelenia MNO, ktoré ich 
malo na starosti.  Nachádzame tu aj zoznam 
kritérií, ktoré museli členovia budúcich pa-
raskupín spĺňať a priebeh výcviku, ktorým 
sa zlepšovali. Znovu sa vraciame k príbehu 
Jaroslava Klemeša a k jeho parašutistickému 
výcviku.  Ten mal naozaj veľmi vysoké po-
žiadavky, na čo poukazuje aj samotný autor, 
ktorý podotýka, že napriek Klemešovmu 
športovému zápalu bol veľmi fyzicky,  ale aj 
psychicky náročný. Psychika bola veľmi 
skúšaná aj bez zlých správ z Protektorátu. 

Tie sa však Klemešovi nevyhli. Pri návšteve 
MNO v Londýne sa dozvedel informáciu 
o poprave svojho otca za činnosť v domá-
com odboji. Posledný list sa tu nachádza 
v prepísanej podobe spoločne s informácia-
mi, ktoré sa Klemešovi podarilo získať v po-
vojnovom období.

Následne sa autor venuje osudu Klemeša 
po presunutí na základňu v Taliansku, kde 
bol zadelený do paraskupiny Platinum-Pew-
ter, ktorej velil Jaromír Nechanský. Po vysa-
dení sa im podarilo nadviazať kontakt s od-
bojovou organizáciou Rada tří, ktorej opisu 
autor venuje tiež istý priestor. Nakoľko boli 
vysadení v poslednom štádiu vojny,  bola pa-
raskupina nútená sa presunúť s pôvodného 
pôsobiska do Prahy. Autor sa takisto venuje 
následným komplikáciám spojeným s presu-
nom, hľadaním nového pôsobiska,  ale aj 
zmenou šatníka.  Klemeš sa stal veľmi dôle-
žitou postavou Pražského povstania vďaka 
získavaniu správ cez svoju vysielačku. Autor 
sa taktiež venuje krátkemu životopisu velite-
ľa skupiny Nechanského, ale aj opisu obdo-
bia pred februárom 1948. Taktiež tu nachá-
dzame informácie o procesoch proti voja-
kom zo Západu a Klemešovu osobnú skúse-
nosť s neslávne známym ,,domčekom na 
Hradčanoch“. Taktiež sa venuje Klemešov-
mu pobytu v tábore nútených prác a stručné-
mu opisu osudov bývalého parašutistu počas 
komunistickej diktatúry a postupnej rehabi-
litácie, ktorá vyvrcholila po roku 1989. 

Martin Pösch

MAREK, Jindřich. MUŽI Z RINGWAY 
I.  ČESKOSLOVENŠTÍ PARAŠUTISTÉ VE 
VELKÉ BRITÁNII 1941-1945. Cheb : Svět 
Křídel, 2014, 287 s. ISBN 9788087567470.

Známy publicista Jindřich Marek, ktorý 
sa dlhodobo venuje problematike druhého 
československého odboja, vydal prvú časť 
dvojzväzkovej knihy o parašutistoch vycvi-
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čených  vo Veľkej Británii na letisku Rin-
gway. Nie je to čisto odborná vedecká pub-
likácia, ale skôr populárno-náučná,  ktorá 
poskytuje informácie širšiemu čitateľskému 
publiku. Kniha je zostavená z viacerých prí-
behov a predstavujú široké spektrum osu-
dov mužov, ktorí sa prihlásili k parašutistic-
kému výcviku. V prvom zväzku sa venuje 
parašutistom, ktorí buď ostali na Západe 
alebo boli vysadení na území bývalého Čes-
koslovenska. V druhom zväzku by sa mal 
zaoberať osudmi parašutistov vycvičených 
vo Veľkej Británii, ale presunutých do So-
vietskeho zväzu. V úvode knihy autor skú-
ma počiatok parašutizmu už počas 1. ČSR  
a záujem o sledovanie zoskokov na letec-
kých dňoch. Následne sa venuje parašutis-
tickému výcviku vo Veľkej Británii. Okrem 
citovaných dokumentov tu nachádzame 
spomienky pamätníkov na výcvik, ktoré sú 
často popretkávané rôznymi vtipnými prí-
hodami, ale aj tragickými udalosťami, akou 
bola napríklad smrť kpt. Šedu. Na záver au-
tor spomína osud odbojárov zo Západu, po 
nástupe komunistickej diktatúry vo februári 
1948, a taktiež ich postupné vylúčenie 
z utvárajúceho sa výsadkového vojska v po-
vojnovom období. Na letisku Ringway pod-
stúpilo parašutistický výcvik podstatne viac 
vojakov ako ich bolo možné reálne použiť 
v špeciálnych operáciách. Túto skutočnosť 
reflektuje aj autor pri výbere životopisných 
medailónov. Spoločným bodom je vždy 
účasť na výcviku v Ringway, a preto autor 
používa pramenný materiál  v podobe hod-
notení z tohto obdobia. Nasledujúce osudy 
parašutistov však boli vždy rozdielne.

V príbehoch nenachádzame len pozitív-
nu stránku odboja, ale tiež aj kapitoly veno-
vané zradcom, resp. konfidentom gestapa 
z radov parašutistov. Okrem známeho príbe-
hu Karla Čurdu, ktorý zradil v júni 1942 
a nepriamo spôsobil smrť parašutistov ukry-
tých v kostole sv. Cyrila a Metoda v Prahe na 
Resslovej ulici, tu nachádzame príbeh Vitěz-
slava Lepaříka. Tento veliteľ výsadku Gluci-

nium sa po zaistení gestapom rozhodol spo-
lupracovať. V prípade Čurdu a Lepaříka au-
tor poukazuje aj na tragédiu medziľudských 
vzťahov, keď kolaborujúci parašutisti spôso-
bili smrť mužov, ktorých poznali z výcviku 
vo Veľkej Británii a často sa s nimi priatelili.  
Mladosť parašutistov a ich túžbu po spolo-
čenskom živote autor v texte taktiež reflektu-
je, a ako príklad môžeme znovu použiť kapi-
tolu venovanú Lepaříkovi, kde sa spomína aj 
jeho vzťah s Francúzskou Francine André.

Vzťahy aj medzi samotnými parašutista-
mi po vojne boli často zložité, okrem pev-
ných priateľských pút sa prejavovali rovna-
ko silné antipatie, ktoré mnohokrát súviseli 
s vývinom vojnových operácií. Autor na ne 
poukazuje v kapitole o Břetislavovi Chrasti-
novi, kde rozdelenie skupiny v krátkom čase 
po výsadku a taktiež Chrastinova zložitá po-
vaha veľmi ovplyvnili jeho neskorší osud 
a vzájomné konflikty medzi účastníkmi pa-
ravýsadku Spelter  v povojnovom období.

Publikácia sa venuje, ako už bolo spome-
nuté, aj nevysadeným vojakom, ktorí prešli 
parašutistickým výcvikom. Kapitoly sú po-
väčšine venované vybraným jednotlivcom, 
i keď sa nevenujú životu skúmaného vojaka 
v plnej hĺbke. Výnimkou je kapitola venova-
ná vycvičeným parašutistom, ktorí boli nasa-
dení v čs. samostatnej obrnenej brigáde 
v bojoch pri Dunkerque. Napriek kvalitnému 
výcviku nevytvorili samostatnú špeciálnu 
jednotku, ale boli rozvrstvení v rámci celej 
brigády, čo autor dokladá aj menným zozna-
mom s uvedenými hodnosťami vojakov. 
V rámci tejto kapitoly sa autor venuje čin-
nosti obrnenej brigády, nielen jej členom s 
parašutistickým výcvikom. Preto v nej na-
chádzame údaje o národnostnom zložení,  
ako aj informácie o sile nemeckej posádky 
v Dunkerque,  taktiež údaje o smrti parašu-
tistov počas obliehania. Kapitola opisuje 
priebeh bojov a aj tragické úmrtia vojakov.

Skutočnosť, že parašutistický výcvik 
mohol absolvovať každý zdatný jedinec, 
nám autor dokumentuje na príbehu Jaromí-
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ra Picku, ktorý bol starší ako väčšina absol-
ventov a napriek tomu dosiahol jedno z naj-
lepších hodnotení z čs. vojakov. Autor sa 
venuje jeho mladosti a taktiež jeho činnosti 
v organizácii Sokol, ktorej vďačil za veľmi 
dobrú fyzickú kondíciu. Autor publikuje aj 
fotografie z Pickovej výcvikovej príručky 
Útok a obrana jednotlivce, na ktorej vidíme 
Picku ako figuranta. Taktiež tu poukazuje na 
politickú problematiku v rámci presunu pa-
rašutistov do ZSSR, nakoľko Pickovi, ako 
vyznávačovi ideálov I. ČSR,  nebolo umož-
nené odísť na východ, jednoducho nedostal 
vstupné víza do ZSSR.

Napriek titulu publikácie, ktorý odkazu-
je na parašutistický výcvik, autor sa neob-
medzuje len na obdobie druhej svetovej voj-
ny a odbojovej činnosti vojakov v nej. Dô-
kazom toho sú poznámky o osude jednotli-
vých parašutistov po februári 1948 a nástu-
pe komunistickej diktatúry. Tí, ktorí sa doži-
li konca vojny a nastúpili do povojnovej čs. 
armády, museli z nej postupne odísť, resp. 
utiecť za hranice alebo boli väznení. Aj tejto 
etape sa autor venuje v rámci životopisných 
kapitol jednotlivých parašutistov (Klemeš, 
bratia Bogatajovci etc.) a rovnako aj v rámci 
záveru, ktorý je venovaný spomienkam pa-
rašutistu Rudolfa Pernického.  Jindřich Ma-
rek okrem životopisných profilov uvádza 
v rámci kapitol a príloh, prepisy rôznych 
archívnych dokumentov, často ide  o hodno-
tenia samotných vojakov. Nájdeme tu však 
aj depeše vyslané rádiotelegrafistami z Pro-
tektorátu či zoznam padlých čs. parašutistov 
vycvičených vo Veľkej Británii.

Martin Pösch

MÜCKE, Pavel. RÁMCE PAMĚTI 
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY V ČESKÝCH 
ZEMÍCH: Vzpomínkové práce vojáků 
druhého čs. zahraničního odboje. Praha : 
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2013, 226 
s. ISBN 978-80-7285-173-7.

Pavel Mücke sa zaoberá problematikou 
spomienkových prác československých 
vojakov z obdobia druhej svetovej vojny. Za 
hlavné východisko pre tvorbu spomienko-
vej práce pokladá logicky denník, čomu sa 
aj venuje v prvej časti svojej knihy. Rozobe-
rá úlohu denníka na začiatku 20. storočia 
a o okrem iného uvádza aj významy slova 
denník vo vtedajších encyklopédiách. Po 
tomto úvode sa venuje čs. vojakom a ich ži-
votným príbehom. Nevenuje sa však, ako by 
sme mohli očakávať, príbehu nám známej 
postavy, ale vytvára osem fiktívnych príbe-
hov, ktoré reprezentujú  prevažnú väčšinu 
životných osudov čs. vojakov z obdobia 
druhej svetovej  vojny.  Neobmedzuje sa len 
na jeden front, ale zaoberá sa tematikou od-
boja v celej jeho šírke. Preto môžeme v jeho 
fiktívnych príbehoch nájsť vojakov zo Zá-
padu, z Východu, ale aj domácich odbojá-
rov. Nesústredil sa však len na obdobie voj-
ny, ale sleduje ich v komplexnosti životných 
osudov. Následne sa venuje opäť denníkom, 
no tentokrát ide o analýzu denníkov  reál-
nych osôb, ktoré sa nachádzali na rôznych 
miestach počas konfliktu. Napriek tomu na-
chádza spoločné kľúčové body, medzi ktoré 
radí napríklad odchod z Protektorátu, ale 
tiež retrospektívne spomínanie spred doby 
vedenia denníka. Autor sa okrem rozboru 
obsahu denníkov, venuje aj otázke ohľadom 
vydávania denníkov. Pokladá si otázku: 
,,Prečo bol vydaný práve tento, keď ich boli 
napísané stovky?“ Zároveň si odpovedá 
tým, že vydané denníky spĺňajú určité štan-
dardy, akým je napríklad viera vo víťazstvo. 
Taktiež určujúcim faktorom je postavenie 
autora v odboji. Ďalším impulzom môže byť 
aj pieta ak pisateľ padol v boji. Tu môžeme 
ako príklad uviesť denník letca Stanislava 
Fejfara. Autor pripisuje veľký význam den-
níkom pri tvorbe memoárov. V tejto časti 
knihy dáva pomerne veľký priestor Fran-
tiškovi Fajtlovi, ktorého diela nás budú 
sprevádzať celou knihou. Autor rozdeľuje 
tvorcov denníkov  medzi tzv. ,,veľkých 
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a malých“ svedkov. Zároveň však poukazu-
je na veľmi tenkú hranicu medzi týmito 
dvomi kategóriami, pričom si pomáha 
okrem iného aj životom generála Františka 
Moravca, ktorého, bezpochyby,  môžeme 
počas druhej svetovej vojny pokladať za vý-
znamného aktéra, avšak v čase písania spo-
mienok bol vtedajším režimom postupne 
vytlačený na nižšiu úroveň. Zároveň sa ve-
nuje úlohe vonkajších vplyvov na tvorbu 
pamätí. Medzi ne radí aj tlak priateľov, po-
prípade bádateľov, ktorí môžu inšpirovať 
pamätníka na zachytenie udalostí. Autor aj 
uvádza, ktoré diela boli takto inšpirované 
a podotýka, že nemusí ísť len o písomnú 
formu, ale môže prebiehať aj v podobe roz-
hovoru nahraného na kameru alebo magne-
tofón. Špecifickou formou spomínania sú 
diela krásnej literatúry. Autor sa tu venuje 
rozboru diel, ktoré boli napísané vojnovými 
veteránmi opisujúcimi každodennosť medzi 
vojakmi, no niekedy aj ich intímny život 
a vzťahy k ženám. Okrem románov vznikali 
aj poviedky a dokonca aj poézia. Spomien-
ky na svoj pohnutý vojnový osud prebásnil 
František Polák. Samostatnú kapitolu pred-
stavujú príbehy čs. vojakov a ich použitie 
v rámci masovokomunikačných prostried-
kov. Autor sa venuje použitiu médií počas 
vojny na stránkach napr. exilovej tlače alebo 
rádiových vysielaní, kde okrem politikov 
dostávali priestor aj vojaci. Zaoberá sa  aj 
využitím nemeckej propagandy počas voj-
ny, keď sa nacisti snažili využiť spomienky 
získaných zajatcov na situáciu v odboji na 
jeho kompromitovanie.  V rámci využitia 
filmu ako nosiča vojnových spomienok sa 
autor venuje priamemu rozboru niektorých 
významných vojnových filmov. Podotýka, 
že veľmi závisí od obdobia, kedy bol film 
natočený, nakoľko sa v ňom odzrkadľujú 
československé reálie 20. storočia. Samo-
zrejme,  neopomína ani prelomový film 
Atentát od Jiřiho Sequensa, ktorý bol prvým 
filmom, takmer výhradne sa venujúci prob-
lematike západného odboja. Zmenu v tejto 

tvorbe prináša august 1968 a následný ná-
stup normalizácie. Venuje sa aj nedávno na-
točeným dielam, keďže spomína aj film 
Tmavomodrý svět.

Samostatnú kapitolu autor venuje spo-
mienkam a rozhovorom s pamätníkmi a vy-
užívaniu metódy oral history. Zároveň autor 
spomína, že pri tvorbe tejto práce pracoval 
s oral history len veľmi okrajovo a uvádza 
aj svoje poznatky z tohto výskumu. 

V kapitole o kolektívnej pamäti sa autor 
venuje veteránskym organizáciám a ich 
vzniku. Vývoj sleduje už od čias Ra-
kúsko-Uhorska, cez obdobie prvej republi-
ky až po ich činnosť po druhej svetovej voj-
ne. Všíma si ich prepojenie so štátnou mo-
cou, ktorej občas organizácie ustupovali aj 
na úkor práv veteránov. Ako príklad uvádza 
50. roky dvadsiateho storočia, keď boli pre-
nasledovaní aj  samotní členovia.V závere 
knihy sa autor venuje spomienkovým prá-
cam ako súčastiam písania dejín, kde nachá-
dzame vyjadrenia rôznych historikov k me-
moárovej literatúre. Hodnotenia sa pohybu-
jú po celom spektre, od kladných cez pouká-
zanie na nedostatky až po úplné zavrhnutie. 
Samozrejme,  záleží aj na kvalite samotných 
spomienok. Celkovo je táto práca popretká-
vaná citáciami skúmanej problematiky, či 
už ide o rozbor denníkov, memoárov alebo 
krásnej literatúry. Zároveň veľký prehľad 
literatúry môže pomôcť bádateľom pri skú-
maní problematiky druhej svetovej vojny 
a československého odboja.

Martin Pösch

CHIVERS, C. J. KALAŠNIKOV. AK – 
47 PROTI SVĚTU.  Praha : Argo/Dokořán, 
2013, 488 s., prehľad o typových radoch 
útočných pušiek M-16 v roku 2010, fotogra-
fie a nákresy v texte, prehľad skratiek a naj-
dôležitejších inštitúcií, poznámky, menný 
register. ISBN 978-80-257-1006-7 (Argo), 
ISBN 978-80-7263-553-4 (Dokořán).
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Autor je americký novinár, nositeľ Pu-
litzerovej ceny. Slúžil v americkej armáde, 
zúčastnil sa v prvej vojne v Arabskom záli-
ve (operácia Púštna búrka). Neskôr pôsobil 
ako novinár v krízových oblastiach v Afga-
nistane, na Blízkom východe a v Čečensku. 
Vo svojej rozsiahlej knihe opisuje históriu 
automatických zbraní od Maximovho guľo-
metu až po vznik Kalašnikovovho automatu 
AK - 47, najrozšírenejšej pechotnej pušky 
na svete. Túto slávnu zbraň vyvinul soviet-
sky konštruktér a zlepšovateľ Kalašnikov 
(v knihe sú podrobnejšie informácie aj 
o ňom a jeho rodine) v roku 1947, pričom 
vychádzal z prototypu nemeckej automatic-
kej pechotnej zbrane. Kalašnikovov sa-
mopal sa v priebehu vietnamskej vojny 
v 60. rokoch 20. storočia ukázal ako lepší, 
než bola americká automatická zbraň M-16.

Postupne sa „kalašnikov“ rozšíril do rôz-
nych svetových armád, začali ho používať aj 
policajné jednotky a paravojenské skupiny, 
teroristi aj zločinci. Autor uvádza, že nikto 
nemá detailný prehľad o vyrobenom počte 
tejto zbrane, ale nepochybne sa jej vyrobili 
desiatky miliónov kusov. Chivers pri práci na 
svojej knihe, ktorá vyšla v angličtine v roku 
2010, využil archívne pramene, dokumenty, 
reportáže z bojísk aj rozhovory s Kalašniko-
vom, s účastníkmi konfliktov aj s ľuďmi, kto-
rí zranenia touto zbraňou prežili.

Autor rozdelil svoju prácu do troch kapi-
tol: Počiatky (s. 33-150), Zrod a šírenie (s. 
151-272) a Čo nasledovalo – dôsledky glo-
bálneho rozšírenia samopalu AK - 47 (s. 273-
430). Už krátko po víťazstve nad hitlerov-
ským Nemeckom v roku 1945 Hlavný de-
lostrelecký úrad Červenej armády v súťaži 
o nový druh pechotnej zbrane vybral ako ví-
ťazný návrh prototyp  konštrukcie dvadsať-
deväťročného rotmajstra a bývalého veliteľa 
tanku Michaila Timofejeviča Kalašnikova 
pod značkou AK - 47. Dvojčíslie znamenalo 
rok 1947, keď technické oddelenie v tajnom 
zbrojnom komplexe Kovrov, východne od 
Moskvy, dokončilo východiskové prototypy 

automatu a čoskoro sa už v Iževsku na Urale 
začali budovať výrobné linky, kde sa nová 
zbraň vyrábala vo veľkých sériách. V závode 
č. 74 strojárenského kombinátu v Iževsku sa 
v čase, keď sovietski konštruktéri úspešne 
vyskúšali prototyp svojej prvej atómovej 
bomby RDS-1 v Semipalatinsku, sa najprv 
doladila konštrukcia tejto veľmi neobyčajnej 
pušky – budúceho kalašnikova. Nová zbraň 
sa skladala z jednoduchých, nevyhladených 
súčastí, bola kratšia než pechotné pušky, kto-
ré nahradila, ale dlhšia než staršie ľahké au-
tomaty. Muníciu pre novú zbraň tvorili stred-
ne výkonné náboje. Nová zbraň umožňovala 
viesť nepretržitú automatickú paľbu, ale dalo 
sa z nej strieľať aj jednotlivými ranami. 
Nový automat mal aj ďalšie prednosti: malý 
spätný ráz, bol spoľahlivý a nezlyhával, ani 
keď sa do neho dostala bahnitá voda a pie-
sok. Jeho konštrukcia bola taká jednoduchá, 
že základy zaobchádzania s ním zvládol kaž-
dý v priebehu niekoľkých minút. Rozloženie 
a zloženie (rozborka a zborka) zbrane trvalo 
necelých 30 sekúnd aj  začiatočníkom. Keď-
že sa všetky tajné služby vtedy zameriavali 
predovšetkým na sovietsky jadrový program, 
vývoj a výroba kalašnikova, ktorá sa rýchlo 
rozšírila aj do ďalších krajín vtedajšieho vý-
chodného bloku, im celkom unikla.

Chiversova kniha informuje o ceste, ktorá 
viedla od strojnej pušky Richarda J. Gatlin-
ga z roku 1862, ktorá bola prvou dostatočne 
rýchlou rýchlopalnou zbraňou a stala sa pred-
chodkyňou ďalších typov až po AK-47 a ďal-
šie typy automatických pušiek. Kniha pokrý-
va dlhé obdobie a prináša veľké množstvo 
informácií, ale ako autor upozorňuje, ani jeho 
rozsiahle dielo nepodáva úplné dejiny týchto 
zbraní, len základnú orientáciu. Vývoj auto-
matov a ich rozšírenie spája aj s politickými 
a historickými súvislosťami a zaujímavými 
detailmi z dávnejších aj nedávnych konflik-
tov v rôznych oblastiach sveta (napríklad aj 
z maďarského povstania v roku 1956).

Ferdinand Vrábel
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KRONIKA

DRUHÝ ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ LEGIONÁRSKEJ KONFERENCIE 
V PRAHE 29. – 30. NOVEMBRA 2014

Medzi československými legionármi bolo viacero takých príslušníkov, ktorí sa venova-
li aj histórii československého zahraničného vojska. Písali si už počas vojnových rokov 
záznamy, denníky, prehľady o činnosti vlastnej jednotky a tiež o svojom pôsobení, odklada-
li si noviny, dokumenty, fotografie a neskôr napísali a aj tlačou vydali svoje spomienky 
alebo sa venovali písaniu dejín légií na profesionálnej úrovni. Medzi ruskými legionármi to 
boli napríklad František Šteidler, Jaroslav Papoušek, Josef Kudela, Mikuláš Gacek, Janko 
Jesenský a mnohí ďalší, a svojich historikov mali aj francúzski a talianski legionári.

Na tradíciu legionárskych historikov sa rozhodla nadviazať aj Československá obec legi-
onárska (ČsOL), ktorá sa v rámci projektu Legie 100 venuje aj dejinám légií. Hlavne záslu-
hou veľmi aktívnej jednoty ČsOL v Mladej Boleslavi sa už v roku 2013 uskutočnil v Prahe 
prvý ročník medzinárodnej legionárskej konferencie,1 a v dňoch 29. – 30. novembra 2014 
druhý ročník tohto významného podujatia. Konferencia sa uskutočnila v Nostickom paláci 
Ministerstva kultúry Českej republiky pod záštitou ministra kultúry Daniela Hermana.

Na rokovaní konferencie odzneli prednášky historikov z Ruska, Srbska, Francúzska, 
Talianska, Českej republiky a Slovenska. Referáty priniesli nové poznatky k dejinám prvej 
svetovej vojny, dejinám légií a občianskej vojny v Rusku, ako aj k účasti legionárov na 
budovaní čs. ozbrojených síl v rokoch 1918 – 1919 a ich podiele na odboji proti nacistickej 
okupácii.

Zatiaľ čo A. Soubigou z Univerzity na Sorbonne sa venoval francúzskym légiám, L. 
Ferranti z talianskeho ministerstva verejného vyučovania priblížil dejiny talianskych légií 
v Umbrii a N. Hornjak vzťahy medzi Srbmi a Čechmi a Slovákmi v rokoch 1914 – 1918. 
Viaceré príspevky sa zamerali na detailné otázky, napríklad podielu sokolov na légiách (T. 
Kykal), účasti Čechov a Slovákov v srbskom vojsku (E. Stehlík), príbehu roty Nazdar (P. 
Hoffman) alebo čs. odboju vo Veľkej Británii (T. Jakl). O Slovákoch v rote Nazdar referoval 
M. Bilský a o Výchovnom tábore pre Slovákov v Irkutsku F. Vrábel. Zaujímavé boli aj 
príspevky Pavla Lesáka z Paríža o spolupráci združenia čs. dobrovoľníkov a ČsOL vo Fran-
cúzsku a D. Martínkovej o čs. organizáciách v Rusku a ich podiele na formovaní Českej 
družiny, zárodku budúcej Ruskej légie. Jaroslav Karas referoval o účasti 2. jazdeckého 
pluku „Sibírskeho“ v bojoch s partizánmi na Sibíri.

Veľkým prínosom boli referáty ruských účastníkov konferencie, ktorí po novom pribli-
žujú dejiny našich legionárov v Rusku na základe ruských dokumentov. Nikolaj I. Dmitri-
jev priblížil pôsobenie légií v oblasti Uralu, Svetlana N. Ovodová referovala o muzeálnych 
expozíciách týkajúcich sa légií v Omsku, Nikolaj A. Kopylov o byrokratických prekážkach 
dopĺňania čs. vojsk z radov vojnových zajatcov českej a slovenskej národnosti v Rusku 
a Alexander V. Jemeľjanov o Jekaterinburgu v diele legionára – maliara J. Vlčeka.

1 Výstup z nej pozri v zborníku Sborník příspěvků z konference Československé obce legionářské. 
Konference Československé legie v boji za samostatný stát a jejich odkaz v 21. století, Praha : ČsOL, 
2013.
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Nové poznatky obsahoval aj referát Aleksandra M. Kručinina z Jekaterinburgu, ktorý sa 
zaoberal príbehom 28. pešieho pluku z Prahy, pričom vyťažil údaje z ruských archívov. 
Podľa ruských dokumentov prebehlo do ruského zajatia 762 vojakov a 8 dôstojníkov, do-
vedna 770 príslušníkov tohto útvaru, ktorý mal vtedy približne 1 500 – 1 600 príslušníkov, 
čiže približne polovica.2 Udalosť sa stala pri Stebníckej Hute severne od Bardejova 3. aprí-
la 1915, pričom časť zajatých vojakov bola ranená a Rusi mali len minimálne straty.

Niekoľko referátov sa zaoberalo aj účasťou legionárov v odboji (M. Poláková, J. Klůc, 
M. Ludvíková) a ich osudmi po februári 1948 (P. Tomek). Súčasťou konferencie bola aj ex-
kurzia na pražský Olšanský cintorín, kde si prítomní prezreli pomníky a hroby čs. legionárov 
a poklonili sa ich pamiatke. Konferencia, z ktorej ČsOL vydá zborník príspevkov, tak ob-
siahla širokú škálu problematiky spojenej s čs. légiami, pričom vo viacerých referátoch za-
zneli zaujímavé nové informácie. Tretí ročník konferencie plánuje ČsOL na záver roka 2015.

Ferdinand Vrábel

2 Podrobnejšie pozri KRUČININ, Aleksandr Michajlovič. Očerki istorii Orovajskogo polka (1811 
– 1920). Jekaterinburg : UMC-UPI, 2000; FUČÍK, Josef. Osmadvacátníci – spor o českého vojáka 1. 
světové války. Praha : Mladá fronta, 2006.
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U P O Z O R N E N I E  R E D A K C I E

V záujme plynulého priebehu redakčných prác Vás prosíme o dodržiavanie určitých zásad pri písaní 
rukopisov.

Spôsob odovzdávania rukopisov
Príspevky do Vojenskej histórie odovzdávajte, resp. posielajte zásadne v textových editoroch Word, v iných len 
na základe dohovoru. Poznámky je potrebné vkladať pomocou programu WORD na vkladanie poznámok/
odkazov pod čiarou – nie písať ich mechanicky vzadu za textom štúdie. K štúdii je potrebné pripojiť resumé 
v rozsahu cca jednej strany a osobné údaje o autorovi: rodné číslo, adresu, číslo účtu, telefonický a emailový 
kontakt.

Rozsah príspevkov
Rozsah štúdií, vrátane poznámkového aparátu, by nemal presiahnuť 40 strán. Recenzie môžu byť v rozsahu 
do 15 strán, anotácie maximálne do 3 strán. Počet strán sa počíta podľa počtu znakov (1 800 znakov na 
stranu).

Vzhľadom na platnosť STN ISO 690 (01 0197) – Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma 
a štruktúra, máj 2012, je potrebné pri citáciách rešpektovať jej zásady (sú zjednotené s používaním citácií 
v iných časopisoch, ktoré sa pridržiavajú aj medzinárodného citovania). Za správnosť citovania (obsahovú 
i formálnu) zodpovedá autor príspevku, redakcia nebude do citácií zasahovať. Na uľahčenie citovania 
uvádzame niektoré vzory:

1 VÁROŠ, Milan. Posledný let generála Štefánika. Bratislava : International, 1994, s. 56. ISBN 80-215-0149-9.
2 PEJSKAR, Jožka (ed.). Poslední pocta : Památník na zemřelé československé exulanty v letech 1948 – 1981.
B. m. : Konfrontace, 1986, sv. 2., s. 118-121. ISBN 3 8577 01 203.
(v prameni neuvedené miesto vydania: bez miesta; podobne aj pri neuvedenom vydavateľstve: b. v., roku: b. r.)
3 ŠPIRKO, Dušan – LUPTÁK, Miroslav. Obrana bratislavského predmostia vo francúzsko-rakúskej vojne 
roku 1809. In Vojenská história, 2002, roč. 6, č. 1, s. 9-10. ISSN 1335-3314.
(pri cudzojazyčných zdrojoch uvádzať v príslušnom jazyku, napr. anglický zdroj: In Army History, 2003, 
vol. 59, no. 1, p. 13-15.)
4 DEIGHTON, Leon. Blitzkrieg : Od Hitlerova nástupu po pád Dunkerque. Prel. Kárník, Zdeněk. Praha : 
Argo, 1994, s. 85. ISBN 80-85794-08-X.
5 PEJSKAR, ref. 2, s. 97.

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

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

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

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

- pri odkaze na archívny prameň je potrebné uvádzať skratky: f. (nie fond)
 šk. (ako škatuľa, nie krabica)
 č. j. (s medzerou)
 VHA Bratislava, f; pozri tiež PEJS, O…
 Tamže, s. 8. (nie tamtiež)

-  najfrekventovanejšie skratky archívov: SNA Bratislava, VÚA-VHA Praha, VHA Bratislava, NA 
Praha, AM SNP B. Bystrica,

Čísla poznámok v texte uvádzať indexovo: 4 nie: 4) 4/

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.
Pri anotáciách a recenziách je potrebné uvádzať ISBN
Redakčná rada si vyhradzuje právo na základe vyžiadaných odborných posudkov rozhodnúť o uverejnení, 
prípadne vrátení príspevku. Nevyžiadané rukopisy sa nevracajú.
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