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V minulosti ľudskej spoločnosti mali symboly a symbolika významnú úlohu. Mimoriad-
né a špecifické poslanie mali symboly a symbolika v armáde, a to najmä v spôsobe ich 
používania, v ktorom sa vyjadrovala určitá hierarchia zásluhovosti, odbornosti, no hlavne 
postavenie, rozlíšenie a  identifikácia jednotlivcov, vojenských jednotiek vo vojenských 
štruktúrach či vojenskej organizácii.

Vojenská symbolika bola síce už v minulosti predmetom záujmu niektorých sloven-
ských a českých historikov a odborníkov avšak predmetom vedeckého poznania z pohľa-
du heraldiky, faleristiky a vexilológie sa komplexne doposiaľ na Slovensku nikto nezaobe-
ral. Súčasťou československej vojenskej symboliky bola aj slovenská vojenská symbolika, 
ktorá má aj svoj špecifický národný obsah.

Keďže problematikou československej a slovenskej vojenskej symboliky sa doposiaľ 
nikto komplexne nezaoberal, považovali sme za dôležité riešiť otázky československej 
a slovenskej vojenskej symboliky v predkladanej monografii. Zachytávame v nej historic-
ký časový úsek, ktorého základnými dejinnými medzníkmi sú – vypuknutie prvej svetovej 
vojny v roku 1914 a ukončenie druhej svetovej vojny v roku 1945.

Hlavným cieľom monografie bolo objasnenie vzniku a  vývoja vojenskej symboliky, 
čiže podrobné zmapovanie a  analýza procesov formovania symbolov a  ich postupné 
pretváranie v jednotlivých historických obdobiach. Išlo o obdobia, ktoré boli v dejinách 
slovenského a českého národa nerozlučne spojené s ich národnooslobodzovacím bojom 
a bojom za slobodu a demokraciu.

Pri výskume a zhromažďovaní materiálov sme sa vzhľadom na veľkú rôznorodosť a ši-
rokú rozmanitosť sústredili predovšetkým na názvoslovie a  slovnú terminológiu. Preto 
bolo veľmi dôležité jej rozčlenenie a  rozdelenie do jednotlivých skupín. Pri hodnotení 
a klasifikácii, pomenovaniach, názvoch a rozčlenení do skupín sme vychádzali zo spoloč-
ných znakov, prvkov a znamení, ktoré sú predmetom skúmania heraldiky, faleristiky a ve-
xilológie.

Vymedziť základné typy, respektíve druhy symboliky nám umožnila aj ich určitá nad-
väznosť, príbuznosť pri tvorbe a pri používaní rôznych ďalších symbolov. V tomto prípade, 
teda vo vojenskej symbolike išlo prvorado o vojenské hodnosti, dištinkcie, druhy vojsk, 
zbraní a služieb, označenie funkčného zaradenia, rukávové znaky, odznaky, vojenské zá-
stavy či vojenské vyznamenania. Na základe použitia uvedených metód sme rozdelili vo-
jenské symboly do skupín; prvú skupinu tvorili zástavy a znaky; druhú vojenské rovnošaty 
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a označenia a tretiu skupinu predstavovali vojenské vyznamenania.
V  predloženej monografiisa komplexne rieši československá a  slovenská vojenská 

symboliká, ktorá prináša zásadné teoretické, ale i praktické východiská výskumu symbo-
liky z pohľadu heraldiky, faleristiky a vexilológie. Zároveň definuje problémy, ktoré neboli 
doposiaľ riešené a dokonca ani neboli takto posudzované.

Predložená monografia predstavuje zásadný príspevok pre ďalšie poznanie počet-
ných vojenských symbolov československej a slovenskej vojenskej symboliky.
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ÚVOD

ÚVOD

Ľudskú spoločnosť od jej zrodu až po dnešnú dobu sprevádzajú rozmanité symboly. Spra-
vidla išlo o symboly grafického či výtvarného charakteru a  ich význam spočíval v  tom, 
aby sa ich prostredníctvom identifikovali alebo odlišovali jedinci, korporácie, rády, cechy, 
spolky a iné rôzne združenia či spoločenské celky a postupne aj vyššie pospolitosti, ako 
napríklad národy a štáty. Osobitné a veľmi významné postavenie v tomto smere mala vo-
jenská symbolika.

Vojenská symbolika sa pri tvorbe a rozvíjaní opierala najmä o všeobecné pravidlá po-
mocných vied historických, najmä heraldiky, faleristiky a vexilológie. Zároveň však vojen-
ská symbolika v širšej miere predstavovala aj osobitú a zvláštnu časť symboliky s vlast-
nými špecifickými zásadami a pravidlami. Osobité a významné jej postavenie vyplývalo 
z toho, že jej pôvodná funkcia spočívala v praktickej vojenskej účelnosti.

Vojenská symbolika sa spočiatku vyvíjala živelne, ale postupne sa v jej tvorbe začal 
uplatňovať odborný prístup, ktorého výsledkom boli symboly zodpovedajúce a rešpektu-
júce určité zásady a pravidlá. To znamená, že forma, ale najmä obsah vznikajúcich vojen-
ských symbolov, a to vojenských zástav a znakov, vojenských rovnošiat, respektíve unifo-
riem a označení, ako aj vyznamenaní, boli spočiatku pomerne málo prepracované a nie 
vždy vyjadrovali a prezentovali aj moderné prvky a momenty doby.

Pri vzniku a tvorbe, ako aj rozvíjaní vojenskej symboliky mali svoje miesto už spomí-
nané tri pomocné vedy historické, čiže heraldika, faleristika a vexilológia. Len stručne je 
potrebné spomenúť, že heraldika1 sa zaoberá štúdiom súhrnu pravidiel a zvykov, podľa 
ktorých znaky tvoríme, popisujeme, určujeme a kreslíme. Faleristika2 sa zapodieva vidi-
teľne nositeľné vyznamenaniami, to znamená radmi, dekoráciami – krížmi, medailami 
a odznakmi, ktoré sa udeľujú za zásluhy akéhokoľvek druhu. Predmetom vexilológie3 je 
skúmanie, tvorba a popis zástav, vlajok, štandard a práporov, ich história vývoja, symbo-
lika a vzájomná odlišnosť. Tieto tri vedné disciplíny sa navzájom musia komplementárne 
dopĺňať, pretože pri riešení výskumu v oblasti vojenských symbolov – hodnostných ozna-
čení (dištinkcií), označovania druhov vojsk, zbraní a služieb, odznakov funkčného zarade-
nia, ako aj ďalších prvkov, heraldika mala a má veľmi úzky vzťah k faleristike. Pri výskume 

1 VRTEĽ, Ladislav. Heraldická terminológia.  Bratislava : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2009, 
s. 14, 15, 16, 22, 24. ISBN 978-80-970196-0-0.

2 GRAUS, Igor. Vznik a vývoj vyznamenaní. Minulosť oceňovania zásluh. In História. Revue o dejinách spo-
ločnosti, roč. 10, č. 5-6, 2010, s. 2-3. ISSN 1335-8316.

3 VRTEĽ, L. Symboly vo vetre vejúce. In  Historická revue, roč. III, 1993, č. 1,  s. 25. ISSN 1335-6550.
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vojenských vyznamenaní – radov vojenského charakteru a dekorácií, pri ich odbornom 
opisovaní sme uplatňovali mnohé pravidlá a zásady heraldiky. Heraldika je aj najbližšou 
príbuznou vedou vexilológie. Pri vexilologickom opisovaní sme používali niektoré heral-
dické pravidlá a taktiež sme využívali heraldický aj vexilologický pojmový aparát.

Výsledky výskumu československej vojenskej symboliky a v tomto kontexte aj sloven-
skej vojenskej symboliky neboli uspokojivo odborne komplexne spracované.  Výskum  vo-
jenskej symboliky z pohľadu heraldiky, faleristiky a vexilológie na Slovensku nebol doteraz 
dostatočne komplexne riešený. Preto z hľadiska geografického a historického, ako aj vo-
jensko-historického sme sa vo výskume zamerali na riešenie československej a slovenskej 
vojenskej symboliky, ktoré organicky spoločne vznikali, rozvíjali sa vo významných histo-
rických obdobiach. Išlo najmä o obdobie vzniku a činnosť československých légií v rokoch 
1914 – 1920, etapu vzniku a výstavby československej brannej moci v rokoch 1918 – 1939, 
formovanie a činnosť československých zahraničných jednotiek v rokoch druhej svetovej 
vojny a konštituovanie sa domáceho vojska – 1. československej armády na Slovensku 
v rokoch 1944 – 1945, ako aj sformovanie, vývoj a bojová činnosť brannej moci Slovenskej 
republiky v rokoch 1939 – 1945.

Na základe vyššie uvedeného sme sa v  monografii sústredili prvorado na riešenie 
problematiky zameranej na československú a slovenskú vojenskú symboliku, ktorú sme 
sa snažili odborne podať a komplexne spracovať za určitý časový úsek. Tento bol vyme-
dzený základnými významnými dejinnými medzníkmi – vypuknutím prvej svetovej vojny 
v roku 1914 a ukončením druhej svetovej vojny v roku 1945.

V monografii nám nešlo o riešenie genézy vzniku a vývoja československej a sloven-
skej štátnej symboliky, ale hlavné úsilie  bolo sústredené na poznanie vojenskej symboliky 
vymedzenej rokmi 1914 – 1945. Štátna symbolika, respektíve jej jednotlivé prvky boli sú-
časťou rôznych symbolov vojenskej symboliky. Mala svoje dominantné postavenie, resp. 
umiestnenie na vojenských symboloch. V rámci poznávania a odborného riešenia jednot-
livých druhov vojenskej symboliky z pohľadu realizácie cieľa sme sa detailnejšie štátnou 
symbolikou nezaoberali. 

Pre komplexnejšie riešenie výskumu, lepšiu názornú retrospektívu vzniku a  vývoja 
symbolov, ako aj logickejšie pochopenie súvislostí problematiky vojenskej symboliky v ro-
koch 1914 – 1945, sme tento historický časový úsek rozčlenili na jednotlivé obdobia, ktoré 
boli neoddeliteľne spojené s národnooslobodzovacím bojom a bojom za slobodu čes-
kého a slovenského národa. Išlo o nasledujúce obdobia: prvé obdobie 1914 – 1920, čiže 
formovanie a bojová činnosť československých légií; druhé obdobie 1918 – 1939, teda 
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vznik Československa a výstavba spoločného štátu Čechov a Slovákov v medzivojnovom 
období a tretie obdobie 1939 – 1945, v ktorom ide o vznik a bojovú činnosť českosloven-
ských zahraničných jednotiek v Poľsku a vo Francúzsku, vo Veľkej Británii, v severnej Afrike 
a na Strednom východe, v ZSSR v rokoch 1939 – 1945 a pôsobenie domáceho vojska – 1. 
československej armády na Slovensku v rokoch 1944 – 1945, ako aj sformovanie, vývoj 
a bojovú činnosť brannej moci Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945.

V monografii je objasnená aj historická retrospektíva vzniku a vývoja československej 
a slovenskej vojenskej symboliky, ktoré vždy spolu úzko súviseli a navzájom sa dopĺňali. 
Ide vlastne o prvú prácu na Slovensku, ktorá komplexne spracováva významnú a dnes aj 
vysoko aktuálnu tému československej a slovenskej vojenskej symboliky v rokoch 1914 
– 1945 z pohľadu heraldiky, faleristiky a vexilológie. Pri takto vymedzenej téme predkla-
danej monografie nám išlo o riešenie problémov československej a slovenskej vojenskej 
symboliky. Samotný výskum ukázal, aké je široká a  rozmanitá  problematiky vojenskej 
symboliky v rámci širokého spektra vojenskej symboliky.

Na základe uvedeného poznania a zo skúseností z vedeckého výskumu historických 
období sa ukazuje, aby sa ďalej pokračovalo vo výskumnej činnosti vojenskej symboliky 
v  nasledujúcich historických obdobiach. Pôjde o  československú a  slovenskú vojenskú 
symboliku v rokoch 1945 – 1992 a následne po roku 1993 o vojenskú symboliku Sloven-
skej republiky.

V monografii uvádzame jednotlivé druhy vojenskej symboliky, a to vojenské (bojové) 
zástavy, vojenské rovnošaty, uniformy, znaky, odznaky a vyznamenania, ale aj iné sym-
boly. Išlo nám aj o to, aby popri odbornom popise uvedených symbolov bol vlastný text 
vhodným spôsobom doplnený príslušnými ilustráciami a obrázkami.
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1. METODOLOGICKÉ A TERMINOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ VÝSKUMU  
VOJENSKEJ SYMBOLIKY

1.1. DEFINOVANIE ZÁKLADNÝCH OTÁZOK  
  A STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY

V máloktorej oblasti spoločenského života mali symboly a symbolika taký význam ako vo 
vojenských štruktúrach, čiže vo všeobecnosti v ozbrojených silách, najmä armáde.4 Vojen-
ská symbolika prostredníctvom symbolov mala najmä hlavnú rozlišovaciu (dištinktívnu) 
funkciu, predstavovala a odzrkadľovala hierarchiu, zásluhy, postavenie, úlohy a právomoci 
jedincov i celkov, ktoré boli spojené s hrdosťou, oceňovaním, príslušnosťou k jednotke či 
druhu vojska.

Problematika československej a slovenskej vojenskej symboliky bola už v minulosti 
predmetom záujmu celého radu slovenských a českých historikov, odborníkov na uvede-
nú oblasť, ale i laickej verejnosti. Výsledky prezentovali vo svojich prácach, ako aj v množ-
stve štúdií, príspevkov a článkov publikovaných v rôznych médiách. Práce zverejňované 
na medzinárodnej, celoštátnej, rezortnej a regionálnej úrovni sa spravidla obmedzovali 
len na históriu a chronológiu vzniku a vývoja vojenskej symboliky, na evidenčný prehľad 
a popis jednotlivých symbolov, ako aj na grafické spracovanie a znázorňovanie. Výskum 
československej a slovenskej vojenskej symboliky v jednotlivých historických obdobiach 
od roku 1914 do roku 1945, nebol však doposiaľ uspokojivo odborne komplexne spraco-
vaný. Navyše treba zdôrazniť, že takýmto komplexným prístupom vo výskume a prezen-
táciou výsledkov v oblasti vojenskej symboliky na Slovensku z obdobia rokov 1939 – 1945 
sa z pohľadu heraldiky, faleristiky a vexilológie doteraz nikto nezaoberal.

Východiskom pre definovanie základného problému riešeného v  práci bolo zhod-
notenie dosiahnutého stavu vojenskej symboliky na danom stupni vývoja. Išlo nám teda 
o posúdenie, hodnotenie a analýzu informácií získaných z  rozboru na zhromaždeného 
materiálu a posúdenie stavu riešenia uvedeného problému najmä v jednotlivých prácach, 
štúdiách, či v inej literatúre, poprípade v publikovaných článkoch v domácej i zahraničnej 
literatúre.

Z odborného hľadiska sme sa pokúsili definovať československú a slovenskú vojenskú 
symboliku z rokov 1914 – 1945. Predstavovala základný problém výskumu, ktorý sa tý-

4 PURDEK, Imrich – ZELIZŇAK, Peter a kol. Vojenská symbolika Slovenskej republiky. Bratislava : Magnet Press 
Slovakia, 2006, s. 16. ISBN 80-89169-09-0.
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kal jednotlivých druhov vojenskej symboliky. V širšom chápaní boli objektom uvedeného 
procesu poznávania zástavy a znaky, vojenské uniformy (rovnošaty) a označenia ako aj vy-
znamenania. V užšom chápaní, čiže taktiež v procese poznávania základného problému, 
išlo o ďalšiu vojenskú symboliku v podobe množstva rôznych znakov, symbolov, znamení, 
figúr, ako i o iné drobné, ale dôležité prvky. Tieto podľa určitých predpísaných pravidiel 
alebo len voľne poskladaných znakov, symbolov, znamení, prvkov či figúr vytvárali ďal-
šie druhy vojenskej symboliky, ktoré vlastne dotvárali alebo vytvárali symboliku v širšom 
chápaní. Boli to symboly označenia vojenských hodností, dištinkcií, označenia funkčného 
zaradenia, označenia druhov zbraní, vojsk a služieb, rukávové znaky, odznaky a celý rad 
ďalších doplňujúcich znakov.

Do okruhu definovania základných otázok československej a  slovenskej vojenskej 
symboliky či už v jej širšom alebo užšom chápaní patrilo používanie heraldických štítov, 
ako aj farieb a kovov. Heraldické štíty a široká škála pestrofarebnosti boli prezentované 
na rôznych druhoch československej a slovenskej vojenskej symboliky. Pri použití heral-
dických štítov,5 najmä pri štátnych znakoch, krajinských erboch (znakoch), ale aj iných 
symboloch sa nám darilo pri odbornom popisovaní či opisovaní rešpektovať a dodržiavať 
heraldické pravidlá. Takýto prístup a postup, ako aj využívanie uvedených metód pri vý-
skume vojenskej symboliky bol, podľa nášho zistenia, uplatnený po prvýkrát.

Bolo prirodzené, že základnými symbolmi, ktoré sa objavili na prvých vexilách – zásta-
vách, znakoch, odznakoch, vyznamenaniach, ale i na iných symboloch v čase formovania 
československej a slovenskej vojenskej symboliky, sa stali národné symboly Čiech, Sloven-
ska, Moravy a Sliezska. Išlo o českého dvojchvostého leva v štandardnom heraldickom 
postavení, slovenské modré trojvršie s dvojramenným bielym krížom, moravskú orlicu 
červeno-zlatom alebo červeno-striebornom šachovaní a sliezsku čiernu orlicu s perizo-

5 Štít, je s erbovými znameniami a tinktúrami (heraldickými farbami a kovmi) základnou súčasťou celého 
komplexu častí, z ktorých je erb tvorený. VRTEĽ, Ladislav Heraldická terminológia, c. d., s. 287.

1 Symbol Čiech 2 Symbol Slovenska 3 Symbol Moravy 4 Symbol Sliezska
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niom.6 Postupne sa tieto jednotlivé symboly používali v štandardných heraldických ští-
toch, čiže boli používané ako krajanské erby, znaky Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska. 
Uvedené symboly sa stali trvalo základnými a dominantnými znakmi v československej 
a slovenskej vojenskej symboliky od svojho vzniku až po súčasnosť.

Krajinské znaky, erby Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska boli najčastejšími symbolmi, 
ktoré sa objavovali vo väčšine prác, ako aj v množstve článkov publikovaných v rôznych 
časopisoch.Či už išlo o domácu alebo zahraničnú tvorbu, teda najmä v Čechách, bol na ňu 
kladený mimoriadny akcent, mala svoje dominantné postavenie. Uvedeným obsahom, 
čiže krajinskými znakmi Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska, ako aj vývojom ďalších čes-
kých, československých a slovenských vojenských symbolov sa komplexnejšie zaoberal 
aj český vojenský bádateľ Zbyšek Svoboda.7 Vo svojej publikácii Československá státní 
a vojenská symbolika sa autor v širšom kontexte komplexnejšie zaoberá charakteristikou 
vzniku, vývojom a genézou československej, slovenskej a českej vojenskej symboliky od 
najstarších čias po súčasnosť. Veľká časť vojenských symbolov, najmä československých 
vojenských zástav, vojenských rovnošiat, uniforiem, ako aj vojenských vyznamenaní bola 
autorom starostlivo opísaná a graficky ilustrovaná. Taktiež sa vo svojej práci zaoberal štát-
nymi symbolmi, ktoré sa používali pri tvorbe uvedených vojenských symbolov, ku ktorým 
patrili: štátna vlajka, veľký znak, stredný znak a malý znak, používaním štátnych farieb bie-
lej, červenej a modrej. V závere práce sa uvádza, že ide o publikáciu, ktorá má slúžiť v pod-
state ako príručka, v ktorej záujemcovia, najmä laici nájdu potrebné základné informácie.

6 Perizonium – odborné pomenovanie pre zvláštny, najčastejšie polmesiacovitý predmet, ktorým je prelo-
žená hruď orla. Môže ísť o položený polmesiac, ale aj jednoduchý prehnutý pruh, zriedkavejšie o lomený 
pruh, prípadne len pruh, ktorý je celkom rovný. Tento polmesiac či pruh býva pomerne často na koncoch 
ukončený ďatelinkami alebo inými útvarmi, niekedy aj zo stredu jeho horného okraja môže vyrastať krížik, 
ako je to napríklad v najznámejšom erbe Sliezska. Tamže.

7 SVOBODA, Zbyšek. Československá státní a vojenská symbolika. Praha : Federální Ministerstvo obrany. ISBN 
80-85469-03-0.

5 Erb Čiech 6 Erb Slovenska 7 Erb Moravy 8 Erb Sliezska
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V oblasti československej a slovenskej vojenskej 
symboliky sme pozorne sledovali procesy a  javy, 
ktoré predstavovali rozhodujúce momenty pri jej 
vzniku. Prvorado sme sa sústredili na hľadanie sa-
motných dôležitých východísk výskumu z  pohľadu 
heraldiky, faleristiky a  vexilológie. Rozborom sme 
dospeli k názoru, že problematika československej, 
českej, ako aj slovenskej vojenskej symboliky nebola 
na Slovensku, ani v Čechách kvalifikovane, odborne 
a komplexne riešená a ani takto posudzovaná.

Medzi ďalšie práce zaoberajúce sa komplexnej-
šie československou a  slovenskou vojenskou sym-
bolikou, ale len v  popisnej forme patrili, napríklad 
príspevky Ivana Gosiorovského v publikácii Sloven-
ská vojenská symbolika 1993 – 2006,8 kolektívne 
dielo autorov Jana Vogeltanza, Miroslava Husa a Mi-
lana Poláka9, publikácia Jiřího Nočla Československá 

armáda za první republiky,10 práca Miroslava Husa Uniformy naší armády od roku 1918,11 
ako aj publikácia českých autorov Charlesa K. Klimenta a Břetislava Nakládala Slovenská 
armáda 1939 – 1945.12

Niektoré z uvedených publikácií zachytávali, charakterizovali a prezentovali českoslo-
venskú a  slovenskú vojenskú symboliku podrobne a  detailne. Veľmi početné uvádzané 
faktografické údaje boli spracovávané chronologicky, aby pomohli pri orientácii čitateľov 
v jednotlivých historických obdobiach, v ktorých vojenská symbolika vznikala a vyvíjala sa.

Československou a slovenskou vojenskou symbolikou sa zaoberali aj niektorí zahra-
niční odborníci, autori publikácií, statí a rôznych článkov z uvedenej problematiky. Me-
dzi nich môžeme zaradiť aj amerického odborníka na vojenskú symboliku Littlejohna 

8 PURDEK, Imrich – ZELIZŇAK, Peter a kol. Vojenská symbolika Slovenskej republiky.  
Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2006, s. 16. ISBN 80-89169-09-0.

9 VOGELTANZ, Jan – HUS, Miroslav – POLÁK, Milan. Československá armáda v zahraničí 1939 – 1945. Vládní 
vojsko protektorátu Čechy a Morava 1939 – 1945. Slovenská armáda 1939 – 1945. Československá armáda 
1945 – 1992. Praha – Lytomyšl : Paseka – Nakladatelství Ladislav Horáček, 2001. ISBN 80-7185-392-5.

10 NOLČ, Jiří. Československá armáda za první republiky. Brno : Computer Press, a.s., 2007. ISBN 978-80-251-
1774-3.

11 HUS, Miroslav. Uniformy naší armády od roku 1918. Plzeň : Západočeské museum vPlzni, 1996.
12 KLIMENT, K. Charles – NAKLÁDAL, Břetislav. Slovenská armáda 1939 – 1945. Praha : Naše vojsko, 2003.

9 Vlajka Československej republiky  
používaná do roku 1920

10 Vlajka Československej republiky 
používaná od roku 1920

do roku 1939 a 1945 – 1992
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Davida,13 ktorý sa vo svojej publikácii Foreign Legions of the Third Reich: Albania, Czecho-
lovakia, Greece, Hungary and Yugoslavia, vydanú v roku 1985 (Preklad autora; Zahraničné 
légie tretej ríše: Albánsko, Československo, Grécko, Maďarsko a Juhoslávia) venuje základ-
nej, respektíve jednej z  hlavných druhov vojenskej symboliky zahraničných satelitov 
v službách nemeckej tretej ríše. Text publikácie je doplnený informatívnymi ilustráciami, 
obrázkami so základnými popismi vojenskej symboliky. V  tejto súvislosti je potrebné 
pripomenúť aj jeho prácu vydanú už v roku 1973, v ktorej sa zaoberal len faleristikou 
a práve jednu z kapitol publikácie venoval slovenským vyznamenaniam z obdobia dru-
hej svetovej vojny.14

Za povšimnutie stojí spomenúť aj práce autora slovenského pôvodu Juraja Škovie-
ru, ktorý v kanadskom Toronte v rokoch 1994 a 1997 publikoval dve práce venované 
slovenskej vojenskej symbolike v rokoch 1919 – 1997. Autor v týchto publikáciách sa 
zaoberal nielen štátnymi, respektíve vojenskými vyznamenaniami a  odznakmi, ale aj 
symbolikou, ktorá bola umiestnená na jednotlivých výstrojných súčiastkach vojenských 
rovnošiat, počnúc gombíkmi a končiac hodnostnými dištinkciami, rukávovými znakmi, 
páskami alebo pobočnými zbraňami.15

13 LITTLEJOHN, David. Foreign Legions of the Third Reich: Albania, Czecholovakia, Greece, Hungary and 
Yugoslavia. California: R. James Bender Publishing, 1985 (Preklad autora: Zahraničné légie tretej ríše: 
Albánsko, Československo, Grécko, Maďarsko a Juhoslávia). 

14  LITTLEJOHN, David, – DODKINS, C. M. Orders, Decoradions, Medals and Badges od the Third Reich Vol. 2. 
(including awarsds of German „Volksgruppen“, outside the Reich, the pro-nazi parties of occupied Western 
Europe and the puppet states of Croatia and Slovakia. San Joe: R. james Publishers, 1973. Kapitola venova-
ná slovenským vyznamenaniam na stranách 166 – 192. 

15 ŠKOVIERA, Juraj. Slovakia decorations and insignia 1938 – 1945. Toronto: Militaria House, 1994, 63 strán. 
Tenže: Slovakia badges and decorations 1919 – 1997, political, military and sport. Volume II. Toronto: Mili-
taria House, 1997 (Preklad autora: Slovenské odznaky a dekorácie 1919 – 1997, politika, vojenstvo a šport. 
Vydanie II. Toronto: 

11 Malý štátny znak 
Československej 

republiky

12 Stredný štátny 
znak Československej 

republiky

13 Veľký štátny znak Československej republiky
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Ani početné ďalšie práce tohto typu, kde sa autori síce snažili o komplexnejší výklad 
vzniku, vývoja československej a slovenskej vojenskej symboliky neprinášali nič nového 
a výnimočného. Zaoberali sa a riešili síce genézu vzniku a vývoja jednotlivých druhov 
vojenských symbolov v  jednotlivých historických obdobiach, ale vo výklade autorov 
však chýbali samotné dôležité východiská výskumu z pohľadu heraldiky, faleristiky a ve-
xilológie. Aj keď čo do obsahu sa uvedené publikácie vyznačovali predovšetkým po-
pisnosťou, čiže prostým opisovaním jednotlivých symbolov, obmedzovaním sa len na 
históriu a chronológiu vzniku a vývoja vojenskej symboliky, na evidenčný prehľad, ako 
aj na grafické spracovanie a znázorňovanie, zasluhujú si ocenenie.

Najvýraznejšou formou uvedených krajinských znakov, 
publikovaných viacerými slovenskými a  českými odbor-
níkmi, bolo ich spojenie do združeného znaku, ktorý sa stal 
legionárskym odznakom. Tento spojený znak bol dielom 
maliara Louisa Strimpla, ktorý návrh vyhotovil, a  sochár 
Eugen Purghardt,16 ktorý vyrobil jeho plastický odliatok.

Mimoriadne výrazným spôsobom sa popri iných vý-
znamných témach problematikou genézy vzniku a  vý-
voja štátnych znakov v Čechách a na Slovensku zaoberal 
zakladateľ slovenskej heraldiky Jozef Novák17 v publikácii 
Štátne znaky v Čechách a na Slovensku dnes a v minu-
losti. V uvedenej práci potvrdil aj charakteristiku spomí-
naného združeného znaku, o ktorom napísal, „Tento sym-
bol pozostával zo štyroch samostatných štítov (nad erbom 
Čiech erb Slovenska, po stranách erby Moravy a  Sliezska), 
ktoré spájal do jedného celku veniec z lipového lístia. Znak 
československého odboja bol v  čase prvej svetovej vojny 
najrozšírenejší a  najpoužívanejší symbol vyjadrujúci myš-
lienku budúceho Československa.“18 Tento znak sa používal 

16 E. Purghardt a L. Strimpl boli Česi žijúci v Paríži; veľmi aktívne sa podieľali na propagácii boja za slobodu 
českého a slovenského národa. SVOBODA, Zbyšek. Československá státní a vojenská symbolika, c. d., s. 27-28.

17 Profesor PhDr. Jozef Novák, DrSc., emeritný profesor, dlhoročný vedúci odboru archívnictva a pomocných 
vied historických na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bol dlhoročným členom Rady 
pre vojenskú symboliku Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorá je poradným orgánom ministra 
obrany Slovenskej republiky. Jeho bibliografia obsahuje okolo 500 titulov z pomocných vied historických, 
archívnictva a dejín Filozofickej fakulty UK v Bratislave. http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=2751.

18 NOVÁK, Jozef. Štátne znaky v Čechách a na Slovensku dnes aj v minulosti. Bratislava : Práca, Vydavateľstvo 
a nakladateľstvo odborov na Slovensku, 1990, s. 33-34.

14 Legionársky odznak (pôvodný)

15 Legionársky odznak (upravený)
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aj vo forme odznaku na všetkých pokrývkach hlavy príslušníkov československých légií 
a rovnako aj ako znak, symbol na vznikajúcich zástavách.19

V monografii venujeme mimoriadnu pozornosť historické-
mu symbolu Slovenska. S rešpektom sa opierame o historické 
poznanie prezentované Jozefom Novákom, ktorý jednoznač-
ne zdôrazňuje, že dvojramenný kríž na trojvrší je nepochybne 
veľkomoravského pôvodu. Hovorí, že: „Už v  12. storočí sa stal 
pôvodným znakom Uhorska a od polovice 13. storočia, keď Uhor-
sko používalo aj druhý štátny symbol, tzv. arpádovské brvná, tie 
sa súčasne stali teritoriálnym symbolom Maďarska. Dvojramenný 
kríž sa súčasne stal aj teritoriálnym znakom horného Uhorska, čiže 
v podstate územia dnešného Slovenska. Nepriamo na to pouka-

zuje aj mestská heraldická tvorba 13. storočia, že v tomto období sa dostal do symboliky via-
cerých slovenských miest.“20 Táto skutočnosť má logické historické zdôvodnenie, ktoré jed-
noznačne potvrdzuje, že: „dvojramenný kríž mal na území Slovenska tradíciu“.21 Po stáročia 
sa spájal s územím Veľkomoravskej ríše, konkrétne do Nitrianska ho údajne priniesli v roku 
863 vierozvestovia Konštantín a Metod.

Dvojramenný kríž, neskôr zobrazený v štíte so zeleným trojvrším patril medzi pôvodný 
a najstarší symbol Uhorského kráľovstva. V období revolučných rokov 1848 – 1849 sa už 
bežne používala trikolóra bielo-modro-červená, ktorá predstavovala vlastne symbol vše-
slovanskej vzájomnosti a štúrovci si v tomto období, ako aj v období národného obrode-
nia osvojili bielo-modro-červenú zástavu, akú vtedy používalo napríklad aj ruské vojnové 
loďstvo, čo predstavovala symbol všeslovanskej vzájomnosti. V uhorskom symbole (erbe) 
bola zmenená farba trojvršia na modrú a tento znak bol nepriamo vyhlásený za symbol 
Slovenska.22 Profesor Jozef Novák, okrem iného k zmene zelenej farby trojvršia na mod-

19  PURDEK, Imrich. Československá vojenská symbolika v rokoch 1914 – 1939, c. d., s. 12.
20 Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc., citát z odborného písomného posudku na dizertačnej skúške autora mono-

grafie na katedre archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 
dňa 10. júna 2014 k problematike vzniku znaku Slovákov a Slovenska.

21 NOVÁK, Jozef. Heraldika na Slovensku. In Heraldika na Slovensku. Zborník z rovnomenného sympózia 
Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti pri Matici slovenskej v spolupráci so Sekciou pomocných 
vied historických a archívnictva Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a s Trenčianskym múzeom 
v Trenčíne v dňoch 5. – 7. 9. 1996 v Trenčíne. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť 
pri Matici slovenskej, 1997, s. 9. ISBN 80-967709-4-2.

22 Nahradenie zelenej farby trojvršia modrou farbou bolo aj výsledkom snahy štúrovcov o vyjadrenie 
všeslovanskej vzájomnosti odlíšiť slovenské symboly od maďarských. Zároveň ale zachovaním historickej 
uhorskej symboliky chceli vyjadriť i našu príslušnosť k širšiemu slovanskému spoločenstvu. Počas septem-
brovej výpravy slovenského dobrovoľníckeho zboru v roku 1848 sa tento znak používal už vo farbe s mod-

16 Legionársky odznak  
na čiapku
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rú odborne odôvodnil nasledovne: „ ...lebo platí zásada, že farby vlajky musia sa zhodovať 
s farbami znamenia v štíte. Podnetom k zmene nebola snaha odlíšiť farebne znak Slovenska 
od obsahovo rovnakej časti uhorského znaku, ale vyjadriť vlajkou všeslovanskú vzájomnosť, 
ktorá viedla k zmene farby trojvršia. (Pri posudzovaní novej vlajky štúrovcov dôjdeme k záveru, 
z pohľadu heraldiky nie je celkom správne, že sa nestrieda farba s kovom. Aj toto bol argument, 
že nešlo o farebnú úpravu pôvodného uhorského štátneho znaku, ale o vyjadrenie všeslovan-
skej vzájomnosti.)“23

Táto rozdielnosť v uplatňovaní farby trojvršia bola spôsobená na jednej strane snahou 
o zvýraznenie boja Slovákov za odtrhnutie Hornej zeme, Horných Uhier – Slovenska od 
Uhorska, na druhej strane určitou neznalosťou štúrovského znaku s modrými vrchmi, po-
užívaného od roku 1861, ako hlavného symbolu Slovenska a Slovákov.

Medzi ďalšie skúmané problémy vedeckého poznania vzniku a vývoja vojenskej sym-
boliky patrila vojenská rovnošata, respektíve uniforma. Veľmi prínosný bol pohľad Dagmar 
Kutlíkovej historičky Vojenského historického ústavu v Prahe. Autorka sa špecializuje na 
riešenie vzniku vojenskej rovnošaty (uniformy), na podmienky vplyvu historických sú-
vislostí na zmenu a vývoj vojenskej rovnošaty v období československých légií v Rusku. 
Vo svojich štúdiách rieši podmienky vzniku vojenskej rovnošaty a  ich zmien. Z pohľadu 
vymedzenia každého skúmaného historického obdobia konštatuje, že vznik vojenskej 
rovnošaty (uniformy) súvisel z vynútených zmien. Tieto zmeny sa prejavovali pri vzniku, 
tvorbe, ako aj postupne sa vyvíjajúcom systéme označovania vojenských hodností (dištin-
kcií) a funkčnom zaradení, označovaní druhov zbraní, vojsk a služieb, rukávových znakov, 
odznakov a ďalších doplňujúcich symbolov.24

Vznikajúca a formujúca sa obsahová a tvarová slovenská národná vojenská symbolika 
mala v sebe nielen skryté, ale aj otvorene prezentované niektoré prvky spoločnej českoslo-
venskej vojenskej symboliky. Išlo najmä o prechodné obdobie vzniku slovenskej armády, 
keď niektoré vojenské symboly, najmä tie, ktorých vývoj, zriadenie a zavedenie si vyžiadalo 

rým trojvrším. V grafickom čierno-bielom vyhotovení sa objavil v roku 1848 na dokumentoch a pečatiach 
Slovenskej národnej rady, politicko-vojenskej organizátorky revolučných výprav slovenských dobrovoľní-
kov v rokoch 1848 – 1849. V Memorande slovenského národa z júna 1861 bol slovenský znak po prvýkrát 
opísaný s trojvrším v modrej farbe a jeho prvé farebné vyobrazenie bolo uchované na doskách Matice 
slovenskej z roku 1863. Oficiálne bola potvrdená modrá farba trojvršia v slovenskom znaku slovenskou 
stranou až po vzniku Československej republiky v liste Dr. I. Markoviča, vládneho tajomníka z 1. novembra 
1918.

23 Prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc., citát z odborného písomného posudku na dizertačnej skúške autora mono-
grafie na katedre archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského 
dňa 10. júna 2014 k problematike vzniku znaku a vlajky Slovenska a Slovákov.

24 KUTLÍKOVÁ, Dagmar. K problematice stejnokrojů česko-slovenské jednotky v Rusku v letech 1914 – 1917. 
In Historie a vojenství, 2001, č. 4, s. 796. ISSN 0018-2583.
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určité dlhšie časové obdobie ako tomu bolo v prípade vojenských rovnošiat, hodnostných 
dištinkcií, označenia druhov vojsk a zbraní, výkonnostných odznakov a podobne.25

Z pohľadu riešenia ďalších problémov pri výskume vojenskej symboliky boli zásadný-
mi aktefaktmi odznaky a znaky. Zaoberali sme sa odznakmi, ako aj znakmi, ktoré sa zara-
ďovali medzi také symboly, ktoré nepatrili do skupiny vyznamenaní. Išlo o malé kovové, 
viditeľne nositeľné symboly, zriadené pre viditeľné označenie príslušnosti k istému celku, 
verejnú prezentáciu dosiahnutého vzdelania, postavenia a podobne. Išlo o odznaky ab-
solventov škôl, kurzov, služobné, členské či stavovské. V praxi to napríklad boli odznaky, 
rozlišujúce druhy vojsk a služieb; odznaky ako jednotlivé časti hodnostného označenia; 
odznaky špecialistov letectva – pilotov, letovodov-lietajúcich, letovodov-nelietajúcich, 
technikov letectva, a podobne.26

Mimoriadna pozornosť vo výskume československej a slovenskej vojenskej symboliky 
patrila oblasti vojenských vyznamenaní. Vychádzali sme zo základného členenia nositeľ-
ných a neprenosných vojenských vyznamenaní, členených na rady a dekorácie.27 V mono-
grafii sme sa venovali najmä vojenským vyznamenaniam, a to skupine dekorácií. Z pohľa-
du faleristiky sme definovali východiská výskumu charakteristické pre jednotlivé skupiny 
vojenských vyznamenaní. Rady patria medzi najvyššie, najprestížnejšie a najhodnotnejšie 
vyznamenania a spravidla sa stotožňujú so štátnymi vyznamenaniami. Pretože niektoré 
rady majú skupinu občianskeho a  skupinu vojenského charakteru, je pochopiteľné, že 
z pohľadu predmetu výskumu sme sa venovali skupine radov vojenského charakteru.

V oblasti faleristiky sme vyhádzali z výnimočných, odborných a brilantných faleristic-
kých štúdií popredného slovenského faleristika Igora Grausa. Pozorne sme sa zoznámili 
aj s  reprezentačnou publikáciou autorov Martina Karáska a  Jaroslava Kozáka Slovenské 
vyznamenania a odznaky 1938 – 1945.28

1.2. CIEĽ A KONCEPCIA PRÁCE

Na základe vlastného výskumu vojenskej symboliky v domácich slovenských archívoch, 
ako aj archívoch v Českej republike sme poznatky z dlhodobého štúdia príslušných do-

25 PURDEK, Imrich. Vojenská symbolika prvej Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945 v priesečníku heral-
diky, faleristiky a vexilológie. In Vojenská história, roč. 17, 2013, č. 1, s. 146. ISSN 1335-3314.

26 GRAUS, Igor. Nomina sunt substantia rerum alebo niekoľko poznámok k terminológii súčasných sloven-
ských vojenských vyznamenaní. In Vojenská história, roč. 16, 2012, č. 1, s.118. ISSN 1335-3314.

27 Tamže, s. 118-119.
28 KARÁSEK, Martin – KOZÁK, Jaroslav. Slovenské vyznamenania a odznaky 1938 – 1945. Martin : Kozák-Pre-

ss, s. 143. ISBN 978-80-89360-10-9.
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bových dokumentov, materiálov a odbornej literatúry zúročili vo viacerých parciálnych 
štúdiách,29 tzv. malej monografii30 a napokon aj v tejto predkladanej monografii.

Hlavným cieľom monografie bolo objasnenie genézy vzniku a  vývoja vojenskej 
symboliky, čiže podrobné zmapovanie a analýza procesov formovania symbolov a ich 
postupné pretváranie z  pohľadu vývoja v  troch historických obdobiach zahŕňajúcich 
roky 1914 – 1945 v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie. Ide o obdobia, ktoré 
boli v dejinách slovenského a českého národa nerozlučne späté s ich národnooslobo-
dzovacím bojom a bojom za slobodu a demokraciu.

Pre prvé a druhé historické obdobie bolo charakteristické, že do ich rámca patrila prvá 
svetová vojna, formovanie a bojová činnosť československých légií v rokoch 1914 – 1920, 
vznik Československa a  výstavba československej brannej moci, obrana a  bezpečnosť 
spoločného štátu Čechov a Slovákov v medzivojnovom období v rokoch 1918 – 1939.

Tretie historické obdobie zachytáva procesy vzniku, vývoja a  tvorby českosloven-
skej a slovenskej vojenskej symboliky v priebehu druhej svetovej vojny, počas vzniku, 
formovania a bojovej činnosti československých jednotiek v zahraničí, ako aj doma. Išlo 
o Poľsko, Francúzsko, Veľkú Britániu, Stredný východ a ZSSR, a taktiež o domáce vojsko 
na Slovensku sformované v záverečnej etape vojny za Slovenského národného povsta-
nia. Súčasne do rámca výskumu uvedeného obdobia patrí aj vznik Slovenskej republiky 
v roku 1939 a taktiež analýza procesov  formovania, vývoja a tvorby slovenskej vojen-
skej symboliky do začiatku roka 1945.

Predloženú monografiu sme popri obligátnom úvode a závere rozdelili do piatich 
kapitol. Prvá kapitola má názov Metodologické a terminologické východiska výskumu 
vojenskej symboliky. Cieľom tejto kapitoly členenej na štyri časti bolo definovať základ-
né problémy a poukázať na stav riešenia československej a slovenskej vojenskej symbo-
liky. Súčasne objasniť základné metodologické a terminologické problémy, postupnosť 
a koncepčnosť práce, ako aj ukázať pramennú základňu, metodiku a metodologické vý-
chodiská výskumu vojenskej symboliky z aspektu troch pomocných vied historických, 
a  to heraldiky, faleristiky a  vexilológie.To všetko v  historickom časovom úseku, ktorý 
predstavuje roky 1914 – 1945.

29 PURDEK, Imrich Vojenská symbolika československých légií 1914 – 1920. In Vojenská história, roč. 16, 
2012,č. 2, s. 157-180. ISSN 1335-3314. 
PURDEK, Imrich Československá vojenská symbolika v rokoch 1918 – 1939. In Vojenská história, roč. 16, 
2012, č. 3, s. 121-158. ISSN 1335-3314. 
PURDEK, Imrich. Vojenská symbolika prvej Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945 v priesečníku heral-
diky, faleristiky a vexilológie, c. d. s. 119-163.

30 PURDEK, Imrich. Československá vojenská symbolika v rokoch 1914 – 1939, c. d., s. 159.
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Druhá kapitola nesie názov Československé zahraničné vojsko a zdroje jeho vojen-
skej symboliky v rokoch 1914 – 1920, čo zodpovedá z hľadiska časového vymedzenia 
prvému historickému obdobiu. Člení sa na tri podkapitoly, prvá je zameraná na formo-
vanie a činnosť československého zahraničného vojska, čiže légií v rokoch 1914 – 1920, 
kde charakterizujeme ozbrojené sily prvého československého zahraničného odboja. 
V troch samostatných častiach venovaných légiám v Rusku, Francúzsku a Taliansku opi-
sujeme ich vznik, vývoj, organizačnú štruktúru a činnosť. Hlavným obsahom druhej čas-
ti tejto kapitoly je vznik a vývoj vojenskej symboliky československých légií v Rusku, vo 
Francúzsku a v Taliansku v čase prvej svetovej vojny 1914 – 1918, ako aj po jej skončení 
do roku 1920. Detailne rozoberáme, charakterizujeme a odborne opisujeme jednotlivé 
druhy vojenskej symboliky v uvedenom období.

Druhému historickému obdobiu zodpovedá tretia kapitola, ktorej názov znie Česko-
slovenská branná moc a zdroje jej vojenskej symboliky v rokoch 1918 – 1939. Je rozdele-
ná na tri podkapitoly. Prvá podkapitola je zameraná na medzivojnové obdobie, ktoré je  
okrem iného charakteristické návratom československých légií z Ruska, Francúzska a Ta-
lianska do vlasti. V uvedenej podkapitole je hlavná pozornosť venovaná otázkam, prečo, 
ako a z čoho vznikala, ako sa organizačne a štrukturálne formovala československá branná 
moc. Podkapitola sa člení na tri časti, v ktorých sa rieši vznik a formovanie organizačnej 
štruktúry československého vojska v rokoch 1918 – 1920, výstavba československej bran-
nej moci v rokoch 1920 – 1933 a jej ďalšie budovanie v rokoch 1933 – 1939. Zároveň za-
hŕňa formovanie vojenských jednotiek, vytváranie organizačných štruktúr vyšších vojen-
ských celkov – plukov, brigád, divízií a zborov,31 vznik jednotlivých druhov zbraní a služieb, 
výstavbu armády a československej brannej moci, ktoré sa stali zdrojom pre vyvíjajúcu 
a tvoriacu československú vojenskú symboliku.

Vojenská symbolika, ktorej ideový a  obsahový, ale aj formálny charakter vznikal 
v priebehu prvej svetovej vojny a následne sa dotváral a ďalej rozvíjal v medzivojnovom 
období až do roku 1939. Náležitá pozornosť je venovaná rozvoju vojenskej symboliky 
v procese vytvárania nových symbolov po roku 1918, čiže po vzniku Československej 
republiky a jej brannej moci.

Štvrtá kapitola má názov Československé zahraničné a domáce vojsko a zdroje jeho 
vojenskej symboliky v rokoch 1939 – 1945. Prvá podkapitola sa člení na štyri časti, v kto-

31 Vojenský útvar – samostatný prápor, pluk; vojenský zväzok – brigáda, divízia; vojenský zväz – zbor, vševoj-
sková, tanková alebo letecká armáda.
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rých hlavným obsahom je československé zahraničné vojsko v Poľsku a vo Francúzsku 
v rokoch 1939 – 1940, vo Veľkej Británii, na Strednom východe, v severnej Afrike a v ZSSR 
v rokoch 1939 – 1945. Táto podkapitola zahŕňa aj domáce vojsko, ktoré predstavovala 
1. československá armáda na Slovensku za Slovenského národného povstania a v čase 
oslobodzovania v rokoch 1944 – 1945. Podrobne rozoberá vznik československých zah-
raničných jednotiek so zameraním na organizačné formovanie spočiatku malých vo-
jenských formácií a následne výstavbu najmä pozemných, čiže peších, ale aj leteckých 
vyšších vojenských jednotiek.

Piata kapitola nazvaná Branná moc Slovenskej republiky a zdroje jej vojenskej sym-
boliky v rokoch 1939 – 1945 sa skladá z troch podkapitol. Prvá podkapitola je členená na 
dve časti, v ktorých sa hlavná pozornosť venuje otázkam súvisiacich s výstavbou, orga-
nizačnou a štrukturálne sa formujúcou brannou mocou Slovenskej republiky v rokoch 
1939 – 1945. V prvej časti je charakterizovaný vznik a formovanie brannej moci Sloven-
skej republiky v rokoch 1939 – 1940 a v druhej časti sa zaoberáme ďalšou organizačnou 
výstavbou, vývojom, organizačnou štruktúrou a činnosťou brannej moci Slovenskej re-
publiky v rokoch 1941 – 1944 a v rokoch 1944 – 1945.

V  druhej, tretej, štvrtej a  piatej kapitole sa všeobecne venujeme analýze vzniku, 
vývoju a odbornej tvorbe československej a slovenskej vojenskej symboliky v rokoch 
1914 – 1945 v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie. V uvedených kapitolách sa 
postupne riešia problémy vojenskej symboliky československých légií, československej 
vojenskej symboliky po vzniku Československej republiky v roku 1918 až po jej rozpad 
v roku 1939. V čase druhej svetovej vojny bola predmetom výskumu vojenská symboli-
ka československého zahraničného a domáceho vojska v rokoch 1939 – 1945 s predme-
tom záujmu o vojenskú symboliku československých zahraničných jednotiek v Poľsku 
a vo Veľkej Británii, v Strednom východe, v severnej Afrike a v ZSSR, ako aj jednotiek 
domáceho vojska v priebehu Slovenského národného povstania. Súčasne v rámci vý-
skumu v danom historickom období, po vzniku Slovenskej republiky v roku 1939 boli 
postupne riešené a analyzované procesy súvisiace s  formovaním, vývojom a tvorbou 
slovenskej vojenskej symboliky až do začiatku roka 1945.

Všetky štyri uvedené kapitoly majú druhú podkapitolu rovnakého členenia, a  to 
podľa základných typov, respektíve druhov symboliky vymedzených do troch základ-
ných časti kontextu: v prvej časti sú zástavy a znaky; v druhej ide o rovnošaty a ozna-
čenia a v tretej si napokon všímame vyznamenania. Pre obdobnú či rovnakú štruktú-
ru vo všetkých štyroch podkapitolách sme sa rozhodli preto, lebo vo všetkých troch  
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historických obdobiach išlo o  identické druhy jednotlivých symbolov. Z  obsahového 
hľadiska sme postupne analyzovali a odborne popisovali konkrétne artefakty skúmanej 
vojenskej symboliky jednotlivých období. V žiadnom prípade nám nešlo len o formálne 
spracovanie prehľadu symbolov, čiže len o tzv. evidenciu jednotlivých artefaktov.

V  každej z  uvedených štyroch kapitol (druhej až piatej) je tretia podkapitola pod 
rovnakým názvom Zhodnotenie. V tejto časti každej podkapitoly stručne, ale výstižne 
je zhrnutie základných výsledkov výskumu z oblasti československej a slovenskej sym-
boliky v danom historickom období. Sú v krátkosti ukázané spoločné prvky vojenskej 
symboliky, sprievodné procesy a javy, ale aj momenty a dôležité východiská výskumu 
z pohľadu heraldiky, faleristiky a vexilológie.

1.3. TERMINOLÓGIA A VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

Hlavným cieľom monografie bolo na základe dôslednej heuristiky literatúry a dobových 
písomných, ako aj ikonografických prameňov spracovať odbornú analýzu jednotlivých 
druhov vojenskej symboliky a súčasne ukázať na dôležité východiská výskumu z poh-
ľadu heraldiky, faleristiky a  vexilológie. Zároveň sme sa snažili objasniť okolnosti ich 
vzniku, pripadne aj ďalšiu, doteraz viac-menej neznámu históriu.

Každá vedecká disciplína vrátane pomocných vied historických si vytvára vlastnú 
odbornú terminológiu. Tu treba poznamenať, že ten istý termín môže mať a neraz aj má 
iný obsah. Vojenská symbolika je špecifickou disciplínou, ktorá doposiaľ nemá celkom 
ustálenú odbornú terminológiu. Charakteristickou črtou vojenskej symboliky je naprík-
lad to, že má priamy prienik prinajmenšej do troch pomocných vied historických, a to 
heraldiky, faleristiky a vexilológie. To znamená, že aj tvorba termínov vychádzala z ter-
minológie týchto troch pomocných vied historických.

Ústrednými a  základnými motívmi a  prvkami československej vojenskej symboli-
ky z heraldického hľadiska na začiatku prvej svetovej vojny sa stali symboly Čiech, Slo-
venska, Moravy a Sliezska. Tieto symbolizovali najmä svornosť a nerozlučnosť Čechov, 
Slovákov, Moravanov a  Slezanov. Čiastočným preložením jednotlivých samostatných 
štítov, nesúcich uvedené symboly, podložených ratolesťami, najčastejšie s lipovými lis-
tami, postupne vznikol aj združený odbojový znak. Charakteristickou črtou znaku bola 
jeho výrazná zovretá forma štyroch štítov. Súčasne bol vytvorený aj znak, v ktorom he-
raldické figúry32 boli bez koruniek, čím touto jeho úpravou bol vyjadrený zmysel odboja 

32 Heraldická figúra (všeobecná, zvláštna – heroldská alebo krížová) je tradičnou a ustálenou vizualizáciou-
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revolúcie proti monarchizmu Rakúsko-Uhorska.33

Symboly predstavujúce účasť Slovákov a  ich územie v  tomto zahraničnom odbo-
ji mali na niektorých zástavách alebo koruhvách československých jednotiek trojvršie 
zelenej farby, tak ako to bolo v erbe Uhorského kráľovstva, poprípade mali i dvojkríž 
vyrastajúci zo zlatej koruny.34

Vojenská symbolika sa aj v oblasti zástav v jednotlivých historických obdobiach po-
stupne vyvíjala a  dodnes dotvára. Zvláštne symboly zhotovené z  textilu a  určené na 
označovanie svojho nositeľa sú predmetom skúmania vexilológie. Tá si ako každá vedná 
disciplína či veda vytvorila svoju vlastnú odbornú terminológiu, základné pojmy.35 Nie 
náhodou medzi prvé vojenské symboly pri formovaní a činnosti československého za-
hraničného vojska v Rusku, vo Francúzsku a v Taliansku v priebehu rokov 1914 – 1918, 
československej brannej moci v  rokoch 1918 – 1939, československých zahraničných 
jednotiek na Východe, Západe, v severnej Afrike či na Strednom východe, vrátane jed-
notiek slovenskej armády v rokoch 1939 – 1945 patrili zástavy, vlajky, práporce (menšie 
zástavy), koruhvy, gonfanony, štandardy, ako aj ďalšie im podobné symboly – vexilá.

Zástava ( fr. enseigne, drapeau, nem. Fahne, angl. banner) je ľanová alebo hodvábna 
látka, ktorá sa nazýva listom určitých farieb (inokedy aj so znakom), je pevne pripevnená 
na žrď. Dĺžka a šírka zástavy presahovala 1 m.36

Vlajku predstavuje obdĺžnikový pruh látky s pevne stanoveným tvarom, pomerom 
strán a  farebným vzorom, ktorý symbolizuje alebo označuje príslušnosť ku skupine, 
k organizácii, územnej jednotke alebo štátu alebo slúži na signalizáciu. Vlajka sa pripev-
ňuje na vlajkovú žrď alebo vlajkový stožiar pomocou očiek a lanka tak, aby viala vo vetre 
vodorovne, a aby ju bolo možné vztyčovať (vyťahovať) a spúšťať. Vlajka má predpísaný 
pomer strán a používa sa aj vo zvislej polohe.37

heraldického pojmu, bez ohľadu na jeho situovanie v poli, polohu, natočenie, zvláštnosti, sfarbenie a pod. 
VRTEĽ. Ladislav. Heraldická terminológia, c. d., s. 83.

33 Československé legie. In Nezávislý kulturně politický magazín. V/2002.
34 Dvojkríž v slovenskom znaku, ktorý vyrastá zo zlatej koruny, sa po prvý raz objavuje na koruhve českoslo-

venskej výzvednej roty v III. talianskej armáde. PURDEK, Imrich. Československá vojenská symbolika  
v rokoch 1914 – 1939, c. d., s. 13.

35 Základné pojmy: roh – vo všeobecnosti vrchol vlajky pri žrdi; cíp – vlajúci vrchol vlajky; okraj – hrana vlaj-
ky; kantón – časť, pri hornom rohu vlajky (napr. hviezdy na vlajke USA sú umiestnené v kantóne vlajky); 
žrď – tyč, na ktorej je vlajka uchytená; žrďová časť – časť vlajky, ktorá je najbližšie k žrdi; vlajúca časť – ná-
protivok žrďovej časti, časť vlajky, ktorá vlaje (pozn.: možno povedať, že žrďová časť je ľavá a vlajúca pravá 
polovica vlajky); pole (list) – základná plocha alebo základná farba ako pozadie vlajky; emblém – akýkoľ-
vek znak umiestnený na liste alebo v poli.

36 BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky, c. d., s. 370.
37 BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky, c. d., s. 340 a 485.
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Práporec (český dobový názov praporec), je typ vexila, čiže zástavy menších rozme-
rov, pričom jeden z rozmerov, šírky alebo výšky nemal viac ako 1 m.38

Koruhva (fr. banniére, nem. Fahne, Baner, angl. flag, banner) bola pôvodne látka 
s maľovaným znakom pribitá na kopiju, neskôr to bola zástava pripevnená na žrď. Spo-
čiatku bola koruhva dlhšia ako vyššia a mávala pri hornom okraji dlhý úzky cípovitý pruh 
(občas aj dva). Pokiaľ boli na koruhvách heraldické figúry, vždy hľadeli smerom k žrdi. 
Nebola však určená na viatie, používala sa na miestach, kde neveje vietor, napríklad 
v uzatvorených nádvoriach či sálach. Často sa používala ako stolová koruhva.39

Gonfanon (fr. gonfanon) bol jednou z najstarších a najrozšírenejších foriem zástav 
v období raného feudalizmu. Mal tvar pretiahnutého obdĺžnika, ktorý bol vo vlajúcej 
časti rozdelený na niekoľko cípov na konci zaoblených alebo hranatých. Pôvodne bol 
pripevnený klinčekmi na krížové rahno, neskôr priamo na ratište. Bežne sa používal 
v dobe križiackych výprav.40

Štandarda41 (fr. étandard) je typ vexila, zástavy pôvodne tvaru koruhvy. Je to neveľ-
ká, spravidla štvorcová zástava alebo vlajka, nie väčších rozmerov ako 1 m, spravidla 
s ozdobenými okrajmi. Môže byť aj vystužená.

Spočiatku boli vojenské zástavy čo do formy i obsahu rôznorodé a pestré. Základný-
mi farbami listu českej a československej zástavy sa stala biela a červená farba a neskôr aj 
modrá, do ktorých boli vhodne umiestňované znaky alebo erby. Tieto symboly v kombi-
nácii s ratolesťami a lipovým listami, svätováclavskou korunou, husitskými palcátmi (bu-
dzogáňmi), kalichmi, cepmi, sudlicami, respektíve bojovými kosami42 a bijákmi na reťa-
zi43, ako aj iné pôvodne roľnícke pracovné nástroje, ktoré sa v stredoveku používali aj ako 
zbrane a neskôr sa stali aj symbolmi. Často sa vyskytovala aj sokolská symbolika (letiaci 
sokol) na hrote žrdí zástav, v znakoch a odznakoch alebo v rôznych heslách. Veľmi často 
sa používala napodobnenina erbu Českého kráľovstva v renesančnej,44 ranogotickej,45 

38 Česká státní a vojenská symbolika. Czech State and Military symbols. Praha : Ministerstvo obrany České 
republiky, IMPULS, s. 3. ISBN 80-85469-90-1.

39 BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky, c. d., s. 240-241.
40 BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky, c. d., s. 154.
41 Tamtiež, s. 431.
42 Bojová kosa (sudlica) bola jednoduchá stará historická sečná a bodná zbraň, ktorá vznikla z roľníckeho 

pracovného nástroja kosy, a to otočením o 90 stupňov železnej časti a jej upevnením v osi kosiska. PUR-
DEK, Imrich. Československá vojenská symbolika v rokoch 1914 – 1939, c. d., s. 11. 

43 Biják na reťazi bol stredovekou udierajúcou zbraňou pozostávajúcou z drevenej rukoväti, ku ktorej bola 
pripevnená kovová reťaz na konci so železnou guľou s hrotmi. Tamže.

44 Renesančný štít (patrí medzi heraldické štíty) je tvarovo pokračovaním turnajového štítu, pričom niekdajší 
výrez na založenie kopije nadobudol už iba dekoratívny význam a bol po oboch stranách štítu. Používal 
sa najmä v 16. – 17. storočí, slúžil však už iba na nesenie erbového znamenia. VRTERĽ, Ladislav. Heraldický 
katechizmus. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2012, s. 49. ISBN 978-80-224-1254-4.

45 Ranogotický štít, nazýva sa tiež trojuhlý štít (patrí medzi heraldické štíty) je dolu zahrotený a má vypuklé 
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ako aj neskorogotickej46 forme alebo dvojchvostého leva bez štítu v štandardnom he-
raldickom zobrazení. Znak Slovenska predstavoval v červenom štíte biely dvojramenný 
kríž položený v strede modrého trojvršia. Rovnako tak aj erby či znaky Moravy a Sliez-
ska boli zobrazované v renesančnom, ranogotickom alebo neskorogotickom tvare štítu. 
Moravská orlica bola na modrom štíte v červeno-zlatom, ako aj červeno-striebornom 
šachovaní a sliezska čierna orlica bola v zlatom štíte s perizoniom. Obe orlice sa vtedy 
zobrazovali tzv. revolučným spôsobom, čo znamenalo, že boli bez koruniek.

Vojenská rovnošata, vojenská uniforma, predstavujú dva pomenovania, ktoré sú vý-
znamovo rovnaké, vyjadrujú jednotný odev. Jeho nosenie stanovujú spravidla predpisy 
pre všetkých príslušníkov pravidelných armád. Termín vojenská rovnošata je pojmom 
vojenskej odbornej terminológie. Slovo uniforma pochádza z francúzskeho slova uni-
forme, ktoré sa spravidla prekladá vo význame jednotvárny a slovo mundúr je odvode-
né od latinského slova mundus, v preklade znamená odev, šaty. Vojenská rovnošata či 
vojenská uniforma sú súčasťou širšieho pojmu vojenský odev, ktorý kompletne zahŕňa 
všetky odevné súčasti vojakov.47

Na rovnošaty patria aj ďalšie emblémy, medzi ktoré zaraďujeme aj také symboly, 
ako sú odznaky. Tieto boli zriadené na označenie a verejnú prezentáciu dosiahnutého 
vzdelania (absolventské odznaky), postavenia alebo dosiahnutia odbornej vojenskej 
a výkonnostnej úrovne (odznaky triednych špecialistov, výkonnostné a pamätné odzna-
ky) príslušníkov armády, ako aj ďalšie rôzne rozlišovacie odznaky i doplňujúce symboly, 
ktoré mali svoje opodstatnenie v armáde.

Medzi ďalšie terminologické problémy výskumu vojenskej symboliky patrili vo-
jenské vyznamenania. Termínom vyznamenania sa vo všeobecnosti označuje všetko, 
čo sa môže považovať za akékoľvek vyznamenanie. Ide o široké spektrum najrôznej-
ších podôb vyznamenaní od ich nehmotných foriem cez rôzne konkrétne hmotné od-
meny až po odmeny vyjadrené zástupnými symbolmi.48 Často práve neznalosť zásad 

bočné strany. Vznikol zrezaním horného okraja normandského štítu. Jeho bočné steny nezvierajú s hor-
ným okrajom pravý uhol. Rozšírený bol najmä v 13. – 14. storočí. Tamže, s. 18 a 47.

46 Neskorogotický štít, nazývaný tiež polokrúhly štít (patrí medzi heraldické štíty), je v dolnej časti ukončený 
polkruhom, má bočné okraje, ktoré zvierajú s horným okrajom pravý uhol. Bol typickým najmä pre 15. 
storočie. Tamže, s. 48.

47 Aj podľa ods. 1 § 177 zákona č. 346/2005 Z. z. oštátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slo-
venskej republiky vznení neskorších predpisov je charakterizovaná vojenská rovnošata ako vojenský odev, 
ktorý má špecifické znaky vyjadrujúce príslušnosť profesionálneho vojaka k ozbrojeným silám. PURDEK, 
Imrich – ZELIZŇÁK, Peter a kol. Vojenská symbolika Slovenskej republiky. Vojenské zástavy, rovnošaty, hod-
nosti, vyznamenania, znaky a odznaky. Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2006, s. 38-39. ISBN 80-89169-09-
0.

48 Môžu to byť napríklad slovné pochvaly, najrôznejšie práva, pridelenie úradu, pôdy, peňazí, udelenie 
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a pravidiel ich tvorby umožňovalo zriaďovať neštandardné vyznamenania v rozpore 
so stáročnými tradíciami faleristiky. „Vo všeobecnosti sa za vyznamenania vo faleristic-
kom ponímaní (t. j. tie nositeľné a neprenosné druhy vyznamenaní, ktoré patria do sféry 
záujmu pomocnej historickej vedy faleristiky) členia na dve základné skupiny – na rady 
a na dekorácie.“ 49

Radmi sa pomenúvajú spoločensko-politicky najprestížnejšie a  umelecko-reme-
selne najhodnotnejšie vyznamenania. Vzhľadom na svoju morálnu hodnotu zvyčajne  
patria do kategórie štátnych vyznamenaní.

Dekorácie členíme na záslužné a pamätné; v porovnaní s radmi ide o spoločensky 
menej hodnotné vyznamenania, ktoré netvoria súčasť štruktúry radov, ale predstavu-
jú samostatné vyznamenania. Tento odborný termín jediným výrazom pomenúva celú 
veľkú skupinu vyznamenaní, ktoré nie sú radmi a vytvára tak protistranu termínu rad. 
Samotné dekorácie sa v závislosti od ich charakteru členia na pamätné a na záslužné, 
čestné, korunovačné, svadobné, služobné, jubilejné, za statočnosť, za záchranu života 
a mnohé iné, ktoré vychádzajú iba z ich historického pomenovania. Takéto detailné čle-
nenie však nemá žiaden praktický zmysel, pretože všetky dekorácie majú buď záslužný 
charakter (ak sa udeľujú za vykonané zásluhy) alebo pamätný charakter (ak sa udeľujú 
pri určitých pamätných príležitostiach).50

Dekorácie sa môžu členiť na jednotlivé stupne, čo je vyjadrením miery vykonaných 
zásluh. Rady sa členia na triedy a všetky používajú jednotnú farebnú kombináciu stuhy, 
ktorá sa odlišuje len šírkou a spôsobom nosenia. Jednotlivé stupne dekorácií sú odlíše-
né celkovou zmenou farebnosti stuhy alebo postupným pridávaním rozlišujúcich prv-
kov k  pôvodnému farebnému základu stuhy. V  závislosti od ich tvaru sa členia na tri 
základné skupiny – na medaily, kríže a odznaky. 51

výsad, šľachtictva, erbu, titulu, čestného občianstva, diplomu, čestného uznania, čestného listu, hodnosti, 
mimoriadneho povýšenia, preloženia k elitnej jednotke, čestného pomenovania, členstva, zbrane, zástavy 
či iného ľubovoľného predmetu vrátane reálnych vyznamenaní vo faleristickom ponímaní. Vyznamenanie 
vo faleristickom ponímaní je teda špecifický hmotný symbol s vlastnosťou vyznamenania s jednotnou 
morfológiou (fyzickou stavbou), ktorý je nositeľný a neprenosný. GRAUS, Igor. Nomina sunt substantia 
rerum alebo niekoľko poznámok k terminológii súčasných slovenských vojenských vyznamenaní. In 
Vojenská história, roč. 16, 2012, č. 1, s.118. ISSN 1335-3314.

49 GRAUS, Igor. Nomina sunt substantia rerum alebo niekoľko poznámok k terminológii súčasných sloven-
ských vojenských vyznamenaní. In Vojenská história, roč. 16, 2012, č. 1, s.118. ISSN 1335-3314.

50 GRAUS, Igor. Vznik, formovanie a vývoj nositeľných a neprenosných vyznamenaní vo faleristickom ponímaní. 
Panovnícke, dynastické, pontifikálne, záslužné a dámske rady a dekorácie do roku 1815. Dizertačná práca. 
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Filozofická fakulta, 2011, s. 71.

51 GRAUS, Igor. Vznik, formovanie a vývoj nositeľných a neprenosných vyznamenaní vo faleristickom ponímaní. 
Panovnícke, dynastické, pontifikálne, záslužné a dámske rady a dekorácie do roku 1815. Dizertačná práca, c. 
d., s. 71.
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Hmotným symbolom radu je insígnia, ktorá sa z morfologického hľadiska skladá zo 
závesu a klenotu. Záves môže byť textilný (stuha) alebo kovový (kolana, rám s napnutou 
stuhou, skrutkovacia matica, kovová stuha). Kolana je ozdobná reťaz, ktorá slúži ako zá-
ves klenotu najvyššej triedy radu a výnimočne je samostatnou insígniou bez zaveseného 
klenotu.52

Klenot má najčastejšie podobu kríža, hviezdy, medaily alebo medailónu, výnimočne 
má aj iné špecifické tvary. Súčasťou insígnie niektorých tried radu je hviezda. Je to špeci-
fický typ klenotu v tvare hviezdy alebo medailónu, ktorý sa nosí na hrudi zásadne bez stu-
hy. Krížová hviezda má tvar kríža, ale plní funkciu hviezdy a nosí sa rovnakým spôsobom.53

S prvými terminologickými problémami v oblasti československých vojenských vy-
znamenaní sa stretávame už v období formovania a činnosti československého zahranič-
ného vojska (légií) od roku 1914 do vzniku Československej republiky 28. októbra 1918. 
V uvedenom období nebolo zriadené oficiálne žiadne československé vojenské vyzna-
menanie, ale až po vzniku Československej republiky, keď boli vytvorené najmä legisla-
tívno-právne podmienky na zriaďovanie, respektíve na zakladanie vojenských vyzname-
naní.

Dekorácie majú rovnaké morfológiu ako rady, preto sa pri opise používa jednotná 
terminológia. Dekorácie z hľadiska tvaru a skladby sú jednoduchšie, preto sa namiesto 
pojmu klenot používa osobitný termín, ktorý ho odkazuje na jeho základný tvar.54

1.4. METODIKA PRÁCE A PRAMENNÁ ZÁKLADŇA

Cieľom našej monografie je objasnenie procesov vzniku a vývoja vojenskej symboliky, 
čiže detailné preskúmanie a analýza zákonitého priebehu formovania symbolov vojen-
skej symboliky a ich postupné pretváranie z pohľadu vývoja v jednotlivých historických 
obdobiach. V týchto procesoch nám išlo o odborné podanie a súhrnné spracovanie čes-
koslovenskej a slovenskej vojenskej symboliky v daných historických obdobiach v rokoch 
1914 – 1945 v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilológie.

52 GRAUS, Igor. Vznik, formovanie a vývoj nositeľných a neprenosných vyznamenaní vo faleristickom ponímaní. 
Panovnícke, dynastické, pontifikálne, záslužné a dámske rady a dekorácie do roku 1815. Dizertačná práca, c. 
d., s. 72.

53 GRAUS, Igor. Vznik, formovanie a vývoj nositeľných a neprenosných vyznamenaní vo faleristickom ponímaní. 
Panovnícke, dynastické, pontifikálne, záslužné adámske rady adekorácie do roku 1815. Dizertačná práca, c. d., 
s. 71.

54 GRAUS, Igor. Vznik, formovanie a vývoj nositeľných a neprenosných vyznamenaní vo faleristickom ponímaní. 
Panovnícke, dynastické, pontifikálne, záslužné adámske rady adekorácie do roku 1815. Dizertačná práca, c. d., 
s. 71.
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Pri metodologických a terminologických riešeniach problémov výskumu vojenskej 
symboliky, ktorá mala veľkú rôznorodosť a širokú rozmanitosť, sme sa pri zbieraní pod-
kladov zamerali a sústredili na početné názvoslovia a slovné terminológie. Preto bolo 
dôležité vymedzenie a rozčlenenie vojenskej symboliky do skupín. Pri jej klasifikácii, po-
menovaniach, názvoch a rozčlenení do skupín sme vychádzali zo spoločných znakov, 
prvkov a znamení, ktoré sú predmetom skúmania heraldiky, faleristiky a vexilológie.

Vymedzenie základných typov, respektíve druhov symboliky nám umožnila aj ich 
istá nadväznosť, príbuznosť pri tvorbe a používaní rôznych ďalších symbolov. V prípade 
vojenskej symboliky išlo teda prvorado o vojenské hodnosti (dištinkcie), druhy vojsk, 
zbraní a  služieb, označenia funkčného zaradenia, rukávové znaky, odznaky, vojenské 
zástavy, vojenské vyznamenania, ako i ďalšie. Na základe uvedeného sme sa rozhodli, že 
prvú skupinu budú tvoriť zástavy a znaky; druhú vojenské rovnošaty a označenia a na-
pokon tretiu skupinu vyznamenania.

V procese samotného výskumu vojenskej symboliky zásadnú úlohu zohrávali otáz-
ky pramennej základne a metodologických východísk. Išlo o symboliku, ktorá bola rôz-
norodá a rozmanitá, pri sústreďovaní podkladového materiálu sme pracovali s veľkým 
množstvom názvosloví a  terminológie, ako aj s  nespočetnými rôznymi zbierkovými 
predmetmi a  inými ďalšími artefaktmi. Prišli sme k  záveru, že pre daný výskum mali 
kľúčový význam tri druhy prameňov, a to písomné, ikonografické, respektíve obrazové 
a hmotné.

Písomné pramene boli veľmi dôležitým, obsahovo mimoriadne hodnotným a infor-
mačne bohatým zdrojom údajov pre bádanie akýchkoľvek druhov vojenskej symboliky. 
Pre nás mali mimoriadne významnú, bohatú výpovednú hodnotu a patrili medzi ne pre-
dovšetkým archívne dokumenty uložené vo fondoch jednotlivých historických období, 
v archívnych zbierkach a špeciálnych zbierkach.55

Z tlačených dokumentov jedným z najdôležitejších zdrojov informácií boli pre nás 
legislatívno-právne normy, medzi ktoré patrili zákony, zákonné opatrenia, vládne na-
riadenia, vestníky Ministerstva národnej obrany, smernice, vojenské predpisy, rozkazy 
a nariadenia veliteľov a náčelníkov, stanovy a listiny.56 Postupne nám začali pribúdať aj 

55 Uvádzame niektoré archívy, v ktorých sme vykonávali výskum: Vojenský ústredný archív-Vojenský his-
torický archív (VÚA-VHA) Praha (Česká republika), Vojenský historický archív (VHA) Bratislava, Slovenský 
národný archív (SNA) v Bratislave.

56 Ako príklad uvádzame niektoré tlačené dokumenty, ktoré sme využívali pri výskume – Sbírka zákonů 
a nařízení státu československého; Branný zákon č. 193/20 Sb. ze dne 19. března 1920; Ústavní zákon 
č.121/1920 Sb.;Slovenský zákonník 1940 – 1943; Věstník věcní (osobní) Ministerstva národní obrany Čes-
koslovenské republiky; Vestník vecný (osobný) Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky 1939 
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doklady a zápisnice týkajúce sa rozhodovacích procesov rôznych inštitúcií a orgánov 
vrátane štátnych, územných a miestnych, taktiež spolkov a združení, ako aj ďalšia do-
kumentácia a korešpondencia. Zo sekundárnych prameňov medzi najvýznamnejšie pa-
trili rôzne oznamy v úradných vestníkoch, almanachoch, ktoré obsahovali samostatné 
alebo veľmi príbuzné state o vojenskej symbolike. Ďalej sme medzi ne zaradili aj rôzne 
príručky, schematizmy, grafické náčrty, odbornú literatúru, memoárovú literatúru, zbe-
rateľské príručky, predajné katalógy, ako aj iné zdroje podobného charakteru.

Zriaďovanie a zavádzanie akýchkoľvek druhov vojenskej symboliky, či už išlo o zá-
stavy a znaky, rovnošaty a označenia, ako aj vyznamenania boli nevyhnutne sprevádza-
né písomnými záznamami. Už v štádiu príprav na ich zriadenie vznikala rozsiahla písom-
ná agenda, ktorá sa vzťahovala na tento akt. Táto agenda, ktorá súvisela so zriaďovaním 
a zavádzaním vojenských symbolov, bola dopĺňaná aj obrazovou a grafickou zložkou, 
ako aj s ňou súvisiacou ďalšou dokumentáciou úradnej povahy. Išlo o rôznu písomnú 
agendu s obrazovými a grafickými prílohami rôznych orgánov vrátane štátnych, územ-
ných a miestnych inštitúcií, spolkov a združení.

Vo výskume vojenskej symboliky mali významný podiel aj archívne písomné zázna-
my respektíve celá písomná agenda tzv. krojovej komisie.57 v ktorej sa nachádzali rôzne 
textové a obrazové dokumenty.

Pre výskum vojenských zástav, vojenských rovnošiat, vojenských hodnostných 
označení, označenia rôznych druhov vojsk, zbraní a rôznych odznakov triednych špecia-
listov, ako aj vojenských vyznamenaní mali najzásadnejší význam pramene, ktorými boli 
zákony, zverejňované v zbierkach zákonov, vestníky vecné alebo osobné ministerstva 
národnej obrany, rozkazy a nariadenia ministerstva národnej obrany, rozkazy a naria-
denia veliteľov a náčelníkov58. Išlo o písomné pramene primárneho charakteru, ktorými 
boli zriaďované uvedené symboly. Tieto pramene obsahovali nielen písomné ustanove-
nie o zriadení symbolu a jeho verbálny popis, respektíve opísanie, ale aj obrazové vzory 
jednotlivých symbolov.

– 1945); Smernice Ministerstva národnej obrany Slovenskej republiky 1940, ako i ďalšie.
57 Jej názov bol rôzny. V jednotlivých obdobiach sa nazývala Krojová komisia, Heraldická komisia, Komisia 

pre vojenskú symboliku, Rada pre vojenskú symboliku. Určený odborný orgán, spravidla na Ministerstve 
národnej obrany (v niektorých obdobiach to bol poradný odborný orgán ministra obrany pre uvedenú 
oblasť), ktorý mal kompetencie odborne posudzovať výtvarné, grafické návrhy na zriaďovanie vojenských 
symbolov, napríklad zástav; vojenských vyznamenaní; vojenských rovnošiat; rôznych odznakov a znakov 
na označenie vojenských hodností, druhov vojsk a zbraní, príslušnosť k jednotlivým jednotkám, ako aj iné.

58 Legislatívno-právne normy – zákony, vládne vyhlášky; interné normatívne akty – vecné vestníky, osobné 
vestníky a iné (rozkazy a nariadenia MNO); vnútorné akty – rozkazy a nariadenia veliteľov, náčelníkov 
a iné.
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Veľmi významným písomným dokumentom pre výskum vojenských zástav bol de-
krét, ktorý bol jedinečnou listinou, obsahujúci základné hodnoverné informácie. V po-
vojnovom období, respektíve v druhej polovici 20. storočia sa základný písomný doku-
ment – dekrét – stáva súčasťou tzv. kmeňovej knihy zástavy. Postupom času sa obsah 
kmeňovej knihy vo forme písomných dokumentov rozširoval o ďalšie dôležité súčasti. 
Popri dekréte a rozkaze o udelení, zapožičaní alebo darovacej listiny zástavy táto kniha 
obsahovala písomné záznamy o vojenskom útvare, zmenách jeho číslovania, zmenách 
vojenského názvu alebo zmene charakteru útvaru. Z obsahového hľadiska boli veľmi 
dôležité záznamy o dôvodoch vyvesenia či vynášania zástavy, názvy vojenských cere-
moniálov (vojenské prísahy, významné výročia a podobne), záznamy o veliteľoch zásta-
vy a strážnych zástavy, ako aj iné podobné záznamy.

Pre výskum vojenských vyznamenaní mali zásadný význam špecifické pramene, kto-
rými boli stanovy. Išlo o písomné pramene primárneho charakteru, ktoré mali charakter 
listín so všetkými alebo takmer všetkými formálnymi znakmi. Aj keď postupne dochá-
dzalo k zjednodušeniu ich obsahu, vždy sa v nich uvádzali dôvody založenia alebo zria-
denia vyznamenania, opis a charakteristika vyznamenania, a stanovovali sa podmienky 
jeho získania. Časom však dochádzalo k zjednodušovaniu a rozšíreniu ich publikovania, 
ktoré sa na určitom stupni spoločenského vývoja realizovalo prostredníctvom zbierok 
právnych noriem. Stanovy vojenských vyznamenaní vzhľadom na ich výpovednú hod-
notu predstavovali prioritný prameň pre výskum vyznamenaní. Práve ich význam bol 
dôvodom na ich zverejňovania v tlači, a to predovšetkým v edíciách prameňov právne-
ho charakteru, v súčasnosti najmä v zbierkach zákonov a vo vestníkoch.

Osobitný význam pre vojenskú symboliku mali ikonografické, obrazové pramene, iko-
nografický primárny materiál, periodické, či neperiodické pramene obrazového charakte-
ru. Pri výskume vojenskej symboliky sme sústredili pozornosť na hľadanie informácii v iko-
nografických primárnych prameňoch. Medzi najvýznamnejšie ikonografické pramene sme 
zaradili vyobrazenia jednotlivých symbolov, ktoré vznikali v  súvislosti s  ich zriaďovaním 
alebo zavedením. Na takomto materiáli, pri ktorom išlo o celé série viac či menej prepraco-
vaných a detailne kreslených návrhov, sme mohli pozorovať nielen genézu fyzickej podoby 
konkrétneho symbolu, ale aj myšlienky a filozofiu ďalších možných námetov a návrhov.

Ikonografický, obrazový materiál, kde sa nachádzali obrazové ilustrácie jednotlivých 
druhov vojenských symbolov boli súčasťou primárneho materiálu v skupine písomných 
prameňov vo forme príloh. Išlo o legislatívno-právne dokumenty, čiže zákony, vyhlášky, 
výnosy a smernice, ako aj ďalšie normatívne akty, dokumenty. Tieto obrazové ilustrácie 
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vizuálne dopĺňali písomný materiál, charakteristiku každého symbolu zverejňovaného 
v právnom predpise alebo v inom normatívnom akte.

Nemenej významnú úlohu vo výskume vojenskej symboliky mali ikonografické pra-
mene sekundárneho charakteru. Obsahovali pramene, ktoré boli nevyhnutnou doplňu-
júcou bázou informácií. Išlo o informácie, ktorých obsah vznikol výsledkom vedeckého 
poznania. Takéto informácie boli obsiahnuté najmä v prameňoch, akými boli periodické 
vojenské časopisy edované vojenskými orgánmi alebo inštitúciami, najmä pre oblasť 
vojenského vzdelávania, výchovy a kultúry.59 Pre získavanie informácií bola sústredená 
pozornosť pri výskume vojenskej symboliky aj na neperiodické pramene a zdroje. Išlo 
o príležitostnú tlač, kalendáre, nástenné tabule ako i ďalšie.

Do poslednej skupiny prameňov vo výskume vojenskej symboliky patrili hmotné, 
trojrozmerné predmety. Táto skupina prameňov nám poskytla obzvlášť hodnoverné 
a závažné informácie, ktoré nám spresňovali údaje o obsahu, ako aj forme rôznych ar-
tefaktov vojenskej symboliky. Hmotné, trojrozmerné predmety boli sústredené v zbier-
kach uložených v  depozitoch múzeí a  galérií. V  jednotlivých zbierkach sa nachádzali 
zástavy rôznych typov,60 vojenské uniformy (rovnošaty)61 a znaky, označenie vojenských 
hodností (dištinkcie), označenie druhov zbraní, vojsk a služieb, označenie vojenských 
odborností, špecialistov, vojenské vyznamenania,62 ďalšie odznaky a znaky, ako aj ďalšie 
artefakty vojenskej symboliky.

V  skupine hmotných, trojrozmerných predmetov sa nachádzalo väčšie množstvo 
jednotlivých symbolov, čo si vyžadovalo enormné úsilie pri ich zatrieďovaní do skupín. 
V  jednotlivých múzejných zbierkach, napríklad pri zástavách išlo o desiatky až stovky 
rôznych typov historických vojenských, bojových zástav, vlajok, práporcov, koruhiev, 

59 Periodické vojenské časopisy, napríklad v slovenskej armáde v rokoch 1939 – 1945, Slovenský vojak;  
v ČSĽA do roku 1989 Obrana lidu, Lidová armáda, Letectví a kozmonautika, História a vojenství i ďalšie; 
v Armáde Slovenskej republiky, neskôr v Ozbrojených silách Slovenskej republiky – SAMO, spoločnosť, 
armáda, obrana – štvrťročné periodikum, časopis; OBRANA – dvojmesačník, časopis Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky; Vojenská osveta, časopis pre spoločensko-vednú prípravu profesionálnych vojakov 
– polročné periodikum; Vojenská história, časopis pre vojenskú históriu, vojenské múzejníctvo a archívnic-
tvo Vojenského historického ústavu MO SR – štvrťročník, ako aj ďalšie.

60 Vo Vojenskom historickom múzeu (VHM) Piešťany je uložená Zbierka číslo XVI. – Bojové zástavy, štandar-
dy, vlajky, obsahuje zbierkové predmety – bojové zástavy, štandardy, práporce, vlajky, koruhvy, kmeňové 
knihy, stuhy, ktoré sú súčasťou zástav, sprievodná dokumentácia k zástavám.  
Vo Vojenskom historickom ústave Praha – Vojenské technické múzeum Lešany je uložená zbierka s histo-
rickými dokumentmi pod názvom sbírka XIV. Vexilologie.

61 Napríklad vo VHM Piešťany je uložená v depozite: Zbierka číslo XIV. – Výstrojný materiál obsahuje výstroj, 
rovnošaty, a rovnošatové doplnky, výstroj, opasky, batohy, prilby, ako aj iný materiál.

62 Vo VHM Piešťany je uložená Zbierka číslo XV. – Rady, vyznamenania a medaily; obsahuje zbierkové pred-
mety – rady, vyznamenania, medaily, odznaky, plakety, hodnostné označenia, znaky útvarov, rozlišovacie 
znaky, dekréty, ktoré sú súčasťou vyznamenaní a podobne.
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gonfanonov, štandard, ako i iné typy zástav. Ďalšie zhromažďovanie, respektíve sústre-
ďovanie informácií nám umožnili repliky zbierkových predmetov, išlo najmä o vojenské 
zástavy, vojenské rovnošaty respektíve uniformy, ale aj iné symboly, ktoré boli súčasťou 
zbierok. Takýmto spôsobom sme aj v  ďalších zbierkach vojenskej symboliky získavali 
a zhromažďovali informácie potrebné pre výskum.
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2. ČESKOSLOVENSKÉ ZAHRANIČNÉ VOJSKO A  ZDROJE JEHO VOJENSKEJ SYM-
BOLIKY V ROKOCH 1914 – 1920

2.1. FORMOVANIE A  ČINNOSŤ ČESKOSLOVENSKÉHO ZAHRANIČNÉHO VOJSKA 
V ROKOCH 1914 – 1920

Vojna, ktorú Rakúsko-Uhorsko vyhlásilo Srbskému kráľovstvu 28. júla 1914, sa preme-
nila na globálny svetový konflikt, ktorý mal rozhodnúť o budúcom usporiadaní Európy 
a sveta, ale aj o osude malých národov. Predovšetkým išlo o plány na vytvorenie nemec-
kej strednej Európy zahrňujúcej vtedajšiu habsburskú monarchiu, Balkán a časť východ-
nej Európy ovládanej Ruskom. Rakúsko-Uhorsko považovalo vojnu za príležitosť vyriešiť 
národnostné problémy ríše na úkor slovanských národov. Vzniknutá situácia vytvárala 
podmienky, aby sa nielen slovenská a česká otázka stali otázkou medzinárodnou. Dôle-
žitou podmienkou však bolo, aby sa slovenský a český národ prihlásili o svoje prirodze-
né právo, aby prišli so svojím politickým a národnooslobodzovacím programom.63

Prvá svetová vojna 
vyvolala medzi Slovákmi 
a  Čechmi žijúcimi mimo 
územia Rakúsko-Uhorska 
v  štátoch Dohody výrazné 
hnutie odporu voči mo-
narchii, ktoré bolo výsled-
kom silnejúceho národ-
ného hnutia v  19. storočí. 
Krajania v  zahraničí hlásali 
požiadavku rozbitia Ra-
kúsko-Uhorska, významne 
ovplyvnili národnooslo-

bodzovací zápas slovenského a  českého národa v  monarchii a  tak po desaťročiach 
národnostného nemeckého a maďarského útlaku sa javila pre nich príležitosť získať 
slobodu.64

63 LETZ, Róbert. Slovenské dejiny, IV. diel, 1914 – 1938. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2010, s. 17-
19. ISBN 978-808119-028-5.

64 Slovensko v 20. storočí. Druhý zväzok. Prvá svetová vojna 1914 – 1918. Bratislava : Veda, vydavateľstvo  Slo-
venskej akadémie vied, 2008, s. 24. ISBN 978-80-224-1014-4.

17 Poručík Štefan Jurech (prvý sprava), príslušník  74. pešieho pluku 
(Turčian skeho) c. a k. armády pred odchodom na front, rok 1916
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Prvou organizáciou, ktorá už pred vojnou pripravovala a hneď na jej začiatku (10. 
septembra 1914) prijala definitívne znenie Memoranda o krivdách a požiadavkách slo-
venských bola Slovenská liga amerických Slovákov v  Spojených štátoch amerických. 
Tento národnooslobodzovací program vyjadril požiadavky samourčovacieho práva Slo-
vákov a úplnú národnú samosprávu pre slovenský národ. Uverejnením Memoranda vo 
svetových jazykoch sa požiadavka samourčovacieho práva Slovákov – ako súčasť budú-
ceho usporiadania Európy – dostala na medzinárodné fórum už na začiatku svetového 
konfliktu. O rok neskôr predstavitelia slovenských a českých krajanských spolkov v USA 
na konferencii v Clevelande (štát Ohio) uzavreli 22. – 23. októbra 1915 tzv. Clevelandskú 
dohodu.65 V tejto dohode sa vytyčoval spoločný postup v úsilí o oslobodenie spod ná-
rodného útlaku v Rakúsko-Uhorsku. Zároveň sa požadovalo vytvorenie spoločného štá-
tu Čechov a Slovákov vo federatívnom zväzku, čiže s autonómnym postavením Sloven-
ska v rámci republiky v spojení s historickými českými krajinami. Význam Clevelandskej 
dohody bol aj v tom, že sa vytvorili predpoklady pre úzku slovensko-českú spoluprácu; 
slovenské hnutie v USA sa orientovalo česko-slovenským smerom.66 Táto dohoda mala 
ohlas i medzi Slovákmi v Rusku a svojím politickým a ideovým významom završovala 
určitú etapu slovenskej politiky v zahraničí pri hľadaní spojencov na riešenie slovenskej 
otázky. Na medzinárodnom fóre sa slovenské požiadavky mali presadiť v úzkej spätosti 
s českou otázkou, ktorá osamotene tiež nemala nádej na úspech. Clevelandská dohoda 
potom umožnila aj vedúcim predstaviteľom zahraničného odboja v západnej Európe 
postupovať v záujme vytvorenia spoločného štátu oveľa rozhodnejšie ako dovtedy.67

Po vypuknutí vojny sa slovenskí a  českí krajania, ktorí žili v  štátoch Dohody, čiže 
najmä v Rusku, vo Francúzsku i vo Veľkej Británii, dostali do ťažkej situácie. Bolo to spô-
sobené tým, že úrady týchto štátov na nich pozerali s podozrievaním a mnohým z nich 
ako nepriateľským cudzincom (občania Rakúsko-Uhorska pochádzali zo štátov nepria-
teľských voči Dohodovým mocnostiam) hrozila i strata majetku či internácia. To prispelo 
k tomu, že už na začiatku vojny začali krajania budovať v zahraničí politické a vojenské 
skupiny (Česká družina v Rusku, rota Nazdar vo Francúzsku), ktoré sa mali vo vojne an-
gažovať na strane štátov Dohody, a tým sa v konečnom dôsledku pričiniť o zlepšenie 
osudu vlastných národov.

65 Text Clevelandskej dohody: GRONSKÝ, J. Komentované dokumenty k ústavním dějinám Československa, I, 
1914 – 1945. Praha : Nakladatelství Karolinum, 2005, s. 26. ISBN 80-246-1028-0.

66 HRONSKÝ, Marián. – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914 – 1939, c. 
d., s. 35-36. 

67 HRONSKÝ, Marián. V boji za národnú slobodu. Cesty vzniku česko-slovenských légií. In Historická revue, 
roč. 10, 1999, č. 4, s. 14.ISSN 1335-6550.
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Slovenskí a  českí kra-
jania v  Rusku tvorili pred 
vypuknutím prvej svetovej 
vojny veľkú skupinu v poč-
te okolo 70 000 až 80 000 
ľudí. Počet Slovákov bol 
podstatne nižší, podľa od-
hadov to bolo od 600 do 
2 000 osôb žijúcich najmä 
vo Varšave.68 Čechov bolo 
v podstate viac – okolo 80 
000, žili najmä vo Volyn-
skej a  v  Kyjevskej oblasti. 
Popri poľnohospodároch 
s menšou vrstvou statkárov, boli medzi nimi správcovia šľachtických panstiev, ale aj 
predstavitelia mestskej inteligencie technického zamerania. Taktiež bolo medzi nimi 
aj niekoľko desiatok malých a stredných podnikateľov so zameraním na veľkoobchod, 
ako aj majiteľov stredne veľkých podnikov. Organizovali sa v  krajanských spolkoch, 
z ktorých najvýznamnejšie pôsobili v Kyjeve, Petrohrade, Moskve a vo Varšave.69 Pred-
stavitelia krajanských spolkov vyjadrovali lojalitu Rusku a snažili sa o organizovanie 
vojenských jednotiek zo Slovákov a Čechov, ktoré by v rámci cárskej armády bojovali 
proti rakúsko-uhorskej armáde. Ruskému cárovi predložili memorandum požadujúce 
vytvorenie československého štátu pod korunou Romanovcov. Predstavitelia cárske-
ho Ruska sa však vyhýbali tomu, aby sa záväzne vyslovili za vytvorenie českosloven-
ského štátu, ale na druhej strane neboli proti tomu, aby Slováci a  Česi bojovali so 
zbraňou v ruke proti Rakúsko-Uhorsku.

Vo Francúzsku sa protihabsburský odboj sformoval z príslušníkov tamojšej nepočet-
nej českej komunity, ktorú tvorilo približne 3 000 ľudí. Začali s organizáciou dobrovoľ-
níkov, ktorí boli schopní vojenskej služby, pri rešpektovaní rozhodnutia francúzskymi 
orgánmi, že cudzí štátni príslušníci môžu vstúpiť len do cudzineckej légie. Krajania sa 
rozhodli o vytvorení roty Nazdar, ktorá už 23. augusta 1914 odišla do výcvikového stre-
diska v Bayonne, kde bola zaradená do 2. pochodového pluku francúzskej Cudzineckej 

68 Slovensko v 20. storočí. Druhý zväzok. Prvá svetová vojna 1914 – 1918, c. d., s. 25.
69 LETZ, Róbert. Slovenské dejiny, IV. diel, 1914 – 1938, c. d., s. 39-40.

18 Poľná  omša v  64. pešom pluku rytiera von Auffenberga c. a k. 
armády v Brašove (Rumunsko) vo februári 1916. Krížikom pri nohe 

označený kadet Augustín Malár
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légie. Po ukončení výcviku v stredisku, bola dňa 23. októbra 1914 presunutá do oblasti 
Remeša, kde sa stala súčasťou Marockej divízie.70

Astronóma Dr. Milana Rastislava Štefánika (1880 – 1919), majúceho od roku 1912 
francúzske štátne občianstvo, zastihla správa o všeobecnej mobilizácii francúzskej ar-
mády v Maroku, kde plnil vedecké a politické poslanie parížskej vlády. Po istých prob-
lémoch pri lekárskych prehliadkach a po doliečení sa Štefánik v októbri 1914 rozhodol 
pre službu v  letectve a  od 28. januára 1915 sa stal pilotným žiakom v  leteckej škole 
v  Chartres. Po skončení pilotného výcviku ho zaradili do leteckej eskadry, kde vyko-
nával priamu bojovú činnosť vojenského letca v leteckej eskadre, ktorá bola súčasťou  
10. francúzskej armády v Brias pri Arrase. Okrem bojovej činnosti pozostávajúcej z vý-
zvedných a stíhacích letov, spracovával pre hlavný štáb severnej skupiny armád generá-
la Ferdinanda Focha aj meteorologické správy a predpovede počasia. Od februára 1915 
bojoval v Srbsku, kde bol zaradený do francúzskej eskadry MFS – 99, ktorá bola leteckou 
časťou francúzskej misie. Okrem iných úloh mal Štefánik realizovať plán, ktorý pozostá-
val v nadviazaní kontaktov so srbskými politikmi, a dohodnúť sa s nimi na spoločnom 
postupe v boji proti Rakúsko-Uhorsku. V dôsledku bojových udalostí v Srbsku a havárie 
jeho lietadla a  následnej rekonvalescencie v Taliansku sa dostal začiatkom decembra 
1915 späť do Paríža.71Štefánikov návrat do Paríža znamenal skončenie jeho bojovej čin-
nosti. Na francúzskom a srbskom fronte dokázal, že bol odvážnym vojenským pilotom. 

Milan Rastislav Štefánik bol nositeľom väčšieho počtu insígnií radov a  dekorácií, 
ktoré za svoju vedeckú činnosť, diplomatické aktivity a vojenské zásluhy získal od vlád 
viacerých európskych štátov.72 Bol ocenený francúzskou vládou za vedecké a diploma-
tické zásluhy vyznamenaním – prepožičaním insígnií rytierskeho kríža (5. triedy) Radu 
Čestnej légie (L’Ordre de la Légion d’ Honeur). Rovnakým radom bol vyznamenaný ešte 
dvakrát. Dňa 20. októbra 1917 boli mu prepožičané insígnie dôstojníka (4. triedy) Radu 
čestnej légie a začiatkom januára 1919 bolo prepožičané insígnie komandéra (3. triedy) 
Radu čestnej légie za vynikajúce zásluhy pri riešení francúzskych záležitostí v Rusku.

Štefánika ocenili aj ďalšími vyznamenaniami a to, francúzskym Vojnovým krížom  
s palmovou ratolesťou za akcie vo Francúzsku, srbským vyznamenaním Zlatou medai-
lou Za statočnosť, v Taliansku Vojnovým krížom (La Croce al Merito di Guerra) a bol mu 

70 HRONSKÝ, Marián. V boji za národnú slobodu. Cesty vzniku česko-slovenských légií, c. d., s. 15.
71 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914 – 1939, c. 

d., s. 38-39.
72 GRAUS, Igor. Generál Milan Rastislav Štefánik a faleristika. In Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak 

a diplomat. Bratislava : Vojenský historický ústav, 1999, s. 219.
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prepožičaný aj dôstojnícky kríž (4. trieda) Radu Svätého Mórica a svätého Lazara (Ordi-
ne dei Santi Maurizio e Lazaro).73 Štefánik bol ocenený aj československými vyzname-
naniami, avšak už in memoriam. Po skončení vojny to bol Československý vojnový kríž, 
Československá revolučná medaila a v roku 1922 Medaila Víťazstva. Okrem uvedených 
vyznamenaní bol aj nositeľom ďalších insígnií.74

M. R. Štefánik za pre-
ukázané vojenské majstrov-
stvo a  hrdinstvo v  bojovej 
činnosti počas vojny mal 
mimoriadny rýchly postup 
vo vojenských hodnostiach. 
V  máji 1915 sa stal podpo-
ručíkom a potom rýchlo po-
stupoval po rebríčku hod-
ností. V  júni 1918 francúz-
ska vláda ocenila Štefáni-
kove diplomatické úspechy 
a  prepožičala mu hodnosť 
brigádneho generála francúzskej armády. Bojové zásluhy M. R. Štefánika ako aktívneho 
vojaka boli pre túto doslova závratnú kariéru iba základom, respektíve iba odrazovým 
mostíkom. Ostatné vykonali jeho diplomatické poslania a tiež špecifický francúzsky sys-
tém udeľovania vojenských hodností definitívnych, dočasných a fiktívnych (prepožiča-
ných), udeľovaných z dôvodu poverenia určitou misiou.75

 M. R. Štefánik pri vstupe do francúzskej armády bol presvedčený o tom, že vo vojne 
pôjde aj o budúcnosť Slovenska. Ako francúzsky občan tak mohol bez problémov spojiť 
boj za svoju rodnú krajinu s bojom za Francúzsko. Štefánik sa po návrate zo Srbska 13. 
decembra 1915 stretol v Paríži s Dr. Edvardom Benešom a jeho prostredníctvom nad-
viazal úzke kontakty so svojím niekdajším pražským profesorom Tomášom Garriguem 
Masarykom. V tom čase sídlil v Londýne, kde 14. novembra 1915 zverejnil vyhlásenie 
Českého komitétu zahraničného, v ktorom požadoval vytvorenie samostatného česko-
slovenského štátu.

73 GRAUS, Igor. Generál Milan Rastislav Štefánik a faleristika. In Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak 
a diplomat. Bratislava : Vojenský historický ústav, 1999, s. 220. 

74 Tamže, s. 221.
75 HRONSKÝ, Marián. V boji za národnú slobodu. Cesty vzniku česko-slovenských légií., c. d., s. 15.

19 Major Milan Rastislav Štefánik (uprostred) so skupinou  
predstaviteľov slovenských a českých krajanských organizácií vo 

Washingtone 1. júla 1917
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M. R. Štefánik ako francúzsky dôstojník, uznávaný vedec i vďaka svojim osobným 
stykom mal prístup do vplyvných spoločenských a vojenských kruhov v dohodových 
štátoch. Jeho postavenie zároveň otváralo cestu aj vedeniu československého odboja, 
ktoré od februára 1916 začala reprezentovať utvárajúca sa Československá národná 
rada v Paríži. Prvým medzinárodným úspechom československého zahraničného od-
boja, ktoré sprostredkoval a  pripravil, bolo stretnutie T. G. Masaryka s  francúzskym 
ministerským predsedom Aristidom Briandom vo februári 1916.

Vedúci predstavitelia československého zahraničného odboja od začiatku vyna-
kladali veľké úsilie, aby presvedčili politikov dohodových mocností o  nevyhnutnej 
porážke Rakúsko-Uhorska. Len jeho porážka totiž vytvárala podmienky pre samos-
tatnosť Československa. Vedúci predstavitelia Dohody nemali veľký záujem likvidovať 
Rakúsko-Uhorsko, pretože ich hlavným protivníkom bolo Nemecko. Voči Rakúsku-
Uhorsku viedli zmierlivejšiu politiku a usilovali sa ho odkloniť od Nemecka a uzavrieť 
s ním separátny mier. Zo strany predstaviteľov československého zahraničného odbo-
ja bolo za tejto situácie nevyhnutné systematicky intervenovať u jednotlivých politi-
kov dohodových štátov, presviedčať ich o potrebe poraziť Rakúsko-Uhorsko. Zároveň 
požadovali vytvárať aj vo verejnej mienke dohodových krajín tlak, ktorý by podporil 
rozhodnutie politikov v prospech československej samostatnosti. Na medzinárodné 
uznanie nárokov Slovákov a  Čechov vytvoriť si samostatný štát nestačili len propa-
gačné a diplomatické akcie, preto si Československá národná rada v Paríži stanovila za 
cieľ vytvoriť samostatné československé vojsko, ktoré by na frontoch svetovej vojny 
po boku štátov Dohody bojovalo za národnú slobodu. Pokladalo ho za prvoradý pros-
triedok pre dosiahnutie úsilia o medzinárodné uznanie práva Slovákov a Čechov na 
svoj vlastný štát.76

Úvahy o vytvorenie samostatného československého vojska spájali vedúci pred-
stavitelia Československej národnej rady v Paríži so západným (francúzskym) frontom, 
pretože Francúzsko právom pokladali za hlavného protivníka Nemecka, ktoré pred-
stavovalo najväčšiu vojenskú silu štátov Ústredných mocností na európskom bojisku. 
Preto počítali s náborom i organizovaním slovenských a českých dobrovoľníkov, s pr-
voradým cieľom dosiahnuť zriadenie samostatnej československej armády vo Fran-
cúzsku, či už zo zajatcov alebo z  iných zdrojov. Problémom však bolo, že možnosť 
formovania československého vojska bola vo Francúzsku vytvorením roty Nazdar a jej 

76 ČAPLOVIČ, Miloslav. Slováci v zahraničnom protirakúsko-uhorskom odboji. In Vlastenecká a etická výchova 
vojakov, 1998, č. 2, s. 44.
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rozbitím na jar roku 1915 vyčerpaná. Vzhľadom na to, že Rakúsko-Uhorsko nebojovalo 
na francúzskom fronte (s výnimkou zanedbateľných kontingentov, ktoré naň presu-
nuli až v druhej polovici trvania vojny), neboli tu ani žiadni slovenskí či českí zajatci. Na 
východnom fronte v Rusku (v jeho zázemí) však už v roku 1914 a 1915 vznikali zajatec-
ké tábory, do ktorých boli vo veľkom počte umiestňovaní aj slovenskí a českí zajatci.77

Dôležitým krokom na 
vytvorenie československej 
armády vo Francúzsku bola 
tzv. zajatecká akcia, ktorá sa 
zvykne nazývať aj francúz-
skou cestou riešenia tohto 
problému. Bezprostredným 
podnetom na realizáciu tejto 
akcie bolo podpísanie fran-
cúzsko-ruskej dohody na 
jar 1916. Podľa nej sa Rusko 
zaviazalo dodať 400 000 mu-
žov na posilnenie francúz-
skych síl na západnom fron-
te. V súvislosti s riešením tejto dohody v Československej národnej rade v Paríži vzni-
kol zámer, aby časť týchto posíl tvorili slovenskí a českí zajatci z Ruska. Predpokladalo 
sa totiž, že Rusko nebude samo schopné splniť uvedený záväzok z vlastných zdrojov. 
Toto súviselo s hlavným zmyslom zajateckej akcie, ktorej skutočným cieľom bolo, aby 
rakúsko-uhorskí zajatci slovenskej a českej národnosti posilňovali rady jednotiek for-
mujúceho sa československého zahraničného vojska. Táto snaha však už v začiatkoch 
často narážala na viaceré prekážky zo strán štátov Dohody. Jednou z hlavných úloh 
Štefánikovej činnosti bolo dosiahnuť zvrat v tejto oblasti. Praktická realizácia vojen-
ského a  politického prepojenia československého zahraničného odboja tak ležala 
hlavne na pleciach diplomata a vojaka M. R. Štefánika.78

Formujúci sa československý zahraničný odboj v Paríži vo Francúzsku bol jedno-
značne zameraný na úplnú porážku, rozbitie a  likvidáciu Rakúsko-Uhorska a  na jej 
troskách bol odhodlaný vytvoriť nový nástupnícky československý štát. Vznik štátu 

77 LETZ, Róbert. Slovenské dejiny, IV. diel, 1914 – 1938, c. d., s. 53-54.
78 HRONSKÝ, Marián. V boji za národnú slobodu. Cesty vzniku česko-slovenských légií, c. d., s. 16.

20 Východný front,  Baligród v Karpatoch v roku 1914. Rakúski vojaci 
skosení ruskými strojovými puškami (guľometmi)
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mal byť výsledkom vojenského víťazstva Spojencov nad Ústrednými mocnosťami, 
čomu mali dopomôcť aj vlastné zahraničné československé jednotky.79

So vznikom zahraničných jednotiek na začiatku prvej svetovej vojny postupne vzni-
kala aj vlastná československá vojenská symbolika, ktorej obsah, ako aj formy vychá-
dzali z minulosti a tradícií slovenského a českého národa.80 Stala sa neoddeliteľnou sú-
časťou boja za slobodu, zjednocujúcim a mobilizujúcim faktorom pri formovaní česko-
slovenského odbojového hnutia zameraného na nechuť slovenských a českých vojakov 
bojovať v rakúsko-uhorskej armáde. Vojenská symbolika mala nesporný morálny vplyv 
na formovanie československých légií vo Francúzsku, v Taliansku a Rusku a na realizáciu 
hlavného cieľa odbojového hnutia – boja proti Rakúsko-Uhorsku, za samostatnosť a ne-
závislosť, za vytvorenie spoločného štátu Čechov a Slovákov.81

2.1.1. ČESKOSLOVENSKÉ LÉGIE V RUSKU
Československé légie v Rusku vznikli hneď na začiatku prvej svetovej vojny na podnet 
Čechov a Slovákov usadených v cárskom Rusku. V Kyjeve 28. septembra 1914 prisaha-
lo vernosť svojej zástave okolo 700 príslušníkov prvej jednotky – Českej družiny, ktorú 
predstavoval peší prápor zložený zo štyroch rôt. Jednotlivé roty boli pridelené ako vý-
zvedné oddiely k ruským divíziám a plukom. Na základe rozhodnutia najvyššieho rus-
kého veliteľstva z decembra 1914 bol nábor slovenských a českých zajatcov povolený 
len v obmedzenej miere. Už začiatkom roka 1915 bola družina doplnená o 250 dobro-
voľníkov.

Počas troch rokov vojny plnili príslušníci družiny náročné a  riskantné prieskumné 
a propagačné úlohy. Často preoblečení do uniforiem rakúsko-uhorskej armády preni-
kali za frontovú líniu, na pozície nepriateľa, ako aj do jeho tyla. Ich počet sa postupne 
zvyšoval z dobrovoľníkov, ale aj z vojnových zajatcov a prebehlíkov. Nárast počtu členov 
družiny z  radov zajatcov a  prebehlíkov bol ovplyvnený najmä úspechom, či neúspe-
chom ruských vojsk na fronte. Zároveň doplňovanie dobrovoľníkmi bolo ovplyvňované 
aj pomalým riešením tejto úlohy zo strany ruských úradov. Aj napriek tomu sa poda-
rilo vytvoriť v roku 1915 nový prápor so štyrmi rotami, ktoré boli zložené zo Slovákov 
a Čechov slúžiacich v cárskej ruskej armáde. Už 13. januára 1916 sa tak Česká družina 

79 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914 – 1939, c. 
d., s. 37.

80 PURDEK, Imrich – ZELIZŇÁK, Peter a kol. Vojenská symbolika Slovenskej republiky, c. d., s. 28.
81 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914 – 1939, c. 

d., s. 36-37.
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rozrástla a bol vytvorený 1. strelecký pluk. Aj keď sa pluk skladal len z dvoch práporov, 
nový štatút podstatne zlepšil jeho postavenie, čiže bol na rovnakej úrovni ako ostatné 
ruské pešie pluky.82 Následne, už v apríli 1916 bol vytvorený 2. strelecký pluk, čím bola 
sformovaná Československá strelecká brigáda, ktorá bola organizačne zložená z dvoch 
streleckých plukov po ôsmich rotách. Úlohou brigády bola aj naďalej prieskumná čin-
nosť, v  ktorej sa československí dobrovoľníci najviac osvedčili v  Haliči, Karpatoch, na 
Slovensku a neskôr na Volyni, Stochode a Pripjati. Mimoriadnym úspechom Českoslo-
venskej streleckej brigády bola spolupráca pri prechode niektorých najmä národnostne 
českých rakúsko-uhorských jednotiek do ruského zajatia.83

V polovici roka 1916 vďaka zvýšenému úsiliu našich krajanov v Rusku a Zväzu čes-
koslovenských spolkov na Rusi sa podarilo, že 10. júla 1916 ruský cár Mikuláš II. vydal 
súhlas na vytváranie vojska zo zajatcov v Rusku. Aj napriek určitému obmedzenému sú-
hlasu bol 15. marca 1917 vytvorený 3. strelecký pluk a Československá strelecká brigáda 
sa rozrástla na tri strelecké pluky. Zásadný obrat v zložitom organizovaní a bojovej čin-
nosti československých jednotiek v Rusku nastal v roku 1917 v súvislosti s februárovou 
revolúciou. Nová, tzv. Dočasná vláda síce odobrila projekt vytvárania československého 
zahraničného vojska, ale zásadný posun nastal až v polovici roka 1917. Velenie Česko-
slovenskej streleckej brigády zloženej z troch streleckých plukov (7 práporov v sile 3 530 
vojakov), aj keď ešte nie úplne sformovanej, podalo ruskému veleniu žiadosť, aby v rám-
ci pripravovanej Kerenského ofenzívy bola brigáda nasadená na front ako kompletná 
úderná jednotka. Tak sa aj stalo, že brigáda bola začlenená do 49. armádneho zboru 11. 
ruskej armády v oblasti Zborova, severozápadne od Tarnopola.84

Útok brigády bol úspešný, podarilo sa jej vniknúť do nepriateľskej obrany do hĺbky 
až 5 km, čo predstavovalo jej tretiu líniu obrany. Front sa síce podarilo prelomiť, avšak 
únava i neochota značne zboľševizovaných susedných ruských jednotiek, ako aj váha-
vosť ich veliteľov spôsobili, že sa tento úspech nevyužil na celej línii frontu. K úspechu 
brigády dopomohlo aj to, že rakúsko-uhorské línie bránili i dva národnostne české plu-
ky, ktorých mužstvo ustúpilo alebo sa dobrovoľne vzdalo do zajatia. Zborovská bitka 
bola prvou veľkou akciou československých oddielov ako celku proti monarchii od mája 
1916, keď kyjevský zjazd Čechoslovákov vyhlásil revolučnú vojnu Habsburgovcom. Zbo-

82 FIC, Victor Miroslav. Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914 – 1918. I. díl. Praha : 
Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, 2006. s. 36. ISBN 80-200-1405-5.

83 BALETKA, Ladislav – POMKLA, Zdeněk. Českoslovenští legionáři 1914 – 1920. Rodáci a občané okresu Vsetín. 
Vsetín : Okresní úřad Vsetín – Státní okřesní úřad Vsetín, 2001, s. 7.

84 HRONSKÝ, Marián. V boji za národnú slobodu (3). Légie v Rusku, c. d., s. 17.
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rovská bitka sa stala jednou 
z  hlavných bojových tradícií 
medzivojnovej českosloven-
skej armády.85

Úspech Československej 
streleckej brigády v  zborov-
skej bitke významne napo-
mohol zmeniť postoj ruskej 
Dočasnej vlády k českosloven-
ským vojenským dobrovoľníc-
kym jednotkám. V  súvislosti 
s  diplomatickým úsilím T. G. 
Masaryka, ktorý sa od mája 

1917 zdržiaval v Rusku, sa podarilo dosiahnuť povolenie na nábor v zajateckých táboroch. 
V nich bolo 200 000 – 250 000 vojnových zajatcov českej a slovenskej národnosti (z toho 
asi 30 000 Slovákov).86 V  zajateckých táboroch bolo náborom získaných okolo 30 000 
nových dobrovoľníkov, ktorými bola doplnená Československá strelecká brigáda. V sep-
tembri 1917 vznikla 1. strelecká divízia, nazvaná HUSITSKÁ a následne bola vytvorená aj  
2. strelecká divízia. Jednotlivé pluky 1. streleckej divízie boli pomenované nasledovne:

– 1. strelecký pluk Majstra Jána Husa,
– 2. strelecký pluk Jiřího z Poděbrad,
– 3. strelecký pluk Jána Žižku z Trocnova,
– 4. strelecký pluk Prokopa Velikého.
Druhá strelecká divízia vznikla tak, že štyri záložné prápory boli doplnené na počty 

zodpovedajúce plukom. Tak vznikli nasledujúce pluky aj s názvami:
– 5. strelecký pluk Pražský T. G. Masaryka,
– 6. strelecký pluk Hanácky,
– 7. strelecký pluk Tatranský,87

– 8. strelecký pluk Sliezsky.
Vytváranie ďalších československých legionárskych jednotiek pokračovalo v  ok-

85 FIC, Victor Miroslav. Československé legie v Rusku a boj za vznik Československa 1914 – 1918. I. díl, c. d., s. 100.
86 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914 – 1939, c. 

d., s. 60.
87 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914 – 1939, c. 

d., s. 61-62.

21 Zborov: Rakúske zákopy dobyté čs. brigádou 2. júla 1917
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tóbri a  novembri 1917, 
keď boli sformované dva 
záložné strelecké pluky, 
1. delostrelecká brigáda 
Jána Žižku, 2.delostrelecká 
brigáda, ako aj jednotky 
technického zabezpeče-
nia a  neskôr, začiatkom 
roka 1918, 1. samostatný 
úderný prápor. Takto sa 
zrodila 40-tisícová čes-
koslovenská armáda – 1. armády zbor, súčasne sa začalo pomýšľať i  o  vytvorení  
2. armádneho zboru.

Na jeseň v roku 1917 vyvrcholilo sformovanie 1. československého armádneho zbo-
ru, ktorý bol operačne podriadený ruskému veleniu, politicky podliehal Československej 
národnej rade v Paríži. Revolučná situácia v Rusku spôsobovala demoralizáciu ruskej ar-
mády, ktorá postupne podliehala rozkladu. Po prevrate a prevzatí moci boľševikmi, a po 
vydaní Leninovho Dekrétu o mieri začali rokovania s Nemeckom a Rakúsko-Uhorskom 
o separátnom mieri.

T. G. Masaryk 7. februára 1918 vyhlásil 1. československý armádny zbor za auto-
nómnu súčasť československej armády vo Francúzsku. Zboru bol vydaný príkaz, aby sa 
začal pripravovať na odchod do Francúzska cez Sibír a Vladivostok. 88 Po uzavretí Brest-
litovského mieru už československé vojsko v  Rusku nemalo dôvod naďalej zotrvávať 
v daných oblastiach. Z územia Ukrajiny sa československý armádny zbor začal sťahovať 
a  následne sa mal presúvať cez Rusko na Sibír, po Transsibírskej magistrále do Vladi-
vostoku a potom loďami po mori do Francúzska. Takto začal československý zbor plniť 
Masarykov príkaz o odchode z Ruska, ktorý dostal vo februári 1918. Pri odchode čes-
koslovenských vojsk došlo k niekoľkým bojovým stretom s nemeckými vojskami, ktoré 
im bránili v odsune, najmä 8. až 13. marca 1918 v oblasti pri Bachmači. Transport česko-
slovenských vojsk sa stal pre boľševickú vládu zložitým medzinárodným problémom. 
Po úspešných rokovaniach T. G. Masaryka s  predstaviteľmi boľševickej armády bola  
26. marca 1918 podpísaná zmluva, ktorá zaručovala československým légiám voľnú 

88 HRONSKÝ, Marián. V boji za národnú slobodu. Cesty vzniku česko-slovenských légií, c. d., s. 17.

22 Obrnený vlak čs. légií v Rusku Spasitel



46

2. ČESKOSLOVENSKÉ ZAHRANIČNÉ VOJSKO A ZDROJE JEHO VOJENSKEJ SYMBOLIKY V ROKOCH 1914 – 1920

cestu cez Sibír do Vladivos-
toku, ale nezaväzovala ich, 
aby odovzdali zbrane.89 Po 
konflikte československého 
vojska s  miestnym sovie-
tom v  Čeľjabinsku 14. – 17. 
mája 1918 stúpla nedôvera 
boľševickej vlády voči nemu 
natoľko, že koncom mája roz-
hodla o  úplnom odzbrojení 
a rozpustení československé-
ho armádneho zboru. Zjazd 
delegátov československého 
armádneho zboru 23. mája 

rozhodol, že vojsko bude aj napriek predpokladanému odporu boľševickej moci pokra-
čovať v transporte do Vladivostoku podľa vlastného poriadku, čo znamenalo so zbraňou 
v ruke.90 Následne v júli 1918 bol v Čeľjabinsku sformovaný 1. jazdecký pluk Jána Jiskru 
z Brandýsa.

Na Sibíri sa československé légie zaplietli do ruskej občianskej vojny. V priebehu nie-
koľkých týždňov československý armádny zbor ovládol celú Transsibírsku magistrálu. 
Týmto počinom sa začala výnimočná epizóda 1. svetovej vojny; armáda štátu, ktorý ešte 
neexistoval, ovládla obrovské cudzie územie.91

V  priebehu roka 1918 sa počet príslušníkov československého armádneho zboru 
v Rusku rozrástol o niekoľko tisíc nových dobrovoľníkov a v lete a na jeseň vznikli ďalšie 
nové pluky a to:

– z 1. záložného pluku bol zriadený 9. strelecký pluk Karla Havlíčka Borovského,
– z 2. záložného pluku bol vytvorený 10. strelecký pluk Jána Kozinu-Sladkého,
koncom roka 1918 bol vytvorený:
– 11. strelecký pluk Františka Palackého,
– 12. strelecký pluk M. R. Štefánika.

89 ČAPLOVIČ, Miloslav. Česko-slovenské légie 1914 – 1918. In Historická revue, roč. 19, 2008, č. 12, s. 16. ISSN 
1335-6550.

90 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914 – 1939, c. 
d., s. 62.

91 Tamže, s. 63.

23 Príslušníci 5. čs. streleckého pluku T. G. Masaryka čs. légií v Rusku 
vítajú generála Štefánika v Jekaterinburgu  na uralskom fronte,  

8. december 1918 
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Vytvorené strelecké plu-
ky sa stali 1. februára 1919 
základom pre vznik 3. diví-
zie. Koncom októbra 1918 
bol v  Tjumeni vytvorený 2. 
jazdecký pluk Sibírsky. Na 
začiatku roka 1919 mal Čes-
koslovenský armádny zbor 
viac ako 50 000 vojakov. Dňa 
1. februára 1919 bol preme-
novaný na Československé 
vojsko na Rusi, ktoré pozos-
távalo z  troch peších divízií, 
každá mala v  organizačnej 
štruktúre štyri strelecké plu-
ky, dva jazdecké pluky, jeden 
úderný prápor, delostreleckú 
brigádu, technickú (ženijnú) 
rotu, poľnú nemocnicu a tylo-
vé zásobovanie, ako aj ďalšie 
súčasti.92

Vytváranie nových útva-
rov československých légií 
pokračovalo aj začiatkom 
roka 1919, keď vo februári v Krasnojarsku vznikol 1. a 2. delostrelecký pluk; obidva tieto 
pluky vznikli rozčlenením 1. delostreleckej brigády, ktorá bojovala pri Bachmači a od 
mája 1918 podporovala strelecké pluky pri obrane úsekov Transsibírskej magistrály. 
V  rovnakom čase bol vytvorený aj 3. ťažký delostrelecký oddiel, ktorý delostreleckou 
paľbou podporoval obranné boje na magistrále.

Dohodové štáty považovali Československé vojsko na Rusi za spojenecké vojsko. 
Tým bolo vyjadrené aj uznanie Československej národnej rady v Paríži a taktiež jej po-
žiadavky na vytvorenie samostatného československého štátu. Spojenci kládli na česko-

92 BALETKA, Ladislav – POMKLA, Zdeněk. Českoslovenští legionáři 1914 – 1920. Rodáci a občané okresu Vsetín, 
c. d., s. 10.

24 Hudba 7. čs. streleckého pluku Tatranského. Rusko, rok 1918, 
Sibírska magistrála

25 Československí legionári sa  naloďujú vo Vladivostoku na loď 
America I., rok 1920
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slovenské légie v Rusku požiadavky, ktoré presahovali možnosti zhruba 60 000 vojakov 
československých dobrovoľníkov. Táto situácia v légiách v Rusku vyvolávala šírenie de-
zinformácií a obáv, ako aj pocity sklamania, že československí legionári boli ponecha-
ní na Sibíri napospas osudu. Generál Štefánik odcestoval do Ruska a správa o vzniku 
samostatného československého štátu 28. októbra 1918, ako aj ukončenie vojny ho 
zastihli na Sibíri. Aj napriek situácii vyvolanej dezinformáciami a určitými pocitmi skla-
mania, cieľ za ktorí československí legionári bojovali bol splnený. Po oboznámení sa so 
situáciou generál Štefánik nariadil stiahnuť československé légie z Ruska a už v marci 
1919 vo Francúzsku dosiahol u predstaviteľov Dohody súhlas na ich odsun do vlasti.93

2.1.2. ČESKOSLOVENSKÉ LÉGIE VO FRANCÚZSKU
Zámer vytvoriť československú armádu na západnom fronte od začiatku vojny najviac 
podporovalo Francúzsko. Koncom roka 1917 a v priebehu roka 1918 sa vo Francúzsku 
sústredilo veľké množstvo Slovákov a Čechov, čím bol vytvorený dostatočný počet ľudí 
potrebný na vytváranie vojenských jednotiek. V  danom období do Francúzska prišla 
rota vytvorená zo zajatcov v Rumunsku, dorazili českí dôstojníci zo srbskej armády, Slo-
váci a Česi zajatci, bývalí vojaci rakúsko-uhorskej armády zo srbského frontu sústredení 
v Taliansku a zároveň aj 1 100 dobrovoľníkov z Ruska. Taktiež dorazilo okolo 2 500 kra-

93 Súhrnný prehľad sformovaných plukov a jednotiek československých légií v Rusku:
1. strelecký pluk Majstra Jána Husa (základom Česká družina – Kyjev, september 1914)
2. strelecký pluk Jiřího z Poděbrad (Sluck, apríl 1916)
3. strelecký pluk Jána Žižky z Trocnova (Treskyňa, marec 1917)
4. strelecký pluk Prokopa Holého (Polonnoje, august 1917)
5. strelecký pluk Pražský T. G. Masaryka (Borispol, júl 1917)
6. strelecký pluk Hanácky (Borispol, júl 1917)
7. strelecký pluk Tatranský (Berezaň, august 1917)
8. strelecký pluk Sliezsky (Borispol, júl 1917)
9. strelecký pluk Karla Havlíčka Borovského (Samara, predtým 1. záložný pluk, august 1918)
10. strelecký pluk Jána Sladkého Kozinu (Samara, júl 1918)
11. strelecký pluk Františka Palackého (Novonikolajevsk, august 1918)
12. strelecký pluk M. R. Štefánika (Tomsk, júl 1918)
1. samostatný úderný prapor (Jagotín, december 1917)
1. jazdecký pluk Jána Jiskru z Brandýsa (Čeľabinsk, júl 1918)
2. jazdecký pluk Sibirsky (Tjumeň, október 1918)
1. delostrelecký pluk (Krasnojarsk, február 1919)
2. delostrelecký pluk (Novonikolajevsk, duben 1919)
3. delostrelecký pluk (Krasnojarsk, február 1919)
1. ťažký delostrelecký oddiel (Krasnojarsk, apríl 1919)
2. ťažký delostrelecký oddiel (Tomsk, máj 1919)
3. ťažký delostrelecký oddiel (Krasnojarsk, február 1919). 
HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914 – 1939, c. 
d., s. 59-66.
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janov z  USA, medzi ktorými 
bolo viac ako tisíc Slovákov.94

Vo Francúzsku sa tak po-
darilo sústrediť takmer 10 000 
mužov. Toto bol pádny dôvod 
na to, aby francúzska vláda 
oficiálne povolila zriadenie 
samostatnej československej 
armády vo Francúzsku. Dňa 
16. decembra 1917 francúz-
sky prezident Raymond Po-
incaré podpísal dekrét o  jej 
zriadení. Tento dekrét bol 7. 
februára 1918 doplnený štatútom československého vojska, ktorý spresňoval zásady 
odvodov, organizáciu menovania a povyšovania dôstojníkov, disciplíny i použitia voj-
ska.95 Výsledkom tohto kroku bolo vytvorenie československého generálneho štábu pri 
Československej národnej rade vo Francúzsku.

Na základe vydaných dokumentov sa postupne začali vo Francúzsku vytvárať jed-
notlivé vojenské útvary československého autonómneho vojska. Dňa 19. januára 1918 
bol v Cognacu vytvorený prvý útvar samostatnej československej armády vo Francúz-
sku, a to 21. strelecký pluk.96 Pluk sa postupne dopĺňal novými dobrovoľníkmi, ktorí boli 
presunovaní do Francúzska a tak sa rýchlo podarilo naplniť jeho plánované počty. Na 
jar 1918 pluk pozostával z troch práporov a z pomocnej roty a prechádzal tvrdým vý-
cvikom.

Od 22. januára 1918 sa začal vytvárať 22. strelecký pluk, ktorý sa formoval tak, že každý 
z troch práporov už existujúceho 21. streleckého pluku vyčlenil jednu rotu, ktoré vytvo-
rili jeho jadro. Tieto roty boli presunuté 19. marca 1918 do výcvikového strediska v mes-
te Jarnac neďaleko Cognacu. Vďaka prílivu ďalších dobrovoľníkov, hlavne tých, ktorí boli 
v polovici marca presunutí transportom z Ruska, sa 20. mája 1918 oficiálne sformoval 22. 
strelecký pluk, ktorý pozostával taktiež z troch práporov a z pomocnej roty.

94 LETZ, Róbert. Slovenské dejiny, IV. diel, 1914 – 1938, c. d., s. 52-53.
95 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914 – 1939, c. 

d., s. 54.
96 Čísla plukov od 1 do 20 boli vyhradené čs. streleckým plukom v Rusku (skutočne vzniklo len 12 plukov), 

od čísla 21 pre čs. strelecké pluky vo Francúzsku a od 30 pre čs. strelecké pluky v Taliansku. HRONSKÝ, 
Marián. V boji za národnú slobodu (2), c. d., s. 16.

26 Veliteľstvo práporu 21. čs. streleckého pluku v Michelbachu na 
francúzsko-nemeckom fronte v Alsasku v roku 1918 
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Koncom jari 1918 bola 
z  21. a  22. streleckého pluku 
vytvorená 1. strelecká bri-
gáda vo Francúzsku, ktorá 
mala takmer 9 500 vojakov. 
V  júni roku 1918 bola brigá-
da presunutá do Darney, kde 
30. júla 1918 na slávnostnom 
nástupe oboch plukov pre-
zident Francúzska Raymond 
Poincaré odovzdal 21. stre-
leckému pluku zástavu daro-
vanú mestom Darney.

Oba pluky, ktoré vytvo-
rili 1. streleckú brigádu, boli 
zaradené do 55. francúzskej 
pešej divízie a od roku 1918 
do konca vojny sa zúčastnili 
bojov pri Michelbachu, Jon-
chery sur Vesle a Vouziers et 
Terron sur Aisne. Po stiahnutí 
brigády z frontu, a to už v ob-
dobí po vyhlásení samos-
tatného československého 
štátu, boli 7. novembra 1918 

jej pluky sústredené v spoločnom tábore, kde príslušníci 11. novembra 1918 oslávili 
koniec vojny.

Začiatkom decembra 1918 sa v Cognacu sformoval 23. strelecký pluk, ktorý sa na-
zýval aj Pluk amerických Slovákov, pretože v ňom bolo sústredených najviac Slovákov. 
Vďaka tomu bola 5. decembra 1.strelecká brigáda pretransformovaná na 5. streleckú 
divíziu. V  januári 1919 bol vytvorený v  Cognacu 24. strelecký pluk, ktorý však už ne-
bol považovaný za legionársky.97 Na prelome rokov 1918 a 1919 bola divízia pripravená 

97 Súhrnný prehľad sformovaných plukov československých légií vo Francúzsku:
21. strelecký pluk (Cognac, január 1918)

27 Príslušníci  brigády čs. légií  vo Francúzsku za pochodu cez obec 
Semide v Champagni. Jeseň 1918.

28 Odovzdanie bojovej zástavy 23. čs. streleckému pluku pred 
odchodom do vlasti, za účasti ministra  Edvarda Beneša, na 
námestí Cognacu vo Francúzsku 22. decembra 1918. Pluk 

vznikol 3. decembra 1918 prevažne zo slovenských príslušníkov 
(amerických dobrovoľníkov) 21. a 22. čs. streleckého pluku. 
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na návrat do vlasti. Po návrate do Československa bola nasadená do bojov na Těšínsku 
a následne čiastočne aj do bojov o Slovensko.98

2.1.3. ČESKOSLOVENSKÉ LÉGIE V TALIANSKU
Začiatky formovania československých dobrovoľníckych jednotiek v Taliansku sú spá-
jané s úsilím hŕstky vlastenecky zmýšľajúcich vlastencov a následne so sústreďovaním 
slovenských a českých zajatcov do jedného tábora, čím sa vytvorili základné predpo-
klady na vznik širšieho hnutia. Dňa 15. januára 1917 v tábore Santa Maria Capus Vete-
re sa vytvoril spolok zajatcov pod názvom Československý dobrovoľnícky zbor, ktorý 
v priebehu roka 1917 do apríla 1918 získal masovú základňu, keď v ňom bolo okolo 10 
200 členov.99 Po presune za-
jatcov do tábora Certose di 
Padua v  máji 1917, sa tento 
stal základňou na budovanie 
československých légií v  Ta-
liansku.100 Po súhlase talian-
skej vlády bolo vytvorených 
šesť pracovných českoslo-
venských práporov bez zbra-
ní. Všetky prápory (každý po  
1 600 mužov) boli odoslané 
na budovanie obranných línií.

Zásadná zmena v  postoji 
talianskej strany k vytváraniu československých jednotiek v Taliansku nastala po pod-
písaní zmluvy o zriadení samostatného československého vojska v Taliansku 21. apríla 
1918. Zmluva určovala, že československé vojenské jednotky budú súčasťou samostat-
nej československej armády vo Francúzsku, politicky budú podliehať Československej 

22. strelecký pluk (Jarnac, máj 1918)
23. strelecký pluk (Cognac, december 1918)
24. strelecký pluk (Cognac, január 1919), nemal priznaný legionársky status.  
HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914 – 1939, c . 
d., s. 51-55.

98 ČAPLOVIČ, Miloslav. Česko-slovenské légie 1914 – 1918, c. d., s. 16.
99 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914  – 1939, c. 

d., s. 55.
100 HRONSKÝ, Marián. V boji za národnú slobodu (4). Légie v Taliansku. In Historická revue, roč. 10, 1999, č. 7, s. 

12. ISSN 1335-6550.

29 Poľné obväzisko rakúsko-uhorskej armády na talianskom fronte na 
Piave roku 1918
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národnej rade v  Paríži, ale 
vojensky budú podriadené 
veleniu talianskej armády.101

Hlavným centrom orga-
nizácie československých lé-
gií v Taliansku sa stala oblasť 
severne od Ríma v  mestách 
Spello, Spolleto, Assisi, Peru-
gia a  Varrni. V  apríli 1918 sa 
veľmi rýchlo formoval čes-
koslovenský dobrovoľnícky 
zbor a už začiatkom mája po-
četne spĺňal kritéria divízie. 
Vďaka dobrej organizačnej 

práci, ako aj všestrannej osvetovej činnosti bola 23. apríla 1918 sformovaná celá divízia 
zložená so štyroch streleckých plukov. Vzhľadom na rozhodnutie Československej ná-
rodnej rady v Paríži o jednotnom číslovaní československého zahraničného vojska, bolo 
8. júla 1918 prikročené k prečíslovaniu 1. divízie na 6. divíziu a jednotlivé pluky (1. – 4.) 
dostali čísla 31 až 34. Pluky boli rozmiestnené v kraji Umbra:

– 31. strelecký pluk v Perugii,
– 32. strelecký pluk v Assisi,
– 33. strelecký pluk vo Foligne,
– 34. strelecký pluk v Spolete.
Divízia sa členila na 1. a 2. brigádu a v máji mala 14 000 vojakov, a v júni 1918 jej 

celkový stav tvorilo 15 680 mužov. Strelecké pluky boli zložené s troch práporov, každý 
s tromi streleckými a jednou guľometnou rotou. Početný stav pluku sa pohyboval okolo 
2 900 vojakov. Popri streleckých plukoch bol sformovaný 6. delostrelecký pluk a taktiež 
boli vytvárané aj jednotky iných druhov vojsk a tylové zariadenia.102

Koncom roka 1917 a najmä na jar 1918 pôsobilo na talianskom fronte okolo 2 000 
Slovákov a  Čechov so zbraňou v  ruke. Tieto jednotky sa na fronte vytvárali takmer vý-
lučne z dezertérov, prebehlíkov, ktorí často prinášali so sebou cenné vojenské dokumen-

101 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914 – 1939, c. 
d., s. 56.

102 Tamže, s. 56-58.

30 Ústup c. a k. armády – útrapy vojnovej dopravy. Taliansky front – 
Bolzano, rok 1918.
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ty a  informácie o  postavení 
rakúsko-uhorských vojsk. 
Postupne boli vytvorené vý-
zvedné roty československých 
prieskumníkov pri všetkých 
talianskych vojenských for-
máciách. Po celý čas pôsobili 
osamelé prieskumné skupiny 
zložené zo Slovákov a Čechov 
v rámci talianskej armády bez 
toho, aby mali hlbšiu väzbu 
a spojenie s československým 
vojskom v  Taliansku. V  sep-
tembri 1918 bol z  týchto rôt 
vytvorený 39. strelecký pluk 
Výzvedný. Bol najskúsenejšou 
jednotkou zboru talianskej 
légie a  významne sa podieľal 
na formovaní ozbrojených síl 
nového československého 
štátu.103

Na jeseň 1918 po nábo-
roch do československého 
vojska, ktoré sa uskutočni-
li v  oblasti Umbrie v  zaja-
teckých táboroch Salmona 
a Averzano, bolo 15. novembra 1918 rozhodnuté o sformovaní 7. divízie. Spolu s už exis-
tujúcou 6. divíziou sa tak sformoval československý zbor. Zároveň bol v novembri 1918 
vytvorený vo Vigo Nuovo aj 7. delostrelecký pluk. Československý zbor mal nasledujúce 
organizačné členenie:

– 6. divízia mala v štruktúre 31., 32. a 35. strelecký pluk, 6. delostrelecký pluk, tylové 
a technické jednotky,

– 7. divízia bola zložená z 33., 34. a 39. streleckého pluku, 7. delostreleckého pluku, 

103 HRONSKÝ, Marián. V boji za národnú slobodu (2). Légie vo Francúzsku, c. d., s. 13.

31 Poslední talianski vojnoví zajatci na Piave v októbri 1918

32 Užší výbor čs. dobrovoľníckeho zboru v Taliansku. Číslom 10 
označený Ján Papánek
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tylových a  technických jed-
notiek,

– jedna jazdecká eskadró-
na (prápor).104

Československý zbor v Ta-
liansku mal okolo 20 000 dob-
rovoľníkov, ktorí 8. decembra 
1918 v Padove za účasti T. G. 
Masaryka zložili sľub vernosti 
Československej republike, 
kde im zároveň odovzdali 
plukovné zástavy. Koncom 
decembra 1918 zbor nastúpil 
na cestu do vlasti.105 Po krát-
kom sústredení v Českých Bu-
dějoviciach pokračovali jed-
notky v presune na Slovensko 
a  20. januára 1919 dokončili 
obsadzovanie územia pozdĺž 
prirodzenej hranice Sloven-
ska s Maďarskom.106

Medzi československé 
zahraničné vojsko v Taliansku 
patrili aj sformované jednot-
ky vytvorené z tzv. domobra-

104 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914 – 1939, c. 
d., s. 59.

105 Súhrnný prehľad sformovaných plukov československých légií v Taliansku:
31. strelecký pluk (Peruggia, apríl 1918)
32. strelecký pluk (Assissi, apríl 1918)
33. strelecký pluk (Foligno, apríl 1918)
34. strelecký pluk (Spoleto, apríl 1918)
35. strelecký pluk (7. september 1918)
39. strelecký pluk Výzvedný (september 1918)
6. delostrelecký pluk (7. apríl 1918)
7. delostrelecký pluk (Vigo Nuovo, november 1918)

106 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914 – 1939, c. 
d., s. 58.

33 Prísaha príslušníkov  39. čs. streleckého pluku v Štilfskom sedle  v 
talianskych dolomitoch v októbri 1918

34 Generál M. R. Štefánik pri prehliadke čs. domobraneckých 
práporov v Gallarate v Taliansku  28. apríla 1919
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neckých práporov. Tieto vznikli z bývalých príslušníkov rakúsko-uhorskej armády, ktorí 
padli do zajatia v Taliansku v priebehu poslednej ofenzívy od 24. októbra 1918. Ďalej aj 
z takých vojnových zajatcov, ktorí padli do talianskeho zajatia, ale odmietli vstúpiť do 
československých légií. Po vzniku Československej republiky 28. októbra 1918, boli po-
vinní nastúpiť na riadnu vojenskú službu. V období od decembra 1918 do konca apríla 
1919 bolo sformovaných dovedna 55 práporov (jeden prápor bol vytvorený až v augus-
te 1919), ktoré podliehali vytvorenému Veliteľstvu československej domobrany v Gala-
rate. Týchto 56 domobraneckých práporov malo spolu okolo 60 000 vojakov. Do vlasti 
sa presúvali od 2. apríla 1919 do polovice augusta 1919 a časť z nich sa zúčastnila na 
bojoch na Slovensku proti vojskám Maďarskej republiky rád.107

2.2. VOJENSKÁ SYMBOLIKA ČESKOSLOVENSKÝCH LÉGIÍ V ROKOCH 1914 – 1920

V priebehu 1. svetovej vojny sa zo slovenských a českých dobrovoľníkov v rámci armád 
Dohody vytvárali v Rusku, Taliansku a vo Francúzsku československé legionárske jed-
notky. Tento proces bol zákonite sprevádzaný vznikom spoločnej československej vo-
jenskej symboliky, ktorá dotvárala celkový pohľad na tieto vojenské ozbrojené sily.

Symboly nášho prvého zahraničného odboja na začiatku vojny vznikali živelne ako 
prejav nadšenia a iniciatívy profesionálnych i amatérskych výtvarníkov všade tam, kde 
sa objavovali skupinky a skupiny odbojového hnutia smerujúceho k získaniu slobody 
a vytvoreniu novej vlasti. Vzhľadom na tieto okolnosti si československé jednotky vytvá-
rali vlastné symboly, vlastnú legionársku vojenskú symboliku.

2.2.1. ZÁSTAVY A ZNAKY
Zástava ako jeden z prvých a zároveň jeden z hlavných symbolov československých 
légií predstavovala jednotný národný vojenský symbol Slovákov a Čechov. Bol to sym-
bol morálnej cti a vojenskej statočnosti v boji za víťazstvo nad nepriateľom a za svoju 
vlasť, za budúci samostatný československý štát. V začiatkoch si legionári sami vytvá-
rali zástavy v rotách streleckých práporoch, rotách druhov zbraní a služieb (technic-
kého a tylového zabezpečenia), pomocných rotách, ako aj v ďalších jednotkách. Tieto 
zástavy mali formu rozmerovo menších zástaviek.108 S postupným formovaním väč-

107 HRONSKÝ, Marián. V boji za národnú slobodu (2). Légie vo Francúzsku, c. d., s. 14.
108 Zástavka – český preklad praporek, jej obidva rozmery (šírka a dĺžka) nemajú dlhšie rozmery ako 0,5 m. 

Česká státní a vojenská symbolika. Czech State and Military symbols. Praha : Ministerstvo obrany České 
republiky, IMPULS, s. 3. ISBN 80-85469-90-1.
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šieho počtu vojenských jednotiek, s vytváraním organizačnej štruktúry zahraničného 
vojska, až po zriadenie československej armády vo Francúzsku, boli zástavy udeľova-
né práporom, plukom i divíziám ako dary miest, rôznych krajanských spolkov, združe-
ní a podobne.

Už v októbri 1914 českí krajania žijúci na území cárskeho Ruska a na Ukrajine v poč-
te približne 700 mužov sformovali prvú československú zahraničnú jednotku – Českú 
družinu.109 V Kyjeve na námestí pred Sofijským chrámom príslušníci jednotky zložili vo-
jenskú prísahu na zástavu, ktorej podoba symbolizovala ciele národného boja. Medzi 
príslušníkmi roty bolo aj niekoľko Slovákov.110

Lícna strana zástavy bola bielo-červená, v strede s dvomi zlatými lipovými ratolesťa-
mi, bola ovenčená svätováclavskou korunou. Rubová strana zástavy pozostávala z troch 
rovnakých vodorovných pruhov, bieleho, modrého a  červeného, usporiadaných pod 
sebou, ktorá charakterizovala, respektíve vyjadrovala, viacero významov.111 Takto zlo-
žené farby v trikolóre predstavovali aj pre ruské velenie národnú ruskú zástavu, ako aj 
všeslovanskú zástavu charakterizujúcu spoločný boj Slovanov. Tieto farby predstavovali 
obzvlášť pre Slovákov, ale i Čechov v Českej družine národné farby, ktoré sa po prvý-
krát objavili na zástavách slovenského dobrovoľníckeho zboru na západnom Slovensku 
v septembri 1848 v boji proti peštianskej vláde.112

Zástava Českej družiny bola historicky prvou zástavou československých vojsk, je teda 
najstarším symbolom zahraničného odboja Čechov aj Slovákov. V roku 1915 boli na lícnu 
stranu po stranách, v hornej a dolnej časti jej poľa umiestnené samostatné renesančné 
štíty, nesúce symboly Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska. Po februárovej revolúcii v Rusku 
roku 1917 hrot na žrdi zástavy s cárskym orlom nahradil kalich a v priebehu uvedeného 
roka bola Česká družina premenovaná na 1. strelecký pluk Majstra Jána Husa.

109 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914 – 1939 c. 
d., s. 59.

110 Cieľom československého národného odboja v roku 1914 bolo obnovenie českého kráľovstva spripojením 
Slovenska, na tróne s príslušníkom ruskej dynastie Romanovcov. GOSIOROVSKÝ, Ivan. K vývoju slovenskej 
vojenskej heraldiky. In Heraldika na Slovensku. Zborník z rovnomenného sympózia Slovenskej genealogic-
ko-heraldickej spoločnosti pri Matici slovenskej v spolupráci so Sekciou pomocných vied historických a 
archívnictva Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a Trenčianskym múzeom v Trenčíne v dňoch 5. – 7. 
9. 1996 v Trenčíne. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici slovenskej, 1997, s. 
178-179. ISBN 80-967709-4-2.

111 Česká státní a vojenská symbolika. Czech State and Military symbols, c. d., s. 11.
112 NOVÁK, Jozef. Heraldika na Slovensku. In Heraldika na Slovensku. Zborník z rovnomenného sympózia 

Slovenskej genealogicko-heraldickej spoločnosti pri Matici slovenskej v spolupráci so Sekciou pomocných 
vied historických a archívnictva Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV a Trenčianskym múzeom v Tren-
číne v dňoch 5. – 7. 9. 1996 v Trenčíne. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť pri Matici 
slovenskej, 1997, s. 28. ISBN 80-967709-4-2.
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Zástava Českej družiny a  neskôr 1. 
streleckého pluku Majstra Jána Husa 
bola pri všetkých dôležitých udalostiach 
československých légií v Rusku, vrátane 
bitky pri Zborove 2. júla 1917. Popri tej-
to jednotke sa objavilo mnoho ďalších 
vojenských zoskupení (vo veľkej miere 
krajanských), ktoré používali slovenské 
či československé národné symboly.

V  októbri 1914 bola vytvorená 
z  krajanských Čechov a  Slovákov prvá 
československá jednotka na Západe – 
kompánia, čiže rota Nazdar 2. pocho-
dového pluku francúzskej Cudzinec-
kej légie.113 V  juhofrancúzskom meste 
Bayonne 300 vojakov tejto roty zložilo 
slávnostnú prísahu na červenú ko-
ruhvu, v  strede ktorej bol vyšitý biely 
český dvojchvostý lev v  štandardnom 
heraldickom zobrazení s kráľovskou ko-
runou. Spodná časť koruhvy bola lemo-
vaná bielymi trojuholníkmi a ukončená 
zlatými strapcami.

Po februárovej revolúcii v  Rus-
ku boli vytvorené podmienky, ktoré 
umožňovali nábor do českosloven-
ského zahraničného vojska. Do vytvo-
rených náborových stredísk sa hlásili 
tisícky zajatých Slovákov a Čechov, ale 
aj krajania žijúci na tomto území. Kra-
jania prichádzajúci do týchto stredísk 
si prinášali textilné predmety s rôznymi 

113 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914 – 1939, c. 
d., s. 51.

35 Zástava Českej družiny, 1914

36 Zástava Českej družiny, 1. streleckého pluku
Majstra Jána Husa, líce, 1915
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symbolmi, ktorých tvar možno prirovnať k zástave 
alebo ku koruhve.114

Československé légie v  Rusku boli najpočet-
nejším zahraničným vojskom, pretože pozostávali 
z dvanástich streleckých plukov, dvoch jazdeckých, 
troch delostreleckých plukov, jedného úderného 
práporu a  troch ťažkých delostreleckých oddielov, 
pričom každý z nich mal svoju vojenskú zástavu.115 
Charakteristické pre ne bolo aj to, že okrem plukov-
ných zástav mali svoje zástavy aj jednotlivé batalió-
ny (prápory).116 Zástavy neboli typovo, obsahom, ani 
čo do formy rovnaké. Predstavovali však unikátne 
diela s vyšívanými symbolmi.

Textilnú časť zástav vyšívali zväčša české a  slo-
venské ženy žijúce v Rusku. Na jednej strane zástavy 
bol vyšitý čestný názov pluku. Napríklad: 

−	 8. strelecký pluk Sliezsky mal na lícnej strane 
charakteristickú sliezsku orlicu a  na rubovej strane 
českého leva; 

−	 6. strelecký pluk Hanácky, jeho lícna strana zá-
stavy obsahovala moravskú orlicu; 

−	11. strelecký pluk Františka Palackého mal na lícnej strane jeho portrét;
−	2. strelecký pluk Jiřího z Poděbrad mal na lícnej strane vyšitý znak obsahujúci čes-

kého leva.117

Pôvodný návrh zástavy 11. streleckého pluku, vypracovaný Josefom Šeborom118 

114 Dobrovoľníci z Berezovky priniesli bielo-červenú zástavu s emblémom, ktorý bol zložený z krajanských 
znakov podobných ako na lícnej strane zástavy Českej družiny, a to svätováclavskej koruny s lipovými 
ratolesťami. Skupina z Taškentu priniesla jednoduchú červenú zástavu s našitým bielym českým levom. 
Na rubovej strane zástavy bolo vyšité heslo v češtine ZA SVOBODU. Zástava 2. transportu do Francúzska, 
ktorý v roku 1918 smeroval na západný front cez ruský Archangelsk mala na lícnej strane čierny štít s čer-
veným kalichom, cep, biják na železnej reťazi a v azbuke nápis SVOBODA VSJEM NARODAM.

115 Pozri: 2.1.1. Československé légie v Rusku, s. 40-46. 
116 Batalión – slovenský preklad – prápor; taktická jednotka na stupni prápor.
117  Zástavu 2. streleckého pluku Jiřího z Poděbrad vyšili v Taškente panie Gottfriedová, Kazdová a Kozlanská 

s českým levom v skoku, ale bez kráľovskej koruny. Podľa vzoru cárskej armády sa používali aj zástavky 
s číslami rôt, ktoré bojovníci nosili na puškách prichytené na bodákoch. SVOBODA, Zbyšek. Českosloven-
ská státní a vojenská symbolika, c. d., s. 59-60.

118 Pred prvou svetovou vojnou absolvent štúdia dekoratívneho maliarstva v Prahe. V roku 1916 vstúpil do 

37 Zástava (koruhva) roty Nazdar, 1915, 
líce
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v roku 1919, zobrazoval na lícnej červenej 
strane v dvoch tretinách plochy listu strie-
borného českého dvojchvostého leva so 
zlatou korunou bez štítu v štandardnom 
heraldickom zobrazení. V  jednej tretine 
plochy listu, bližšie k  žrďovej časti boli 
pod sebou umiestnené tri samostatné 
heraldické štíty nesúce symboly Moravy, 
Slovenska a Sliezska, ktoré boli po oboch 
stranách súvisle zdobené ornamentmi. 
Tesne pri žrdi, v žrďovej časti od horného 
k spodnému okraju bol modrý ornament 
v šírke približne 15 – 20 cm. Na rubovej 
bielo-šedej strane žrďovej časti listu zá-
stavy bol umiestnený rozkrídlený orol 
držiaci strieborný položený a prevrátený 
meč ovenčený dvoma vavrínovými rato-
lesťami, a na vlajúcej časti dolného vlajú-
ceho okraja zástavy boli v troch riadkoch 
slová ROVNOSŤ=VOLNOST=BRATRSTVÍ. 
Po obvode štyroch strán listu zástavy bol 
ornament.

Zástavu, ktorú 11. strelecký pluk do-
stal, sa od pôvodného návrhu odlišovala 
niektorými inými použitými a umiestne-
nými znakmi (figúrami, znameniami) ale-
bo symbolmi, ako aj rôznymi ornament-
mi. Rozdiel oproti návrhu lícnej strany 
zástavy bol v tom, že jej celá plocha bola červenej farby a bolo iné poradie umiestnenia 
pod sebou troch samostatných heraldických štítov nesúce symboly Slovenska, Moravy 
a Sliezska. Nad symbolom Slovenska bol položený biely ornament pozostávajúci z dvoch 

československých légií v Rusku a v rokoch 1916 – 1920 vykonával funkciu náčelníka oddelenia Infor-
mačno-osvetového odboru vo Vladivostoku. Bol aj autorom výtvarného návrhu zástavy 10. streleckého 
pluku Jana Sladkého-Kozinu. Po návrate do vlasti v roku 1920 pracoval v umeleckom oddelení Památniku 
odboje v Prahe. www.vhu.cz

38 Pôvodný návrh zástavy 11. streleckého pluku, rub, 
1920 

39 Pôvodný návrh zástavy 11. streleckého pluku, líce, 
1920
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pravých a  ľavých prvkov a  v  strede s  ľaliou zelenej farby. Pod symbolom Sliezska bol 
umiestnený biely ornament s dvomi prvkami a v strede s ľaliou zelenej farby. Po pravej 
a ľavej strane symbolov Moravy a Sliezska boli umiestnené rovnaké biele ornamenty. Pri 
žrdi, v  jej žrďovej časti od horného k spodnému okraju bol pás v šírke cca 10 – 15 cm, 
v ktorom bol jednoduchý ornament zlatej farby pozostávajúci z rovných prvkov. Horný, 
dolný a vlajúci okraj lícnej strany zástavy, tej štvorcovej plochy listu, kde bol umiestnený 
strieborný český dvojchvostý lev so zlatou korunou bez štítu v štandardnom heraldickom 
zobrazení, bol pás cca 10 – 15 cm vymedzený vnútornou a vonkajšou dvojlinkou. Tento 
obsahoval jednoduchý rovný trojitý tzv. cik-cak ornament zlatej farby. Po obvode rovného 
ornamentu v jeho časti z vonkajšej strany boli umiestnené na každom okraji po štyri ľalie 
zelenej farby a z vnútornej strany po štyroch kosoštvorcoch striebornej farby. 

Rubová strana sa zasa oproti návrhu zástavy líšila najmä tým, že na mieste plochy 
listu, kde bol pôvodne rozkrídlený orol držiaci strieborný položený a prevrátený meč 
ovenčený dvoma vavrínovými ratolesťami sa nachádzal v osemuholníku portrét Fran-
tiška Palackého. Na pravej a ľavej skosenej hornej a spodnej strane osemuholníka boli 
umiestnené do zlatého ornamentu dve šikmé a jedna sklonená ľalia, ktoré mali korunky 
červenej farby a nôžky zelenej farby. Na vlajúcej časti dolného vlajúceho okraja zásta-
vy, na mieste pôvodného názvu (textu) boli umiestnené slová, taktiež v troch riadkoch: 
11•PLUK • Ξ FRANTIŠKA: PALACKÉHO. Po obvode štyroch strán listu zástavy bol rovnaký 
ornament ako v pôvodnom návrhu zástavy s tým rozdielom, že ľalie boli červenej farby.

41 Zástava 11. streleckého pluku Františka 
Palackého československých

légií na Sibíri, rub, 1920

40 Zástava 11. streleckého pluku Františka 
Palackého československých

légií na Sibíri, líce, 1920
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Zástava 12. streleckého pluku M. R. Štefánika bola približne rovnaká ako zástava 11. 
streleckého pluku Františka Palackého. Odlišovala sa v rozmiestnení charakteristických 
prvkov a použití iného tvaru ornamentov. Na lícnej červenej strane bol v dvoch treti-
nách plochy listu zobrazený strieborný český dvojchvostý lev so zlatou korunou bez 
štítu v štandardnom heraldickom zobrazení a v jednej tretine plochy listu, bližšie k jej 
žrďovej časti boli umiestnené pod sebou tri samostatné heraldické štíty nesúce sym-
boly (v poradí zdola nahor) Sliezska, Moravy a Slovenska, ktoré boli po oboch stranách 
súvisle zdobené bielymi ornamentmi. Vedľa pravého horného a dolného rohu červenej 
plochy zástavy boli na ploche krémovej farby vyšité dve modré špirály a na cca 16 cm 
širokom zvislom leme pozdĺž žrde bol vyšitý modro-červený folklórny motív. V ľavom 
hornom a dolnom vlajúcom cípe zástavy boli umiestnené dva červené štvorce. 

Rubová strana bola z troch strán (horný, dolný a vlajúci okraj) lemovaná cca 10 cm 
širokým modro-červeným vyšívaním, v ktorom boli do modrých ležiacich kosoštvorcov 
zasadené červené hviezdice. Medzi modré kosoštvorce lemu horného a dolného okraja 
bolo vyšitých po päť červených kosoštvorcov rovnakej veľkosti a na vlajúcom okraji bol 
ten istý geometrický motív so štyrmi hviezdicami. Pozdĺž žrďovej časti bol umiestnený 
široký cca 30 cm červeno-modrý rastlinný motív päť štvorlístkov, z ktorých krajné boli 
len polovičné. Nad krajnými neúplnými štvorlístkami boli v hornom a dolnom rohu vy-
šité prekrížené červené kosoštvorce a  v  pravom hornom a  dolnom cípe zástavy boli 
štvorce s rovnakým motívom. Časť zástavy, ktorým bola pripevnená k žrdi mala šírku cca 

42 Zástava 12. streleckého pluku M. R. Štefánika 
československých

légií na Sibíri, líce, 1920

43 Zástava 12. streleckého pluku M. R. Štefánika 
československých

légií na Sibíri, rub, 1920
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8 cm, bola čiernej farby a bola od rast-
linného motívu oddelená modrým geo-
metrickým motívom. Ostatné tri strany 
zástavy boli po celom obvode lemované 
širokou 0,5 cm lesklou červenou šnúrou, 
ktorá v pravom hornom a dolnom cípe 
bola sformovaná do ornamentu vytvá-
rajúceho trojlístok. V ľavej hornej ploche 
listu zástavy boli vyšité zlatou niťou šty-
ri navzájom sa čiastočne prekrývajúce 
kruhy – štvorkružie, symbolizujúce jed-
notu Čiech, Slovenska, Moravy a  Sliez-
ska, a  boli vyznačené dvomi linkami. 
Stredy kruhov vytvárali zvisle postavený 
rovnoramenný kríž. V  ľavom kruhu bolo umiestnené písmeno Č a v pravom písmeno 
R. Do dvoch kruhov v strede nad sebou bolo vsadené písmeno S. V pravej dolnej časti 
rubovej strany listu zástavy bol červenou niťou vyšitý v štyroch riadkoch veľkými písme-
nami nápis 12• PLUK•Ξ GENERÁLA Dr. MILANA ŠTEFÁNIKA.

Zástava 7. streleckého pluku Tatranského mala na lícnej strane v bielom poli sloven-
ský znak a na rube v červenom poli bieleho českého leva so zlatou korunou bez štítu 
v štandardnom heraldickom zobrazení, ktorý bol prevýšený červeným kalichom v ma-
lom bielom štíte. Na oboch stranách po obvode zástavy boli vyšité ornamenty.

V rámci československých légií v Rusku pôsobil aj 1. úderný prápor, ktorému bola 
zástava slávnostne odovzdaná v  Jekaterinburgu dňa 22. februára 1919. Na jej lícnej 
šedej ploche, s  okrajmi zdobenými zvlneným svetlomodrým ornamentom, doplnený 
červenými kvetmi, každý s jedným zeleným lístkom, bol v strede listu zástavy s dvomi 
lipovými ratolesťami zhora ovenčený združený symbol; pozostával zo štyroch samostat-
ných štítov, väčší heraldický štít niesol symbol Čiech – v červenom poli biely český lev so 
zlatou korunou v štandardnom heraldickom zobrazení a nad ním zlatá svätováclavská 
koruna, pod ním symbol Slovenska,119 a po stranách v štítoch symboly Moravy a Sliez-
ska. Všetky štyri štíty boli lemované zlatou bordúrou.

Rubová strana bola červenej farby s okrajmi zdobenými ornamentom zlatej farby, 
v strede v tzv. čiernom legionárskom štíte bola zlatá bordúra s vyšitým výrazným sym-

119 Znak Slovenska s trojvrším zelenej farby. 

44 Zástava Úderného práporu československých légií 
v Rusku, v Československu zástava Hraničného 

práporu 6-Sibírskych úderníkov, líce
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bolom lebky so skríženými hnátmi120 na 
pozadí husitského kalicha, ktorý prekrýval 
položený meč zlatej farby. Zástavu vyrobili 
a vyšili české ženy v Kyjeve pod dohľadom 
českého majiteľa kaviarne Hucla z Prosku-
rova a pôvodne bola určená pre českoslo-
venských kornilovcov.121

Jazdecké pluky československých lé-
gií v Rusku mali zástavy – štandardy, ktoré 
sa tvarom podobali stredovekým vzorom. 
Tak napríklad na dvojcípom guidone122  
1. jazdeckého pluku boli vyšité iniciály hajt-
,mana Jána Jiskru z Brandýsa a na gonfano-
ne 2. jazdeckého pluku Sibírskeho bol na 
lícnej strane vyšitý tzv. združený znak, sym-
bol československého odboja, zložený zo 
štyroch štítov nesúcich symboly Čiech, Slo-
venska, Moravy a Sliezska. Rozdiel medzi 
združeným symbolom umiestneným na 
zástave 1. úderného práporu a združeným 
znakom vyšitým na gonfanone 2. jazdecké-
ho pluku bol v tom, že znak Slovenska bol 
na miesto svätováclavskej koruny nad zna-
kom Čiech čiastočne prekrytý jeho štítom. 

Na rubovej strane bol obraz sv. Juraja drakobijca, tradičného rytierskeho (aj ruského) 
patróna a nápis ČSL JÍZDNÍ PLUK SIBÍRSKÝ.123

Nielen strelecké a jazdecké pluky československých légií mali svoje zástavy, ale po-
stupne získavali zástavy, ako aj práporce aj ďalšie jednotky. Delostrelci mali svoje zásta-
vy, z ktorých najmä zástava 1. jazdeckej batérie Kulikovského a neskôr Brnenského 6. 
delostreleckého pluku Irkutského bola jednou z najslávnejších zástav.

120 V tej dobe tento symbol bežne používali úderné jednotky.
121 Vojenský ústredný archív-Vojenský historický archív (ďalej len „VÚA-VHÚ“) Praha, Sbírkový fond XI. faleristi-

ka, Praha 2012.
122 Guidon – menší typ zástavy s pretiahnutým obdĺžnikovým tvarom vlajúcej strany rozstrihnutej na dve 

časti (zástavka s dvomi cípmi).
123 SVOBODA, Zbyšek. Československá státní a vojenská symbolika, c. d., s. 60.

45 Gonfanon (práporec) 2. jazdeckého pluku 
Sibírskeho, rub, 1920

46 Gonfanon (práporec) 2. jazdeckého pluku 
Sibírskeho, líce, 1920
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Oficiálnym symbolom Českoslo-
venskej národnej rady v Paríži sa stala 
tzv. Štefánikova vlajka i  zástava zria-
dená v  septembri 1918. Koncom roka 
1918 po návšteve československých 
légií na Sibíri M. R. Štefánikom sa táto 
stala československou vojnovou zá-
stavou. Pozostávala z horného bieleho 
a  spodného červeného poľa, v  strede 
boli položené zlaté písmená ČS. Zásta-
va bola na hornom, dolnom a vlajúcom 
okraji pomerne sýtomodro lemovaná, 
zatiaľ čo bielo-červené pole jej vla-
júceho okraja bolo ukončené tupým 
klinom. Sám M. R. Štefánik vysvetľo-
val symboliku tejto zástavy slovami: 
„Vojnová vlajka československej armá-
dy je jednoduchá: farba biela, červená 
a modrá v tvare klinu; ktorým sme láma-
li ľady nepochopení, nepriazne, závisti 
a zloby. Biela a červená naša farba je na 
modrom pozadí ako na blankytnej oblo-
he, dá boh navždy, aby z nej boli zahnané mraky poroby.“124 Charakteristické pre zástavu 
Československej národnej rady bolo aj to, že hrot jej žrde tvorili štyri vzájomne pre-
pletené kruhy vytvárajúce štvorkružie, ktoré symbolizovalo jednotu Čiech, Slovenska, 
Moravy a Sliezska.

Základnými obsahovými prvkami vojenských zástav, pod ktorými bojovali českoslo-
venskí legionári vo Francúzsku a Taliansku, sa stali najmä bielo-červená farba, krajinské 
znaky Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska alebo len ich samotné symboly, lipové listy, 
resp. lipové ratolesti, ako aj iné doplňujúce prvky označujúce číslo a názov jednotky. Do-
minantným a viditeľným znakom uvedených zástav bolo aj to, že ak zástavy českoslo-
venských legionárskych jednotiek v Rusku boli vyšívané, tak jednotlivé symboly týchto 
zástav boli maľované priamo na hodvábnu látku. Hroty ich žrdí pozostávali z preplete-

124 SVOBODA, Zbyšek. Československá státní a vojenská symbolika, c. d., s. 30.

47 Zástava Československej národnej rady, Sibír, 1920

48 Korunka (hrot) na zástave 21. streleckého pluku,
     ale aj na niektorých iných zástavách
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ného štvorkružia, symbolizujúceho jednotu Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska, obdob-
ne ako pri zástavách československých légií v Rusku.

Vytvorené tri strelecké pluky samostatného československého vojska vo Francúzsku 
mali svoje vojenské zástavy. Boli to 21. strelecký pluk, ktorý vznikol v januári 1918 v Cog-
nacu, 22. strelecký pluk bol vytvorený v máji 1918 v Jarnacu a 23. strelecký pluk vznikol 
v decembri 1918 v Cognacu, nazývaný aj pluk amerických Slovákov.125 Plukovné zástavy, 
ktoré navrhol a namaľoval český maliar František Kupka126 boli približne rovnaké. Lícne 
a rubové strany zástav boli skoro rovnaké a každá z nich pozostávala z dvoch pozdĺžnych 
pruhov bieleho a červeného, rovnakej šírky usporiadaných pod sebou. V strede poľa boli 
umiestnené zlaté písmená ČS, nad nimi číslo pluku (21. PLUK, 22. PLUK a 23. STŘELECKÝ 
PLUK) a pod písmenami slovo VOJSKA. Na lícnej a rubovej strane zástav 21. a 23. pluku boli 
umiestnené v rohoch a cípoch štyri samostatné štíty nesúce symboly – Čiech v hornom 
rohu, Slovenska v hornom vlajúcom cípe, Moravy v dolnom rohu, Sliezska v dolnom vla-

125  Pozri: 2.1.2. Československé légie vo Francúzsku, s. 46-49.
126 Pred prvou svetovou vojnou žil vo Francúzsku a tak sa mohol v jej začiatku prihlásiť do radov českých 

a slovenských dobrovoľníkov. Stal sa príslušníkom roty Nazdar a priamo sa zúčastnil v roku 1915 bitky 
pri Arrasu. Po vyliečení opäť vstúpil do československých légií vo Francúzsku a v októbri 1918 sa stal 
príslušníkom 21. streleckého pluku. Po vojne v hodnosti kapitána bol vedúci Umeleckého zboru Minister-
stva národnej obrany a bol pri vzniku Pamätníku odboja v Prahe, neskôr Vojenského historického ústavu. 
www.vhu.cz

49 Zástava 21. streleckého pluku československých 
légi vo Francúzsku, 1918 (rubová a lícna strana 

boli rovnaké)

50 Zástava 21. streleckého pluku československých 
légií vo Francúzsku, 1918 (lícna a rubová strana 

boli rovnaké)
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júcom cípe a každý zo štyroch samostat-
ných ranogotických štítov (znakov) bol 
položený do zlatého ornamentu.

Horný, dolný a  vlajúci okraj zástav 
boli lemované tmavomodrou farbou 
zakončenou zlatými strapcami, v  strede 
bol pozdĺžny vlnitý zlatý prúžok. Na zás-
tave 22. pluku boli štíty znakov taktiež 
v ranogotickom tvare, ale ich horné pra-
vé a  ľavé rohy boli skosené. Poradie ich 
umiestnenia na zástave bolo však iné, 
a to: Čiech v hornom vlajúcom cípe, Slo-
venska v hornom rohu, Moravy v dolnom 
vlajúcom cípe a Sliezska v dolnom rohu. 
Štíty boli ovenčené lipovými ratolesťami 
a horný, dolný a vlajúci okraj zástavy bol 
zakončený krátkymi zlatými strapcami. 
Hrot žrde zástavy 21. a 23. pluku pozos-
tával z  prepleteného štvorkružia a  hrot 
zástavy 22. pluku mal tvar palcátu.

Súčasne so vznikom zástav strelec-
kých plukov a  v  rotách práporov, ako aj 
rotách druhov zbraní a  služieb (technic-
kého a  tylového zabezpečenia), pomoc-
ných rotách a ďalších jednotkách si čes-
koslovenskí legionári vytvárali zástavy 
menších rozmerov. V  roku 1918 si v  22. 
streleckom pluku v  jeho 2. guľometnej 
rote a pomocnej rote vytvorili vlastné rot-
né zástavky.127 Lícna aj rubová strana zá-

stavky 2. guľometnej roty pozostávali z pravošikmo deleného poľa, ktorého ľavá časť bola 
svetlej čiernej farby a pravá červenej farby. V strede bol vyšitý zlatými písmenami nápis 2. 

127  STRAKA, Karel. Francie a Československo 1914 – 1945. Léta nadějí, zkázy a bojů na spolěčných frontách. Praha 
: Ministerstvo obrany České republiky, 2011, s. 59-60. ISBN 978-80-7278-558-2.

51 Zástava 22. streleckého pluku československých légií 
     vo Francúzsku, 1918

52 Zástava 23. streleckého pluku československých légií 
     vo Francúzsku, 1918
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KULOMETNÁ a v ľavom vlajúcom cípe boli 
umiestnené pod sebou sčasti sa prekrýva-
júce zlaté písmená ČS. Na zástavku bola 
pripevnená červeno-bielo-modrá stuha.

Pole zástavky lícnej strany Pomocnej 
roty 22. streleckého pluku bolo štvrtené 
a  sfarbené tak, že horná polovica poľa 
bola biela a  spodná polovica červenej 
farby. V strede listu bol v modrom kruhu 
umiestnený združený legionársky znak. 
Všetky štyri okraje zástavky, rozhrania 
štvrtených častí, ako aj okraj stredového 

kruhu boli lemované zlatým pásikom. Pole rubovej strany zástavky bolo svetlohnedej 
farby lemované zlatým pásikom. V strede poľa boli v modrom štíte oválneho tvaru le-
movaného červenou bordúrou dve biele písmená ČS, ktoré boli umiestnené pod sebou 
a z väčšej časti sa prekrývali. Nad znakom bol v kruhopise nápis 22 PLUK a dolnej čas-
ti v kruhopise nápis POMOCNÁ ROTA. Obidva nápisy boli biele. Horný, dolný a vlajúci 
okraj zástavky lemovali zlaté strapce. 

Zástavu 21. streleckému pluku venovalo mesto Paríž a bola slávnostne odovzdaná 
30. júna 1918 francúzskym prezidentom Raymondom Poincaré v Darney do rúk velite-
ľovi pluku za prítomnosti Edvarda Beneša.128

128 Pluk sa pod touto vojenskou zástavou zúčastnil bojov v Alsasku, Champagni a vArdenách.

53 Zástava guľometnej roty 22. streleckého pluku

 54 Zástavka pomocnej roty 22. streleckého pluku, rub. 
1918

55 Zástavka pomocnej roty 22. streleckého pluku, 
líce. 1918
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V Taliansku, ktoré vstúpilo do vojny na strane Dohody až v máji 1915, vláda dlho 
nemala pochopenie pre oslobodenecké snahy rakúsko-uhorských Slovanov – Slová-
kov a  Čechov. Až po dlhých rokovaniach M. R. Štefánik presadil, aby boli slovenskí 
a  českí zajatci oddelení od ostatných zajatcov rakúsko-uhorskej armády. Po vzniku 
spolku zajatcov pod názvom Československý dobrovoľnícky zbor sa v máji 1917 vy-
tvorila v Padove základňa budovania československých légií. Zo zajateckých táborov 
na základňu postupne prichádzal väčší počet Slovákov a  Čechov, ktorí dobrovoľne 
vstupovali do československých legionárskych jednotiek. Výzvedné roty zložené zo 
Slovákov a Čechov, ktoré vznikli už začiatkom roka 1918 si vytvárali vlastné národné 
symboly. Tieto roty boli začleňované do I., III. a IV. talianskej armády.129 Jeden z prvých 
vexilologických symbolov československej jednotky v Taliansku sa objavil vo výzved-
nej rote, ktorá odchádzala na front z Padovy. Lícna strana koruhvy bola červená, v jej 

strede bol vyšitý biely český dvojchvos-
tý lev v  štandardnom heraldickom zo-
brazení s  kráľovskou korunou, a  spod-
ný okraj bol tvorený dlhými strapcami, 
ktoré boli po dvojici pri okraji zviazané, 
čím vytvárali nepravidelné priehľadné 
štvoruholníky. Na rubovej strane bol 
tzv. združený znak pozostávajúci zo 
štyroch samostatných štítov ranogotic-
kého tvaru (nad erbom Slovenska bol 
erb Čiech, po stranách boli erby Mora-
vy a Sliezska), ktoré spájal do jedného 
celku veniec z  lipových listov. Neob-
vyklým vyobrazením v  erbe Slovenska 
bolo jeho trojvršie zelenej farby a dvoj-
kríž, ktorý mal rovné ramená a vyrastal 
zo zlatej koruny, obdobne ako v znaku 
Uhorského kráľovstva.

V  priebehu letných mesiacov roku 
1918 boli odovzdané zástavy aj niekto-

129 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914 – 1939, 
c. d., s. 55-56.

56 Koruhva československej výzvednej roty III. talianskej 
armády, 1918
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rým ďalším československým jednot-
kám v  Taliansku. Išlo najmä o  dar od 
občanov miest, kde boli tieto jednotky 
dočasne rozmiestnené.

Dňa 24. mája 1918, na tretie výro-
čie vstupu Talianska do vojny, odovzdal 
plukovník M. R. Štefánik bojovú zásta-
vu generálovi Grazianimu, veliteľovi  
1. československej divízie, za prítom-
nosti mnohých významných predstavi-
teľov talianskej vlády a  zástupcov vlád 
ostatných štátov Dohody.130 Ostatným 
plukom československých légií boli zá-
stavy odovzdané až po skončení 1. sve-
tovej vojny pred odchodom do vlasti  
8. decembra 1919 v Padove na námestí 
Viktora Emanuela II. za účasti talianske-
ho kráľa. Medzi nimi bol aj 35. strelecký 
pluk a 39. strelecký pluk Výzvedný.

Lícne strany zástav oboch plukov 
pozostávali z dvoch pozdĺžnych pruhov 
– bieleho a  červeného, rovnakej šírky 
usporiadaných pod sebou, na vlajúcom 
okraji s  drobnými zlatými strapcami. 
V strede zástavy 35. pluku boli štyri sa-
mostatné štíty nesúce symboly Čiech, 
Slovenska, Moravy a  Sliezska. Dvomi 
lipovými ratolesťami ovenčený znak 
Čiech, nad ním svätováclavská koruna a  po jeho stranách umiestnená dvojica cepov 
a bijákov na reťazi. Slovenský dvojkríž vyrastal z koruny Uhorského kráľovstva.

V strede lícnej strany zástavy 39. pluku v bielom kruhovom štíte zlatou vencovkou 
boli obkolesené zlaté písmená ČS, pod písmenami bol znak Slovenska s dvojkrížom, kto-

130 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914 – 1939, 
c. d., s. 57.

57 Zástava 35. streleckého pluku československých légií
     v Taliansku, líce, 1918

 58 Zástava 35. streleckého pluku československých légií 
v Taliansku, rub, 1918
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rý mal rovné ramená a s neobvyklým bielym trojvrším, nad písmenami bol znak Čiech, 
po stranách na nachádzali znaky Moravy a  Sliezska s  výrazným bielym perizoniom. 
Znaky Slovenska a Čiech mali modrú bordúru a znaky Moravy a Sliezska boli so zlatou 
bordúrou. Na rubovej strane zástavy bol znázornený modrou farbou symbol úderných 
jednotiek tzv. arditov131 – nôž Pugnale so zlatou rukoväťou a chránidlom ovenčený strie-
bornou lipovou a olivovou ratolesťou, a po jeho stranách čísla 3 a 9 zlatej farby. V hornej 
časti symbolu, vo výške hrotu noža, po jeho stranách bol umiestnený nápis striebornej 
farby VÝZVEDNÝ PLUK CS.

Zástavy 35. a 39. pluku boli priviazané k žrdi, ktorých hroty tvorili štyri vzájomne pre-
pletené kruhy vytvárajúce štvorkružie, ktoré symbolizovalo jednotu Čiech, Slovenska, 
Moravy a Sliezska.

Väčšina vojenských zástav z tohto obdobia pozostávala z dvoch pozdĺžnych pruhov 
–bieleho a červeného, rovnakej šírky usporiadaných pod sebou. Vychádzalo sa z pôvod-
ného návrhu na štátnu zástavu.

131 Arditi – vznikli počas prvej svetovej vojny ako elitné talianske útočné jednotky, špeciálne cvičené na boj 
v zákopoch. V období druhej svetovej vojny nadviazali na ich tradície. Ich typickou výzbrojou boli ručný 
granát a vojenský nôž, a preto sa stali ich hlavnými symbolmi. V znaku mali lebku s prekríženými hnátmi, 
na znak pohŕdania smrťou, a nôž.

 59 Zástava 39. streleckého pluku VÝZVEDNÉHO 
československých légií v Taliansku, líce, 1918

60 Zástava 39. streleckého pluku VÝZVEDNÉHO 
československých légií v Taliansku, rub, 1918



71

2. ČESKOSLOVENSKÉ ZAHRANIČNÉ VOJSKO A ZDROJE JEHO VOJENSKEJ SYMBOLIKY V ROKOCH 1914 – 1920

2.2.2. ROVNOŠATY A OZNAČENIA
Československí legionári v  Rusku boli vystrojení vojenskou rovnošatou šedo-zelenej 
farby, niekedy až do odtieňa hráškovo-zelenej farby. Prvé rovnošaty dostali príslušníci 
Českej družiny v Kyjeve, ktoré boli pôvodne rovnakého strihu ako rovnošaty cárskej rus-
kej armády. Strih uniformy bol veľmi jednoduchý, neskôr si ho príslušníci légií vhodne 
upravovali.132 Vnútorná štruktúra jednotky bola vyjadrená rozlišovacím špecializovaným 
a hodnostným označením na rovnošate.133 Na vyznačenie národnej symboliky používa-
li príslušníci československej jednotky bielo-červenú stuhu umiestnenú z počiatku na 
okolku134 čiapky po celom obvode a neskôr len malý ústrižok uchytený na prednej časti 
poľnej čiapky. Pre príslušníkov armády bolo predpísané nosenie označenia na:

a) kokarde poľných čiapok,135

b) náplecníkoch,136

c) výložkách plášťa,137

d) odznakoch vyjadrujúcich funkciu,
e) odznakoch špecialistov,
f ) ostatných odznakoch.138

V prvej polovici roka 1916 nastali v československej jednotke významné zmeny. Vy-
tvorením 1. streleckého pluku a následne 2. streleckého pluku vznikla Československá 
strelecká brigáda.139 Vonkajším znakom tejto reorganizačnej zmeny bolo, že na náplec-
níkoch s označením ČS sa doplnila pre príslušníkov 1. streleckého pluku číslica 1 a pre 
príslušníkov 2. pluku číslica 2.

132 Československí legionári si svojpomocne upravovali a dopĺňali niektorými prvkami ruskú vojenskú rovno-
šatu, čím sa menil jej vonkajší vzhľad. Napríklad mierna úprava vyvýšenej prednej časti čiapky (brigadírky) 
tzv. „furažky“. KUTLÍKOVÁ, Dagmar. K problematice stejnokrojů česko-slovenské jednotky v Rusku v letech 
1914 – 1917, c. d., s. 799.

133 Rozlišovacie špecializované a hodnostné označenie vo všeobecnosti zahrňuje: a) označovanie vojenských 
hodností (dištinkcie), b) označovanie funkčného zaradenia, c) označovanie druhov zbraní, vojsk a služieb, 
d) rukávové znaky, e) odznaky a ďalšie doplňujúce symboly.

134 Okolok – pruh z tkaniny na čiapke so štítkom, v prednej časti (nad štítkom) širší, v zadnej časti užší, zošitý 
a vystužený.

135 Kokarda – odznak nemusel byť len na čiapke, bol napr. aj na hrudi; pod kokardou bola pripevnená stužko-
vá ružica zo stužiek v národných farbách alebo vo farbách politickej strany, záhradný kvet.

136 Náplecník, náramenník, – pás obdĺžnikového tvaru látky na pleciach rovnošaty (uniformy) s označením 
hodnosti (ozdobná súčasť odevu, upevnená na ramene, pleci). Napr.: generálske náplecníky, epolety. 
NOLČ, Jiří. Československá armáda za první republiky, c. d., s. 16.

137 Výložka – pás látky odlíšený farbou, tvarom a podobne na golieri, chlopni alebo pleciach rovnošaty (uni-
formy) na označenie príslušnosti alebo hodnosti, vojenskej, železničiarskej a pod. Tamže.

138 KUTLÍKOVÁ, Dagmar. K problematice stejnokrojů česko-slovenské jednotky v Rusku v letech 1914 – 1917, 
c. d., s. 801.

139 VÚA-VHA Praha, f. Československá strelecká brigáda 1916-1917, rozkaz veliteľa Čs. streleckej brigády.



72

2. ČESKOSLOVENSKÉ ZAHRANIČNÉ VOJSKO A ZDROJE JEHO VOJENSKEJ SYMBOLIKY V ROKOCH 1914 – 1920

S vytvorením streleckých plukov vznikali aj odborné jednotky a nové vojenské od-
bornosti. Sformovaný oddiel telefonistov nemal u  peších jednotiek doposiaľ žiadne 
špeciálne označenie, ale pre vytvorený oddiel sapérov,140 ako novej odbornosti, urče-
né rukávové označenie, ktoré sa nosilo na ľavom rukáve, predstavovalo skríženú lopatu 
a sekeru červenej farby. So vznikom samostatných delostreleckých jednotiek v júli 1917 
bol zavedený aj ich znak, ktorý predstavoval skrížené delostrelecké hlavne. Dôstojníci 
československého samostatného diviziónu141 mali na náplecníkoch znak delostrelec-
tva – skrížené delostrelecké hlavne s číslom divízie zo žltého kovu, doplnené čiernym 
lemom (bordúrou) a  znakom kalicha bieleho kovu. Na tzv. mierových náplecníkoch 
mužstvo malo označenie zvýraznené žltou olejovou farbou, na poľných náplecníkoch 
červenou farbou, a výložky plášťa boli čierne s čiernym lemovaním (bordúrou).142

Na jeseň 1917 po vzniku ďalších československých streleckých plukov a po vytvo-
rení dvoch československých divízií v októbri 1917 bol ustanovený Československý ar-
mádny zbor. Tieto organizačné zmeny sa prejavili v tom, že na náplecníkoch jeho prí-
slušníkov sa umiestnili nové symboly a znamenia. Náplecníky dôstojníkov štábu divízie, 
na ktorých bola kovová rímska číslica, boli doplnené o písmená Č.S. (Ч.С.) a mužstvo 
malo dvojriadkový nápis, a to v prvom riadku písmeno D (Д) a v druhom riadku I. Č.S. 
alebo II. Č.S. (I. Ч.С., II. Ч.С.). Zároveň sa zaviedlo farebné rozlišovacie označenie nápisov 
na náplecníkoch pre jednotlivé druhy vojsk. Po vzniku zboru boli zavedené nasledovné 
farebné rozlíšenie, a to:

−	 pechota bola označená žltou farbou, 
−	 strelecké jednotky mali malinovú farbu, 
−	 delostrelecké jednotky mali červenú farbu,
−	 jazdectvo bolo označené oranžovou farbou,
−	 ženijné jednotky používali škoricovohnedú farbu, 
−	 vozatajstvo malo bielu farbu,
−	  intendančná služba, jej príslušníci počas vojny nosili označenie na náramení-

koch čiernej farby.143

140 Sapér – (francúzsky termín sapeur, od saper znamená podkopávať), vyjadruje staršie označenie ženistu, 
príslušníka stavebného vojska, ktorý pripravuje cesty a odstraňuje prekážky, buduje zákopy a opevnenia.

141 Divizión – oddiel, ekvivalentný preklad z francúzskeho jazyka. Tento vojenský pojem bol zavedený v delo-
strelectve a v porovnaní s peším, resp. pozemným vojskom, predstavuje taktický stupeň prápor.

142 VÚA-VHA Praha, f. 1. čs. střelecká divize husitská rozkaz velitele 1. čs. střelecké divize Husitské č. 181 ze 
dne 12. 9. 1917 § 1, vydaný po prověrce diviziónu dne 10. 9. 1917.

143 KUTLÍKOVÁ, Dagmar. K problematice stejnokrojů česko-slovenské jednotky v Rusku v letech 1914 – 1917, 
c. d., s. 810.
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Októbrová revolúcia roku 
1917 spôsobila rozklad ruskej 
armády. Na základe dekrétu 
francúzskeho prezidenta Ray-
monda Poincarého z novem-
bra 1917 mali československí 
vojaci, ktorí boli organizovaní 
v  autonómnej armáde pod 
francúzskym hlavným vojen-
ským velením, bojovať pod 
vlastnou zástavou. Politicky 
podliehali Československej 
národnej rade so sídlom v Paríži.144 Takto sa zavŕšila 1. etapa vzniku a vývoja českoslo-
venskej vojenskej rovnošaty, ako aj systému označovania vojenských hodností, ozna-
čovania funkčného zaradenia, označovania druhov zbraní, vojsk a služieb, rukávových 
znakov, odznakov a ďalších doplňujúcich symbolov.145

Začiatkom januára 1918 sa z hlavných výstrojných súčastí vojenského odevu, čiže 
z blúz a plášťov ruskej poľnej rovnošaty odstránili náplecníky, ktoré nahradili heraldické 
štítky s hodnostným, rozlišovacím a špecializovaným označením. Štítky boli umiestnené 
v hornej časti ľavého rukáva s farebnou bordúrou (lemovkou) podľa druhu vojska, s čís-
lom alebo znakom pluku a s nasledovnými farebnými hodnostnými klinmi:.

−	  do hodnosti šikovateľa boli žlté hodvábne,
−	  nižší dôstojníci mali strieborné,
−	 vyšší dôstojníci a generáli boli označení zlatými klinmi.
Materiál, ako aj farba štítku, mali byť rovnaké ako príslušná časť rovnošaty, čiže blúza 

a plášť. Na prvý pohľad sa zdalo, že uvedené zmeny na rovnošate budú rozsiahlejšie.  
Okrem heraldických štítkov s klinmi na rukáve bola jediným slovenským a českým ná-
rodným symbolom na pôvodnej ruskej poľnej uniforme umiestnená bielo-červená stuž-
ka na čiapkach.146

Po skúsenostiach, ktoré získali československé jednotky z úpravy ruskej poľnej rov-
nošaty sa od októbra 1918 začal zavádzať systém nových vojenských symbolov. Tieto sa 

144 GALANDAUER, Jan a kol. O samostatný československý stát. Praha 1992, s. 30.
145 VÚA-VHA Praha, f. Čs. armádní sbor v Rusku rozkaz velitele Čs AS č. 15 ze dne 15. 12. 1917.
146 VÚA-VHA Praha, f. Čs. armádní sbor v Rusku rozkaz velitele Čs AS č. 15 ze dne 15. 12. 1917.

61 Ruská pochodová dôstojnícka čiapka (furažka) s označením
československých jednotiek červeno-bielou stužkou, 1917
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týkali označovania vojenských hodností, označovania funkčného zaradenia, označova-
nia druhov zbraní, vojsk a služieb, rukávových znakov, odznakov a ďalších doplňujúcich 
symbolov.147 Zavedenie symbolov bolo podmienené možnosťami v materiálnom zabez-
pečení v jednotlivých organizačných štruktúrach zboru pri zachovaní upravenej ruskej 
vojenskej uniformy z  októbra 1918. Boli urobené niektoré zmeny, ktoré mali vylepšiť 
a skvalitniť označovanie vojenskými symbolmi. Išlo najmä o zavedenie jednotného od-
znaku v celom zbore s heraldickým štítkom na ľavom rukáve,148 ktorý bol doplnený o le-
movanie (bordúru) vo farbe zbrane alebo služby pre všetkých príslušníkov bez rozdielu 
hodnosti. Farebné lemovanie, ktorým sa rozlišovali označenia na heraldickom štítku, 
a farba výložiek na golieri plášťa sa stanovilo nasledovne:

– pre strelecké pluky malinová farba,

147 VÚA-VHA Praha, f. Čs. armádní sbor v Rusku, rozkaz velitele Čs AS č. 117 ze dne 27. 10. 1918.
148 VÚA-VHA Praha, f. Čs. armádní zbor v Rusku, rozkaz velitele Čs AS ze dne 15. (30.) 12. 1917 o zavedení 

heraldického štítku na levý rukáv s rozlišovacím, specializačním a hodnostním označením.

62 Blúza prvej vojenskej rovnošaty 
československého vojska v Rusku

63 Blúza (gymnasťorka) slobodníka 1. 
úderného práporu s hodnostným štítkom z 1. 

obdobia, 1917
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– jazdecké pluky biela,
– delostrelectvo šarlátovo-červená,
– letecké oddiely svetlo-modrá,
– technické súčasti olivovo-zelená,
– zdravotnícky odbor čierna,
– zverolekársky odbor tmavo-modrá,
– správny a hospodársky odbor oranžová,
– pre dôstojníkov generálneho štábu červeno-čierna (čierna vonkajšia, červená vnú-
torná),
– pre generálov červená farba (výložky na golieri plášťa generálov boli červené 
a dôstojníkov generálneho štábu červené s čiernym lemovaním).
V dolnej časti heraldického štítku sa umiestňovalo číslo útvaru:
– pre príslušníkov štábu a pridelené súčasti zboru písmená CS,
– pre divízie a pridelené súčasti rímske číslice I a II,
– strelecké pluky mali arabské číslice 1 – 10,
– jazdecké pluky 1 a 2,
– delostrelecké poľné brigády 1 a 2,
– delostrelecké ťažké divizióny 1T a 2T,
– inžinierske roty 1 a 2,
– letecké oddiely pri štábe zboru písmená CS,

 64 Rukávový hodnostný 
štítok čs. legionárov v 

Rusku, Odbočka ČSNR, 
1917

65 Rukávový hodnostný 
štítok čs. legionárov v 

Rusku, podporučík
5. streleckého pluku, 

guľometnej roty

66 Rukávový štítok 
čs. legionárov, 
slobodník so 

znakom
1. úderného 
práporu 1. 

obdobia, 1917   

67 Rukávový hodnostný 
štítok československých 

legionárov, čatár  
1. úderného práporu
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– letecké oddiely pri štáboch divízií I a II,
– pre záložné pluky IZ.
Taktiež boli zriadené aj znaky na označovanie funkčného zaradenia, označovanie 

druhov zbraní, vojsk a služieb, a to nasledovne:
– pre guľometníkov symbol guľometu,
– telefonisti mali symbol prekrížených bleskov,
– sapéri a inžinierska rota používali symbol s prekríženým kropáčom s lopatou,
– jazdectvo malo symbol prekrížených šablí,
– delostrelci mali symbol prekrížených delových hlavní,
– letci a mechanické letecké oddiely používali symbol vrtule,
– mechanici mali autosúčasti, čiže symbol pozostávajúci z okrídleného kolesa s vo-

lantom, 
– prieskumníci používali symbol vo forme svetlozelenej nášivky spájajúcej stredné 

rohy štítku a zelené lemovanie (bordúra) na rukáve (cca 10 cm) od jeho dolného okraja 
(päty),

– technické oddelenie malo písmená TO (na písmeno T položené „o“),
– dopravné oddelenie (železničiarov) malo symbol okrídleného kolesa.
Na označenie úderného práporu bol štítok červenej farby s malinovým lemovaním 

(bordúrou) so znakom práporu (v čiernom štíte strieborná bordúra, strieborné skríže-
né sklopené meče prevýšené symbolom lebky s prekríženými hnátmi striebornej farby, 
v hlave do oblúka text v azbuke KORNILOVCY).149

V roku 1918 boli doplnené aj ďalšie označenia, a to pre:
– školy pre výcvik strážnych a sanitárnych psov mali v heraldickom štíte hlavu ov-

čiarskeho psa,150

– poľnú poštu prezentoval odznak poľnej trúbky v zlatom, striebornom a žltastom 
variante podľa hodnostných klinov.151

Systémové zmeny pri zavádzaní nových súčastí vojenskej rovnošaty, hodnostných 
označení, heraldického štítku na umiestňovanie uvedených symbolov a  znakov na 
označenie príslušnosti k  jednotke, označenie funkčného zaradenia, označenia druhov 
zbraní, vojsk a služieb koncom roka 1918 odrážalo zborovú organizačnú štruktúru so 
smerovaním na jej rozšírenie na pravidelnú armádu.

149 VÚA-VHA Praha, f. Čs. sbor v Rusku, rozkaz velitele ČsAS č. 117 ze dne 27. 10. 1918.
150 VÚA-VHA Praha, f. Čs. sbor v Rusku, rozkaz velitele ČsAS č.130 ze dne 12. 12. 1918 § 9.
151 VÚA-VHA Praha, f. Čs. sbor v Rusku, rozkaz velitele ČsAS, č. 103-D ze dne 9. 9. 1918 § 1 o zřízení služby 

spojení štábu čs. armádního sboru.
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Postavenie československého vojska v  Rusku v  roku 1918 a  ďalší vývoj vojenskej 
symboliky bol determinovaný objektívnymi, ako aj subjektívnymi podmienkami.152 Po-
stupné zmeny v zavádzaní vojenskej rovnošaty, spojené so vznikom ďalších symbolov, 
sa stali vonkajším prejavom vývojových tendencií v organizačnej štruktúre légií, ako aj 
ich smerovanie k osamostatňovaniu a vytváraniu jednej časti československého zahra-
ničného vojska ako budúcej armády československého štátu.

Kvalitatívne nové postavenie československého vojska ako súčasti armády Česko-
slovenskej republiky sa prejavovalo jednak v postupnom vylepšovaní pôvodnej vojen-
skej rovnošaty, jednak v zavádzaní nových odznakov, ktoré sa stali súčasťou českoslo-
venskej vojenskej symboliky.

Od roku 1919 československí legionári v Rusku používali čiapku tzv. vydumku,153 
ktorá bola mierne vystužená, a štítok mala potiahnutý súknom. Delostrelci však na-
ďalej nosili prispôsobené čiapky tzv. furažky154cárskej armády a príslušníci obidvoch 

152 V tomto období bolo na území Ruska veľké množstvo rôznych vojenských, ako aj polovojenských jedno-
tiek rôzneho charakteru, a ich príslušníci nosili ruskú vojenskú rovnošatu bez náplecníkov. Ich vzájomné 
rozlíšenie bolo veľmi sťažené a bolo treba v tom urobiť nápravu. Najpočetnejšie jednotky ruskej armády 
boli označené červenou páskou na rukáve alebo na čiapke, neskôr nosili odznak na čiapke so symbolom  
s dvoma lipovými a dubovými ratolesťami ovenčené červenou päťcípou hviezdou s kladivom a pluhom. 
Protisovietske jednotky boli označené modrými prekríženými páskami na čiapke, pripomínajúce ondrej-
ský kríž, Dobrovoľná armáda bola označená cárskymi kokardami na čiapkach a pod. KUTLÍKOVÁ, Dagmar. 
K problematice stejnokrojů česko-slovenské jednotky v Rusku v letech 1914 – 1917, c. d.,s. 891-892.

153 Vydumka – doslovný preklad do slovenského jazyka znie vymyslená či vytvorená. Nová čiapka bola 
predpísaná rozkazom veliteľa Čs. vojska v Rusku č. 41 zo dňa 21. 6. 1919 a oficiálne bola zavedená od 1. 7. 
1919.

154 VÚA-VHA Praha,f. Čs. vojsko na Rusi. Rozkaz velitele Čs. vojska č. 57 ze dne 22. 8. 1919 § 9. Furažka – do-

68 Rukávové 
hodnostné označenie 

československých 
legionárov, poručík 

delostrelectva

69 Rukávové 
hodnostné označenie 

československých 
legionárov,   

generálmajor

70 Rukávové 
hodnostné označenie 

československých
      legionárov, 

čatár, jednoročný 
dobrovoľník

71  Rukávové hodnostné 
označenie 

československých 
legionárov,

      podkapitán jazdectva 
(od októbra 1918 

kapitán)
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72 Rukávové hodnostné označenie československých légií v Rusku
v rokoch 1917 – 1920

vojak  
technickej roty

čatár 
veterinárnej služby

práporčík 
prieskumnej čaty

podkapitán správnej služby 
(od októbra 1918 zrušená)

plukovník 
generálneho štábu generálmajor generálporučík generá zbraní

kapitán zdravotníctva 
(od októbra 1918 major) podplukovník pechoty plukovník delostrelectva

podporučík delostrelectva poručík letectva podkapitán jazdectva 
(od októbra 1918 kapitán)

čatár 
jednoročný dobrovoľník

šikovateľ 
guľometnej roty

podpráporčík pechoty 
(od októbra 1918 zrušená)

vojak  
úderného práporu slobodník pechoty desiatnik 

poľnej pošty
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jazdeckých plukov elegantnú kožušinovú čiapku 
s  perom. Vytvorený legionársky odznak155 česko-
slovenskí legionári nosili nielen na čiapkach, ale 
aj na blúzach rovnošaty. Aj na nových čiapkach si 
ponechávali bielo-červenú stužku, ako tradičný ná-
rodný symbol, ktorý ich sprevádzal po celú dobu 
pôsobenia v Rusku.

Do konca roka 1919 československé légie v Rus-
ku používali všetky súčasti vojenského odevu upra-
venej starej vojenskej rovnošaty okrem niektorých, 
ktoré sme už spomenuli.156 V  tejto uniforme, ktorá 
bola vhodne doplnená československými vojenský-
mi symbolmi sa legionári z Ruska vrátili do vlasti, do 
novovzniknutého Československa.

Zabezpečovanie vojenskými rovnošatami, ako 
aj vytváranie a  rozvíjanie vojenskej symboliky čes-
koslovenských légií vo Francúzsku a v Taliansku bolo 
v počiatočnom období odlišné, menej zložitejšie než 
v Rusku. Išlo najmä o označovanie vojenských hod-
ností (dištinkcií) a  funkčného zaradenia, označenia 
druhov zbraní, vojsk a  služieb, rukávových znakov, 
odznakov, ako aj ďalších doplňujúcich symbolov.

Príslušníci československých légií vo Francúzsku 
používali šedo-modré uniformy, hodnostné označe-
nie bolo umiestnené na čiapkach (baretoch) a na ru-
kávoch tesne nad manžetami v podobe súkenných 
alebo dragúnových klinov.157 Na vojenskej rovnošate 
pre československých dôstojníkov boli našité náprs-
né vrecká. Dôstojníci nosili poľný opasok, ktorý sa 
vojenským slangom nazýval dohoda, čo bol vlastne 
opasok s  náprsnými prekríženými remeňmi. Nosili 

slovný preklad do slovenského jazyka je čiapka, ale vo vojenskej terminológii znamená vojenská čiapka.
155 Legionársky odznak, s. 15-16.
156 Pozri na s. 71-72.
157 HUS, Miroslav. Uniformy naší armády od roku 1918, c. d., s. 6.

73 Blúza talianskej vševojskovej 
uniformy používaná 

československými legionármi

74 Talianska kráľovská uniforma 
pre dôstojníkov používaná 

československmi legionármi
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aj vysoké jazdecké čižmy a mužstvo malo šnurovacie 
topánky s ovinovaním okolo lýtka, ktoré predstavovali 
úzke pruhy z toho istého súkna ako vojenská rovnoša-
ta. V auguste 1918 bol zavedený československý legi-
onársky odznak, ktorý nosili príslušníci na čiapkach.158

Po vzniku československých légií v Taliansku boli 
Slováci a  Česi vystrojení talianskou vojenskou rovno-
šatou. Bola to štandardná tzv. vševojsková vojenská 
rovnošata Talianskej kráľovskej armády, ktorou boli vy-
strojené všetky jednotky ľahkej pechoty, arditov a jaz-
dectva. Uniforma bola z vlneného materiálu šedo-zele-
nej farby so stojatým golierom, na ktorom boli umiest-
nené výložky hodnotného označenia a na ramene boli 
našité pútka proti sklzu remeňa pušky z pleca. Česko-
slovenskí legionári si golier obšívali dvojfarebnou bie-
lo-červenou páskou. Zvláštnym znakom tejto rovnoša-
ty bolo najmä to, že na vonkajšej strane blúza nemala 
žiadne vrecká, ale v jej vnútornej časti sa nachádzali tri, 
z toho jedno v zadnej časti na uschovanie obväzu. No-
havice tejto rovnošaty boli klasické, užšie, čím sa líšili 
od nohavíc, ktoré nosili arditi. Do konca vojny rovnoša-
ta neprešla ďalšími úpravami.

Dôstojníci československých légií v Taliansku nosili 
štandardnú dôstojnícku vojenskú rovnošatu Talianskej 
kráľovskej armády.159 Bola ušitá z  jemného vlneného 
materiálu šedo-zelenej farby so stojatým golierom a ná-
plecníkmi. Na vonkajšej strane boli našité štyri vrecká 
(dve náprsné prekladané a dve bočné malé v dolnej čas-

ti). Nohavice pre dôstojníkov mali tvar rajtiek, boli z rovnakého materiálu ako blúza.
Vojenská uniforma pre kavalériu Talianskej kráľovskej armády sa začala v česko-slo-

venských légiách intenzívnejšie používať až po prvej svetovej vojne v novembri 1918, keď 

158 Legionársky odznak bol zavedený v československých légiách vo Francúzsku dňa 29. 7. 1918 na základe 
výnosu B.O. No 30, s. 4.

159 1 000 uniforem. Praha : Svojtka&Co., s r.o., 2008, prví české vydání, s. 243. ISBN 978-807352-973-4.

75 Blúza talianskej kráľovskej 
uniformy pre dôstojníkov kavalérie 

používaná československmi 
legionármi

76 Talianska pracovná uniforma 
používaná československmi 

legionármi
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bol zriadený jazdecký oddiel. Za vojny ju nosili len niektorí dôstojníci a vyšší poddôstojníci 
výzvedných rôt 39. pluku v upravenej podobe. Okrem týchto výnimočných prípadov čes-
koslovenské légie prísne dodržiavali výstrojný predpis Talianskej kráľovskej armády.

Československé légie v Taliansku používali na výcvik v horách tzv. taliansku pracov-
nú uniformu,160 ktorá sa na prvý pohľad odlišovala od ostatných uniforiem. Bola výrazne 

160 Išlo o pracovnú uniformu Talianskej kráľovskej armády, ktorá sa podľa dostupných dokladov používala 
nielen v pracovných jednotkách, ale i prvosledových bojových jednotkách v letnom období. Následne sa 
stala štandardnou uniformou pre talianske expedičné zbory.

79 Blúza uniformy arditov

81 Uniforma, výstroj, výzbroj a 
symboly príslušníkov útočných 

jednotiek arditov československých 
legionárov v Taliansku

77 Rukávový štítok čs. 
legionárov v Taliansku,

príslušník 31. 
streleckého pluku

78 Rukávový štítok čs. 
legionárov v Taliansku,

 príslušník 39. 
streleckého pluku

80 Čiapka fez
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svetlejšej až bielej farby a bola zhotovovaná z bavlneného materiálu. Jej charakteristic-
kým znakom bol samotný strih, ako aj šité prevedenie so štyrmi vreckami, s vystuženými 
všitými zvislými pásmi na prednej strane a so stojatým golierom, na ktorom sa umiest-
ňovalo hodnostné označenie. Postupne bola našitá na výložky dvojfarebná červeno-
biela páska, hodnostné označenie sa umiestňovalo na rukávy, a v heraldickom štítku 
bolo umiestnené číslo pluku a písmená CS.

Československé legionárske jednotky v Taliansku mali výložky červeno-bielej farby, 
hodnostné označenie nosili na rukávoch, a v heraldickom štítku bolo umiestnené číslo 
pluku a písmená CS. Na hlave nosili šedo-zelenú prilbu alebo typický alpský klobúk s pe-
rom, ako napríklad príslušníci československého III. práporu alebo talianski horskí jágri.161

Jednotky československej domobrany, zloženej zo zajatcov vytvorenej po 28. ok-
tóbri 1918, používali rovnakú vojenskú rovnošatu bez doplnkov, bežnú poľnú čiapku 
talianskej pechoty a odlišné hodnostné označenie.

Útočné jednotky československých légií tzv. arditov mali špecifickú výstroj, ktorá sa 
výrazne líšila od štandardných peších a horských jednotiek tzv. alpinistov. Českosloven-
skí legionári sa od príslušníkov talianskej armády odlišovali v detailoch; išlo najmä o roz-
lišovacie označenie, bielo-červená bikolóra na golieri a pozmenené hodnostné označe-
nie na rukáve. Mali typické čierne košele a svetre s otvoreným golierom blúz a typickú 
čiernu pokrývku – fez,162 ktorá sa nosila len v poľných podmienkach, pri oficiálnych ak-
toch sa používal alpský klobúk alebo képa.163

Po návrate československých légií z Talianska na Slovensko v roku 1919 sa ich jed-
notky postupne začali odlišovať svojimi uniformami. Ešte v predošlom roku nosili ta-
liansku tzv. vševojskovú vojenskú uniformu šedo-zelenej farby so stojatým golierom. 
Po prvý raz sa v III. prápore 33. streleckého pluku objavili vo veľkom množstve prešité 
uniformy a čiastočne aj nové uniformy, odlišné od štandardných rovnošiat, ktoré nosili 
príslušníci pechoty a  jazdectva. Rovnošata bola upravená na spôsob uniformy, ktorú 
nosili útočné oddiely arditov. Na prednej časti goliera boli našité výložky červeno-bielej 
farby, hodnostné označenie nosili na rukávoch, a v heraldickom štítku bolo umiestne-
né číslo pluku a písmená CS. Na hlave nosili alpský klobúk zdobený zelenou guľkou 
označujúcou príslušnosť k III. práporu. Do guľky bolo osadené kohútie pero, ktoré ozna-

161 HUS, Miroslav. Uniformy naší armády od roku 1918, c. d., s. 5.
162 Fez – pokrývka hlavy v tvare kruhového ihlanu so zrezaných špicom. Spravidla býva čiernej farby. Používa-

la sa aj v rakúsko-uhorskej armáde. Pôvod má v islamských krajinách.
163 Képa – priliehavá čiapka so šiltom, tzv. športová šiltovka (napr. vo Francúzsku sa oficiálne používa ako 

vojenská čiapka).
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čovalo nováčika v  jednotke. Na prednej strane klobúka bol 
našitý čierny sokol, do ktorého bola všitá dvojfarebná bielo-
červená páska.

2.2.3. VYZNAMENANIA
V  období rokov 1914 – 1918 boli legionári vyznamenávaní 
za zásluhy a odvahu v boji vyznamenaniami ôsmich štátov 
(Rusko, Francúzsko, Veľká Británia, Japonsko, Taliansko, Ru-
munsko, Lotyšsko, Čína).164Z  uvedeného dôvodu, už v  po-
čiatočnom období po vzniku prvej svetovej vojny, keď sa 
v Rusku vytvorili československé dobrovoľnícke jednotky, sa 
citeľne prejavila potreba vytvoriť a zaviesť vlastné vyzname-

164  Napríklad: za preukázanú statočnosť v boji pri Zborove bolo vyznamenaných viac ako 1 000 čs. legio-
nárov, tiež za boje na jeseň roku 1918 pri Omsku, ako aj za odvahu a chrabrosť na ďalších bojiskách bolo 
okolo 3500 legionárov vyznamenaných vysokými vyznamenaniami – Radmi Svätého Juraja a Radmi 
Svätého Vladimíra, krížmi Svätého Juraja a v niekoľkých prípadoch zbraňami svätého Juraja a svätej Anny 
Za chrabrosť. Francúzskymi vyznamenaniami boli oceňovaní čs. legionári za boje pri Kyjeve a Bachma-
či, a koncom roka 1918 boli vyznamenávané aj pluky Čs. armádneho zboru za boje proti boľševikom, 
a v priebehu druhého polroka 1918, ako aj za odvahu a chrabrosť v bojoch na magistrále v roku 1919. 
Francúzskymi radmi a dekoráciami bolo vyznamenaných viac ako 1 000 legionárov. Taktiež v lete 1918 
bolo za veľké úspechy na všetkých frontoch v boji proti boľševikom vyznamenaných okolo 700 čs. legio-
nárov anglickým kráľom Jurajom V. Ostatné uvedené štáty čs. legionárov v takom veľkom počte nevy-
znamenávali. Za spoločné boje s talianskymi vojskami na magistrále 50 čs. legionári dostali od talianskej 
vlády ocenenie v podobe Vojnového kríža. Japonskými radmi a dekoráciami boli ocenení za spoločný 
boj v priestore Ussurijsk, rumunskými vyznamenaniami zasa za pôsobenie v rumunskom vojsku v Rusku. 
V roku 1921 Lotyšsko ocenilo a vyznamenalo 14 čs. legionárov radmi za pomoc pri organizácii, vyzbrojení 
a zásobovaní ich vojsk v Rusku. Ako diplomatická pocta bolo udelených vyšším čs. vojenským predstavi-
teľom aj niekoľko čínskych vyznamenaní. Československá legie v Rusku 1914 – 1920. Výstava konaná u pří-
ležitosti 90. výročí vzniku samostatného československého státu, 10. října 2008 – 18. ledna 2009. Katalog. 
Praha : Odbor archivní správy a spisové služby MV, 2008, s. 22-23. ISBN 978-80-86466-15-6.

82 Uniforma príslušníka III. 
práporu 33. streleckého pluku
 československých legionárov 

v Taliansku

83 Klobúk (čelný pohľad) 84 Klobúk (bočný pohľad)
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nania. V roku 1915 navrhol veliteľ Českej družiny plukovník Vjačeslav Platonovič Troja-
nov zriadiť Rad Svätováclavskej koruny. Aj napriek tomu, že bol vypracovaný výtvarný 
návrh vyznamenania, tento zámer sa nikdy nezrealizoval. Po istej dobe opäť vznikli úva-
hy o zriadení vlastných československých vyznamenaní a na jar 1917 vznikol návrh na 
zriadenie Husitského kríža, ktorý mal svojim vzhľadom nadväzovať na ruský Kríž sväté-
ho Juraja. Tento výtvarný návrh vyznamenania bol schválený aj T. G. Masarykom. Vzhľa-
dom na revolučné udalosti v Rusku sa však návrh nezrealizoval. 165

Rada vojakov československého vojska v Rusku v júni 1918 navrhla založenie Radu 
Slobody. Odbočka Československej národnej rady v  Rusku posúdila uvedený návrh 
a v júli toho istého roka ho schválila. Následne boli vydané stanovy radu, ktorý mal pri-
pomínať boje československého vojska za slobodu a rovnoprávnosť národov. Rad mal 
byť udeľovaný tým príslušníkom československého vojska, ktorí sa od začiatku prvej 
svetovej vojny vyznamenali na všetkých jej bojiskách. Radom chceli vyznamenávať aj 
osoby, ktoré mali významné zásluhy v oblasti politiky, diplomacii alebo v riadení a or-
ganizácie. V októbri 1918 bol vydaný rozkaz č. 118, ktorým boli schválené upravené sta-
novy vyznamenania. Podľa uvedeného rozkazu už nemalo byť radom, ale iba medailou 
v troch stupňoch a zároveň bol zmenený aj názov vyznamenania na Medailu Jána Žižku 
z Trocnova. Nakoľko však Československá národná rada v Paríži nebola vopred informo-
vaná o aktivite jej odbočky v Rusku, vydala v decembri 1918 príkaz, ktorým bolo zrušené 
rozhodnutie o založení Radu Za slobodu. Zároveň bolo zastavené aj vyznamenávanie 
Medailou Jána Žižku z Trocnova.166

Na základe poznatkov z oblasti morálneho oceňovania príslušníkov československé-
ho vojska v zahraničí Československá národná rada v Paríži pociťovala aktuálnu potrebu 
pokračovať v úsilí na vytvorenie najmä administratívnych podmienok na zriaďovanie, 
respektíve v zakladaní československých vyznamenaní.

2.3. ZHODNOTENIE

Vojenská symbolika československých légií v rokoch 1914 – 1920, prvého českosloven-
ského zahraničného odboja, bola neodmysliteľnou súčasťou národnooslobodzovacie-

165 GRAUS, Igor. Generál Milan Rastislav Štefánik a faleristika. In Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak 
a diplomat, c. d., s. 221-222. 

166 GRAUS, Igor. Generál Milan Rastislav Štefánik a faleristika. In Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak 
a diplomat, c. d., s. 222. 



85

2. ČESKOSLOVENSKÉ ZAHRANIČNÉ VOJSKO A ZDROJE JEHO VOJENSKEJ SYMBOLIKY V ROKOCH 1914 – 1920

ho boja Čechov a Slovákov. Výskumom sme dospeli k poznaniu, že vytvárané symboly 
umocňovali morálnu silu českého a slovenského národa v zápase za lepšiu budúcnosť. 
Jednotlivé symboly československých légií v Rusku, Francúzsku a v Taliansku sa ujedno-
covali, čím sa postupne vytvárala čo do obsahu i formy jednotná vojenská symbolika, 
ktorú predstavovali:

– vojenské zástavy,
– označenie vojenských hodností a funkčného zaradenia,
– označenie druhov zbraní, vojsk a služieb, rukávových znakov, odznakov a ďalších 

doplňujúcich symbolov. 
Prvé vojenské symboly obsahovali prevažne prvky ľudovosti, samovoľnosti, respek-

tíve spontánnosti a živelnosti. Svojrázne zobrazované znaky, figúry, znamenia, ako aj 
ďalšie symboly vychádzali prevažne z ľudovej tvorby (ľudové motívy, ornamenty), odzr-
kadľoval túžby ľudí, ťažké postavenie vo vojnových podmienkach, ako aj všeobecné zlé 
sociálne a spoločenské postavenie.

Postupne sa vojenská symbolika stávala uváženejšou, odbornou činnosťou určitej 
skupiny výtvarníkov, návrhárov, grafikov, umelcov, ako aj odborníkov-remeselníkov vo 
vytvárajúcom sa československom zahraničnom vojsku. Pozvoľne sa vytvárali podmien-
ky pre realizáciu odborných pravidiel tvorby vojenskej symboliky. Pokračovala orien-

85 Textilné označenie československých légií (1918 – 1919)
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86 Porovnanie niektorých druhov označenia
     československých légií v Rusku, vo Francúzku a v Taliansku
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tácia na tvorbu precíznejších symbolov a následne sa začali uplatňovať určité pravidlá 
tvorby a vývoja vojenskej symboliky.

V  tvorbe vojenských symbolov sa uplatňovali a používali predovšetkým znaky 
Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska. Používali sa taktiež heraldické štíty nesúce uvedené 
symboly na zástavách, hodnostných označeniach, rukávových znakoch, či odznakoch, 
ako aj slovenských či československých národných farieb bielo-modro-červenej alebo 
bielo-červenej. Boli to aj tri pruhy, biely, modrý a červený, usporiadané pod sebou, čo 
charakterizovalo respektíve vyjadrovalo viacero významov.

Bola používaná červená, modrá, čierna a zelená heraldická farba, ako aj farba kovu 
zlatá (žltá) a strieborná (biela) spájané s rôznymi štítmi, erbmi, ale aj iné farby pri rozlišo-
vaní jednotlivých druhov vojsk a služieb. Na rôznych farebných štítoch, plochách ainých 
motívoch, vznikali rozličné národné, ľudové a krajinské motívy srôznymi prekríženými 
symbolmi.

Mimoriadne premyslený a usporiadaný bol motív štyroch kruhov prepletených do 
štvorkružia predstavujúceho kríž. Kríž, ktorý symbolizoval jednotu Čechov, Slovákov, 
Moravanov a Slezanov sa používal najmä na hrotoch vojenských zástav, ale neskôr aj na 
niektorých vojenských vyznamenaniach.

Na základe vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že vojenská symbolika česko-
slovenských légií bola mimoriadne pestrofarebná, rozmanitá a bohatá na desiatky vzni-
kajúcich, rýchlo sa meniacich symbolov. Odrážala dobu, v ktorej vznikala a vyvíjala sa.
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3. ČESKOSLOVENSKÁ BRANNÁ MOC A  ZDROJE JEJ VOJENSKEJ SYMBOLIKY 
V ROKOCH 1918 – 1939

3.1. FORMOVANIE ČESKOSLOVENSKEJ BRANNEJ MOCI ROKOCH 1918 – 1939

Po vyhlásení samostatnosti a vzniku československého štátu 28. októbra 1918 formujú-
ce sa ústredné orgány stáli pred vážnou úlohou, aby vojensky zabezpečili českosloven-
skú štátnu moc na celom jej území. Mimoriadna povojnová situácia, ktorá sa vyznačo-
vala nevyhnutnou likvidáciou dôsledkov vojny, ako aj neustálenými pomermi v prvých 
mesiacoch existencie Československej republiky, nedovoľovala pomýšľať na podrobné 
a  plánované organizovanie brannej moci. Po vytvorení zákonodarného zboru Česko-
slovenskej republiky a po vymenovaní prvej československej vlády, bolo 15. novembra 
1918 zriadené Ministerstvo národnej obrany ako najvyšší orgán vojenskej správy, ktorý 
prostredníctvom ministra riadila československá vláda.

Pri formovaní a činnosti československej brannej moci v období rokov 1918 – 1939 
sa jej neoddeliteľnou súčasťou stala československá vojenská symbolika. Svojou rôz-
norodou formou a postupným vymedzením svojho obsahu prispela v spoločnom boji 
slovenského a českého národa získať slobodu a vytvoriť si vlastný štát. Základy českoslo-
venskej vojenskej symboliky medzivojnového obdobia rokov 1918 – 1939 boli položené 
pri formovaní československého zahraničného vojska v rokoch 1914 – 1918. Po vzniku 
Československa a jeho armády sa pokračovalo v dotváraní a rozvíjaní československej 
vojenskej symboliky, ktorá nadväzovala na ideový obsah československej legionárskej 
symboliky.

3.1.1. VZNIK A FORMOVANIE ČESKOSLOVENSKÉHO VOJSKA (1918 – 1920)
Po porážke Rakúsko-Uhorska a vytvorení Československej republiky bola vytvorená čes-
koslovenská armáda, ktorá bola významným atribútom štátnej suverenity a nezávislos-
ti. Napriek všetkým povojnovým ilúziám o  nepotrebnosti armády, poplatným silným 
pacifistickým prejavom a náladám, ale i napriek niektorým ustanoveniam vo Washing-
tonskej deklarácii z 18. októbra 1918 o nahradení armády milíciou, bola vydaná prvá 
vyhláška ministra národnej obrany na vybudovanie stálej kádrovej armády. V danej si-
tuácii bola vláda nútená prevziať nielen základné rakúsko-uhorské branné zákony, ale 
aj bývalý systém vojenského členenia, ktorý sa zachoval v Čechách a aj na Slovensku po 
jeho obsadení. Z uvedených príčin Ministerstvo národnej obrany a Hlavné veliteľstvo 
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československého vojska, ktoré 
riadilo všetky operácie, muselo 
improvizovať.167

Československé zahranič-
né vojsko bolo ďaleko mimo 
územia vzniknutého štátu, ra-
kúsko-uhorské pluky boli na 
frontoch a  na domácom úze-
mí zostali prevažne nespoľah-
livé rakúsko-uhorské útvary. 
Vzniknutá situácia si vyžado-
vala vojensky obsadiť územie 
vlastným československým 
vojskom. Náhradné vojenské 
útvary obnovovali svoju čin-
nosť, začali sa formovať poľné 
jednotky, ktoré bolo potrebné 
vyslať do českého pohraničia, 
na Těšínsko a najmä na Sloven-
sko. Za tejto situácie nebolo 
inej možnosti, ako využiť vše-
obecnú vlasteneckú náladu na 
vytváranie dobrovoľníckych 
vojenských jednotiek a  útva-
rov. Dobrovoľnícka akcia mala 
veľkú odozvu najmä v  Prahe, 
kde bolo vytvorených via-
cero dobrovoľníckych plukov. Ako prvý sa 28. októbra 1918 sformoval vo Vršoviciach  
1. československý dobrovoľnícky pluk a niektoré jeho jednotky boli okamžite vyslané na 
Slovensko. Taktiež sa vytvorili tri národné milicionárske pluky, ktoré boli zložené z mest-
ských gárd a z jednotiek ostrostrelcov vykonávajúcich strážnu službu v meste.168

167 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914 – 1939, c. 
d., s. 134.

168 SANDER, Rudolf. Organizační a dislokační vývoj československé armády v letech 1918 – 1939. In Sborník 
archivních prací, 35, Praha : Archivní správa Ministerstva vnitra ČSR v nakladatelství Panoráma, N. P., 1985, 
s. 4. ISSN 0036-5246.

87 Z príchodu predstaviteľov  Francúzskej vojenskej misie do 
Československa, vedenej div. gen. Mauriceom Pellém, ktorého 

v Prahe osobne privítal minister národnej obrany Václav 
Jaroslav Klofáč, február 1919

88 Vojenská misia čs. zahraničného vojska v decembri 1918 
v Prahe. V prvom rade uprostred Pavel Varsik, po jeho pravici 

Rudolf Gábriš, zľava Gustáv Koštial a Jozef Martin Kristin.
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Podobne aj v českých a moravských krajoch v prvej polovici novembra 1918 vzniklo 
niekoľko samostatných vojenských jednotiek zložených najmä z členov Sokola. Aj tieto 
jednotky odchádzali na Slovensko, kde boli spájané do väčších vojenských celkov. Tzv. 
Železnobrodská vojenská jednotka sa spojila s 1. a 2. kladenskou jednotkou a ďalšie jed-
notky boli zlúčené do Severočeského práporu. Nymburská vojenská jednotka sa zlúčila 
s Podkrkonošskou a vytvorili Východočeský prápor, ktorý sa 12. decembra 1918 v Trnave 
sformoval na Český pluk, ale už 19. decembra 1918 bol rozpustený a jeho jednotky boli 

začlenené do 2. českosloven-
ského dobrovoľníckeho plu-
ku. Tzv. Moravský pluk vznikol 
12. decembra 1918 z  Hanác-
keho práporu, ktorý bol zlo-
žený z hanáckej, kopřivnickej, 
karlovickej jednotky, práporu 
z  Uherského Hradišťa, ako aj 
oddielu z  Bystřice pod Hos-
týnem. V  januári 1919 bol 
tento pluk rozpustený a jeho 
jednotky boli začlenené do 1. 

a 2. československého dobrovoľníckeho pluku. Na juhovýchodnej Morave bola vytvore-
ná na konci roka 1918 Slovácka brigáda,169 ktorá mala veliteľstvo v Hodoníne.170

Medzi najvýznamnejšie útvary zložené z členov Sokola a robotníckych telocvičných 
jednôt patrili štyri pluky Stráže slobody, ktoré boli predurčené k strážnej a pohraničnej 
službe:

– 1. pluk, vznikol v Prahe v decembri 1919,
– 2. pluk sídlil v Českých Budějoviciach,
– 3. pluk vznikol v Brne v novembri 1918,
– 4. pluk vznikol v Plzni v januári 1919.
Pre nedostatok vojska boli taktiež nasadené na Slovensku a Těšínsku a do 30. no-

vembra 1919 boli úplne zrušené.
Na Slovensku boli na viacerých miestach vytvorené rôzne útvary, ktoré sa formo-

vali a spájali do práporov a tie boli využité najmä v jeho východnej časti. Z uvedených 

169 Zloženie brigády: sedem práporov, delostrelecký oddiel, jazdecká čata a orgány služby. Tamže.
170 SANDER, Rudolf. Organizační a dislokační vývoj československé armády v letech 1918 – 1939, c. d., s. 5.

89 Praha, I. prápor sokolských dobrovoľníkov  pred odchodom na 
Slovensko   na výzvu gen. Pellého.
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jednotiek bol v  januári 1919 
v  Prešove vytvorený 1. pluk 
slovenskej slobody, v  aprí-
li 1919 bol v  Ružomberku 
rozpustený. Okrem toho na 
Slovensku krátky čas v  po-
lovici roka 1918 pôsobili tzv. 
Jánošíkove útočné družiny, 
ktoré boli zriadené rozkazom 
ministra národnej obrany zo 
dňa 14. júna 1919.171

V  prvej etape vývoja 
československej armády podniklo Ministerstvo národnej obrany a  Hlavné veliteľstvo 
československej brannej moci172 čiastkové opatrenia na stmelenie všetkých bojových 
jednotiek a dobrovoľníckych formácií, ktoré sa nachádzali na území vlasti. Na plnenie 
náročných úloh bol vydaný dočasný disciplinárny poriadok československého vojska, 
ktorý vychádzal z poriadku československých légií bojujúcich v Rusku. Následne bolo 
vydané nariadenie o prísahe československých vojsk, ktoré bolo neskôr upravené zá-
konom č. 169/1919 Zb. z 29. marca 1919. Súčasne boli vydané smernice, ktoré sa týkali 
zriaďovania dobrovoľníckych jednotiek, neskôr boli doplnené výnosom z 3. decembra 
1918 o prechodnej organizácii pechoty a jazdectva. Dňa 9. decembra 1918 hlavné veli-
teľstvo vydalo Direktívy pre obsadenie Slovenska.173

V rámci postupného vojenského obsadzovania územia československého štátu vy-
vstala požiadavka potreby zlučovať jednotlivé bojujúce pešie, delostrelecké a jazdecké 
jednotky do vyšších veliteľsko-taktických zväzkov, brigád a skupín. Koncom roka 1918 
sa do vlasti vrátilo československé zahraničné vojsko z Talianska; Československý ar-
mádny zbor, ktorý tvorili:

– 31., 32., 33., 34., 35. strelecký pluk,
– 39. strelecký pluk Výzvedný,
– 7. delostrelecký pluk.
Tento zbor bol nasmerovaný na Slovensko a z  jeho veliteľstva sa dňa 28. decem-

171 SANDER, Rudolf. Organizační a dislokační vývoj československé armády v letech 1918 – 1939, c. d., s. 5-6.
172 Predchodca hlavného štábu MNO. HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny 

Slovenska, IV. zväzok 1914 – 1939, c. d., s. 135.
173  Tamže.

90 Pozorovacie lietadlo Aero  A-12 z leteckého pluku 3 Generála letca  
M. R. Štefánika nad mestom Nitra
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bra 1918 vytvorilo Hlavné 
veliteľstvo československého 
vojska operujúceho na Slo-
vensku.174

Do Československa bolo 
premiestnené aj českoslo-
venské zahraničné vojsko 
vo Francúzsku. Táto divízia, 
ktorú tvorili 21., 22., 23. a 24. 
strelecký pluk, v januári 1919 
zasiahla do operácií na Slo-
vensku a na Těšínsku.175

Ako posledný sa do vlasti vrátil armádny zbor československého vojska na Rusi, a to 
v období od februára do septembra 1920. Zbor bol postupne organizačne pretvorený, 
jeho veliteľstvá podriadených streleckých divízií boli zlúčené s vytvárajúcimi sa veliteľ-
stvami zväzkov. Strelecké, delostrelecké, jazdecké a technické jednotky tohto vojska sa 
stali základom jednotnej československej mierovej armády.176

Československé zahraničné vojsko, ktoré sa vrátilo do vlasti, spolu s domácimi jed-
notkami bojovalo na Slovensku a Těšínsku až do uzavretia prímeria a  stanovenia de-
markačnej čiary, čiže vlastne až do 24. júna 1919. Vznikajúca československá armáda 
doplnená o zahraničné vojsko – československé légie z Francúzska, Talianska a Ruska – 
splnilo základnú úlohu, ktorá spočívala vo vojenskom zabezpečovaní územia republiky. 
Po tomto sa štátne orgány – Ministerstvo národnej obrany plne sústredilo na vlastnú 
vnútornú výstavbu armády.

3.1.2. VÝSTAVBA ČESKOSLOVENSKEJ BRANNEJ MOCI (1920 – 1933)
Výstavba československej armády pokračovala v  mierových podmienkach od druhej 
polovice roka 1919. Situácia umožnila československej vláde a Ministerstvu národnej 
obrany prijímať opatrenia na zlepšenie vycvičenosti a organizovanosti vojska, ako aj na 
celkové zabezpečenie jeho materiálnych podmienok. Ďalší proces výstavby armády však 
narúšali, respektíve brzdili negatívne javy, akými boli nedisciplinovanosť, nechuť vyko-

174 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914 – 1939. c. 
d. s. 136.

175 Tamže, s. 137.
176 Organizačné zloženie armádneho zboru československého vojska na Rusi. Pozri s. 42-43.

91 Zo slávnosti odhalenia pomníka čs. legionárom, ktorí padli v 
bojoch o Nové Zámky v roku 1919.
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návať vojenskú službu, nevôľa a nerešpektovanie autority podriaďovať sa veliteľom, a to 
najmä v niektorých náhradných útvaroch pechoty a delostrelectva. Na základe analýzy 
daného stavu Ministerstvo národnej obrany prišlo s návrhom, ako odstrániť negatívne 
javy, ako prekonať rozdielnosti a rôznorodosti jednotiek. Návrh spočíval v prijatí prog-
ramu postupnej unifikácie domácich a zahraničných útvarov československej armády. 
Išlo o ich zlučovanie a vytváranie novej organizačnej štruktúry armády so zameraním 
na unifikovanie, zjednocovanie a vytvorenie jednotnej štruktúry velenia, organizačné 
členenie jej jednotiek. V roku 1920 bol vydaný základný organizačný poriadok Org-10, 
ktorý určoval organizačné prvky československej armády. Tento poriadok všeobecne 
vymedzil ako vyššie jednotky armády, zbory, divízie a brigády, ktorých veliteľstvá boli 
súčasne vyššími veliteľstvami. Poriadok určoval aj delenie vojskových telies, napríklad 
v pechote to boli pluky.

Pluky sa stali základným 
organizačným celkom tzv. 
vyšších jednotiek, ktoré mali 
vo svojej štruktúre smerom 
nadol oddiely či prápory, roty, 
čaty a  družstvá.177 Základom 
armády sa stali útvary česko-
slovenského zahraničného 
vojska zlúčené s  domácimi 
vojenskými útvarmi. Vzniknu-
té nové československé mie-
rové pluky sa stali nositeľmi bojových tradícií československých zahraničných plukov, 
a z tohto dôvodu prevzali ich označenie, vojenské zástavy a niektorým z nich bol ude-
lený čestný názov.

Prvým dôležitým historicko-právnym dokumentom bolo prijatie Ústavy Českoslo-
venskej republiky 29. februára 1920 a následne schválenie branného zákona č. 193/20 
Zb. z. 19. marca 1920.178 Zákon zaviedol v súlade s ústavou názov armády českosloven-
ská branná moc, stanovil všeobecnú brannú povinnosť pre všetkých československých 

177 Najčastejším názvom oddielu bol prápor, len v delostrelectve sa používal názov delostrelecký oddiel, v le-
tectve peruť a v jazdectve oddiel. Roty mali v delostrelectve názov batérie, v letectve letky a v jazdectve 
to boli eskadróny. SANDER, Rudolf. Organizační a dislokační vývoj československé armády v letech 1918 
– 1939, c. d., s. 12.

178 Sbírka zákonů a nařízení státu československého, část 41, ze dne 9. dubna 1920, č. 193. Branní zákon 
republiky československé, rok 1920, s. 469-488.

92 Budova Zemského vojenského veliteľstva v Bratislave 
(Grassalkovichov palác) 
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štátnych občanov, stanovil dĺžku prezenčnej vojenskej služby na 14 mesiacov, čím boli 
položené základy na vybudovanie stálej, pravidelnej armády na kádrovom princípe.179

Československú brannú moc tvorili osoby, ktoré boli v rôznom brannom pomere. 
Pozostávala z profesionálov – vojakov z povolania, ktorí na princípe dobrovoľnosti sa 
prihlásili do dlhodobej vojenskej služby. Táto skupina tvorila základnú zložku armády, 
ktorá sa delila na príslušníkov veliteľského zboru (dôstojníci a generáli), zaradených do 
jednotlivých hodnostných tried a vojenských gážistov (rotmajstrov), mimo hodnostnej 
triedy. K tejto skupine patrili aj osoby v ďalšej činnej službe (ďalej slúžiaci vojaci, pod-
dôstojníci a prípadne aj dôstojníci). Ďalšiu skupinu tvorili branci (mužstvo), ktorí vyko-
návali prezenčnú službu na základe brannej povinnosti a  príslušníci záloh (vycvičení 
vojaci v zálohe). Táto skupina vytvárala kvantitatívny základ československej armády.180

Unifikácia armády sa začala začiatkom roka 1920 najprv v  pechote a  potom po-
stupne v ostatných zbraniach a novovytváraných orgánoch služieb. Nová zjednotená 
armáda sa mohla postupne vytvárať až na jeseň roka 1920, keď po prvýkrát nastúpi-

li vojenskú prezenčnú službu 
branci povolaní podľa nového 
branného zákona. Podľa posla-
nia sa zložky československej 
armády členili na útvary zbra-
ní181 a služieb

Vojenské útvary zbraní sa 
delili na hlavné zbrane:

– pechota,
– delostrelectvo,
– jazdectvo,
– letectvo.
Tieto boli predurčené k bez-

prostrednému vedeniu boja.

179 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914 – 1939, c. 
d., s. 141.

180 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. M. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914 – 1939, 
c. d., s. 142.

181 Zbrane – vo vtedajšej terminológii predstavovali jednotlivé druhy vojsk (pechota, delostrelectvo, letectvo, 
ženijné, telegrafné, vozatajstvo, železničné a pod.). HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. 
Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914 – 1939, c. d., s. 145.

93 Z vojenských manévrov 11. a 12. pešej divízie a 3. jazdeckej 
brigády v oblasti Veľkých Kapušian a Trebišova. Tlačový 

dôstojník oboznamuje novinárov s plánom cvičenia. 
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Zbrane pomocné:
– ženijné a automobilové vojsko,
– vozatajstvo,
– telegrafný pluk,
– železničný pluk.
Ich úlohou bolo najmä pomocnými operáciami podporovať armádu v  boji. Útvary 

služieb vykonávali činnosť, ktorá bola zameraná na uľahčovanie, umožňovanie a zabez-
pečovanie úloh týkajúcich sa zbraní a starostlivosť o ich vecné a osobné potreby. Služby 
sa podľa svojho špeciálneho zamerania delili na technické, ku ktorým patrili výzbrojná, 
letecká, ženijná, telegrafná, neskôr premenovaná na spojovaciu, automobilová, stavebná, 
železničná, vozatajská a ostatné. Do skupiny ostatných služieb, tzv. netechnických patrili:

– zdravotnícka služba,
– hospodársko-správna alebo intendančná služba,
– justičná služba,
– duchovná služba,
– doplňovacia a počtová služba,
– remontná služba,
– veterinárna služba.
Osobitnú skupinu v armáde tvorilo vojenské školstvo a vojenské vedecké a výskum-

né ústavy.
Prebiehajúca unifikácia pešieho vojska bola predovšetkým zameraná na vytváranie 

jeho organizačnej štruktúry, ktorej základ tvorili pešie pluky spojené do divíznych a bri-
gádnych zväzkov. Samostatné horské brigády, ktoré vznikli už v  druhej polovici roka 
1919, boli zložené z horských peších plukov vytvorených z domácich streleckých plu-
kov. Pre horské oblasti, najmä na Slovensku boli predurčené štyri horské pluky, ktoré 
sa vpriebehu roka 1920 vytvárali tak, že ich jednotlivé prápory získali postavenie sa-
mostatných vojskových telies. Unifikácia pešieho vojska bola dokončená v októbri 1920. 
Už od júna 1920 prebiehal proces unifikácie delostrelectva a takmer o mesiac neskôr 
Ministerstvo národnej obrany upravilo spôsob postupu, ako bude prebiehať unifikácia 
jazdectva. Nová mierová organizačná štruktúra v rámci unifikácie delostrelectva vytvo-
rila predpoklady pre novú dislokáciu delostreleckých útvarov.

Jazdectvo vo svojich začiatkoch využilo na vytvorenie vlastnej organizačnej štruktú-
ry bývalú sieť rakúskych náhradných švadrón dislokovaných na území Československa. 
V priebehu októbra 1920 bolo sformované do jazdeckých plukov, ktoré boli organizova-
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né do jazdeckých brigád. Čes-
koslovenské vojenské letec-
tvo sa muselo na rozdiel od 
ostatných zbraní organizačne 
vytvárať úplne samostatne, 
bez akejkoľvek možnosti nad-
väznosti na predchádzajúcu 
rakúsku organizáciu. 

Pôvodný československý 
letecký zbor vytvoreného 1. 
mája 1919 bol v máji 1920 re-
organizovaný do troch letec-
kých skupín. V  októbri 1920 

boli zo skupín vytvorené prvé letecké pluky. 
Ženijné vojsko bolo reorganizované a unifikované v októbri 1920. Zlúčením technic-

kých rôt ruských légií s dvomi zákopníckymi rotami talianskych légií, ako aj s domácimi 
ženijnými prápormi bolo vytvorených päť ženijných plukov. 

Mierová organizácia vozatajstva bola vyhlásená 15. decembra 1920 a  začiatkom 
roka 1921 aj nová organizácia automobilového vojska. V auguste 1921 sa uskutočnila 
reorganizácia telegrafného vojska a 1. apríl 1922 sa stal dôležitým medzníkom vo vývoji 
organizačnej štruktúry železničného vojska. Orgány služieb československej armády sa 
podarilo v rámci unifikácie zreorganizovať v priebehu rokov 1920 – 1922.182

Až v roku 1933 boli niektoré pomocné zbrane začlenené do ostatných zbraní a bolo 
zrušené pôvodné delenie na hlavné zbrane a pomocné zbrane. Naďalej sa však zbrane 
členili na:

– pechotu,
– delostrelectvo,
– letectvo,
– jazdectvo,
– ženijné vojsko,
– telegrafné vojsko.
Železničné a vozatajské vojsko zanikli v roku 1933, respektíve splynuli do iných služieb.
Organizačné členenie, ktoré prebiehalo v súvislosti s unifikáciou armády pokračo-

182 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, c. d., s. 145.

94 Frekventanti automobilového kurzu v eskadróne obrnených 
automobilov v Miloviciach v roku 1929. Npor. Ján Malár z jazd. pl. 

3 v Nových Zámlkoch je v rade stojacich piaty sprava. V pozadí 
obrnený automobil ŠKODA PA-II. vzor 23
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valo aj naďalej a  bolo orga-
nicky spojené s dislokačnými 
zmenami. Zjednotenie a  roz-
miestnenie útvarov českoslo-
venskej brannej moci pred-
stavovalo veľmi dobré výcho-
disko pre ďalšie systematické 
budovanie a  trvalé zdokona-
ľovanie armády. Významnou 
súčasťou tohto náročného 
procesu bolo realizovanie tr-
valého plánu dislokácie, ktorý 
bol vypracovaný a vyhlásený 
v roku 1925.183 Jeho hlavným 
cieľom bolo odstrániť dislo-
kačnú roztrieštenosť a útvary 
toho istého vojenského te-
lesa sústrediť a  rozmiestniť 
v rovnakej posádke.

Mnohé čiastočné orga-
nizačné a  dislokačné zme-
ny, ktoré boli realizované od 
začatia procesu unifikácie, 
dosiahli výraznejšie výsledky 
na jeseň roku 1933, keď bol prijatý zákon o skrátení vojenskej prezenčnej služby na 14 
mesiacov. Skrátenie vojenskej služby ovplyvnilo celkový proces reorganizácie armády, 
najmä vojenských útvarov zbraní, veľké zmeny nastali v rámcovaní práporov (znižovaní 
počtov vojakov), uskutočnili sa mnohé dislokačné presuny. Tieto rozsiahle reorganizač-
né a dislokačné zmeny boli posledným opatrením, ktoré vychádzali z koncepcie a štruk-
túry armády prijatej v roku 1920 a stali sa medzníkom v jej ďalšom vývoji.

183 SANDER, Rudolf. Organizační a dislokační vývoj československé armády v letech 1918 – 1939. In Sborník 
archivních prací, c. d., s. 13.

95 Vojenská slávnosť ružomberskej posádky na futbalovom ihrisku 
začiatkom 30. rokov 20. storočia

96 Hlavná budova Vojenskej akadémie v Hraniciach v rokoch 1920 – 
1939
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3.1.3. BUDOVANIE ČESKOSLOVENSKEJ BRANNEJ MOCI (1933 – 1939)
Na začiatku roka 1933 sa podstatne zhoršila medzinárodná situácia. Spôsobil, respektíve 
vyvolal ju nástup nacizmu v Nemecku. Na medzinárodnej scéne vznikol pre Českoslo-
vensko nebezpečný nepriateľ, ktorý rozpútavaním nacionalizmu a separatizmu medzi 
československým obyvateľstvom nemeckej národnosti začal bezprostredne ohrozovať 
suverenitu, samostatnosť, nedotknuteľnosť a celistvosť československého štátu. Najvyš-
šie štátne orgány vyvíjali úsilie na upevňovanie medzinárodných spojeneckých zväzkov 
so všetkými krajinami, s ktorými mal československý štát podpísané zmluvy pre prípad 
jeho napadnutia. Súčasne s upevňovaním spojeneckých zväzkov sa do popredia záuj-
mu dostávala požiadavka zvýšenia obranyschopnosti štátu, ktorá vyvolala prijatie celé-
ho radu opatrení z veľkej časti zasahujúcich do organizačnej štruktúry československej 
armády.

V  októbri 1933 bola zria-
dená Najvyššia rada obrany 
štátu, zreorganizovali sa jej 
podriadené orgány a  do jej 
kompetencie sa dostala príp-
rava celého národného hos-
podárstva na obranu.

Na jeseň roku 1935 bola 
predĺžená vojenská prezenč-
ná služba na dva roky,184 čo 
vyvolalo aj potrebu reorga-
nizovania vojenských útva-
rov zbraní. Bolo rozhodnuté 
vybudovať pozdĺž hraníc 
pásmo stálych opevnení. Na 

prelome rokov 1935 – 1936 bol vydaný zákon o obrane štátu185 a celé úsilie v armáde 
sa zameralo na modernizáciu výzbroja, mechanizáciu a motorizáciu najmä v letectve, 
útočnej vozbe a delostrelectve.

Najprenikavejším zásahom do štruktúry československej armády bola rozsiahla or-

184 Sbírka zákonů a nařízení státu československého, částka 96, ze dne 31. prosince 1934, č. 267. Zákon o 
délce presenční služby, rok 1934. (Vzťahoval sa len na odvodný rok 1933) s. 1037.

185 Sbírka zákonů a nařízení státu československého, částka 35, ze dne 23. května 1936, č. 131. Zákon o obra-
ně státu, rok 1936, s. 525-541.

97 Najvyššia čs. generalita  na audiencii u prezidenta ČSR T. G. 
Masaryka. Zľava doprava sedia: div. gen. Lev Prchala, arm. gen. 

Josef Bíly, arm. gen. Ludvík Krejčí, minister národnej obrany 
Bohumír Bradáč, prezident T. G. Masaryk, arm. gen. Jan Syrový, 
arm. gen. L. Faucher, arm. gen. Sergej Vojcechovský, arm. gen. 

Josef Šnejdárek. Prvá polovica 30. rokov 
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ganizačná prestavba, ktorá sa 
začala na jeseň 1935 a trvala 
až do roku 1938. Jej hlavným 
cieľom bolo čo najviac pris-
pôsobiť mierovú organizačnú 
štruktúru armády vojnovej 
štruktúre, aby to v  prípade 
potreby urýchlil prechod na 
vojnový stav. Rozsah uve-
dených plánovaných zmien 
v  československej armáde 
s  presným harmonogramom 
ich realizácie priniesla už 
v  máji 1933 interná smerni-
ca Armáda v  poli. Okrem už 
uvedených zmien, smernica 
navrhovala formovanie diví-
zií, pozostávajúcich z  troch 
plukov a  včlenenie nového 
veliteľského stupňa medzi 
armádu a  divíziu v  podobe 
zboru. Týmto veliteľským me-
dzičlánkom sa malo dosiah-
nuť skvalitnenie pružnosti 
velenia v  prípade vojnového 
konfliktu.186

Prvým opatrením vychá-
dzajúcim zo smernice bola 
decentralizácia krajinských (zemských) vojenských veliteľstiev, správna a  územná pô-
sobnosť na veliteľstvách armádnych zborov ako pôsobnosť nových vyšších jednotiek, 
ktoré združovali niekoľko divízií a samostatných brigád. Zbory boli vytvorené k 15. ok-
tóbru 1935 a  potvrdené rozkazom prezidenta republiky z  29. apríla 1936, veliteľstvá 

186  HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914 – 1939,  
c. d., s. 190.

98 Pilier čs. stíhacieho letectva Avia B-534

99 Prísaha vojakov horského pešieho pluku 3 v Poprade 26. februára 
1935
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zborov boli aktivované k  1. 
januáru 1937 a zmenu správ-
nej a  oblastnej pôsobnosti 
riešil zákon č. 320 Zb. a zákon 
č. 321 Zb. z  druhej polovice 
decembra 1936.187 Súčasne 
s týmto boli k 1. októbru 1936 
reorganizované útvary zbra-
ní a k 1. januáru 1937 orgány 
služieb. Zavŕšenie zborovej 
organizačnej štruktúry bolo 
realizované reorganizáciou 
systému divízií k  1. januáru 

1938. Dovtedajšia základná organizačná štruktúra divízie pozostávala z dvoch peších 
brigád v sile dvoch peších plukov a jednej delostreleckej brigády s dvomi delostrelec-
kými plukmi. Boli reorganizované na divízie so štyrmi plukmi (3 pešie pluky a 1 delo-
strelecký pluk), čím sa zjednodušila ich štruktúra, zvýšil sa ich početný stav a zároveň 
sa presunuli niektoré správne pôsobnosti ich veliteľstiev na veliteľstvá zborov. Týmito 
zmenami v organizácii sa zvýšil počet divízií, k dovtedajším dvanástim divíziám pribudli 
3 nové (13. divízia v Kolíne, 14. divízia v Kroměříži a 15. divízia v Trenčíne). Zmeny novej 
organizačnej štruktúry pokračovali aj v roku 1938.188

Keď sa v septembri 1938 vyhrotila medzinárodná politická situácia a Českosloven-
sku hrozilo bezprostredné napadnutie zo strany nacistického Nemecka, dňa 23. sep-
tembra 1938 bola vyhlásená mobilizácia československej brannej moci.189 Vytvorila sa 
vojnová organizácia, boli doplnené počty vojenských telies a vznikli mobilizačné jed-
notky. Vojnový stav československej brannej moci predstavovali štyri armády, sedem 
armádnych zborov, ku ktorým pribudol ďalší zmobilizovaný 8. zbor.

Po mníchovskom diktáte a okupácií československých pohraničných oblastí nacis-
tickým Nemeckom, Poľskom a Maďarskom sa československá armáda v novembri 1938 
vrátila na mierovú organizáciu. Následne vstúpila do posledného obdobia organizač-

187 Sbírka zákonů a nařízení státu československého, částka 66, ze dne 30. prosince 1936, č. 320 o změne 
správní působnosti vojenských útvarů, rok 1936, s. 1 495.

188 HRONSKÝ, Marián – KRIVÁ, Anna – ČAPLOVIČ, Miloslav. Vojenské dejiny Slovenska, IV. zväzok 1914 – 1939, c. 
d. , s. 191.

189 Vládní vyhláška č. 138/38 Sb. o vstupu státu do branné pohotovosti.

100 Čs. delostrelci obsluhujú protilietadlový kanón na vojenskom 
cvičení
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ných a  dislokačných zmien 
súvisiacich s  novou štruktú-
rou, ktorá bola prispôsobená 
novým podmienkam zmen-
šeného štátneho územia. 
Reorganizácia armády bola 
prerušená nemeckou okupá-
ciou československého štátu 
a jeho rozbitím. Už 14. marca 
1939 vznikol samostatný Slo-
venský štát, ktorý sa stal sú-
časťou nemeckej mocenskej 
sféry a po obsadení Čiech 15. 
marca 1939 sa pretvorili na 
Protektorát Čechy a  Moravu. 
Maďarsko využilo situáciu na okupáciu Podkarpatskej Rusi. Následne bola zahájená lik-
vidácia československej armády, ktorá sa skončila koncom septembra 1939.

3.2. ČESKOSLOVENSKÁ VOJENSKÁ SYMBOLIKA V ROKOCH 1918 – 1939

3.2.1. ZÁSTAVY A ZNAKY
Po vzniku Československa 28. októbra 1918 sa prvým oficiálnym vojenským symbolom 
československej armády stala zástava Vojenskej akadémie v Hraniciach, ktorú jej 28. au-
gusta 1920 venoval prezident republiky T. G. Masaryk. Zástava sa pre príslušníkov akadé-
mie stala neoddeliteľnou súčasťou ich prípravy na službu v armáde a od jej venovania až 
do roku 1951 prisahali na tento významný vojenský symbol všetci absolventi akadémie, 
ktorí sa stali československými dôstojníkmi. Na lícnej strane zástavy bol v červenom poli 
vyšitý symbol z malého štátneho znaku – strieborný český lev so zlatou korunou a ští-
tom neskorogotického tvaru na prsiach so symbolom Slovenska (strieborný dvojramen-
ný kríž s modrým trojvrším). Na rubovej strane bielej farby bol v strede poľa ovenčený 
dvomi ratolesťami zlatý sklonený meč a v dolnej časti prekrytý zlatými písmenami ČSR 
v modrom poli s červenou bordúrou. Rukoväť meča bola ovenčená dvomi zlatými lipo-
vými ratolesťami, pod nimi umiestnené štyri zlaté šesťcípe hviezdičky a v dolnej časti 
pod symbolom bol vyšitý rok 1920 v zlatej farbe. V hornej časti bol nápis VOJENSKÉ AKA-

101 Predseda čs. vlády Dr. Milan Hodža (v popredí v strede) na 
vojenskom cvičení v Blatné v južných Čechách v auguste 1937. 

Výklad o priebehu cvičenia podáva veliteľ cvičenia generál 
Linhart (vľavo). Medzi nimi je generálny inšpektor čs. brannej 

moci arm. gen. Jan Syrový.
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DEMII, v dolnej časti V HRANI-
CÍCH a zároveň vyšitý podpis 
T. G. MASARYK, všetko v  zla-
tej farbe. Na lícnej a  rubovej 
strane zástavy bol po obvode 
súvislý lem zložený z  česko-
slovenských vlajok.

Vojenské útvary domá-
ceho vojska nemali vlastné 
zástavy, ale boli im venované 
zástavy z obdobia oslobodzo-
vania pohraničia. Tak naprí-
klad Liberecký Sokol venoval 
zástavu Pojazdnému pluku, 
ktorú používal potom aj ako 

peší pluk 44 až do 7. marca 1926. Aj napriek tomu velitelia útvarov naďalej prejavovali 
úsilie o získanie vojenských zástav.

Pluky, ktoré sa priamo hlásili k legionárskym tradíciám, mohli používať pôvodné le-
gionárske zástavy. V snahe zachovať historické pamiatky a kultúrne dedičstvo sloven-
ského a českého národa boli tieto zástavy z plukov stiahnuté a uložené v múzeu. Zá-
roveň boli vyrobené repliky zástav jednotlivých útvarov a jednotiek československých 

103 Zástava Vojenskej akadémie v Hraniciach, 1920, 
rub

104 Zástava Vojenskej akadémie v Hraniciach, 1920, 
líce

102 Z osláv 20. výročia založenia pešieho pluku 9 Karla Havlíčka-
Borovského, ktoré sa konalo 13. – 15. augusta 1938 v Kremnici. 

V čase všeobecnej mobilizácie čs. brannej moci v septembri 
1938 sa toto mesto stalo sídlom veliteľstva mobilizovanej III. 

armády Štefánik. 



103

3. ČESKOSLOVENSKÁ BRANNÁ MOC A ZDROJE JEJ VOJENSKEJ SYMBOLIKY V ROKOCH 1918 – 1939

légií v Rusku, Francúzsku a Taliansku190 a odovzdané tým útvarom, ktoré svoj pôvod od-
vodzovali od útvarov a jednotiek légií a pokračovali v rozvíjaní ich historických tradícií. 
Tak napríklad vojenská zástava 1.úderného československého práporu sa stala zástavou 
Hraničného práporu 6 Sibírskych úderníkov dislokovaného v Domažliciach, zástava Čes-
kej družiny bola udelená Pešiemu pluku 1 Majstra Jána Husa umiestneného v posádke 
České Budějovice, zástavu 21. streleckého pluku francúzskych légií používal Peší pluk 
21 Maršala Foche so sídlom v Čáslavi a zástavu 39. streleckého pluku Výzvedný používal 
Peší pluk 39 Výzvedný so sídlom v Bratislave až do roku 1939.

V  roku 1925 Ministerstvo národnej obrany vydalo nariadenie o  jednotnom vzore 
plukovných zástav peších plukov československej armády.191 Podľa uvedeného naria-
denia sa postupne udeľovali zástavy tým peším plukom, ktoré ich dovtedy nevlastnili.

Vojenské zástavy sa udeľovali od roku 1927 aj iným útvarom a jednotkám, ktorých 
tvary a veľkosť sa líšili. Diferencovalo sa podľa toho, či išlo o zástavu pre delostrelectvo, 
jazdectvo, vozatajstvo, letectvo alebo o iné druhy vojsk. Všeobecný vzor zástavy, i keď 
jednotne stanovený len pre pešie pluky, mal spravidla na lícnej strane v červenom lis-
te modro-béžovú bordúru s  rastlinnými motívmi, z ktorej vyrastali zlato-béžové lístky, 
v strede symbol z malého štátneho znaku192 – strieborného dvojchvostého českého leva 
so zlatou korunkou, nesúceho na prsiach červený štítok (neskorogotický) s tromi mod-
rými vrchmi, z ktorých na prostrednom najvyššom bol vztýčený strieborný dvojramenný 
kríž a doplneným nápisom. V hornom okraji zástavy modrej časti bol umiestnený nápis 
PRO VÍTĚZSTVÍ ZA začínajúci od horného rohu po horný cíp a v dolnom okraji modrej čas-
ti bol nápis PRAPOREM KU PŘEDU začínajúci sa od spodného rohu po dolný cíp. Na rube 
zástavy šedej farby s modročervenou bordúrou boli rastlinné motívy, z ktorých vyrastali 
zlatočervené lístky s modrým prepásaním. V strede béžového listu sa ako dominantný 
prvok vždy umiestňovalo štýlové číslo pluku väčších rozmerov, doplnené striebornou 
aplikáciou s vyšívanými rastlinnými motívmi, meno a znak, erb mesta, ktoré zástavu ve-
novalo, a pri hraničných práporoch symbol hlavy psa. Spravidla meno a text mesta boli 
rozdelené na dve časti; prvá časť nápisu bola umiestnená na hornom červenom okra-
ji, začínajúcom od horného cípu po horný roh (napríklad: PEŠIEMU PLUKU), druhá časť 

190 Kópie vojenských zástav plukov a jednotiek československých légií neboli maľované, ako originály zástav 
légií v Taliansku a vo Francúzsku, ale vyšívané, aby sýtosť farieb dlhšie vydržala (ručne maľovaná zástava 
sa bežným používaním opotrebovala, najmä blednutím farieb).

191 VHA Bratislava, Věstník MNO, roč. 8,, ze dne 28. února 1925, část 12. Výnosy věcné, č. 127. Plukovní prápory 
pěších pluků, rok 1925.

192 Zákon č. 252/1920 Sb. ze dne 30. března 1920, kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních 
znacích a státní pečeti. Příloha č. 2.
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nápisu na dolnom červenom 
okraji, začínajúcom na dol-
nom cípe po dolný roh (nap-
ríklad: MESTO PRAHA).193 
K  zástave pluku sa pripevňo-
vali najmenej tri stuhy v štát-
nych farbách (biela, modrá 
a  červená). Na lícnej strane 
stuhy sa označoval darca, kto-
rý stuhu daroval. Na rubovej 
strane stuhy boli vyobrazené 
regionálne motívy a heslá.194

Ministerstvo národnej obrany v októbri 1929 vydalo nariadenie,195 ktorým stanovi-
lo záväzný a jednotný vzor zástavy – práporca196 pre hraničné prápory. Lícna a rubová 
strana práporca boli rovnaké ako zástavy peších plukov, rozdiel bol len v  okrajových 

193 PURDEK, Imrich – ZELIZŇÁK, Peter a kol. Vojenská symbolika Slovenskej republiky, c. d., s. 38-39.
194 VHA Bratislava, Věstník MNO, roč. 8,, ze dne 28. února 1925, část 12. Výnosy věcné, č. 127. Plukovní prápory 

pěších pluků, rok 1925.
195 VHA Bratislava, Věstník MNO, roč. 8,, ze dne 5. října 1929, č. 693. Praporce hraničářských praporů, rok 1929.
196 Práporec (český dobový názov „praporec“) je typ vexily, zástava menších rozmerov, pričom jeden rozmer 

neprevyšuje 1 m.

105 Vzor jednotných zástav čs. peších plukov realizovaný od roku 
1925, rub a líce

106 Zástava Pešieho pluku 28, rub 107 Zástava Pešieho pluku 28, líce
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motívoch, ktoré boli apliko-
vané v  červenej farbe. Táto 
aplikácia bola zvýraznená 
červenou a  bielou šnúrou, 
písmo bolo vyšité hladkým 
bielym hodvábom. K prápor-
cu sa pripevňovali najmenej 
tri stuhy v  štátnych farbách 
(biela, modrá a  červená). Na 
lícnej strane stuhy sa ozna-
čoval darca, ktorý stuhu daro-
val. Na rubovej strane stuhy boli vyobrazené regionálne motívy a heslá.

Podľa jednotného vzoru a  popísaného obsahu zástavy a  práporca uvedených ty-
pov po roku 1927 a 1929 udeľovalo ich Ministerstvo národnej obrany takmer všetkým 
peším, horským, ženijným plukom a hraničným práporom. Zástavy a práporce darovali 
mestá alebo obce, v ktorých boli útvary dislokované, respektíve združenia majúce k nim 
blízky, tzv. profesijný alebo spoločenský vzťah.

Na základe štúdia, porovnania a popisovania niekoľkých desiatok zástav a prápor-
cov uvádzaných typov sme dospeli k poznatku, že pri ich vyhotovovaní sa dodržiava-

108 Vzor jednotných zástav československých hraničných
práporov realizovaný od roku 1929, rub a líce

109 Zástava Pešieho pluku 41 Žilina, rub 110 Zástava Pešieho pluku 41 Žilina, líce
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li stanovené pravidlá s jednotným vzorom, ale s určitými odlišnosťami. Tieto jednotné 
vzory vojenských zástav a práporcov boli v období rokov 1927 – 1939 za aktívnej účasti 
miest a obcí, ako aj občianskych združení, udelené Ministerstvom národnej obrany nie-
koľkým desiatkam peších, horských, ženijných plukov, hraničných práporov a  jednot-
kám podobného charakteru československej armády. V súlade s uvedeným poznatkom 
sme vybrali určitú názornú vzorku daného typu zástav a práporcov plukov a práporov. 
Išlo o zástavy, ktoré boli udelené Pešiemu pluku 41 Dr. Edvarda Beneša, ktorú darovalo 
mesto Žilina a Pešiemu pluku 46, ktorú darovali občania mesta Louny. Ďalej to boli prá-
porec Hraničného práporu 4 darovaný mestom Vimperk, práporec Hraničného práporu 
1, ktorý venovalo mesto Děčín-Podmokly, zástava Horského pešieho pluku 2, ktorú da-
rovalo mesto Ružomberok a zástava Ženijného pluku 4, ktorú darovalo mesto Bratislava.

Texty, respektíve nápisy na vojenských zástavách udeľované v 20. a 30. rokoch 20. 
storočia vojenským útvarom československej armády dislokovaným na území Sloven-
ska, boli v slovenskom jazyku.

Podobné, ale rozmerom menšie boli aj zástavy leteckých plukov, ktorých lícna, ako 
aj rubová strana zodpovedali všeobecnému vzoru. Určitý rozdiel bol však v tom, že nie-
ktoré časti strieborného dvojchvostého českého leva so zlatou korunou boli zvýraznené 
modrou farbou, pričom nápisy na zástavách plukov dislokovaných na území Slovenska 
boli v slovenskom jazyku.

111 Zástava Pešieho pluku 46 Louny, rub 112 Zástava Pešieho pluku 46 Louny, líce
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113 Zástava 1. hraničného práporu Děčín-
Podmokly, líce

115 Zástava Horského pešieho pluku 2 Ružomberok, 
líce

114 Zástava 1. hraničného práporu Děčín-
Podmokly, rub

116 Zástava Horského pešieho pluku 2 
Ružomberok, rub
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Lícne strany zástav leteckých plukov boli rovnaké. List bol červenej farby s  mod-
ro-béžovou bordúrou s rastlinnými motívmi a vyrastajúcimi štylizovanými listami,a to 
v hornom a dolnom rohu, v hornom a dolnom cípe lipová vetvička o troch listoch, pri žr-
ďovom a vlajúcom okraji po dva samostatné listy. Pri hornom a dolnom okraji boli nápi-
sy béžovej farby. Na lícnej strane zástavy Leteckého pluku 1 T. G. Masaryka bol v hornom 
modrom okraji nápis LETEM ZA a nápis VÍTĚZSTVÍM VPŘED, v dolnom modrom okraji. 
Na zástave Leteckého pluku 3 Generála letca Milana Rastislava Štefánika, nápis LETOM 
ZA v hornom modrom okraji a nápis VÍŤAZSTVOM VPRED v dolnom modrom okraji.

Rubové strany zástav boli béžovej farby, lemovala ich červeno-modrá bordúra s rast-
linnými motívmi s vyrastajúcimi zlatočervenými štylizovanými lístkami, a to v hornom 
a dolnom rohu, v hornom a dolnom cípe lipová vetvička o troch listoch, pri žrďovom 
a vlajúcom okraji po dva samostatné listy. V hornom a dolnom okraji v červenej bordúre 
boli vyšité nápisy. Farby listov boli z hľadiska formy a rozmiestnenia jednotlivých prvkov 
rovnaké, líšili sa len symbolmi.

V strede poľa zástavy Leteckého pluku 1 bol odznak poľného pilota-letca striebor-
no-zlatej farby s malým štátnym znakom Československej republiky. V dolnej časti bola 
číslica 1 položená na meči odznaku, po jeho oboch stranách bol v zlatej farbe nápis T 
– G – MASARYKA, na začiatku ktorého bol jeden zlatý lipový lístok a pod ním znak Čes-
koslovenskej obce Sokolskej.

V liste zástavy Leteckého pluku 3 bol na dolnej časti odznak poľného pilota-letca, 
na jeho meči položená číslica 3 a pod ním v dvoch riadkoch strieborný nápis GENERÁLA 
LETCA M. R. ŠTEFÁNIKA. Rovnaký bol aj nápis LETECKÉMU PLUKU v hornej časti červe-
ného okraja, a v dolnom červenom okraji boli rozdielne nápisy, kto zástavu venoval. Na 
zástave Leteckého pluku 1 bol nápis ČESKOSLOVENSKÁ OBEC SOKOLSKÁ a na zástave 
Leteckého pluku 3 bol nápis OKRES PIEŠŤANSKÝ A OBEC PIEŠŤANY.

Prvá letecká zástava bola odovzdaná 28. mája 1928 Leteckému pluku 1 T. G. MA-
SARYKA ako dar mesta Praha a slávnostne odovzdaná o deň neskôr na Staromestskom 
námestí.197

Ministerstvo národnej obrany nariadením z júna 1929 stanovilo záväzný jednotný 
vzor štandardy delostreleckých útvarov, ktoré im boli odovzdávané už v uvedenom ro-
ku.198

197 SVOBODA, Zbyšek. Československá státní a vojenská symbolika, c. d., s. 63.
198 VHA Bratislava, Věcní věstník MNO, roč. 12, ze dne 1. června 1929, č. 398. Dělostřelecké standardy, rok 

1929.
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117 Zástava Leteckého pluku 1 T. G. Masaryka, rub

119 Zástava Leteckého pluku 3 generála letca M. R. 
Štefánika, rub

118 Zástava Leteckého pluku 1 T. G. Masaryka, líce

120 Zástava Leteckého pluku 3 generála letca M. R. 
Štefánika, líce
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Štandarda bola menšia vy-
stužená zástava, ktorá sa tvarom 
podobala husitskému vzoru. Štan-
darda delostreleckých plukov 
mala tvar vypnutého listu, po dia-
gonále ktorej vzdialenejší horný 
cíp bol zaoblený a  dolný cíp bol 
zakončený ozdobnou šnúrou a na 
jej konci tzv. modrým žaluďom 
s  červenými strapcami. Obdobne 
ako pri jednotnom vzore zástavy 
pre strelecké, pešie pluky a letec-
ké pluky bola lícna strana červenej 

farby s bielym lemom, ktorý bol zakončený úzkym ripsovým prúžkom. V červenom poli 
bol symbol z  malého štátneho znaku199 – strieborný dvojchvostý český lev so zlatou 
korunkou nesúci na prsiach červený štítok (renesančný alebo neskorogotický) s tromi 
modrými vrchmi, z ktorých na prostrednom, najvyššom bol vztýčený strieborný dvoj-
ramenný kríž. V hornom okraji lemu, ktorý prechádzal v tvare oblúka vlajúcim okrajom, 
bol nápis modrej farby, pričom spravidla prvé a posledné písmeno bolo biele v modrom 
terči. Nápisy boli v českom jazyku na štandardách pre pluky dislokované na území Čiech 
a Moravy a v slovenskom jazyku pre pluky dislokované na území Slovenska (napríklad: 
Delostrelecký pluk 1 NÁM TVRZ – NEPŘÁTELŮM HRÁZ; Delostrelecký pluk 110 – NÁM 
TVRDZOU – NEPRIATEĽOM HRÁDZOU).

Rubová strana štandardy bola sčasti rovnaká, ale v niektorých detailoch rozdielna, 
najmä v umiestnení jednotlivých symbolov alebo nápisu. Na liste béžovej farby, s červe-
ným a modrým ripsovým lemom v strede s erbom (znakom) mesta alebo obce (inokedy 
symboly z erbu). Nad ním od vlajúceho okraja, ktorý prechádzal v tvare oblúka horným 
okrajom bol nápis – názov mesta alebo obce, ktoré štandardu venovalo. Nápis bol čes-
kom jazyku pre pluky dislokované na území Čiech a Moravy a v slovenskom jazyku pre 
pluky dislokované na území Slovenska, Napríklad na štandarde Delostreleckého pluku 
1 bol umiestnený erb mesta Prahy, nápis HLAVNÍ MĚSTO PRAHA bol umiestnený na jej 
oblúku, prechádzajúci od vlajúceho okraja po horný roh k žrdi; štandarda Delostrelec-

199 Zákon č. 252/1920 Sb. ze dne 30. března 1920, kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních 
znacích a státní pečeti. Příloha č. 2.

121 Vzor jednotnej štandardy československých plukov od 
roku 1929,  rub a líce
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kého pluku 110 mala strede poľa štylizovaný znak tvorený štyrmi oblúkmi do tvaru kríža 
posiateho zlatými štvorlístkami (uprostred so zlatým flitrom) v zlatistých štvorčekoch 
umiestnených na kosmo. Cez damaškovanie bola položená z erbu Nitry strieborná obr-
nená pravá ruka držiaca červený práporec so strieborným patriarchálnym ďatelinkovi-
tým dvojitým krížom, ktorý bol pripevnený na striebornú žrď. Nápis MESTO NITRA bol 

122 Štandarda Delostreleckého pluku 110 Nitra, rub

124 Štandarda Delostreleckého oddielu 82 Přerov, 
rub

123 Štandarda Delostreleckého pluku 110 Nitra, líce

125 Štandarda Delostreleckého oddielu 82 Přerov, 
líce
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umiestnený na okraji listu štandardy, a to od spodného vlajúceho okraja prechádzajúci 
v tvare oblúka (kruhopisu) horným okrajom po jej žrď. Pod erbom mesta na štandarde 
Delostreleckého pluku 1 sa nachádzal nápis DĚLOSTRELECKÉMU PLUKU 1.

Na štandarde Delostreleckého pluku 110 bol nápis DELOSTRELECKÉMU PLUKU 110. 
Taktiež aj štandarda Delostreleckého oddielu 82, ktorú darovalo mesto Přerov, bola vy-
robená podľa vzoru vydaného Ministerstvom národnej obrany.  

K štandarde pluku sa pripevňovali najmenej tri stuhy v štátnych farbách (biela, mod-
rá a červená). Na lícnej strane stuhy sa označoval darca, ktorý stuhu daroval. Na rubovej 
strane stuhy boli vyobrazené krajové motívy a heslá.200

Aj štandarda Pluku útočnej vozby 1 dislokovaného v Miloviciach a  tiež štandarda 
Pluku útočnej vozby 3 dislokovaného v Turčianskom Svätom Martine zodpovedali jed-
notným predpisom Ministerstva národnej obrany. Tvar a jej lícna strana boli rovnaké. Na 
rubovej strane béžovej farby s červeným a modrým ripsovým lemom, v strede bola časť 
stromu lipy s konármi a listami prerastajúca a prekrývajúca znak útočnej vozby. Nad ním 
od vlajúceho okraja prechádzajúci v tvare oblúka horným okrajom bol nápis – názov 
inštitúcie, mesta (obce), ktoré štandardu venovalo. Nápis bol v českom jazyku pre pluky 
dislokované na území Čiech a Moravy a v slovenskom jazyku dislokované na území Slo-
venska. Napríklad na štandarde Pluku útočnej vozby 1 sa v hornom oblúku nachádzal 
nápis NÁRODNÍ RADA ČESKOSLOVENSKÁ V PRAZE a na štandarde Pluku útočnej vozby 
3 bol tiež v hornom oblúku nápis OKRES TURČIANSKY SVÄTÝ MARTIN. V dolnej časti pod 
symbolom útočnej vozby bol nápis PLUKU ÚTOČNEJ VOZBY v dvoch riadkoch a za ním 
číslo pluku (číslo bolo modrej farby v hnedom kruhu).

Štandardu Pluku útočnej vozby 1venovala Československá národná rada a  bola 
odovzdaná za prítomnosti ministra národnej obrany 27. mája 1934 na námestí v Čes-
kom Brode201 a štandardu Pluku útočnej vozby 3 venovali občania okresu Turčianskeho 
Svätého Martina.

V septembri 1929 vydalo Ministerstvo národnej obrany nariadenie,202 ktorým stano-
vilo záväzný jednotný vzor štandárd jazdeckých plukov, ktoré im boli odovzdávané od 
uvedeného roka. Štandardy boli vlastne typu koruhvy, ktoré síce boli rovnako pripevne-
né na žrď, ale v hornej časti mali pevné kolmé rameno slúžiace na vypnutie jej listu. Práve 

200 VHA Bratislava, Věstník MNO, roč. 8, ze dne 28. února 1925, část 12. Výnosy věcné, č. 127. Plukovní prápory 
pěších pluků, rok 1925.

201 Štandarda bola odovzdaná pri príležitosti osláv 500. výročia bitky pri Lipanoch.
202 VHA Bratislava, Věcní věstník MNO, roč. 12, ze dne 7. září 1929, č. 630. Standardy pro jezdecké pluky, rok 

1929.
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tento spôsob upevnenia bol pre 
koruhvy charakteristický. Lícna 
strana sa líšila od štandardy de-
lostreleckých plukov len tým, že 
symbol z malého štátneho znaku 
bol umiestnený v  celom jej čer-
venom poli s  béžovým lemom 
po obvode zaobleného horného 
cípu vlajúceho okraja s nápisom 
červenej farby v  českom jazyku 
pre pluky dislokované na území 
Čiech a  Moravy a  v  slovenskom 
jazyku dislokované na území Slovenska. Napríklad štandarda Jazdeckého pluku 4 mala 
na lícnej strane po obvode zaobleného horného cípu vlajúceho okraja v českom jazyku 
nápis PRO ČEST A VLAST VÍTĚZNĚ VPŘED, štandarda Jazdeckého pluku 3 a Jazdeckého 
pluku 5 na lícnej strane mali na tom istom mieste v slovenskom jazyku nápis PRE ČESŤ 
I VLASŤ VÍŤAZNE VPRED.

Rubová strana koruhvy bola odlišná, keď na liste béžovej farby s červeným lemom, 
medzi béžovou a červenou plochou z pravého horného rohu viedol úzky modrý ripsový 
prúžok. Po obvode koruhvy od horného rohu až k dolnému cípu bola prišitá ozdobná 
šnúra zlatej alebo modrej farby a na jej konci bola ukončená tzv. modrým alebo zlatým 
žaluďom s modrými alebo zlatými strapcami. V béžovom poli bol v hornej časti do oblú-
ka vsadený zlatý nápis v českom jazyku pre pluky dislokované na území Čiech a Moravy 
a v slovenskom jazyku pre pluky dislokované na území Slovenska. Tak napríklad koruhva 
Jazdeckého pluku 4 mala na rubovej strane v českom jazyku nápis JEZDECKÉMU PLUKU, 
a koruhva Jazdeckého pluku 3 na tom istom mieste, ale v slovenskom jazyku nápis JAZ-
DECKÉMU PLUKU. V strede listu koruhvy bolo číslo pluku, erb (znak) mesta alebo obce 
a pod ním názov mesta alebo obce, ktoré koruhvu venovalo. Tak napríklad Jazdeckému 
pluku 4 koruhvu darovalo mesto Klatovy a Jazdeckému pluku 3 koruhvu darovalo mes-
to Nové Zámky.203

203 Mesto Jelšava 28. októbra 1935, pri oslavách štátneho sviatku vzniku republiky, vychádzalo z nariade-
nia Ministerstva národnej obrany z roku 1925. Na základe tohto nariadenia mali postupne všetky pešie 
pluky dostať bojové zástavy nového typu. Súčasťou slávnostného odovzdávania bojovej zástavy bola aj 
ceremónia pribíjania zástavy na žrď. Prvý klinec zatĺkol zástupca Ministerstva národnej obrany v mene 
Československej republiky, druhý za prezidenta a tretí v mene brannej moci. Veliteľ pluku pribil klinec za 
príslušníkov pluku.

126 Vzor koruhvy jazdeckých plukov od roku 1929, rub a líce
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K  štandarde či ku koruhve jazdeckých plukov sa pripevňovali najmenej tri stuhy 
v štátnych farbách (biela, modrá a červená). Na lícnej strane stuhy sa označoval darca 
stuhy a na jej rubovej strane boli vyobrazené krajové motívy a heslá.

Tak ako pri peších a horských plukoch, ženijných plukoch a hraničných práporoch, 
podobne sme postupovali pri štúdiu, porovnávaní a popisovaní zástav typu štandárd, 

127 Koruhva Jazdeckého pluku 5 Košice, rub

129 Koruhva Jazdeckého pluku 3 Svätopluka 
kniežaťa Veľkomoravského Nové Zámky, rub

128 Koruhva Jazdeckého pluku 5 Košice, líce

130 Koruhva Jazdeckého pluku 3 Svätopluka 
kniežaťa Veľkomoravského Nové Zámky, líce
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práporcov a koruhiev udelených delostreleckým plukom a oddielom, jazdeckým plu-
kom a plukom útočnej vozby. Predmetom naštudovania, posúdenia, respektíve porov-
nania a popísania bolo niekoľko desiatok uvedených typov zástav, štandárd a koruhiev, 
ktoré sú z hľadiska formy a obsahu rovnaké. Odlišnosti boli minimálne, súviseli najmä 
s použitím niektorých špecifických symbolov, znakov alebo iných prvkov na zástavách, 
ktoré boli charakteristické len pre jednotlivé regióny.204 Uvedené typy štandárd, prápor-
cov a koruhiev v období rokov 1927 – 1939 udelilo Ministerstvo národnej obrany za ak-
tívnej účasti miest a obcí, ako aj občianskych združení mnohým delostreleckým plukom 
a oddielom, jazdeckým plukom či plukom útočnej vozby.

3.2. 2. ROVNOŠATY A OZNAČENIA
Aj po vzniku Československa domáce vojsko v  rokoch 1918 – 1919 nosilo bývalé ra-
kúsko-uhorské uniformy s čiapkami, ktoré boli prispôsobené tak, že v prednej časti bol 
umiestnený štátny symbol pozostávajúci z lipového listu s písmenami RČS (Republika 
Československá), farebnými vodorovnými pásikmi na podklade obsahujúcom označe-
nie hodnosti a druh vojska (poddôstojníci z látky farby rovnošaty a dôstojníci v striebor-
nom vyhotovení). Rovnaké pásiky sa našívali zvisle aj na výložky umiestnené na golieri 
blúzy a  plášťa. Na tomto podklade sa občas umiestňovalo aj číslo útvaru. Tento pre-
chodný spôsob označenia hodností na stojatom alebo na preloženom golieri bol v roku 
1919 zrušený. Táto improvizácia v danom období bola nahradená iným systémom ozna-
čenia vojenských hodností na manžetách, ako aj novou, moderne riešenou vojenskou 
rovnošatou.  Pri novom druhu a strihu vojenskej rovnošaty sa prejavil vplyv spojencov 
(vzor a strih anglických a francúzskych uniforiem), ako aj tradícia legionárskych rovno-
šiat, predovšetkým rovnošiat francúzskych légií.205 S účinnosťou od 1. augusta 1919 bol 
vydaný prvý rovnošatový predpis,206 ktorým sa zaviedla nová vojenská rovnošata. Bola 
zhotovená z jemného súkna kaki farby a strih blúzy umožňoval nosiť buď s otvoreným 
(nosenie na vychádzky) alebo so zavretým golierom, čiže s  blúzou zapnutou všetký-
mi gombíkmi (na nosenie v službe alebo zaradenie v jednotke). Rovnošata mala všetky 
výstrojné súčiastky vrátane čiapky – brigadírky207 na čele so symbolom s ovenčenými 
lipovými iniciálami písmen RČS. Vojenské hodnosti sa označovali na oboch rukávoch 

204 Bližšie na s. 101-102, 108-109.
205 NOLČ, Jiří. Československá armáda za první republiky, c. d., s. 16.
206 VÚA-VHA Praha, Předpisy stejnokrojové pro Československou brannou moc, A–28. Československé Minis-

terstvo národní obrany, f. Předpisy Československé branné moci.
207  Brigadírka – okrúhla čiapka so štítkom (so strieškou).
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131 Hodnostné rukávové označenie

ďalejslúžiaci
poddôstojník

brigádny generál divízny generál armádny generál

132 Československé odznaky na čiapku (1918 – 1920)
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vo forme dištinkcií (rôzne pásiky). Do služby bola pre obe skupiny zavedená jednotná 
pokrývka hlavy – baretka, podľa vzoru francúzskych légií. Odznak na čiapku pre generá-
lov bol na farebnej (podľa druhu vojska) kruhovej podložke, s dvoma zlatými lipovými 
ratolesťami ovenčenými zlatými iniciálami písmen RČS, ako aj na okolku čiapky, na kto-
rom bola na purpurovočervenej podložke zlatom vyšitá široká stuha s lipovými lístkami 
s kvetmi. 

Vojenská rovnošata (na blúze a plášti) mala na každom konci goliera prišité dlhé fa-
rebné výložky podľa druhu vojska s rôznymi odznakmi jednotlivých odborností. Výložky 
boli vyrobené zo súkna a ich farba bola stanovená pre jednotlivé kategórie a druhy voj-
ska, ako aj služby nasledovne:

– purpurová červená pre všetkých generálov,
– červená zamatová pre dôstojníkov generálneho (hlavného) štábu, duchovných, dôs-

útočné roty

telegrafné vojsko 
a telefónne roty

zbrojnice lekárnici kartografický 
ústav 

133 Československé odznaky a znaky z roku 1919

poľná pošta

cyklisti hudobníci zdravotné 
mužstvo

zásobovací zbor

vrhači mín  
a granátov

technické a 
pracovné roty

svetlovrhači
guľometné roty
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134 Československé odznaky na golieri z roku 1919

tojníkov justičného, lekárskeho, inžinierskeho, intendačného azverolekárskeho zboru,
– modrá pre pechotu, cyklistov a zdravotnícke mužstvo,
– zelená pre jágrov (hraničiarov),
– okrovo-žltá pre jazdectvo,
– šarlátovo-červená pre delostrelectvo.208

Odznaky pre generálov boli zlato vyšívané, pre dôstojníkov generálneho (hlavného) 
štábu, justície, lekárskeho, inžinierskeho, intendačného a zverolekárskeho zboru, vojen-
ských hospodárskych úradníkov a vojenských lesných úradníkov boli vyšívané, striebor-
né a umiestnené na výložkách.

Výložky pre generálov mali po celom obvode okolo okraja zlatý 2 mm široký ozdobný 
pásik a dôstojníci generálneho štábu strieborný 2 mm široký ozdobný pásik a na jej ploche 
položený lipový list s plodmi. Spoločným symbolom, respektíve časťou znamenia odzna-
kov bol lipový list s plodmi, respektíve lipovou ratolesťou s plodmi, na ktorých boli polože-
né alebo ktoré obopínali znaky jednotlivých odborností. Charakteristický symbol odznaku 
pre vojenských hospodárskych úradníkov predstavoval na výložke šikmo položený klas 
a pre vojenských lesných úradníkov šikmo položený dubový list s plodom.209

208 VÚA-VHA Praha, f. Předpisy stejnokrojové pro Československou brannou moc, A–28. Československé 
Ministerstvo národní obrany, f. Předpisy Československé branné moci, s. 26.

209 VÚA-VHA Praha, f. Předpisy stejnokrojové pro Československou brannou moc, A–28. Československé 
Ministerstvo národní obrany, f. Předpisy Československé branné moci, s. 18-20.
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135 Československé rukávové odznaky z roku 1919

136 Československé golierové odznaky (1920 – 1930)

zemepisný ústav

vrhač mín a granátov

auditor intendant lekár

profesor vojenskej školyzverolekárinžinier

svetlovrhači

guľometníci

zásobovací zbor

zbrojnice
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Dôstojníci, práporčíci a gážisti bez hodnostnej triedy mali odznaky strieborné, vy-
šívané na podložke vo farbe kaki, ostatní príslušníci mali označenia z bieleho morené-
ho plechu umiestnené v hornej časti na ľavom rukáve blúzy a plášťa.210

Na výložkách boli umiestnené aj čísla vojenských útvarov, v ktorých konali službu. 
Dôstojníci mali strieborne vyšívané čísla, ostatní príslušníci z bieleho kovu a mužstvo 
biele plechové čísla. V  horských brigádach v  organizačnej štruktúre vo zväze nosili 
príslušníci čísla útvarov na výložkách, ktoré boli vyrazené v bielom plechovom troj-
uholníku. 

Hodnostné označenie bolo umiestnené na oboch vrchných rukávoch blúzy 
a plášťa vo forme dištinkcií211. Od hodnosti slobodníka až po čatára vrátane gážistov 
bez hodnostnej triedy mali pásiky tmavomodrej farby, od hodnosti práporčíka až do 
hodnosti plukovníka boli pásiky postriebrené a z pozláteného niklového drôtu boli 
pre generálov.212 Jednotlivé hodnosti sa dali odlíšiť podľa tvaru a počtu pásikov. Od 
hodnosti slobodníka až po práporčíka sa pásiky umiestňovali do pravého uhla sme-
rujúceho nahor k  plecu a  pri ostatných hodnostiach to boli vodorovné pásiky. Na 
označenie hodností na rukávoch blúzy a plášťa bolo presné vymedzenie, a síce:

– mužstvo (bez pásika),
pre slobodníka po gážistu bez hodnostnej triedy, pásiky hodvábne modré:

– slobodník 1 úzky pásik (do uhla prišitý),
– desiatnik 2 úzke pásiky (do uhla prišité),
– čatár 3 úzke pásiky (do uhla prišité),

šikovatelia:
– štábny šikovateľ 1 široký pásik (do uhla prišitý),
– dôstojnícky zástupca 1 široký a 1 úzky pásik (do uhla prišité),
– gážista bez hodnostnej triedy 1 široký a 2 úzke pásiky,

dôstojníci (pásiky strieborné):
– práporčík 1 úzky pásik (do uhla prišitý),
– poručík úzky pásik (vodorovne prišitý),
– nadporučík 2 úzke pásiky,
– stotník 3 úzke pásiky, 

210 VÚA-VHA Praha, f. Předpisy stejnokrojové pro Československou brannou moc, A–28. Československé 
Ministerstvo národní obrany, f. Předpisy Československé branné moci, s. 21-24.

211 Dištinkcie – rôzne farebné textilné (hodvábne, vyšité), kovové alebo iné znaky a odznaky hodností (sym-
boly) určené na zobrazenie určenej hodnosti.

212 VÚA-VHA Praha, f. Předpisy stejnokrojové pro Československou brannou moc, A–28. Československé 
Ministerstvo národní obrany, f. Předpisy Československé branné moci, s. 17.
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– major 1 široký a 1 úzky pásik,
– podplukovník 1 široký a 2 úzke pásiky,
– plukovník 1 široký a 3 úzke pásiky,

generáli (pásiky zlaté):
– generálmajor 1 široký pásik,
– poľný podmaršal 2 široké pásiky,
– zbrojmajster 3 široké pásiky.213

Uniforma zavedená v roku 1919 mala množstvo nedostatkov, pričom v českoslo-
venskej armáde sa nosila viac ako rok. Koncom roka 1920 sa postupne podarilo zlúčiť 
legionárske, dobrovoľnícke a domáce vojsko a vytvoriť jednotnú armádu, čo si vyža-
dovalo zaviesť rovnakú vojenskú rovnošatu, ako aj ďalšie vojenské symboly.

V novembri 1920 Ministerstvo národnej obrany rozhodlo zaviesť novú uniformu, 
ktorá by lepšie vyhovovala denným potrebám armády a súčasne svojím strihom i far-
bou by lepšie prezentovala spolunáležitosť so spojeneckými armádami.214

Vydaním nového armádneho predpisu Ho-1215 bola zavedená nová vojenská 
rovnošata vzor 21, ktorá mala iný strih, ako aj diametrálne odlišné umiestnenie hod-
nostných dištinkcií. Vo väčšej miere sa zmeny v rovnošate uplatnili v roku 1922, keď 
bola opäť vo farbe kaki. Blúza a plášť mali uzavretý golier pre všetky stavovské sku-
piny armády, pre gážistov (ďalej slúžiacich), rotmajstrov a dôstojníkov, bola stano-
vená jemnejšia látka v olivovom sfarbení. Nová vychádzková okrúhla čiapka so štít-
kom (brigadírka) pre vojakov z povolania bola vyrobená podľa anglického vzoru.216 
V roku 1922 bola zrušená baretka ako jednotná pokrývka hlavy, pričom pre mužstvo 
bola určená tzv. lodička, pre rotmajstrov a  dôstojníkov bola zavedená brigadírka 
s vystuženým dienkom217 a okolkom, s hnedým koženým podbradníkom a  lemov-
kou vo farbe zbrane alebo služby na hornej časti okolka. Na brigadírke, spredu na 
jej okolku bol umiestnený malý kovový odznak v štylizovanom štvorci postavenom 
na uhle s malým štátnym znakom a po stranách boli umiestnené zmenšené dištin-
kcie. Mužstvo nosilo na boku ľavej strany lodičky plechový odznak s malým štátnym 
znakom.

213 VÚA-VHA Praha, f. Předpisy stejnokrojové pro Československou brannou moc, A–28. Československé 
Ministerstvo národní obrany, f. Předpisy Československé branné moci, s. 15.

214 NOLČ, Jiří. Československá armáda za první republiky, c. d., s. 16.
215 VÚA-VHA Praha, Předpisy stejnokrojové pro Československou brannou moc, Ho-1. Československé Minis-

terstvo národní obrany, f. Předpisy Československé branné moci.
216 PURDEK, Imrich – ZELIZŇÁK, Peter. a kol. Vojenská symbolika Slovenskej republiky, c. d., s. 53.
217 Dienko – guľatá, vystužená z impregnovanej nepremokavej látky vrchná časť brigadírky.
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Vojenské rovnošaty československých legionárov v Rusku, Francúzsku a Taliansku 
po vzniku československej armády nosila až do roku 1939 Hradná stráž prezidenta 
Československej republiky na znak trvalej autentickej pamiatky na zahraničný odboj. 
V decembri 1925 boli na vychádzkových rovnošatách rotmajstrov a gážistov Hradnej 
stráže doplnené ramenné pásiky zo súkna ako výložky, na ktorých boli našité čerešňo-
vočervené hodvábne stuhy s vtkanou štylizovanou matnou ratolesťou (u rotmajstrov 
so strieborným lemom), po obrube náplecníka strieborná šnúra.218

V  roku 1921 boli položené základy československého hodnostného označenia 
moderného typu. Podstatne sa zmenil spôsob označovania, najmä jeho umiestnenie 
na náplecníkoch v  podobe rôznych tvarovaných kovových pologuľatých gombíkov 
a  mnohouholníkov, s  trojuholníkovými farebnými výložkami podľa druhu vojska, 
zbraní a služieb. Išlo o nasledovné spôsoby označenia:

– pre generálske hodnosti bola zavedená pozlátená päťcípa hviezda,
– pre vyšších dôstojníkov štvorčeky z postriebreného plechu,
– pre nižších dôstojníkov strieborné obdĺžniky,
– pre vojenských gážistov (rotmajstrov) väčšie pologuľaté kovové gombíky,
– pre poddôstojníkov menšie pologuľaté kovové gombíky.219

Aj napriek podstatným zmenám v spôsobe umiestňovania nových symbolov hod-
nostného označenia na náplecníkoch v  porovnaní s  pôvodným označovaním boli 
v  podstate zachované hodnostné skupiny, ako aj ustanovené hodnosti v  stupňoch 
od jej najnižšej po najvyššiu. Taktiež počty jednotlivých prvkov označujúce novú hod-
nosť s pôvodnými dištinkciami sa pri niektorých hodnostiach takmer zhodovali. V jed-
notlivých hodnostných skupinách boli ustanovené nasledujúce hodnosti v stupňoch 
s týmto označením:220

218 VHA Bratislava, Věstník MNO, roč. 8, ze dne 31. prosince 1925, č. 743. Doplňky stejnokroje hradní stráže. 
Výnosy věcné, rok 1925.

219 NOLČ, Jiří. Československá armáda za první republiky. Brno :Computer Press, a.s., 2007, vydání první, s. 17.
220 VÚA-VHA Praha, Předpisy stejnokrojové pro Československou brannou moc, Ho-1. Československé Minis-

terstvo národní obrany, f. Předpisy Československé branné moci.
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Mužstvo a poddôstojníci:
– vojak
– slobodník
– desiatnik
– čatár
– rotný
– rotmajster

– rotmajster s 12-ročnou 
službou

1 menší pologuľatý gombík,
2 menšie pologuľaté gombíky vedľa seba,
3 menšie pologuľaté gombíky vedľa seba,
4 menšie pologuľaté gombíky vedľa seba,
1 väčší pologuľatý gombík (na náplecníkoch sa 
umiestňovali
aj menšie za sebou umiestnené pologuľaté gombíky, 
ktoré vyjadrovali dĺžku služby; 1 gombík 6 rokov),

mal 1 väčší gombík a 2 malé pologuľaté gombíky za 
sebou. Do roku 1924 bola jednotná hodnosť, a potom 
boli ustanovené tri hodnosti.

Od roka 1925:
– rotmajster
– štábny rotmajster
– práporčík
Dôstojníci:
– podporučík
– poručík
– nadporučík
– kapitán
– štábny kapitán 
– major
– podplukovník
– plukovník
– generál

1 väčší pologuľatý gombík,
2 väčšie pologuľaté gombíky za sebou,
3 väčšie do trojuholníka umiestnené pologuľaté 
gombíky.

1 strieborný obdĺžnik,
2 strieborné obdĺžniky vedľa seba,
3 strieborné obdĺžniky vedľa seba,
4 strieborné obdĺžniky vedľa seba,
1 strieborný štvorček,
2 strieborné štvorčeky za sebou,
3 strieborné štvorčeky za sebou,
4 strieborné štvorčeky za sebou,
1 zlatá päťcípa hviezda.

V priebehu 20. rokov zmenou predpisu Ho-1 nastali rôzne čiastkové úpravy, kto-
ré sa dotýkali označovania niektorých druhov zbraní a služieb, ako aj hodnostného 
označovania. Od roku 1925 hodnosť rotmajster bola rozšírená na skupinu rotmajstrov 
s tromi stupňami hodností: rotmajster, štábny nadrotmajster a práporčík, následne 
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ich pôvodné označenia – väčšie kovové pologuľaté gombíky boli zrušené a nahra-
dené osemhranmi.221 Zároveň boli upravené aj vychádzkové rovnošaty dôstojníkov 
a  rotmajstrov tak, že do spoločnosti a  na vychádzkach nosili rovnošatu so zlatými 
alebo striebornými náplecníkmi, na ktoré sa pripínali príslušné dištinkcie označujúce 
vojenskú hodnosť. V niektorých ďalších stavovských skupinách sa upravili, poprípade 
zmenili výložky, ako napríklad:

– u generálov sa zaviedla červená výložka s vyšitou zlatou lipovou ratolesťou,
– pre dôstojníkov generálneho štábu to bola červená výložka.

Farba výložiek na golieri zodpovedala jednotlivým druhom zbraní a služieb, a to:
– čerešňovočervená pre pechotu,
– šarlátovo-červená pre delostrelectvo,
– modrá pre letectvo,
– žltá pre jazdectvo,
– oranžová pre vozatajstvo a pod.
Identifikácia a rozpoznávanie druhov zbraní a služieb podľa farieb výložiek boli 

dosť zložité, preto bolo potrebné upraviť tento stav tým, že sa doplnilo používanie 
golierových odznakov u generálov a dôstojníkov služieb (lekári, intendanti, audíto-
ri, profesori vysokých škôl, zverolekári ainžinieri). Ostatní dôstojníci mali na golieri 
označenie čísla pluku, v ktorom slúžili.

Zároveň boli zavedené funkčné označenia konkrétnych špecialistov vojakov 
a jednotiek vo forme štylizovaných súkenných rukávových znakov. Spoločnou črtou 
týchto znakov bol najmä ich tmavohnedý kruhový tvar so symbolmi spravidla čiernej 
farby. Boli umiestnené do prostriedku nad lakeť na ľavom rukáve blúzy a plášťa na 
rovnakej súkennej látke ako rovnošata. Znaky obsahovali jednoduché, premyslené, 
dobre identifikovateľné symboly, ktoré charakterizovali uvedené funkčné špecializá-
cie. Väčšina symbolov bola čiernej farby, ako napríklad znak pre:

– mínometníkov a plameňometníkov mal ľavošikmý plochý šíp,
– telefonistov mal blesk,
– skúšobných plavcov mal kotvu,
– pracovnej roty mal lopatu,
– zákopníkov mal skrížené kopáče,
– poľnú poštu mal trúbku,

221 VHA Bratislava, Věstník MNO, roč. 8, ze dne 19. září 1925, č. 546. Úprava stejnokroje rotmistrů. Výnosy 
věcné, rok 1925.
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137 Rukávové odznaky československej armády (1920 – 1939)

guľometník

telefonista a telegrafista pluku

pracovná rota

poľná pošta

pomocné štábne roty

hudobník

útočník

proviantníctvo

minometník a plameňometník

skúšobný plavec

zákopník

svetlometník
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– svetlometníkov (súčasný názov osvetľovači) mal šedočierno štvrtený kruh,
– pomocnú štábnu rotu Ministerstva národnej obrany mal kruh rozdelený na tri 

rovnaké modro-bielo-červené polia.222

V znaku proviantníkov bol zlatý snop slamy bez klasov a v štvorci, do rukávového 
znaku hudobníka bola umiestnená lýra. 

V januári 1923 bol vydaný doplnok č. 25/1923223 k predpisu Ho-1 a boli zavedené 
ďalšie rukávové znaky pre gážistov a mužstvo s tými istými spoločnými črtami ako 
u platných odznakov. Išlo o odznaky pre:

– útočnú vozbu,
– delostrelecké meracie roty,
– strojníkov strojníckych práporov,
– poľnú poštu,
– skúšobných tesárov ženijného vojska.
Uvedené znaky sa pre svoju jednoduchosť anajmä účelnosť osvedčili, takže sa 

v československej armáde používali až do roku 1939.
Platnosť predpisu sa vzťahovala aj na bývalých príslušníkov legionárskeho vojska 

s tým, že od domáceho vojska sa odlišovali lomenými pásikmi na pravom rukáve blú-
zy vo farbe výložiek, ktoré označovali počet odslúžených rokov v légiách.224

Po skúsenostiach z  vývoja a  používania vojenskej rovnošaty bol v  roku 1930 
v  československej armáde zavedený typ rovnošaty, ktorá po určitých zmenách  
a úpravách pretrvala až do konca 90. rokov 20. storočia. Boli urobené rozsiahle úpravy 
výstrojných súčiastok vrátane hodnostných označení, čo znamenalo vo všeobecnos-
ti jej kvalitatívne zlepšenie. Rovnošata bola farby kaki zeleného odtieňa s kovovými 
gombíkmi na zapínanie až ku krku, ktoré sa od seba líšili podľa hodnostného stavu 
a podľa druhu vojska a služieb. V  roku 1929 bolo pre vojakov letectva225 zavedené 
nosenie blúzy pod rozopnutým plášťom a od marca 1937 bola zavedená šedo-modrá 
rovnošata. Príslušníci jazdectva nosili jazdecké nohavice červenej farby.226 Rovnošata 
pre letné obdobie mala svetlejšiu farbu, gombíky boli štvrtené delené a šrafované, so 

222 VHA Bratislava, Věstník MNO, roč. 9, ze dne 16. ledna 1926, č. 2., č. 21 Odznak pro pomocní rotu MNO, rok 
1926.

223 VHA Bratislava, Věstník MNO, roč. 9, ze dne 16. ledna 1926, č. 2. Odznak pro pomocní rotu MNO, rok 1926.
224 VÚA-VHA Praha, Předpisy stejnokrojové pro Československou brannou moc, Ho-1. Československé Minis-

terstvo národní obrany, f. Předpisy Československé branné moci.
225 VHA Bratislava, Věcný věstník MNO, roč. 12, ze dne 16. listopadu 1929, č. 459, 801. Úprava stejnokroje pro 

gážisty letectva, rok 1929.
226 Tamže, roč. 9, ze dne 6. února 1926, č. 6., č. 61 Systematizace jezdeckých kalhot, rok 1926.
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138 Výložky na blúze plášť

generáli zbraní

dôstojníci generálneho štábu

hraničná pechota

jazdectvo

veterinári

justičná služba invalidi

generáli služieb (justície)

pešie vojsko

horská pechota

ženijné vojsko

proviantníctvo

intendanstvo

kancelárska služba

delostrelectvo

telegrafne vojsko

evidenčné
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kríženými mečmi pre príslušníkov druhov zbraní, a bez mečov pre príslušníkov slu-
žieb a tylu. Bronzové gombíky boli určené pre mužstvo a poddôstojníkov, strieborné 
pre rotmajstrov a zlatisté pre dôstojníkov. Základným rozlíšením druhov vojsk bolo 
naďalej jednoduché farebné označenie výložiek na golieri doplnené úzkym lemom, 
čo uľahčovalo rozoznať všetky kategórie. Zachovalo sa pravidlo spočívajúce v tom, 
že najpočetnejšie druhy vojska služieb mali výložky na golieri a podložky náplecní-
kov v základných farbách.  Ostatné špeciálne zložky, ako aj niektoré služby s menším 
počtom príslušníkov mali farebný úzky lem. Na švíkoch nohavíc po stranách sa naší-
vali farebné paspule227 pre vojakov z povolania a ďalej slúžiacich, okrem dôstojníkov 
pešieho vojska, ktorým po stranách nohavíc bol našitý 2,5 cm široký pás červenej 
farby. Pre generálov boli určené dva široké lampasy228 so stredovým farebným šví-
kom – paspulou. Generáli zbraní nosili lampasy červenej farby, generáli služieb tma-
vohnedej farby. Na náplecníkoch boli doplnené a v upravenej forme vyšité tri zlaté 
lipové listy orámované zlatou páskou, tzv. šujtášom. Na rukáve blúzy a plášťa bolo 
umiestnené hodnostné označenie vo forme zlatých päťcípych hviezd:

– dve mal brigádny generál alebo generál služieb,
– tri mal divízny generál alebo generál šéf služieb,
– štyri hviezdy označovali hodnosť armádneho generála.
Výložky na golieri mali generáli a dôstojníci generálneho štábu v tvare nepravi-

delného päťuholníka, pritom generáli zbraní s tromi lipovými lístkami a služieb s jed-
ným lipovým lístkom.

V druhej polovici 30. rokov nastali aj podstatné zmeny v hodnostnom označení. 
Malé pologuľaté kovové gombíky sa nosili len v zbore poddôstojníkov, v zbore rot-
majstrov boli zavedené strieborné obdĺžniky a od roku 1938 hviezdičky. Na náplec-
níkoch nižších dôstojníkov boli zlaté trojcípe a na náplecníkoch vyšších dôstojníkov 
veľké päťcípe hviezdy orámované zlatou páskou tzv. šujtášom.229

Ďalšou významnou výstrojnou zmenou, respektíve úpravou vonkajšieho vzhľadu 
rovnošaty, boli úpravy na čiapke. Pre mužstvo bola predpísaná poľná čiapka – lodič-
ka, pre vojakov z povolania, ďalejslúžiacich, ašpirantov a poddôstojníkov brigadírka 
s odlišnými podbradníkmi 

V skupine rotmajstrov bol podbradník striebristý v kombinácii hnedého a striebor-

227 Paspula – úzky farebný všitý pásik (výpustka) do švíkov na vonkajších stranách nohavíc.
228 Lampas – široký farebný pásik našitý v strede švíku alebo vedľa neho na vonkajších stranách nohavíc.
229 VÚA-VHA Praha, f. Věcní Vestníky Ministerstva národní obrany. Roč. 13, č. 10/93 1930, Úprava stejnokroje.
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139 Hodnostné označenie príslušníkov československej armády v rokoch 1930 – 1939

MUŽSTVO

ROTMAJSTRI (190-1937)

DÔSTOJNÍCI

POLIA NÁPLECNÍKOV SA FAREBNE ROZLIŠOVALI PODĽA PRÍSLUŠNÝCH 
ZBRANÍ

vojak čatár ašpirant

nadporučík

kapitán (1920-1930)

kapitán

štábny kapitán

major

podplukovník

plukovník (1920-1930

plukovník

generál

rotmajster

štábny rotmajster

práporčík

podporučík

poručík

slobodník

desiatnik

čatár

rotný

ďalejslúžiaci desiatnik

vojak žiak školy pre dôstojníkov
v zálohe

desiatnik absolvent
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ného hodvábu. Nižší a  vyšší dôstojníci mali splietaný, ale zlatistý, pre generálov bol 
podbradník vytvorený z dvoch posplietaných šnúr a na tvrdom štítku bola umiestnená 
zlatá dekorácia štylizovaných lipových listov.230 Upravil sa aj odznak na čiapke, ktorý 
bol pre príslušníkov druhov zbraní podložený skríženými mečmi. Odznak bez mečov 
sa nosil v službách a tyle. Hodnostné označenia boli aj na čiapke, a to na brigadírke po 
oboch stranách okolka od gombíka smerom k odznaku.231 Toto rozlišovacie označenie 
bolo odstránené v zahraničných jednotkách v priebehu druhej svetovej vojny a až do 
roku 1954 sa nosili na čiapke odznaky s mečmi, potom boli zavedené hviezdy.

Významnú úlohu na vytváraní celkového obrazu armády mala vojenská rovno-
šata doplnená rôznymi vojenskými symbolmi. Tieto symboly vyjadrovali momenty, 
ktoré boli spojené najmä s vonkajším vyjadrením postavenia vojaka, jeho zásluh, do-
siahnutých výsledkov a úspechov, ako aj zameranie jeho činnosti.232

Na rovnošaty patrili aj ďalšie neodmysliteľné symboly, medzi ktoré zaraďuje-
me nositeľné a neprenosné druhy vyznamenaní na ocenenie ich zásluh, ale aj také 
symboly – odznaky, ktoré nemali charakter vyznamenania. Tieto boli zriadené na 
označenie a  verejnú prezentáciu dosiahnutého vzdelania (absolventské odznaky), 
postavenia alebo dosiahnutia odbornej vojenskej a výkonnostnej úrovne (odznaky 
triednych špecialistov, výkonnostné a pamätné odznaky) príslušníkov armády, ako aj 
ďalšie rôzne rozlišovacie odznaky i doplňujúce symboly, ktoré mali svoje opodstat-
nenie v armáde.

230 VÚA-VHA Praha, f. Věcní Vestníky Ministerstva národní obrany. Roč. 13, č. 10/93 1930, Úprava stejnokroje.
231 VÚA-VHA Praha, f. Věcní Vestníky Ministerstva národní obrany. Roč. 13, č. 10/93 1930, Úprava stejnokroje.
232 PURDEK, Imrich – ZELIZŇÁK, Peter. a kol. Vojenská symbolika Slovenskej republiky, c. d., s. 17.

140 Vychádzkové čiapky z rokov 1930 – 1939

desiatnik pechotydesiatnik  
mostného práporu

desiatnik letectva

nadpráporčík zbranígenerál rotmajsterk zbraní ďalej slúžiaci čatár
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Na prezentáciu dosiahnutého vzdelania a odbornej úrovne dôstojníkov zaviedlo 
Ministerstvo národnej obrany od 1. februára 1924233 Pamätný odznak pre diplomo-
vaných dôstojníkov generálneho štábu, absolventov pražskej Válečnej školy234 (od 1. 
októbra 1934 premenovanej na Vysokú školu válečnú).235 Odznak oválneho tvaru bol 
zhotovený z neoxidujúceho striebra, čiastočne emailovaný. Jeho základom bol vavrí-
novo-lipový veniec s červeným stredom (červenou smaltovanou doštičkou), na kto-
rom ležal dvojchvostý český lev so srdcovým štítkom slovenského znaku zodpoveda-
júci malému štátnemu znaku Československej republiky. Pod vencom sa nachádzali 
skrížený meč a palcát ovinuté stuhou s vyrytým rokom absolvovania, respektíve čís-
lom a názvom ročníka (napríklad pre V. ročník – 1926 ROČNÍK KRÁLE PETRA OSVOBO-
DITELE, VIII. ročník – 1929 ROČNÍK KNÍŽETE VÁCLAVA SVATÉHO, tento mal stuhu zlatej 
farby). Ak ročník neobdŕžal žiaden názov (napríklad v  rokoch 1931 – 1934 a  1937 
– 1938), tak nápis na stuhe bol len rok absolvovania a číslo príslušného ročníku (na-
príklad 1932 XI. ROČNÍK). Odznak bol udeľovaný náčelníkom Hlavného štábu brannej 
moci na návrh veliteľa školy a absolventi ho nosili na pravom náprsnom vrecku blúzy. 

Pamätný odznak pre absolventov vojenskej intendančnej školy, ktorý bol zavede-

233 VHA Bratislava, Věstník MNO, roč. VII., ze dne 9. února 1924, č. 64. Památní odznak pro diplomované 
důstojníky generálního štábu, absolventy československé válečné školy v Praze. Výnosy věcné, rok 1924.

234 Doslovný preklad českého názvu Válečná škola by znel Vojenná, či vojnová škola, no príslušný slovenský 
ekvivalent z danej doby nejestvuje, keďže služobným jazykom v československej armáde počas prvej 
Československej republiky bola de facto čeština. V češtine boli uvádzané aj názvy jednotlivých ročníkov.

235 Tamže.

141 Odznaky na čiapku

dôstojníci zbraní rotmajstri služieb mužstvo

142 Gombíky
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ný v rokoch 1922236 – 1939 a bol určený na prezentovanie dosiahnutého vzdelania, 
ako aj odbornej úrovne dôstojníkov. Odznak bol strieborný, mal oválny tvar, kto-
rý bol štylizáciou Merkurovej okrídlenej pozlátenej palice, lipového venca, malého 
štátneho znaku a  stuhy v  rozmeroch vyobrazenia. Merkurova palica bola pozláte-
ná, veniec so stuhou mal zoxidovanú patinu, malý štátny znak prelamovaný, leštený 
a bol podložený červenou smaltovanou doštičkou. Priestor medzi lístkami lipového 
venca a okrajom štátneho znaku bol podložený modrým smaltom. Znak Slovenska 
na hrudi leva malého štátneho znaku bol pozlátený, červeno- a modro-smaltovaný. 
Na stuhe bol vyrytý nápis VOJENSKÁ INTENDANTSKÁ ŠKOLA, a príslušný rok absol-
vovania školy.

S platnosťou od roku 1928 boli v československej armáde zriadené odznaky pre 
strelca z pušky, ľahkého a ťažkého guľometu, pre strelcov z mínometu,237 a o rok ne-
skôr aj odznaky pre mieriča delostrelectva a pre delovodov.238

Odznaky boli zavedené v dvoch triedach:
– odznak pre strelca 2. triedy,

236 VHA Bratislava, Věcný věstník MNO, roč. 12, ze dne 18. června 1929, č. 229. Pamätný odznak pre absolven-
tov vojenskej intendančnej školy, rok 1929.

237 VHA Bratislava, Věcný věstník MNO, roč. 11, ze dne 11. srpna 1928, č. 636 Odznaky pro střelce, rok 1928.
238 Tamže, roč. 12, ze dne 20. června 1929, č. 527. Odznaky pro mířiče a dělovody, rok 1929.

143 Pamätný odznak pre 
diplomovaných dôstojníkov

generálneho štábu, absolventov 
pražskej Válečnej školy v Prahe 

zavedený od r. 1924 (od 1. októbra 
1934 premenovanána Vysokú školu 

válečnú)

144 Pamätný odznak pre 
diplomovaných dôstojníkov

generálneho štábu, absolventov 
pražskej Válečnej školy v Prahe 

zavedený od r. 1928 (od 1. októbra 
1934 premenovaná na Vysokú 

školu válečnú)

145 Pamätný odznak pre 
absolventov intendančnej školy 

(zavedený od r. 1922)
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2. trieda

2. trieda

2. trieda

2. trieda

1. trieda

1. trieda

1. trieda

1. trieda

146 Odznaky pre strelcov z pušky, ľahkého guľometu a z ťažkého
guľometu a mínometu (1928)

z pušky

z ľahkého guľometu

z ťažkého guľometu

z mínometu                                          
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– odznak pre strelca 1. triedy. 
Odznak 2. triedy bol hnedo morený a odznak 1. triedy mal štítok so zbraňou po-

striebrený, matný, na spôsob starého striebra. 
V  roku 1935239 boli Ministerstvom národnej obrany zavedené odznaky pre elit-

ných strelcov z pušky, ktoré mali štít so zbraňou zlatený, matný, zbraň bola leštená 
a ostatné časti odznaku boli strieborné, matné.

V  roku 1938 boli zavedené nové odznaky pre ďalšie zbrane (odbornosti) a boli 
určené ich názvy vzhľadom ku diferencovanému stupňu náročnosti získaných od-
znakov. Boli to nasledovné odznaky:

– pre strelca, strelca 1. triedy a  výborného strelca z  pušky, z  ľahkého, ťažkého 
a veľkého guľometu, z pechotného kanóna,

– pre strelca a strelca 1. triedy z mínometu (nový typ na rozdiel od odznaku z roku 
1929),

– pre vrhačov granátov a granátnikov, vrhačov a granátnikov 1. triedy a výbor-
ných vrhačov a granátnikov,

– pre mieričov a delovodov. 
Jednotlivé odznaky boli rovnakého kruhového tvaru, líšili sa najmä symbolom 

v heraldickom kovovom štítku so symbolom príslušnej zbrane. Po stranách zdola, po 
obvode na obidve strany do polovice štítku boli lipové lístky vo farbe kovu zodpove-
dajúcej výkonnostnému stupňu. 

Odznaky pre strelca z pušky, z ľahkého, ťažkého a veľkého guľometu, z pechotné-
ho kanóna mali tri výkonnostné triedy, a to:

– odznak pre strelca z pušky (z ľahkého, ťažkého a veľkého guľometu, z pechotné-
ho kanóna) mal morený štítok, tmavohnedý,

239 VHA Bratislava, Věcný vestník MNO, roč. 18, ze dna 1935, č. 118.

147 Odznak pre mieriča delostrelectva a delovoda (1929)

delovod mierič
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strelec

strelec

1. trieda

1. trieda

výborný strelec

výborný strelec

z ľahkého guľometu

z pušky

148 Odznaky pre strelcov z pušky, z ľahkého a ťažkého guľometu (1938)

strelec 1. trieda výborný strelec

 z ťažkého guľometu
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– odznak pre strelca 1. triedy z pušky (z  ľahkého, ťažkého a veľkého guľometu, 
z pechotného kanóna) obsahoval štítok postriebrený, nevýrazný,

– odznak pre výborného strelca z pušky (z ľahkého, ťažkého a veľkého guľometu, 
z pechotného kanónu) bol so štítkom zlateným, nevýrazne lesklým.

Odznaky jednotlivých zbraní, a to pre:
– strelcov z pušky so symbolom skrížených pušiek,
– strelcov z ľahkého a ťažkého guľometu so symbolom ľahkého guľometu či sym-

bolom ťažkého guľometu,
– strelcov z mínometu so symbolom mínometu,
– mieričov a delovodov so symbolom skrížených delových hlavní,
– vrhača granátov a granátnikov so symbolom vojaka v polohe vrhu,
– strelcov z pechotného kanónu so symbolom kanóna,
– strelcov z veľkého guľometu so symbolom veľkého guľometu. 
V druhej polovici 30. rokov boli zavádzané odznaky, ktoré možno zaradiť medzi 

odborné vojenské odznaky, tzv. odznaky pre špecialistov armády. V  roku 1936 bol 
zriadený odznak, ktorý sa udeľoval za výborné riadenie útočných vozidiel. Odznak 
bol plastický, pozostával z lipového venca oválneho tvaru, ktorý bol prekrytý tankom 
smerujúcim doľava a v hornej časti bol na venci položený malý štátny znak. Odznak 
pre dôstojníkov a rotmajstrov sa razil z plechu, veniec bol postriebrený (staré strieb-
ro). Na venci bol pripevnený malý štátny znak a tank, obidva boli pozlátené a mali 
prirodzený lesk. Odznak pre mužstvo sa razil z moreného plechu.

V priebehu rokov 1918 – 1939 mala československá armáda vo svojej organizač-
nej štruktúre i  balónové roty, ktoré boli neskôr podriadené veleniu delostrelectva. 
V apríli 1931 boli pre pilotov a pozorovateľov z balónu zavedené Ministerstvom ná-
rodnej obrany pamätné odznaky. Odznak mal tvar elipsy, s dvoma lipovými ratolesťa-

149 Odznak pre vrhačov  
granátov a granátnikov

150 Odznak pre strelca  
z veľkého guľometu

151 Odznak pre strelca  
z pechotného kanónu
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mi a dookola boli ovenčené dve delové hlavne prevýšené letiacim sokolom.
Odznaky pre pilotov a pozorovateľov boli veľmi podobné, takmer identické. Od-

znak pilota mal postriebrený veniec lipových listov, sokol bol pozlátený, bez lesku, 
delové hlavne boli postriebrené a lesklé. Odznak pozorovateľov tvoril veniec z lipo-
vých lístkov, ktorý bol pozlátený, bez lesku, postriebrený sokol bol taktiež bez lesku 
a delové hlavne boli postriebrené lesklé. Až v druhej polovici roka 1938 nastali určité 
zmeny, a to najmä v odznakoch pre pozorovateľa a pilota z balóna a pilota riadené-
ho balóna, kde veniec z lipových listov bol postriebrený na spôsob starého striebra, 
delové hlavne boli zlatené, neleštené. Sokol v odznaku pre pozorovateľa z balóna bol 
postriebrený, bez lesku; v odznaku pre pilota z balóna a pilota riadeného balóna bol 
pozlátený, bez lesku. 

Od roku 1923 sa začali aj v  letectve československej armády zavádzať odznaky 
pre výkonný letecký personál, ktoré prezentovali dosiahnutú odbornú úroveň špe-
ciálneho leteckého výcviku. Na tento účel Ministerstvo národnej obrany zriadilo od-

152 Odznak za výborné riadenie 
útočných vozidiel dôstojníkov a 

rotmajstrov (od r. 1936) 

155 Odznak pre výkonný letecký 
personál poľný pilot-letec  

(od r. 1923)

153 Odznak pre pilotov balónov 
(od r. 1931)

156 Odznak pre poľného 
lietadlového pozorovateľa zbraní 

(od r. 1923)

154 Odznak pre pozorovateľov 
z balónov 

(od r. 1931)

157 Odznak pre poľného 
leteckého strelca (od r. 1931)
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znaky pre pilotov a odznaky pozorovateľov. Obidva mali rovnaký tvar i veľkosť, ale 
líšili sa v jednotlivých detailoch.240

Odznak pre pilotov mal strieborný lipový veniec, na ktorom bol položený strie-
borný sklonený meč so zlatými krídlami a na ňom v hornej časti v štylizovanom štvor-
ci postavenom na uhle bol zlatý štátny znak.

Odznak pre poľných pozorovateľov sa líšil od odznaku pre pilotov len v niekto-
rých detailoch, a to najmä vo farbe kovu: veniec zlatý (bez lesku), krídla a čepeľ meča 
boli strieborné lesklé a rukoväť meča bola strieborná matná (farba starého striebra).

Pre pilotov nočných bombardovacích a nočných stíhacích rôt bol odznak podlo-
žený čiernym zamatom. Odznak sa nosil na blúze rovnošaty, na jej pravom náprsnom 
vrecku.

V roku 1931 bol zriadený odznak pre poľných lietadlových pozorovateľov zbraní. 
Skladal sa zo strieborných krídel bez lesku, skloneného strieborného meča s leskom 
v hornej časti, v štylizovanom štvorci postavenom na uhle bol zlatý štátny znak, a to 
všetko bolo položené na zlatej lipovej ratolesti s prírodným leskom. Súčasne bol zria-
dený aj odznak pre poľných leteckých strelcov, ktorý bol jednoduchší, celý striebor-
ný, bez lipových ratolestí (krídla bez lesku, štátny znak strieborný). 

3.2.3. VYZNAMENANIA
Po vzniku Československa bol jedným z prvých právnych aktov zákon č. 61/1918 Zb. 
z 10. decembra 1918.241 Zákon zrušil šľachtické tituly a rady. Zároveň stanovoval, že 
ten, kto úmyselne a verejne používa šľachtické tituly a rady zrušené zákonom, alebo 
kto si privlastňuje čestný odznak alebo vyznamenania, ktoré mu neboli udelené, do-
púšťa sa priestupku a môže byť potrestaný väzením alebo peňažnou pokutou. Prijatie 
opatrení o zrušení šľachtických titulov a radov, ako aj zrušenie niektorých vyzname-
naní, svedčí o tom, že po vzniku republiky bola snaha rýchlo sa vyrovnať s rakúskymi 
symbolmi a ostatnou záplavou vojenských dekorácií. V snahe riešiť množstvo úloh sa 
tak zabudlo na tie vyznamenania, ktorými boli dekorovaní príslušníci zahraničného 
vojska v boji za nový štát. Preto zákon č. 243/1920 Zb.242 zo dňa 10. apríla 1920 stano-
vil, že zákon č. 61/1918 Zb. sa nevzťahuje na Československý vojnový kríž, Českoslo-
venskú Revolučnú medailu, spojeneckú Medailu Víťazstvo a niektoré ďalšie zahranič-

240 VHA Bratislava, Věstník MNO, roč. 6, ze dne 27. října 1923, č. 474. Odznaky pro piloty a pozorovatele. Výno-
sy věcné, rok 1923.

241 Zákon č. 61/1918 Sb. ze dne 10. prosince 1918 jímž se zrušují šlechtictví, řády a tituly.
242 Zákon č. 243/1920 Sb. ze dne 10. dubna 1920, kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádů a titulů.
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né rady a dekorácie. Taktiež bolo stano-
vené, že nové vyznamenania môžu byť 
zriadené len pre vojakov za statočnosť 
preukázanú pred nepriateľom alebo pre 
príslušníkov cudzích štátov za zásluhy, 
ktorými sa zaslúžili o  československý 
štát.243

Pre príslušníkov zahraničného voj-
ska s  cieľom morálne oceniť všetkých 
tých, ktorí priniesli obete a  niesli bre-
meno v  boji za slobodu svojich náro-
dov, československá zahraničná dočas-
ná vláda zriadila v  Paríži dekrétom zo 
dňa 7. novembra 1918244 prvé najvyššie 
vojenské vyznamenanie – Českosloven-
ský vojnový kríž. Vyznamenanie vo for-
me atypického bronzového kríža tvorili 
štyri do seba zapustené kruhy, ktorých 
okraj bol plasticky zdvojený. Lícna strana pozostávala zo štyroch znakov, v hornom 
kruhu bol symbol Čiech (štandardný český dvojchvostý lev), v dolnom symbol Slo-
venska (dvojramenný kríž na trojvrší), v pravom ramene symbol Moravy (moravská 
šachovnicová orlica) a na ľavom ramene symbol Sliezska (sliezska orlica s perizoni-
om). Na rubovej strane boli do štyroch ramien vsadené lipové trojlístky s  kvetom. 
V samotnom strede bola plasticky prepletená iniciála ČS. Stuha bola červenej farby 
s bielymi pásikmi.245

Československý kríž bol symbolom zjednotenia našich štyroch oslobodených 
krajín a  území Čiech, Slovenska, Moravy a  Sliezska. Predstavoval ideál slobody na-
šich národov, vďaka ktorému vznikla Československá republika. Bol udeľovaný buď 
zástavám alebo koruhvám jednotiek československých revolučných vojsk v  prvej 
svetovej vojne (1914 – 1918), ktoré boli predmetom pochvál v  rozkaze, vojakom 

243 PURDEK, Imrich – ZELIZŇÁK, Peter a kol. Vojenská symbolika Slovenskej republiky, c. d. s. 83-84.
244 VHA Bratislava, Věstník Čs. MNO, roč. 2, ze dne 1. března 1919, č. 274. Dekret. Československý válečný kříž. 

Výnosy věcné, rok 1919.
245 Vojenské historické múzeum, Piešťany (ďalej len „VHM Piešťany“) Zbierka č. XV. – rady, vyznamenania, 

medaily, odznaky, plakety, hodnostné označenia, znaky útvarov, rozlišovacie znaky, dekréty, ktoré sú 
súčasťou medailí a pod., 2012.

158 Československý vojnový kríž 1914 – 1918

averz (kríž s tromi lipovými 
ratolesťami za tri pochvaly 
uvedené v rozkaze veliteľa)

reverz 
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československých revolučných vojsk za 
osobnú statočnosť pred nepriateľom 
a  iné záslužné bojové činy, ako aj voja-
kom spojeneckých armád. Českosloven-
ský vojnový kríž 1914 – 1918 udeľovalo 
vtedajšie Ministerstvo vojny. Autorom 
výtvarného riešenia bol francúzsky so-
chár Antoine Bourdelle.246

Československá Revolučná medai-
la247 bola zriadená dekrétom preziden-
ta republiky v  Paríži dňa 1. decembra 
1918. Na lícnej strane na ploche rov-
noramenného gréckeho kríža, ktorého 
ramená sa do stredu mierne rozširova-
li a  jeho vnútorné hrany boli zaoblené, 
bola umiestnená plastická postava na-

hého muža, sediaceho na okrídlenom mýtickom koňovi. Pegas a  jazdec boli obrá-
tení k pravému okraju medaily. Samotný jazdec hľadel do strany, ľavicou držal hrivu 
Pegasa a pravicou zvieral žrď zástavy, ktorá viala nad jeho hlavou. Medzi ramenami 
kríža bol v bronzovom medzikruží umiestnený nápis VZHŮRU/NA STRÁŽ/SVOBOD-
NÝ/NÁRODE/. Rubová strana medaily predstavovala v  celej ploche kríža okrídlenú 
postavu ženy, ktorá symbolizovala slobodu. Žena bola odetá v suknici, mala obnaže-
nú hruď a vo vzpriamených rukách držala nad hlavou doprava sa otáčajúcu zástavu 
s nápisom ZA SVOBODU, nohami šliapala dva hady zvíjajúce sa na obe strany. Perute 
boli trojité a posledné, ležiace na ploche vodorovného ramena kríža, boli zakončené 
piatimi letkami. Na bronzovom medzikruží medzi ramenami kríža bol v hornej časti 
letopočet 1914/1918. V dolnej časti bol štylizovaný ornament vavrínových listov. Na 
dolnej časti bol štylizovaný ornament vavrínových listov a k hornému okraju medaily 
bolo napájané ploché uško, ktorým prechádzal oválny prstenec tvorený lipovými lís-
tkami previazanými stuhou.248

246 PULEC, Vladivoj. Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. Praha : SNTL-Nakladatel-
ství technické literatury ALFA, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1980, s. 78-79.

247 VHA Bratislava, Věstník Čs. MNO, roč. 2, ze dne 1. března 1919, č. 275. Dekret. Československá revolučná 
medaile. Výnosy věcné, rok 1919.

248 VHM, Piešťany. Zbierka č. XV. – rady, vyznamenania, medaily, odznaky, plakety, hodnostné označenia, 
znaky útvarov, rozlišovacie znaky, dekréty, ktoré sú súčasťou medailí a pod., 2012.

averz reverz 

159 Československá revolučná medaila
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Medaila z bronzu bola zavesená na červenej stuhe s bielym a v strede s modro 
lemovaným pruhom. Na medaily bolo možné upevniť ďalšie doplnky, a to: lipovú ra-
tolesť za pochvalu v armádnom rozkaze a lipový lístok za pochvalu v rozkaze armád-
neho zboru alebo divízie. Ďalej bolo možné upevniť na stuhu kovové štítky s ozna-
čením Č. D. (Česká družina v Rusku) alebo L. E. (Cudzinecká francúzska légia), pokiaľ 
tam nositeľ slúžil, miesta bojov a ťažení, napríklad Zborov, Bachmač, Sibír, Doss Alto, 
Argony, ako aj čísla revolučných plukov, v ktorých nositeľ slúžil. Autorom výtvarného 
riešenia bol francúzsky sochár Antoine Bourdelle.249

V septembri 1918 generál M. R. Štefánik, prvý minister vojny Československej re-
publiky navrhol zriadiť vyznamenanie, ktorým sa mali odmeňovať zásluhy o budo-
vanie slobodného Československa. Na základe jeho návrhu Československá národná 
rada schválila vyznamenanie, ktoré sa neoficiálne nazýval Rad Štefánika.250

Rad Sokola251 mal tvar päťramennej hviezdice s rozšírenými koncami do oblúči-
ka, tak, že tvoril pomyselný, ale takmer súvislý kruh. Ramená hviezdice boli tmavo-

249 PULEC, Vladivoj. Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny, c. d., s. 79.
250 VALACHOVIČ, Pavol. Vyznamenania M. R. Štefánika. In Historické revue, roč. 2, 1991, č. 3, s. 36. ISSN 1335-

6550.
251 VHM, Piešťany. Zbierka č. XV. – rady, vyznamenania, medaily, odznaky, plakety, hodnostné označenia, 

znaky útvarov, rozlišovacie znaky, dekréty, ktoré sú súčasťou medailí a pod., 2012.

 160 Rad Sokola

averz averz s hviezdičkou
na stuhe

averz reverz
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modro smaltované s  bielym lemom. 
V  stredovom medailóne bolo modré 
trojvršie a  nad ním siluety štyroch 
sokolov. Na rubovej strane bol mono-
gram ČS s  lipovými ratolesťami a  le-
topočet 1918. Záves tvoril zlatý lipo-
vý venček, pre priamych účastníkov 
bojov s  dvomi prekríženými zlatými 
mečmi, a  tiež pre skupinu, ktorá sa 
nezúčastnila priamych bojov bez me-
čov. Stuha bola červená s tromi biely-
mi pruhmi, na nej malá zlatá päťcípa 
hviezdička udelená pri pochvale. Rad 
bol vydaný roku 1919 v Tokiu.

Rad Sokola mal mať podľa pôvod-
nej koncepcie tri triedy, neskôr sa ich 
počet rozšíril na päť, ale v konečnom 
dôsledku jeho realizácia nebola úpl-

ne dokončená, takže napokon mal iba jedinú triedu s dvomi skupinami. Prvá trieda 
pôvodného návrhu radu z októbra 1918 bola pomenovaná Rad M. R. Štefánika So-
kol s mečmi. Druhou triedou mal byť Rad M. R. Štefánika Sokol s hviezdou na stuhe, 
a treťou triedou mal byť Rad M. R. Štefánika Za zásluhy. Rad sa nosil na ľavej strane 
pŕs spolu s ostatnými vyznamenaniami.  Bolo priam kuriózne, že tento Rad spolu s os-
tatnými vyznamenaniami a titulmi bol zrušený na základe zákona č. 61/1918 Zb. z 10. 
decembra 1918, ale už vzákone č. 243/1920 Zb. z 10. apríla 1920 § 1 bola platnosť 
Radu obnovená, ako prejav uznania za zásluhy o vznik samostatného Českosloven-
ského štátu.

Rozhodnutím mierovej konferencie v  Paríži zo dňa 24. januára 1919 na návrh 
hlavného veliteľa spojeneckých vojsk maršala Ferdinanda Focha bola zriadená spo-
jenecká Medaila Víťazstva (Médaille Interalliée de la Victorie).252 Medaila sa stala pa-
mätným symbolom účasti Čechoslovákov vo svetovej vojne 1914 – 1918 po boku 
spojencov. Bronzová medaila mala na lícnej strane zobrazenú okrídlenú postavu 
ženy symbolizujúcu Víťazstvo. Žena je otočená k  ľavému okraju, v  pravici drží nad 

252 GRAUS, Igor. Generál Milan Rastislav Štefánik a faleristika, c. d., s. 225.

161 Československá verzia Spojeneckej  
Medaily Víťazstva

averz reverz
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hlavou vpravo sklonený rímsky meč. Na hlave má nasadenú prilbicu. Za postavou na 
pravej strane sú zložené perute. Pod nohami postavy bola lipová ratolesť s drobným 
kvietkom. Rubová strana medaily predstavovala v strede malý štátny znak republiky, 
ktorej okraj bol lemovaný plastickým ohraničeným medzikružím s opisom SVĚTOVÁ 
VÁLKA/ZA CIVILIZACI/. Okraje štítu boli spojené v strede s medzikružím mierne pre-
hnutými páskami s letopočtom 1914 na pravej a 1918 na ľavej strane. Plocha medzi 
štítom znaku a medzikružím bola voľne posiata desiatimi jednotlivými lipovými lis-
tami. Medaila bola zavesená závesným krúžkom na stuhu zloženú z farieb dúhy, do 
stredu smerovala červená farba a žltá k jednému a fialová k druhému okraju. Auto-
rom československej verzie medaily bol Otakar Španiel. 

Československá verzia spojeneckej Medaily Víťazstva bola legalizovaná zákonom 
č. 243/1920 zo dňa 10. apríla 1920 a stanovami doplnená dňa 13. februára 1922.253 
Medaila sa udeľovala všetkým dobrovoľníkom československej revolučnej armády, 
ktorí sa do nej bez nátlaku alebo bez rozkazu prihlásili pred 28. októbrom 1918 a boli 
do nej zaradení najneskôr do uzatvorenia prímeria, teda do 11. novembra 1918.

Zákon Národného zhromaždenia č. 243/1920 Zb. z apríla 1920 pripúšťal aj mož-
nosť budúceho zriaďovania ďalších vyznamenaní pre vojakov alebo pre príslušníkov 
iných štátov, ktorí sa zaslúžili o Československú republiku.

V roku 1922 bol založený jeden z najkrajších európskych radov – Československý 
Rad Bieleho leva, určený výlučne cudzincom a zapožičiavaný výlučne za mimoriadne 
zásluhy o československý štát, ako aj za rozvíjanie priateľských vzťahov s Českoslo-
venskom.254 Rad tak poskytoval možnosť oceňovať zásluhy o československý štát po-
čnúc od predstaviteľov cudzích štátov až po diplomatický výkonný personál.

Československý Rad Bieleho leva a k radu pripojená Československá Medaila Bie-
leho leva boli zriadené vládnym nariadením zo 7. decembra 1922;255 stanovy boli po-
stupne doplnené v rokoch 1924 (nariadením č. 261/1924), v roku 1930 (nariadenie č. 
120/1930) a v roku 1936 (nariadenie č. 170/1936).

Rad Bieleho leva bol zriadený v piatich triedach, pričom tá istá osoba nemohla 
nosiť naraz vyznamenanie viacerých tried. Rad sa udeľoval v dvoch skupinách, vojen-
skej a občianskej, pričom klenoty radu sa odlišovali formou závesu (prekrížené meče 
vojenskej skupiny, prekrížené ratolesti civilnej skupiny).

253 VHA Bratislava, Věstník Čs. MNO, roč. 5, ze dne 25. února 1922, č. 69. Stanovy Medaile Vítězství. Výnosy 
věcné, rok 1922.

254 SVOBODA, Zbyšek. Československá státní a vojenská symbolika, c. d., 28.
255 Vládní nařízení č. 362/1922/Sb. ze dne 7. prosince 1922.
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Rad Bieleho leva:
– stupeň s kolanou sa skladal z radového klenotu v tvare päťramennej hviezdice, 

kolany a radovej hviezdy,
– 1. trieda (veľkokríž) – veľký radový klenot, veľkostuha a radová hviezda,
– 2. trieda (veľkodôstojnícky) – menší radový klenot, náhrdelná stuha a  radová 

hviezda,
– 3. trieda (komandér) – radový klenot s náhrdelnou stuhou,
– 4. trieda (dôstojnícky) – menší radový klenot a prievlečná stuha s rozetou,
– 5. trieda (rytier) – menší radový klenot, zlaté časti boli nahradené striebornými 

a prievlečná stuha bola bez rozety. 
Kolana ako najvyššia insígnia radu sa udeľovala iba hlavám štátov. Občianska sku-

Kolana s klenotom a hviezdou

162 Rad Bieleho leva – vojenská skupina (1922)

Insígnie 1. triedy radu (veľkokríž a hviezda)
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pina mala záves, ktorý tvoril oválny lipový veniec s  prekríženými palmovými lista-
mi, vojenská skupina mala prekrížené meče. Kolana sa skladala z 10 článkov s levom 
štátneho znaku ČSR a  nápisom PRAVDA VÍTĚZÍ, z  10 článkov s  monogramom ČSR 
na vavrínových listoch, z  ktorých závesový článok bol väčší a  farebne smaltovaný. 
Články boli na obvode spojené dvomi retiazkami. Klenot tvorila päťramenná červeno 
smaltovaná hviezdica, ktorej okraje a hroty s guľôčkami a spájajúce lipové listy boli 
zlatisté. V strede hviezdice bol lev zo štátneho znaku v nevýraznom prevedení. Na 
rube v strede bol zlatý monogram ČSR, na zlatistom medzikruží modro-smaltovaný 
nápis PRAVDA VÍTĚZÍ. Guľôčka horného ramena hviezdice bola spojená s obojstranne 
razeným lipovým vencom s dvomi skríženými mečmi. Červeno-biela hodvábna stuha 
insígnií 1. triedy radu (veľkokríž) bola zakončená kokardou. Strieborná osemhranná 
hviezda radu mala v strede červeno-smaltovaný kruh vyplnený nevýrazným levom 
štátneho znaku ČSR a lesklým kruhovým nápisom PRAVDA VÍTĚZÍ, od ktorého vybie-
hali lúče osemhrannej hviezdy. Medaily mali na prednej strane leva z malého štát-
neho znaku a radové heslo, na zadnej strane bol monogram ČSR a na obrube nápis 
UDĚLENO V UZNÁNÍ ZÁSLUH a zatváracia spona. Rad navrhol rytec Rudolf Karnet.

Medaily Československého radu Bieleho leva – vojenskej skupiny boli razené zo 
striebra o priemere 26,5 mm a na obrube v 2 mm hrúbke. Stredné pole prednej strany 
malo priemer 18 mm a bolo vyplnené levom z malého štátneho znaku. Na vyvýšenej 
obrube bol v kruhopise nápis PRAVDA VÍTĚZÍ. Na reverznej strane v strede poľa bol 
umiestnený monogram ČSR. Na vyvýšenej obrube bol v  kruhopise nápis v  hornej 
časti UDELENO a v dolnej časti UZNÁNÍ ZÁSLUH.

Insígnie 2. triedy (veľkodôstojnícky kríž a hviezda) 
averz, reverz
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Zlatá medaila Československého radu Bieleho leva bola z pozláteného striebra, 
matného zafarbenia. Medaily boli zavesené na venci tvoriaceho dvoma lipovými ra-
tolesťami, na ktorých boli položené skrížené meče a ten bol na stuhu pripevnený jed-
noduchým závesným zlatým krúžkom, a u striebornej zlatým pozláteným krúžkom.

Príslušník Československej armády mohol nosiť na vojenskej rovnošate len zria-
dené vyznamenania, ktoré získal za slobodu a vznik československého štátu, vrátane 
Pamätného odznaku československého dobrovoľníka z rokov 1918 – 1919, ktorý sa 
udeľoval za účasť v bojoch na Slovensku v rokoch 1918 – 1919 (bol zriadený až v roku 
1938), ako aj dekorácie udelené spojeneckými štátni.

Štefánikov Rad Sokola mal medzi existujúcimi vyznamenaniami významné po-
stavenie. Do zriadenia Radu Bieleho leva zaujímal druhé miesto v  poradí nosenia 
československých vyznamenaní za Československým vojnovým krížom. Stanovené 
poradie však nezohľadňovalo existenciu Medaily Jána Žižku z Trocnova ako prvého 
a najstaršieho československého vyznamenania.256 Táto medaila bola založená v sep-
tembri 1918 vedením ruských légií a prvýkrát bola odovzdaná v decembri 1918 nie-

256 GRAUS, Igor. Generál Milan Rastislav Štefánik a faleristika. In Generál dr. Milan Rastislav Štefánik – vojak a 
diplomat, c. d., s. 225-226.

1. stupeň  (zlatá medaila)

163 Československá medaila Bieleho leva – vojenská skupina

2. stupeň  (strieborná medaila)

averz reverz averz reverz
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koľkým príslušníkom 6. streleckého plu-
ku Hanáckeho v Jekaterinburku.

Medaila Jána Žižku z Trocnova pozos-
távala z  medenej, striebrom plátovanej 
medaily, ktorá na averze mala portrét 
Jána Žižku v kožušinovej čiapke a na re-
verze bol umiestnený dvojriadkový nápis 
ZA SVOBODU spolu s  prekríženou lipo-
vou a  vavrínovou ratolesťou. Medzikru-
žie reverzu nieslo v  kruhopise ČESKO-
SLOVENSKÉ VOJSKO a  v  dolnom okraji 
poradové číslo. Medaila bola na červenú 
stuhu s dvomi bočnými čiernymi zamato-
vými pruhmi upevnená pomocou závesu 
doplneného dvomi retiazkami. Medaila 
mala tri stupne, pričom 1. stupeň mal 
na stuhe dve päťcípe hviezdičky, 2. stupeň iba jednu hviezdičku a 3. stupeň bol bez 
hviezdičky. Medaila bola udeľovaná jednorázovo; hoci nikdy nebola zrušená, nikdy 
viac sa už neudeľovala. Medaila Jána Žižku z Trocnova bola legalizovaná v roku 1920 
prijatím zákona č. 243/1920 z 10. apríla 1920. 

Vyznamenanie Pamätný odznak československého dobrovoľníka z rokov 1918 – 
1919, ktoré sa podľa nápisu na reverze nazýval aj Kríž v ťažkých dobách, bolo založe-
né v roku 1938.257 Bolo určené všetkým dobrovoľníkom, ktorí v období od 28. októbra 
1918 do 31. júla 1919 konali vojenskú povinnosť na Slovensku a všade tam, kde išlo 
o zaistenie integrity československých štátnych hraníc. Odznak tvoril bronzový plo-
chý kríž s mierne prehnutými ramenami pri okraji v strede. Plocha kríža bola hladká, 
len okraj bol ohraničený. Na lícnej strane bol do stredu kríža vsadený štítok s plas-
tickým malým štátnym znakom. Na rubovej strane bol v hornom ramene letopočet 
1918, v dolnom 1919 a uprostred bol nápis: V TĚŽKÝCH DOBÁCH. 

Je potrebné poznamenať, že v priebehu tohto obdobia boli predložené aj iné ná-
vrhy na zriadenie československých vojenských vyznamenaní, ktoré však z rôznych 
príčin neboli schválené.

257 VHM, Piešťany. Zbierka č. 15 – rady, vyznamenania, medaily, odznaky, plakety, hodnostné označenia, 
znaky útvarov, rozlišovacie znaky, dekréty, ktoré sú súčasťou medailí a pod.

164 Medaila Jána Žižku z Trocnova

averz reverz
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V  roku 1929 Matica Slovenská 
predložila československej vláde ná-
vrh na zriadenie medaily Za slobo-
du Slovenska. Toto vyznamenanie 
malo byť určené len pre dobrovoľ-
níkov z  rokov 1918 – 1920. Medaila 
mala byť kruhového tvaru, na averze 
s  plasticky znázorneným trojvrším 
s  patriarchálnym krížom zo sloven-
ského znaku a  za ním v  pozadí mal 
vystupovať český lev zobrazený od 
polovice tela nahor. Zostatok poza-
dia malo byť vyplnené vodorovným 
ryhovaním. Na reverze medaily mal 
byť umiestnený v  opise ZA SLOBO-
DU SLOVENSKA a to tak, že v hornej 
časti mali byť slová ZA SLOBODU 

a v dolnej časti slovo SLOVENSKA. Pritom medzi týmito dvoma časťami nápisu mali 
byť umiestnené vo vodorovnej osi medaily štylizované kvietky. V strede reverzu mal 
byť uprostred neuzatvoreného venca zloženého z dvoch lipových ratolestí v dolnej 
časti zviazaných stuhou umiestnený letopočet, v hornej časti 1918 a pod ním 1920.

Stuha navrhovanej medaily bola splývavá, zavesená na hornom rahne, podob-
ne ako to bolo u  niektorých exemplárov vyznamenania Vojnového kríža alebo Re-
volučnej medaily. Na stuhe mali byť zľava doprava šikmo položené farby slovenskej 
trikolóry – bielo-modro-červená. V strede plochy stuhy mali byť umiestnené skrížené 
rímske meče, pravdepodobne z  rovnakého kovu ako medaila. Či mala byť medaila 
a meče vyrobené zo striebra alebo iného kovu, ktorý sa pri takýchto druhoch medailí 
používal, sa nám nepodarilo zistiť.

Návrh vojenskej medaily Za slobodu Slovenska Ministerstvo národnej obrany za-
mietlo, pretože nepovažovalo za vhodné, aby vedľa vyznamenania Vojnového kríža 
z rokov 1918 – 1919 bolo zriadené ďalšie vojenské vyznamenanie, ktoré by bolo ude-
ľované za statočnosť. Okrem toho vládne orgány namietali, že najmä navrhnutá stu-
ha medaily zložená zo slovenskej trikolóry, by odporovala vtedajšej idei spoločného 
štátu Čechov a Slovákov.

165 Pamätný odznak československého  
dobrovoľníka z rokov 1918-1919

averz reverz
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Návrh medaily Za slobodu Slovenska, ktorý nebol realizovaný, je z  historického 
hľadiska zaujímavý tým, že v podstate išlo o ideového predchodcu Pamätného odzna-
ku pre dobrovoľníka z rokov 1918 – 1919 (Kríža v ťažkých dobách), ktorý bol zriadený 
v roku 1938.258

Ďalším zaujímavým návrhom bol návrh Ministerstva národnej obrany na zriade-
nie Vojenskej pamätnej medaily prezidenta Osloboditeľa Tomáša G. Masaryka. Ten-
to návrh podľa návrhu stanov predpokladal, že táto medaila sa bude prepožičiavať 
všetkým vojenským osobám, ktoré boli v aktívnej vojenskej službe od 14. decembra 
1935, v deň abdikácie prezidenta Masaryka. Nemalo sa to týkať osôb, ktoré boli odsú-
dené väzobne alebo akýmkoľvek trestom, s ktorým bola spojená strata občianskych 
práv, ak nebol trest zahladený.

Navrhovaná medaila mala byť z bieleho kovu, priemeru 35 mm a jej obruba mala 
byť zosilnená na 2 mm. Na averze v strede mal byť umiestnený reliéf prezidenta T. G. 
Masaryka a okolo, na zosilnenej časti mal byť nápis PRESIDENT OSVOBODITEL T. G. 
MASARYK PRVNÍ VELITEL VEŠKERÉ BRANNÉ MOCI. Na reverze medaily mal byť v stre-
de reliéf malého štátneho znaku a pod ním dátum 14. XII. 1935. Na vyvýšenej obrube 
mal byť nápis STÁTY SE UDRŽUJÍ TĚMI IDEÁLY, Z NICHŽ SE ZRODILY.

Stuha medaily mala mať šírku 35 mm a dĺžku 60 mm, splývavá, s dolným koncom 
zloženého do špice, červenej farby, na oboch okrajoch s dvomi milimetrovými prúž-
kami modrej a bielej farby, z ktorých modrý mal byť vnútorný.

Tento návrh medaily bol Ministerstvom vnútra preskúmaný a z vecného hľadiska 
(až na niektoré pripomienky k textu stanov) schválený. Z dôvodu pripravovaných le-
gislatívnych zmien v zákone č. 243/1920 Zb. bol prijatý záver, že ide o predčasný ná-
vrh. Ministerstvo národnej obrany tento návrh vzalo späť a po novelizácii citovaného 
zákona nebol návrh na zriadenie medaily znovu predložený.259

V súvislosti s pripravovanými zmenami Radu Bieleho leva a Medaily Bieleho leva 
v  septembri 1938, mali byť zriadené aj ďalšie vyznamenania. Išlo o  Rad svätovác-
lavskej koruny, Rad slobody, Rad československej hviezdy, ako aj zriadenie Česko-
slovenského záslužného kríža. Z objektívnych, ako aj subjektívnych príčin uvedené 
rady a kríže napokon zriadené neboli.260 Išlo však o veľmi zaujímavé návrhy. Boli zrej-
me určitou reminiscenciou nezrealizovaných návrhov, napríklad návrhu z  obdobia  

258 HOLUB, Ondrěj. Příspěvek k dějinám československých řádů a vyznamenání z let 1918 – 1939. Příloha k 22. 
číslu Sběratelských zpráv. Hradec Králové : Česká numismatická společnost, 1976, s. 7-8.

259 Tamže, s. 8-9.
260 Tamže, s. 16.
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1. svetovej vojny na zriadenie Radu svätováclavskej koruny, ako aj v tom období za-
vedeného a neskôr zrušeného Radu Za slobodu.261

Zapožičiavanie radov a titulov bolo neskôr nanovo upravené zákonom č. 268/1936 
Zb. zo dňa 21. októbra 1936.262 Obidva predchádzajúce zákony boli síce ponechané 
v platnosti (č. 61/1918 a č. 243/1920), avšak boli zrušené niektoré ich ustanovenia.

Československá republika v  medzivojnovom období až do roku 1938 nemala 
prepracovaný systém štátnych vyznamenaní, až druhá svetová vojna priniesla viac 
nových vojenských vyznamenaní (radov a dekorácií), ktorými boli oceňovaní za sta-
točnosť a  zásluhy príslušníci československej armády v  zahraničí, naši občania vo 
vlasti, ale aj vojaci a jednotky spojeneckých armád za porážku nacizmu a fašizmu, za 
oslobodenie a za znovuzískanie slobody.

3.3. ZHODNOTENIE

Ideový a  obsahový, ale aj formálny charakter československej vojenskej symboliky 
vznikal v čase prvej svetovej vojny. Dotváral sa a ďalej rozvíjal v medzivojnovom ob-
dobí až do začiatku roka 1939. Po vzniku Československa boli postupne vytvorené 
administratívne i inštitucionálne podmienky pre odborné riadenie procesov a javov 
vývoja a  tvorby vojenskej symboliky. Pre prijímanie zákonných noriem, záväzných 
pravidiel a zásad pre tvorbu vojenskej symboliky boli vytvorené legislatívno-technic-
ké a právne podmienky.

Tento proces umožnil ujednotenie jedného z hlavných artefaktov, a to vojenskú 
zástavu formou vydania jednotných vzorov plukovných zástav, vzoru zástavy – prá-
porca, vzorov štandard delostreleckých a jazdeckých plukov. Umiestnenie symbolu 
z  malého štátneho znaku – strieborného českého leva so zlatou korunou a  štítom 
neskorogotického tvaru na prsiach so symbolom Slovenska (strieborný dvojramenný 
kríž s modrým trojvrším) sa potvrdila zásada, že ide o lícnu stranu zástavy. Erby miest, 
obcí, ako aj inštitúcií a  rôznych spoločenských združení a ďalšie určené všeobecné 

261 Návrh na zriadenie Radu slobody nebol priamym predchodcom Radu Za slobodu, ale bol zriadený o veľa 
neskôr nariadením vlády č. 105/1946 Zb. Taktiež aj návrh na novelizáciu vládneho nariadenia č. 362/1922 
Zb. bolo do určitej miery možné považovať za predobraz neskôr zriadeného československého vojenské-
ho Radu Bieleho leva za víťazstvo. Konštatovanie vychádza zo skutočnosti, že pôvodný návrh z roku 1938 
počítal s možnosťou udeľovať Rad Bieleho leva aj československým štátnym príslušníkom. HOLUB, Ondrěj. 
Příspěvek k dějinám československých řádů a vyznamenání z let 1918 – 1939. Příloha k 22. číslu Sběratelských 
zpráv.Hradec Králové : Česká numismatická společnost, 1976, s. 16.

262  Zákon č. 268/1936 Sb. ze dne 21. října 1936 o řádech a titulech.
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symboly, ako i textu tvorili rubovú stranu zástavy. Odlišnosti boli minimálne, súviseli 
najmä s použitím niektorých špecifických symbolov, znakov alebo iných prvkov na 
zástavách, ktoré boli charakteristické len pre jednotlivé regióny.

Používanie malého a stredného štátneho znaku, ako aj používanie symbolov zo 
štátneho znaku vo vojenskej symbolike sa riadilo pravidlom dominantného postave-
nia vo všetkých symboloch. Ďalšie pravidlá, ktoré sa týkali používania farieb a kovov 
sa spravidla riadili všeobecnými pravidlami heraldiky. Okrem hlavných heraldických 
tinktúr bolo veľké množstvo ďalších farieb používaných na výložkách goliera označu-
júce príslušnosť k druhu vojska, zbrane a služby. Farby sa používaliaj na rukávových 
znakoch, ktoré identifikovali príslušnosť k jednotke a funkčné zaradenie.

Postupný proces unifikovania vojenskej rovnošaty priniesol aj cieľavedomé 
umiestňovanie ďalších symbolov. Išlo aj o  rôzne rozlišovacie odznaky i doplňujúce 
symboly, ktoré mali svoje opodstatnenie v armáde.

Tvorba vojenských vyznamenaní pri ich ideovom a praktickom vytváraní sa riadi-
la faleristickými zásadami. Pri odbornom opisovaní radov, najmä vojenskej skupiny 
s prekríženými mečmi a jednotlivých dekorácií, medailí, krížov a odznakov bola pou-
žívaná faleristická terminológia. Hlavné motívy objavujúce sa na vojenských vyzna-
menaniach, v tomto prípade na rade vojenskej skupiny, a to kolany aradovej hviezdy, 
veľkého radového klenotu, veľkostuhy, radovej hviezdy, menšieho radového klenotu, 
náhrdelnej stuhy, prievlečnej stuhy s rozetou a radového klenotu (strieborné časti), 
s  prievlečnou stuhou mali predovšetkým hlavný symbol z  malého štátneho znaku 
s rôznymi ďalšími doplňujúcimi prvkami (prekrížené meče, nápisy, ako i ďalšie prvky). 
Motív štátneho znaku alebo len jeho jednotlivých hlavných symbolov (českého leva 
so slovenským znakom na prsiach), bol použitý aj pri ďalších vojenských dekoráciách 
(Vojnový kríž 1914 – 1918, Spojenecká Medaila víťazstva i pamätný odznak českoslo-
venského dobrovoľníka z rokov 1918 – 1919).

Štátny znak alebo len jeho hlavné prvky mali dominantné postavenie pri ich pou-
žívaní aj v ďalších symboloch. Išlo najmä o odznaky na čiapkach, odznaky vyjadrujúce 
označenie dosiahnutého vzdelania (absolvent vojenskej školy, kurzu), označovanie 
postavenia alebo dosiahnutie odbornej vojenskej a výkonnostnej úrovne (odznaky 
triednych špecialistov, výkonnostné a pamätné odznaky).

Motívy na jednotlivých dekoráciách boli napríklad z atypického bronzového krí-
ža, ako aj z plochého kríža s mierne prehnutými ramenami. Tvary dekorácií zo šty-
roch znakov – Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska – vytvárali kríž zo štyroch kruhov.  
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Ďalším motívom bol tvar rovnoramenného gréckeho kríža, ktorého ramená sa do 
stredu mierne rozširovali a päťramenná hviezdica, ktorá mala rozšírené konce do ob-
lúčika a tak vytvárali pomyselný, skoro súvislý uzatvorený kruh.

Na základe vyššie uvedeného možno zhrňujúco uviesť, že československá vojen-
ská symbolika sa od roku 1918 tvorila a ďalej vyvíjala na základe skutočných potrieb, 
ktoré si vyžiadali zložité podmienky po vzniku republiky a následne v čase výstavby 
branej moci až do začiatku roka 1939. Z veľkého množstva symbolov rôznych druhov 
a typov bola postupne vytvorená, odborne premyslená a potrebná vojenská symbo-
lika, ktorej jednotlivé symboly boli pre výrobu konštrukčne prijateľné. Niektoré druhy 
používanej symboliky sa vyznačovali výbornou kvalitou.
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4. ČESKOSLOVENSKÉ ZAHRANIČNÉ A DOMÁCE VOJSKO A ZDROJE JEHO 
 VOJENSKEJ SYMBOLIKY V ROKOCH 1939 – 1945

4.1. FORMOVANIE ČESKOSLOVENSKÉHO ZAHRANIČNÉHO A DOMÁCEHO 
 VOJSKA V ROKOCH 1939 – 1945

V zložitej situácii, v ktorej sa ocitla Československá republika po Mníchove v septembri 
1938 a následne 14. a 15. marca 1939, pripadla zahraničnému odboju mimoriadna úlo-
ha. Najpočetnejšou zložkou zahraničného odboja boli vojaci – príslušníci českosloven-
ských vojenských jednotiek, ktoré boli vytvorené na území spojeneckých štátov. Tieto 
jednotky, ktoré bojovali na Západe, Východe, na Strednom východe či v severnej Afrike 
vykonali veľa pre svoju vlasť, ako aj pre svetové demokratické spoločenstvo. Výrazným 
spôsobom sa podieľali na porážke nepriateľa a jednoznačne sa podieľali na oslobodzo-
vaní a znovuobnovení československého štátu. Príslušníci československých jednotiek 
v zahraničí svojim odhodlaním a bojovým nasadením sa stali zdrojom bojových tradícií 
Československej armády.

4.1.1. ZAHRANIČNÉ VOJSKO V POĽSKU A VO FRANCúZSKU (1939 – 1940)
Po vyhlásení samostatnej Slovenskej republiky, a po vytvorení Protektorátu Čechy a Mo-
rava v  marci 1939 začalo opúšťať svoju vlasť množstvo ľudí. Niektorí nenávratne, ale 
veľká časť vlastencov s cieľom urobiť všetko pre porážku fašizmu a nacizmu a vrátiť sa 
do slobodného Československa.

Československí vojaci, ktorí emigrovali do Poľska v lete v roku 1939 a na základe roz-
hodnutia poľského generálneho štábu bol pre nich vyčlenený vojenský tábor v Malých 
Bronoviciach pri Krakove. Poľské velenie ponúklo letcom, leteckým špecialistom a nie-
ktorým špecialistom pozemného vojska možnosť vstúpiť do poľskej armády. V tomto 
období bolo už v Poľsku okolo 900 československých dobrovoľníkov, ale bez výstroja 
a výzbroje. Pretože 1. septembra 1939 bolo Poľsko napadnuté nacistickým Nemeckom 
nebolo možné zrealizovať začlenenie československých dobrovoľníkov do poľskej ar-
mády. Už 3. septembra poľský prezident vydal dekrét o zriadení českého a slovenského 
legiónu v Poľsku. Skupina československých vojakov, ktorej velil podplukovník Ludvík 
Svoboda, doplnená o ďalších dobrovoľníkov bola odoslaná vojenským transportom po 
železnici smerom k rumunským hraniciam.263

263 SVOBODA, Ludvík. Z Buzuluku do Prahy. Praha : Obzor, 1985. s. 27. SVOBODA, Gustáv. Československá divize 
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Po zániku Československa v marci 1939 v zahraničí vznikli centrá československého 
odboja najmä vo Francúzsku, Veľkej Británii, v  Spojených štátoch amerických, Poľsku 
a v Sovietskom zväze. Po rokovaniach s londýnskou československou vládou zabezpe-
čila sovietska vláda odsun veľkej časti československých dobrovoľníkov zo Sovietskeho 
zväzu. Koncom roka 1939 a na jar 1940 vyplávalo na Západ z prístavu Murmansk a Ode-
sa cez Teherán niekoľko transportov. Dva z nich sa dostali do Francúzska, kde sa stali sú-
časťou sformovanej 1. československej pešej divízie. Následne po kapitulácii Francúzska 
prešli do Veľkej Británie. Ostatné transporty sa dostali len na Stredný východ, kde tvo-
rili základ budúceho československého 11. pešieho práporu Východného. V ZSSR ostal 
podplukovník Ludvík Svoboda so skupinou 93 dôstojníkov, poddôstojníkov a vojakov. 
Boli vybraní ako základ pre prípadné vybudovanie československej zahraničnej vojen-
skej jednotky, ak Sovietsky zväz vstúpi do vojny.264

Po porážke Poľska sa mno-
hí Česi a  Slováci, ktorí nesúhlasili 
s domácim režimom, rozhodli pre 
emigráciu na Západ cez Maďar-
sko a Balkán. Vznikajúce odbojové 
organizácie organizovali ilegálny 
prechod hraníc do Maďarska, kde 
boli podchytení francúzskym kon-
zulátom v Budapešti, ktorý im vy-
stavoval pasy. Česi a Slováci, ktorí 
emigrovali do Juhoslávie už od 
septembra 1939 opúšťali Juhoslá-

viu transportmi do Francúzska, niektoré priamo zo Splitu do Marseilli a ostatné smerovali 
cez Istambul a Bejrút. Spolu cez Juhosláviu a Rumunsko prešlo do odboja 3 070 osôb čes-
kej a slovenskej národnosti.265

Dňa 12. septembra 1939 bola ustanovená Československá vojenská misia, ktorá sa 
krátko potom premiestnila do vojenského tábora v  juhofrancúzskom meste Agde, kde 
sa sústreďovali viacerí československí emigranti. Dňa 28. septembra 1939 tu vznikol  
1. československý náhradný prápor, následne bol sformovaný 1. československý peší prá-

ve Francii (1939 – 1940). Praha : Vojenský historický ústav, 2010, s.11-12. ISBN 978-80-7278-541-4.
264 SVOBODA, Gustáv. Československá divize ve Francii (1939 – 1940). Praha : Vojenský historický ústav, 2010, 

s. 9.10. ISBN 978-80-7278-541-4.
265 SEGEŠ, Vladimír a kol. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom, c. d., s. 240.

166 Plukovník Jan Kratochvíl a generál Rudolf Viest 9. mája 1940 
v Arrase pri preberaní bojovej zástavy 1. československej  

divízie vo Francúzsku
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por, 16. októbra 1. českosloven-
ský peší pluk a  o  mesiac neskôr 
k  15. novembru 1939 vznikol 2. 
československý peší pluk. Sú-
časne boli položené základy na 
sformovanie delostreleckých, že-
nijných, spojovacích, ako aj iných 
útvarov. Začiatkom roka 1940 sa 
zhromaždilo v tábore okolo 3 500 
osôb. Dňa 15. januára 1940 bola 
vytvorená 1. československá pe-
šia divízia, ktorej veliteľom sa stal divízny generál Rudolf Viest.266 Na konci mája 1940 bol 
početný stav divízie celkom 11 405. Divízia mala nasledujúcu organizačnú štruktúru:267

Veliteľstvo (4 oddelenia štábu, služby, pomocný úrad, trestný výbor),
Peší pluk 1 (veliteľská rota),

– peší prápor I
– peší prápor II,
– peší prápor III,

Peší pluk 2 (rovnaká organizácia ako peší pluk 1),
Peší pluk 3 (neúplný),
Zmiešaný priezvedný oddiel (SPO)

– jazdecká eskadróna,
– guľometná eskadróna,
– motocyklová eskadróna,
– pomocná eskadróna,

Delostrelecký pluk
– oddiel I (batéria 1, 2 a 3),
– oddiel II (rovnaká organizácia ako oddiel I),
– pomocná batéria,

divízna rota kanónov proti útočnej vozbe,
rota sprievodných zbraní, 
ženijný prápor,

266 SEGEŠ, Vladimír a kol. Slovensko – Vojenská kronika, c. d., s. 118.
267 SVOBODA, Gustáv. Československá divize ve Francii (1939 – 1940), c. d., s. 57-58, 65, 69, 73-74.

167 Československý peší prápor pred odchodom z tábora  
v Agami 11. mája 1941
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telegrafný prápor,
letecká skupina,

V  máji 1940 sa začalo nemecké ťaženie v  západnej Európe, ktoré spôsobilo rých-
le rozvrátenie spojeneckých síl. Táto skutočnosť akcelerovala aj prípravu českosloven-
ských jednotiek na nasadenie do bojovej činnosti. V júni 1940 bolo už československé 
pozemné vojsko do boja zasadané. Pretože československé jednotky nemali ukončený 
komplexný výcvik, nemohla byť zasadená do boja celá 1. československá pešia divízia. 
V rámci francúzskej armády sa zúčastnili bojov 1. a 2. peší pluk, ktoré tvorili českosloven-
skú divíznu pechotu, ktorej velil generál Jaroslav Čihák (Znamenáček).268

Podľa podpísanej dohody 
o  vzniku československých letec-
kých jednotiek vo Francúzsku boli 
československí letci uvoľnení z  Cu-
dzineckej légie a  boli odoslaní na 
letecké základne na severe Afriky. 
Početná skupina pilotov, ktorá zo-
stala vo Francúzsku, bola pridelená 
k rôznym posádkam na francúzskom 
území.269 V rámci francúzskeho letec-
tva sa bojov zúčastnilo viac ako 170 

československých letcov. Už vo februári 1940 sa sformovala jedna stíhacia peruť z česko-
slovenských príslušníkov.270 Po porážke Francúzska v júni 1940 z pôvodného počtu 1. čes-
koslovenskej pešej divízie271 len okolo 4 000 osôb a 500 civilných osôb odplávalo v rámci 
evakuácie do Anglicka.

268 SVOBODA, Gustáv. Československá divize ve Francii (1939 – 1940), c. d., s. 109, 11, 116-117.
269 ČEJKA, Eduard. Československý odboj na Západe. I. diel. Praha : Správa sociálneho riadenia FMO, 1992, s. 33. 

ISBN 80-84569-16-2.
270 ČEJKA, Eduard. Československý odboj na Západe. I. diel, c. d., s. 37.
271 Francúzski velitelia vysoko ocenili príslušníkov československých jednotiek a vojakov a obidva pluky 

navrhli na vyznamenanie Za neoceniteľné verné služby, ktoré preukázali Francúzsku v osudovom boji a v 
jeho nešťastí. 32 príslušníkom oboch plukov bolo udelené vyznamenanie Croix de Guerre. Za statočnosť 
a hrdinstvo v bojovej činnosti bolo navrhnutých 113 príslušníkov divíznej pechoty na udelenie Česko-
slovenského kríža 1939 a 108 príslušníkov na udelenie Československej vojnovej medaily. Za rozhodnosť 
a príkladné plnenie úloh si vyslúžil ocenenie aj Slovák, dôstojník nadporučík Ľudovít Sozanský, ktorý ako 
pobočník veliteľa 2. pešieho pluku riadil usporiadaný presun a ústup súčasti pluku, a tak zachránil stratám. 
ČEJKA, Eduard. Československý odboj na Západe. I. diel, c. d., s. 43.SEGEŠ, Vladimír a kol. Slovensko – Vojen-
ská kronika, c. d., s. 119.

168 Vojaci  jednotky 1. československej divízie vo Francúzsku
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4.1.2. ZAHRANIČNÉ VOJSKO VO VEĽKEJ BRItÁNII, NA StREDNOM VÝCHODE 
 A V SEVERNEJ AFRIKE (1939 – 1945)
Po porážke Francúzska sa 
politické a  vojenské ve-
denie československého 
zahraničného odboja pre-
miestnilo do Londýna, kde 
už v júli 1940 vzniklo štátne 
zriadenie Československej 
republiky v exile. Pozostáva-
lo z  úradu prezidenta, kto-
rým bol Dr. Edvard Beneš, 
z  československej dočasnej 
exilovej vlády a Štátnej rady 
československej. Dňa 21. júla 1940 britská vláda uznala dočasnú Československú exilo-
vú vládu.272

Na konci júla 1940 vstúpili československí vojaci, ktorí boli nútení opustiť Francúz-
sko a severnú časť Afriky na pôdu britského prístavu Liverpool. Následne sa sústreďo-
vali v poľnom tábore pri meste Cholmondeley, kde 12. septembra 1940 bola zriadená  
1. československá zmiešaná brigáda vo Veľkej Británii, ktorá mala 3 200 osôb.

Brigáda mala za úlohu strážiť pobrežie v grófstve Essex a dňa 1. septembra 1943 
bola pretransformovaná na Československú samostatnú obrnenú brigádu, ktorá mala  
4 046 mužov, z  toho 365 dôstojníkov. Následne bola brigáda presunutá na územie 
stredného Anglicka, kde v priestore pri Northamptone až do polovice roka 1944 vyko-
návala výcvik na novej bojovej technike. Išlo najmä o nové tanky typu Crusader Mk I-III, 
Cromwell a ťažký tank Churchill.273

Po invázii spojeneckých armád vNormandii Československá samostatná obrnená 
brigáda začiatkom októbra 1944 po vystriedaní britských a kanadských jednotiek za-
bezpečovala obliehanie prístavného mesta Dunkerque, ktoré trvalo až do skončenia 
vojny. V záverečnej etape vojny bola vyčlenená jednotka v počte 140 osôb, z ktorých bol 
vytvorený kombinovaný oddiel v zostave – protilietadlová batéria a jednotky motorizo-
vanej pechoty. Oddiel sa koncom apríla začlenil k americkej armáde a v priestore hraníc 

272 SEGEŠ, Vladimír a kol. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom, c. d., s. 244.
273 SEGEŠ, Vladimír a kol. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom, c. d., s. 242.

169 Prehliadka  1. československej samostatnej  
brigády vo Veľkej Británii
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pri Chebe vstúpil na územie 
Československa.274

Po kapitulácii Francúzska 
sa vo Veľkej Británii zhromaž-
dila väčšina českosloven-
ských letcov a  v  polovici au-
gusta ich bolo celkove 932, 
čiže viac ako 90 % pôvodné-
ho stavu československého 
letectva vo Francúzsku. Dňa 
12. júla 1940 bol zriadený In-
špektorát československého 
letectva, orgán, ktorý sa mal 
starať o vnútorné otázky čes-
koslovenského letectva vo 
Veľkej Británii.275

Dňa 12. júla 1940 bola na 
leteckej stanici v Duxforde pri 
Cambridge sformovaná 310. 
československá stíhacia pe-
ruť, prvá československá le-
tecká jednotka na území Veľ-
kej Británie, ktorej veliteľom 
sa stal Čech major Alexander 
Hess.276 Toho istého dňa bola 
vytvorená v Conforde pri Wol-

verrhamptone Československá výcviková a náhradná jednotka. V Cosforde bola sformo-
vaná aj prvá československá bombardovacia jednotka – 311. československá bombar-
dovacia peruť. Následne 30. júla bola premiestnená na leteckú základňu v Honingtone 
a jej veliteľom sa stal Čech podplukovník Karel Toman-Mareš.277 Dňa 5. septembra 1940 

274 SEGEŠ, Vladimír a kol. Slovensko – Vojenská kronika, c. d., s. 122.
275 Tamže, s. 120-121.
276 HURT, Zdeněk. Češi a Slováci za druhé světové války, c. d., s. 10.
277 Oficiálne bola vytvorená až 2. augusta 1940. HURT, Zdeněk. Češi a Slováci za druhé světové války, c. d., s.20-

21.

170 Tankisti československej obrnenej brigády v bojovej  
akcii pri Dunkerque

171 Činnosť pozemného personálu v leteckej bitke o Veľkú Britániu



159

4. ČESKOSLOVENSKÉ ZAHRANIČNÉ A DOMÁCE VOJSKO  
A ZDROJE JEHO VOJENSKEJ SYMBOLIKY V ROKOCH 1939 – 1945

v Duxforde bola vytvorená 312. československá stíhacia peruť, ktorej veliteľom sa stal 
Slovák major Ján Ambruš.278

Sformovaním 310. a 312. stíhacej perute a 311. bombardovacej perute v lete roku 
1940, sa tak vytvorila organizačná štruktúra československého letectva vo Veľkej Britá-
nie. V takomto zložení sa zúčastnili vzdušných bojov o Anglicko v  lete 1940. Vzdušná 
bitka o Anglicko, v ktorej utrpela luftwaffe ťažké straty, bola zároveň najvýznamnejšou 
bojovou akciou československých letcov v druhej svetovej vojne.279

Dňa 25. októbra 1940 uzatvorila britská a  československá exilová vláda Dohodu 
o právnom a organizačnom základe československých ozbrojených síl vo Veľkej Britá-
nii. Podľa tejto zmluvy okrem iného, československí letci, ktorí nemohli byť zaradení do 
československých jednotiek, tvorili zálohu a boli dočasne zaradení k britským leteckým 
útvarom, čo im umožňovalo udržať si primeranú úroveň bojovej pohotovosti. Napro-
ti tomu sa však prejavoval nedostatok československého pozemného personálu, takže 
kčeskoslovenskému letectvu boli prideľovaní aj britskí vojaci.

Československé stíhacie 
perute bojujúce v  rámci Roy-
al Air Force po skončení bitky 
o Veľkú Britániu okrem pravi-
delných bojových letov plnili 
úlohy výcviku na svojich letec-
kých základniach. 310. česko-
slovenská stíhacia peruť zosta-
la až do polovice roku 1941 na 
leteckej základni v  Duxforde 
a okrem bojových letov inten-
zívne cvičila nočné lietanie. Už 
na jar 1941 bola zaradená do 
nočných bojov nad Coventry, 
Birminghamom, Londýnom 
a ďalšími britskými mestami.280 Do bojov zasiahli aj ďalší československí letci, pôsobiaci 
v britských perutiach. Patrila k ním aj britská 68. nočná stíhacia peruť.

278 HURT, Zdeněk. Češi a Slováci za druhé světové války, c. d., s. 42.
279 HURT, Zdeněk. Češi a Slováci za druhé světové války, c. d., s. 20-21.
280 SEGEŠ, Vladimír a kol. Slovensko – Vojenská kronika, c. d., s. 120.

172 Príslušníci 311. československej bombardovacej perute pred 
bojovým letom
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Po vzniku 313. českoslo-
venskej stíhacej perute, ktorá 
bola vytvorená 10. mája 1941 
na letisku Catterick s  310. 
a 312. peruťou 3. mája 1942, 
čiže o  rok neskôr, v  Exeteri 
vytvorili vlastné českoslo-
venské stíhacie krídlo (Cze-
choslovak Figter Wing). Jeho 
prvým veliteľom sa stal Čech 
štábny kapitán Alois Vašátko.

Československé stíhacie 
perute v  rokoch 1943 – 1944 
pokračovali v bojovej činnosti 
a na jar 1945 už plnili letecké 
úlohy v  Belgicku a  Holand-
sku. Zúčastnili sa na veľkom 
leteckom nálete nad územím 
Nemecka, keď 14. marca 1945 
zabezpečovali letecký sprie-
vod a  ochranu 900 lietadlám 
s  výsadkovými jednotkami 
v  priestore Porýnia. Aj 311. 
československá bombardova-
cia peruť plnila bojové letecké 
úlohy až do konca vojny.

Na Strednom východe bola začiatkom júla 1940 v Palestíne vytvorená českosloven-
ská vojenská skupina tvoriaca jadro pre sformovanie 4. československého pešieho plu-
ku. Pluk sa koncom októbra rozčlenil na Československé výcvikové stredisko a 11. česko-
slovenský peší prápor – Východný. Po kapitulácii Francúzska do týchto jednotiek vstu-
povali Česi a Slováci, ktorí prišli z rôznych miest Európy a Stredného východu. Súčasťou 
jednotky boli československí Židia žijúci v Palestíne, ako aj časť niekdajších príslušníkov 
Československého legionu v Poľsku, ktorí boli zadržaní a po internovaní zo sovietskych 
zajateckých táborov prepustení. 11. peší prápor – Východný postupne, ako bol dopl-

173 Spitfire 312. československej stíhacej perute

174 Vojaci československého pešieho práporu 11 VÝCHODNÝ na 
sýrsko- libanonských hraniciach (1941)



161

4. ČESKOSLOVENSKÉ ZAHRANIČNÉ A DOMÁCE VOJSKO  
A ZDROJE JEHO VOJENSKEJ SYMBOLIKY V ROKOCH 1939 – 1945

ňovaný, plnil úlohy výcviku, 
v  júli v  Západnej púšti za-
bezpečoval strážnu službu 
a  ochranu poľných letísk.281 
Prápor sa zúčastnil obrany 
prístavného mesta Tobrúk, 
ktorá trvala do 10. decembra 
1941. V  severnej Afrike zo-
trval až do apríla 1942 a  po 
presune do Palestíny bol 11. 
peší prápor – Východný re-
organizovaný na 200. ľahký 
protilietadlový pluk, ktorého 
veliteľom sa stal plukovník Karel Klapálek. Po presune do Veľkej Británie bol pluk 26. au-
gusta rozpustený a jeho vojaci boli začlenení do Československej samostatnej obrnenej 
brigády vo Veľkej Británii.

4.1.3. ZAHRANIČNÉ VOJSKO V ZSSR (1939 – 1945)
Po napadnutí ZSSR sa podarilo Československej exilovej vláde v Londýne dosiahnuť vý-
razný diplomatický úspech, 
keď ju Sovietsky zväz uznal 
dejure i  de facto, čím sa vy- 
tvorili priaznivé podmienky 
na vytvorenie českosloven-
skej vojenskej jednotky na 
jeho území. Dňa 18. júla 1941 
bola podpísaná zmluva me-
dzi Československou repub-
likou a ZSSR, kde sa uvádza-
lo, že na jeho území sa môžu 
z československých občanov 
vytvárať vojenské jednotky 
a  velenie jednotkám bude 

281 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, V. zväzok 1939 – 1945, c. d., s. 115-116.

175 Protilietadlový kanón Bofors  200. československého ľahkého 
protilietadlového pluku  počas priamej paľby na pozemný cieľ

176 Veliteľ 1. československého práporu víta ministra  
národnej obrany generála Sergeja Ingra spolu s predstaviteľom 

Červenej armády
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menované československou vládou po súhlase sovietskeho vedenia. Zmluva zakot-
vovala, že československé jednotky budú v bojovom nasadení podliehať sovietskemu 
veleniu.282

Podmienky výstavby československých jednotiek boli neskôr konkretizované vo-
jenskou dohodou, ktorá bola podpísaná 27. septembra 1941. Československá vojen-
ská misia v Moskve vedená plukovníkom gšt.283 Heliodorom Píkom 284 už od júla 1941 

pracovala na prípravách na 
vytvorenie československej 
vojenskej jednotky v ZSSR.285

Základ vojenskej jed-
notky vytvorenej na území 
ZSSR predstavovala skupina 
československých vojakov 
na čele s  podplukovníkom 
Ludvíkom Svobodom. Dňa 5. 
februára 1942 sa začalo v Bu-
zuluku formovať jadro prvej 
československej vojenskej 
jednotky. Do jednotky moh-
li vstupovať nielen občania 
Československa nachádzajú-

ci sa vtedy na území ZSSR, ale aj krajania so sovietskym občianstvom. Na vyslobodení 
väčšiny československých občanov väznených do tejto doby v gulagoch mal význam-
ný osobný podiel plk. H. Píka. Od 15. júla 1942 začala československá jednotka v Bu-
zuluku používať názov 1. československý samostatný poľný prápor v ZSSR. V polovici 
novembra bola československá jednotka vybavená výstrojom britského pôvodu a so-

282 SEGEŠ, Vladimír a kol. Slovensko – Vojenská kronika, c. d., s. 122.
283 Skratka gšt. sa písala za skratkou vojenskej hodnosti, napríklad: plk. gšt.(generálneho štábu). Išlo o vo-

jenský titul, ktorý bol získaný absolvovaním Vysokej vojennej školy generálneho štábu. Predstavoval 
dôstojníka s personálnym predurčením na vyššiu pozíciu na vyšších veliteľstvách alebo ekvivalentné 
veliteľské pozície vo vojskách. V prípade menovania do prvej generálskej hodnosti sa už uvedená skratka 
neuvádzala.

284 Plukovník gšt. Heliodor Píka – sa po uzavretí sovietsko-československej vojenskej dohody stal splnomoc-
neným predstaviteľom Československa v ZSSR vo funkcii náčelníka vojenskej misie vlády ČSR pri vláde 
ZSSR. Vojenské osobnosti československého odboje 1939 –1945. Kol. aut. VHÚ Praha a VHÚ Bratislava. Praha 
: Ministerstvo obrany České republiky – Agentura vojenských informací a služeb, 2005, s. 228. ISBN 80-
7278-233-9.

285 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, c. d., s. 112.

177 Plukovník  Heliodor  Píka  (v strede)  v  Buzuluku odovzdal  
bojovú zástavu 1. československej samostatnej jednotke v ZSSR  

(prvý zľava plk. L. Svoboda)
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vietskou výzbrojou.286Začiatkom decembra 1942 mal prápor nasledujúcu organizačnú 
štruktúru:287

– veliteľ a štáb práporu,
– 1., 2. a 3. pešia rota,
– guľometná rota,
– protitanková rota,
– mínometná rota,
– čata prieskumníkov-automatčíkov,
– pomocná rota.
Dňa 27. januára 1943 ná-

čelník Československej vo-
jenskej misie v  Moskve plk. 
H. Píka odovzdal 1. poľnému 
práporu bojovú zástavu288 
a  30. januára sa začal pod 
velením podplukovníka Lud-
víka Svobodu presúvať na 
front.

Po bojoch v  priestore 
Sokolova bol 1. českoslo-
venský poľný samostatný 
prápor v  ZSSR stiahnutý 
z frontu a premiestnený do prifrontového pásma na doplnenie. Prvé bojové vystúpe-
nie československých vojakov bolo ocenené vo forme najvyšších sovietskych radov 
a medailí.289 Po odchode 1. československého pešieho práporu na front bol v Buzulu-
ku zriadený 1. československý záložný pluk, keďže koncom roka 1942 sovietske orgá-
ny povolili prepustenie československých štátnych príslušníkov z  táborov gulagov.290  

286 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, c. d., s. 112-113.
287 RICHTER, Karel. Československý odboj na východě. Praha : Správa sociálního řízení FMO, 1992, s. 46. ISBN80-

85469-26-X.
288 VALIŠ, Zdeněk. Sokolovo. In Historie a vojenství, 2013, roč. 62, č. 1, s. 47. ISSN 0018-2583.
289 Za účasť v boji proti nepriateľovi v priestore Sokolova boli vyznamenaní: npor. Otakar Jaroš, veliteľ roty 

(veliteľ obrany Sokolova) povýšený in memoriam do hodnosti kapitána a vyznamenaný Zlatou hviezdou 
Hrdinu Sovietskeho zväzu; 87 príslušníkov práporu bolo vyznamenaných najvyššími sovietskymi radmi 
a medailami. Veliteľ práporu plukovník L. Svoboda bol vyznamenaný Leninovým radom. SEGEŠ, Vladimír a 
kol. Slovensko – Vojenská kronika, c. d., s. 122.

290 SVOBODA, Ludvík. Z Buzuluku do Prahy. Praha : Obzor, 1980, s. 85-86. VALIŠ, Zdeněk. Účast Čechoslováků 

178 Odchod československého poľného práporu na front



164

4. ČESKOSLOVENSKÉ ZAHRANIČNÉ A DOMÁCE VOJSKO  
A ZDROJE JEHO VOJENSKEJ SYMBOLIKY V ROKOCH 1939 – 1945

Plk. H. Píka predpokladal, že 
len tak bude možné vytvoriť 
peší pluk, ktorý by mohol mať 
3 500 mužov.

Prvý československý výcvi-
kový prápor mal zaistiť vyko-
návanie základného vojenské-
ho, technického a  taktického 
výcviku všetkých odvedených 
a prezentovaných osôb. Avšak 
výcvik bol opäť komplikovaný 
pre nedostatok výcvikového 
materiálu. Dňa 30. mája 1943 

bol plukovník Jan Kratochvíl ustanovený za veliteľa Československých vojenských jedno-
tiek v ZSSR a plk. Ludvík Svoboda sa stal veliteľom československej samostatnej brigády 
v ZSSR.291 Výnosom Ministerstva národnej obrany v Londýne 18. mája 1943 bolo nariadené 
zlúčenie 1. československého samostatného poľného práporu v ZSSR a 1. československé-
ho záložného pluku v ZSSR a vytvorenie Československej vojenskej jednotky v ZSSR. Vytvo-
rená samostatná jednotka mala nasledovnú dočasnú organizačnú štruktúru:

– 1 pešia brigáda,
– 1 náhradný prápor.
Dňa 12. júla 1943 bola Československá vojenská jednotka premenovaná na 1. česko-

slovenskú pešiu brigádu v ZSSR. Veliteľom brigády sa stal plk. L. Svoboda.292 Začiatkom 
augusta 1943 dostala brigáda do výzbroje tanky a Zmiešaný priezvedný oddiel (SPO)293 
bol premenovaný na tankový prápor.

Dňa 16. septembra 1943 pred bojovou zástavou 1. československej samostatnej bri-
gády v ZSSR v Novochopersku vykonali jej príslušníci slávnostnú vojenskú prísahu. Pred 
odchodom na front 294 mala nasledujúcu organizačnú štruktúru:295

při osvobozování Kyjeva v listopadu 1943. In Historie a vojenství, 2013, roč. 62, s. 46. ISSN 0018-2583.
291 VALIŠ, Zdeněk. Účast Čechoslováků při osvobozování Kyjeva v listopadu 1943, c. d., s. 50.
292 VALIŠ, Zdeněk. Účast Čechoslováků při osvobozování Kyjeva v listopadu 1943, c. d., s. 53.
293 SPO – bola to skratka českého názvu Smíšený přezvědný oddíl, ktorá sa používala pri organizačnej štruk-

túre a pri tzv. taktickej reči, i keď slovenský preklad je Zmiešaný priezvedný oddiel.
294 Brigáda mala spolu 3 269 osôb z toho bolo 82 žien; národnostné zloženie – Česi, Slováci, Židia, Rusi, Maďa-

ri, Poliaci a ďalšie národnosti. CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, V. zväzok 1939 – 1945, c. 
d., s. 114.

295 RICHTER, Karel. Československý odboj na východě, c. d., s. 53.

179 Dekorovanie bojovej zástavy 1. československej  
samostatnej tankovej  brigády
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veliteľstvo s štáb brigády
– 1. peší prápor,
– 2. peší prápor,
– tankový prápor,

veliteľstvo delostrelectva
– delostrelecký oddiel,
– protitankový delostrelecký oddiel,
– rota veľkorážnych guľometov PL (6 velkorážnych guľometov 127 mm),
– protilietadlová batéria (4. kan. 37 mm PL),

spojovacia rota,
ženijná rota,
štábna rota,
pomocná rota,
zdravotná rota,
autorota.

Dňa 30. septembra 1943 sa začala 1. československá samostatná brigáda v  ZSSR 
z Novochoperska presúvať po železnici na front. Bola podriadená veliteľovi 38. armády 
ako záloha pripravená na protiútok s hlavnou úlohou zabrániť nepriateľovi prepraviť sa 
cez rieku Dneper pri Svarove.

Za bojové vystúpenie pri 
Kyjeve bola brigáda citova-
ná 6. novembra 1943 v  den-
nom rozkaze vrchného veli-
teľa Červenej armády ZSSR 
a  uznaná za zásluhy o  doby-
tie mesta Kyjev, vyznamena-
ná radom Suvorova II. triedy 
a  139 vojakov a  dôstojníkov 
bolo vyznamenaných soviet-
skymi radmi a  medailami. 
Dňa 8. novembra 1943 prezi-
dent Československej repub-
liky udelil 1. československej 
samostatnej brigáde v  ZSSR 

180 Po bojoch o Kyjev 18. októbra 1943  bola ppor. Richardovi 
Tesaříkovi a ppor. Antonínovi Sochorovi udelená zlatá hviezda Hrdinu 

Sovietskeho zväzu a ďalším 139 príslušníkom brigády boli udelené 
vysoké sovietske vyznamenania
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československú medailu Za 
chrabrosť.296

Od 7. novembra do konca 
roka 1943 sa brigáda zúčast-
nila obranných bojov v pries-
tore Vasilkovo, Černachov, 
Kodaki, Fastova, Židovcy, 
Paribsy a  Grabovka a  od 30. 
decembra 1943 do 1. janu-
ára 1944 sa zúčastnila bojov 
o  Rudu, prechod cez rieku 
Ross a Bielu Cerkev. Za úspeš-
nú bojovú činnosť bola brigá-

da citovaná v rozkaze vrchného veliteľa Červenej armády a bol jej udelený rad Bohdana 
Chmelnického I. triedy. Dňa 20. decembra 1943 bol Ludvík Svoboda prezidentom Edvar-
dom Benešom menovaný do hodnosti brigádneho generála a vyznamenaný Českoslo-
venským vojnovým krížom 1939.

V januári 1944 sa brigáda zúčastnila bojov v priestore Osična, Chutor Adamovskij, 
Buzovka, Antonovka. Začiatkom marca 1944 bola brigáda presunutá do rovenskej ob-
lasti k Volyni, ktorá bola od februára oslobodená Červenou armádou, a tu bola doplnená 
volyňskými Čechmi na vojnové počty. V priebehu týždňa sa zvýšil jej početný stav z 2 
905 osôb na 6 817 osôb.297

Dňa 10. apríla 1944 bolo vydané vrchným velením Červenej armády memorandum, 
ktorým sa vytvárali právne predpoklady pre ďalšiu výstavbu československých jedno-
tiek v ZSSR. V súlade s týmto dokumentom sa malo k 5. máju 1944 vytvárať veliteľstvo 
zboru v Rovne. V tomto období súbežne prebiehalo formovanie niektorých jednotiek, 
ktoré sa mali stať súčasťou organizačnej štruktúry zboru. Dňa 1. apríla 1944 schválila 
zmiešaná československo-sovietska komisia reorganizáciu 1. brigády a zvýšenie jej poč-
tov na 5 329 osôb. Medzitým sa zvýšil počet slovenských vojakov, ktorí v októbri 1943 
pri Melitopole298prebehli na stranu Červenej armády. Slovenskí vojaci tvorili základ 2. 

296 Za bojové zásluhy bolo 139 vojakov a dôstojníkov vyznamenaných sovietskymi radmi a vyznamenaniami: 
poručík Anton Sochor, poručík Josef Buršík a podporučík Richard Tesařík bola im udelená Zlatá hviezda 
Hrdina Sovietskeho zväzu. Prezident republiky E. Beneš vyznamenal 335 vojakov a dôstojníkov Českoslo-
venským vojnovým krížom 1939. SEGEŠ, Vladimír a kol. Slovensko – Vojenská kronika, c. d., s. 122.

297 Tamže, s. 122-123.
298 Vojaci 1. pešej divízie vojnového slovenského štátu dňa 30. októbra 1943 v počte cca 2 000 mužov pre-

181 Na jar 1944 jednotka 1. československej samostatnej  
brigády  s bojovou zástavou na presune
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československej paradesant-
nej brigády vytvorenej v Jef-
romove 19. januára 1944. Jej 
veliteľom sa stal podplukov-
ník Vladimír Přikryl299 a  jeho 
zástupcom Slovák, podplu-
kovník Viliam Lichner. Dňa  
15. apríla 1944 bola brigáde 
odovzdaná bojová zástava 
a  príslušníci zložili slávnost-
nú vojenskú prísahu. Bri-
gáda bola budovaná podľa 
organizácie sovietskych vý-
sadkových jednotiek. Mala 
nasledujúcu organizačnú 
štruktúru:300

– veliteľstvo brigády, štáb 
brigády a  štábne jednotky – 
štábna rota, spojovacia rota, 
ženijná rota, autorota,

– dva výsadkové prápory 
(1. a  2. výsadkový prápor ) – 
každý prápor mal tri roty, rotu 
ťažkých guľometov, protitan-
kovú rotu, mínometnú rotu 
a veliteľskú rotu,

– protitankový oddiel – tri batérie 45 mm kanónov a rotu protitankových pušiek,
– protilietadlový oddiel – jednu batériu 37 mm protilietadlových kanónov a dve roty 

veľkokalibrových protilietadlových guľometov,
– zmiešaný priezvedný oddiel (SPO).

behli pri Melitopole na stranu Červenej armády. Zajatí Slováci vytvorili Pluk slovenských dobrovoľníkov, 
ktorý sa stal jadrom 2. československej samostatnej paradesantnej brigády 1. československého armádne-
ho zboru v ZSSR. SEGEŠ, Vladimír a kol. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom, c. d., s. 249.

299 Podplukovník Vladimír Přikryl bol za boje o Bielu Cerkev vyznamenaný sovietskym Radom Suvorova.
300 RICHTER, Karel. Československý odboj na východě, c. d., s. 81.

182 Bojová zástava 2. československej samostatnej paradesantnej 
brigády v ZSSR

183 Výcvik jednotky 2. československej samostatnej  
paradesantnej brigády v ZSSR
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Po vypuknutí Slovenského národného povstania 29. augusta 1944 príslušníci brigády 
požiadali vrchné velenie Červenej armády o zasadenie na pomoc povstaniu. O niekoľko 
dní neskôr, v druhej polovici septembra 1944 sa brigáda postupne zapojila do bojov proti 
nacistom, a to v súčinnosti s jednotkami 1. československej armády na Slovensku a s par-
tizánskymi skupinami. V  situácii, keď koncom októbra 1944 nastal zvrat v  ozbrojenom 
odpore na povstaleckom území, nastal aj úplný rozpad vojenských jednotiek a 2. česko-
slovenská paradesantná brigáda organizovane ustúpila do hôr spoločne s partizánskymi 
skupinami a s Hlavným partizánskym štábom. Ozbrojený protifašistický odboj od novem-
bra 1944 na povstaleckom území pokračoval partizánskou vojnou, ktorej sa priamo zú-
častnila aj 2. československá paradesantná brigáda.301 Rozkazom velenia 1. ukrajinského 
frontu bola paradesantná brigáda premenovaná na 2. československú partizánsku brigá-
du a bola podriadená Hlavnému štábu partizánskeho hnutia v Československu.302

Formujúce sa českoslo-
venské jednotky na území 
ZSSR, ktoré v  tomto období 
súbežne vznikali, sa stávali 
súčasťou organizačnej štruk-
túry zboru. Mimo rámec zbo-
ru, aj keď sa neskôr stala jeho 
súčasťou, formovala sa v  Iva-
nove československá letecká 
jednotka v ZSSR. Jadrom tej-
to leteckej jednotky sa stali 
československí letci, ktorí 
prišli z Veľkej Británie. V  máji 

1944 na letisku v Kubinke pri Moskve vznikla 128. československá samostatná stíhacia 
letecká peruť, ktorá bola zložená z dvoch letiek. Dňa 15. mája 1944 bola stíhacia peruť 
reorganizovaná na 1. československý samostatný stíhací letecký pluk v  ZSSR. Pluk sa 
skladal z dvoch perutí a každá peruť mala 2 letky, pričom po vyškolení a príprave ďalších 
pilotov sa postupne počítalo aj s 3. letkou.303

Dňa 17. septembra 1944 1. československý samostatný stíhací letecký pluk v ZSSR 

301 SEGEŠ, Vladimír a kol. Slovensko – Vojenská kronika, c. d., s. 133.
302 RICHTER, Karel. Československý odboj na východě, c. d., s. 102.
303 RICHTER, Karel. Československý odboj na východě, c. d., s. 82-83.

184 Stíhacie lietadlo 1. československého stíhacieho  
leteckého pluku v ZSSR
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preletel zo Sovietskeho zvä-
zu na povstalecké Slovensko 
na letisko Zolná pri Zvolene. 
Z tohto letiska, v tyle nepria-
teľských vojsk podporoval zo 
vzduchu bojovú činnosť po-
vstaleckej armády. Po prelete 
na územie Sovietskeho zväzu 
1. československý samostat-
ný stíhací letecký pluk sa stal 
jadrom formujúcej sa 1. čes-
koslovenskej zmiešanej letec-
kej divízie v ZSSR.

Dňa 5. mája 1944 rozkazom Generálneho štábu Červenej armády bol vytvorený 1. 
československý armádny zbor v ZSSR.304 Veliteľom sa stal brigádny generál Jan Kratoch-
víl. Okrem už existujúcej 1. československej brigády, ktorej velil brigádny generál L. Svo-
boda a 2. československej paradesantnej brigády, ktorej veliteľom bol pplk. V. Přikryl, 
vznikla v rámci zboru v mesiacoch máj – jún 1944 ešte 3. československá samostatná 
brigáda na čele s veliteľom pplk. Karlom Střelkom a 1. československý tankový pluk. Ten-
to bol do konca júla 1944 pretvorený na 1. československú tankovú brigádu, veliteľom 
bol štábny kapitán Vladimír Janko. Brigáda mala nasledovnú organizačnú štruktúru:305

– veliteľstvo a štáb s veliteľskou rotou,
– 1., 2. a 3. tankový prápor (každý prápor mal dve tankové roty),
– prápor samopalníkov,
– pomocné a zabezpečovacie jednotky.
1. československý armádny zbor v ZSSR v podriadenosti 38. armády sa zúčastnil na 

Karpatsko-duklianskej operácii, ktorej úlohou bolo prejsť cez karpatské priesmyky na 
Slovensko a  poskytnúť pomoc povstaleckým silám v  Slovenskom národnom povsta-
niu.306 Veliteľstvo a štáb zboru koordinovali organizáciu a bojovú činnosť vlastných jed-
notiek, budovaných v ZSSR. V spolupráci s velením Červenej armády riadili bojové akcie 

304 Dňom 5. mája 1944 bola zrušená pôsobnosť veliteľstva československých jednotiek a začala pôsobnosť 
veliteľstva 1. československého armádneho zboru v ZSSR. RICHTER, Karel. Československý odboj na výcho-
dě, c. d., s. 82-83.

305 SEGEŠ, Vladimír a kol. Slovensko – Vojenská kronika, c. d., s. 249-250.
306 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, V. zväzok 1939 – 1945, c. d., s. 229.

185 Veliteľ 1. československej samostatnej brigády gen. Ludvik 
Svoboda podáva hlásenie veliteľovi 1. československého armádneho 

zboru gen. Janovi Kratochvílovi



170

4. ČESKOSLOVENSKÉ ZAHRANIČNÉ A DOMÁCE VOJSKO  
A ZDROJE JEHO VOJENSKEJ SYMBOLIKY V ROKOCH 1939 – 1945

1. československého armád-
neho zboru v ZSSR od bojov 
na Dukle až do oslobodenia 
Československa.

Rozhodnutím českoslo-
venskej vlády bol 1. českoslo-
venský armádny zbor v ZSSR 
15. mája 1945 reorganizova-
ný na 1. armádu podľa vojno-
vých počtov. Pretože zbor bol 
najpočetnejšou, najmohut-
nejšou a  najvýraznejšou oz-
brojenou zložkou českoslo-

venského odboja, v prvom povojnovom období tvorili jeho príslušníci dôležitú súčasť 
novej československej armády.307 

4.1.4. PRVÁ ČESKOSLOVENSKÁ ARMÁDA NA SLOVENSKU (1944 – 1945)
V  ťažkých a  zložitých bojových podmienkach počas Slovenského národného povsta-
nia sa formovali veliteľstvá, bojové jednotky a útvary povstaleckej 1. československej 
armády na Slovensku. Konštituovala sa v prvých dňoch povstania, oficiálne vznikla 31. 
augusta1944. Počty jej príslušníkov sa postupne menili. Na začiatku mala povstalecká 
armáda k dispozícii približne 18 000 vojakov. Po mobilizácii 5. septembra1944 mala už 
47 000 a neskôr 60 000 vojakov. Vo zväzku armády bojovalo aj 18 000 partizánov z viac 
než 30 krajín. V prvých dňoch povstania mala povstalecká armáda k dispozícii 16 peších 
práporov a 8 samostatných rôt. Kreovala sa z príslušníkov slovenskej armády, dobrovoľ-
níkov, ale aj tých, ktorí nastúpili na základe vyhlásenej mobilizácie.308

Už v  marci 1944 prezident E. Beneš poveril vedením príprav ozbrojeného vystú-
penia na Slovensku podplukovníka Jána Goliana, ktorý vykonával funkciu náčelníka 
štábu Veliteľstva pozemného vojska slovenskej armády v Banskej Bystrici. Dňa 21. au-
gusta 1944 bolo na základe nariadenia plukovníka gšt. J. Goliana vytvorené Veliteľstvo 

307 1. československý armádny zbor v ZSSR v roku 1945 oslobodil okolo 500 slovenských, moravských 
a poľských obcí, pričom vojská prekonali bojom vzdialenosť cca 400 km a prelomili 14 nepriateľských 
obranných postavení. Za tieto bojové úspechy sa 1. československému armádnemu zboru v ZSSR a jeho 
príslušníkom dostalo najvyšších pôct a vyznamenaní. VALIŠ, Zdeněk. Sokolovo. In Historie a vojenství, 
2013, roč. 17, č. 1, s. 130. ISSN 0018-2583.

308 SEGEŠ, Vladimír a kol. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom, c. d., s. 254-255. 

186 Vojaci 1. československého armádneho zboru v ZSSR počas 
presunu v lese pred Duklianskym priesmykom
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československej armády na 
Slovensku. Jeho vnútorná 
štruktúra bola prevzatá z bý-
valého Veliteľstva pozemné-
ho vojska a  pretrvala do 10. 
októbra 1944, keď bola vy-
konaná nová reorganizácia 1. 
československej armády na 
Slovensku.309 Pár dní predtým 
6. októbra 1944 bol preziden-
tom republiky E. Benešom za 
veliteľa 1. československej ar-
mády na Slovensku vymeno-
vaný divízny generál Rudolf 
Viest310 a  brigádny generál 
J. Golian sa stal jeho zástup-
com.311

Obrana povstaleckého 
územia bola rozdelená na dve 
obranné oblasti pri zohľadne-
ní teritoriálneho princípu už 
dňa 31. augusta 1944. Veliteľ-
stvo 1. československej armá-
dy na Slovensku vytvorilo dve 
veliteľstvá oblastí.312 Tieto mali 
nasledovné členenie:

– Veliteľstvo obrannej ob-
lasti 1, stanovište v  Selciach 

309 Dôstojníci a štáby povstaleckej armády. Organizačná štruktúra 1. československej armády na Slovensku, c. d., s. 7.
310 VÚA-VHA Praha, Sborník důvěrných výnosů a nařízení Ministerstva národní obrany, roč. 1944, ze dne 13. 

září 1944, číslo 18. č. 2. Viest Rudolf, div. gen. – ustanovení velitelem 1. armády, rok 1944. 
311 ŠTAIGL, Jan a kol. Generáli – slovenská vojenská generalita 1918 – 2009. Bratislava : Magnet Press Slovakia, 

2009, s. 56-57, 206. ISBN 978-80-89169-17-7.
312 Veliteľstvám oblastí podliehali všetky vojenské jednotky, ústavy, partizánske a parašutistické oddiely, 

ktoré sa nachádzali v priestore oblasti. Nepodliehali im letecké útvary, pretože podliehali priamo pod 
Veliteľstvo armády. V rámci obidvoch oblastí bojovali aj samostatné pešie a delostrelecké pluky. Dôstojníci 
a štáby povstaleckej armády. Organizačná štruktúra 1. československej armády na Slovensku, c. d., s. 20.

188 Generál Ján Golian (v strede), veliteľ 1. československej armády 
na Slovensku v úzkej skupine svojich spolupracovníkov v čase SNP 

(prvý zľava major I. I. Skripko, styčný dôstojník Červenej armády) 

187 Jednotky 1. československého armádneho zboru v ZSSR 
prechádzajú cez Dukliansky priesmyk (október 1944)
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pri Banskej Bystrici. Priestor obrannej oblasti 1 predstavoval 2/3 povstaleckého územia 
a bol rozdelený na tri podoblasti:

1. údolie Nitry,
2. údolie Turca,
3. operačný priestor Brezno-Banská Bystrica-Zvolen;
– Veliteľstvo oblasti 2, bolo zostavené z dôstojníkov Veliteľstva 2. divíznej oblasti, 

ktoré bolo premiestnené z Prešova do Liptovského Sv. Mikuláša a z Veliteľstva technic-
kého zboru. Veliteľstvo oblasti bolo dislokované v Liptovskom Sv. Mikuláši a neskôr, 5. 
septembra bolo premiestnené do Liptovskej Osady.
Veliteľstvo malo v podriadenosti nasledujúce jednotky:313

– 4. peší pluk v Liptovskom Sv. Mikuláši a Dolnom Kubíne,
– 5. peší pluk v Levoči a Poprade,
– 6. peší pluk v Dolnom Kubíne,
– 2. delostrelecký pluk v Ružomberku,
– Stredisko výcviku remont v Liptovskom Sv. Mikuláši.
Na základe rozkazu veliteľa 1. československej armády na Slovensku od 10. septem-

bra 1944 bola vykonávaná jej reorganizácie. Mala nasledovnú štruktúru:314

Veliteľstvo armády, ktoré malo v podriadenosti:
– I. taktickú skupinu – KRIVÁŇ,
– II. taktickú skupinu – FATRA,
– III. taktickú skupinu – GERLACH,
– IV. taktickú skupinu – MURÁŇ,
– V. taktickú skupinu – ĎUMBIER,
– VI. taktickú skupinu – ZOBOR,
– Leteckú skupinu.
Každá taktická skupina mala vymedzené teritórium pôsobnosti. Do 13. septem-

bra1944 tvorila jej súčasť aj samostatná oravská vojenská skupina, od 17. septem-
bra1944 sa k  nej pridal aj 1. československý samostatný stíhací letecký pluk a  od 26. 
septembra1944 a 2. československá paradesantná brigáda v ZSSR.

313 Boli to len zvyšky prečíslených plukov, išlo o náhradné prápory a náhradný delostrelecký oddiel. Predsta-
vovali malé jednotky, prevažne zložené zo záložníkov. Dôstojníci a štáby povstaleckej armády. Organizačná 
štruktúra 1. československej armády na Slovensku, c. d., s. 25.

314 Veliteľstvo si vytvorilo zálohy: - skupina Haluzického so sídlom v Šalkovej;- skupina Jazdeckého priezved-
ného oddielu 2 v Selciach; - motorizovaný delostrelecký oddiel v Kincelovej; - jednotky leteckej a parašu-
tistickej školy v Banskej Bystrici. Dôstojníci a štáby povstaleckej armády. Organizačná štruktúra 1. českoslo-
venskej armády na Slovensku, c. d., s. 7.
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V organizačnej štruktúre 1. československej armády na Slovensku boli aj pancierové vla-
ky, a to:

– I. pancierový vlak ŠTEFÁNIK,
– II. pancierový vlak HURBAN,
– III. pancierový vlak MASARYK.
Boli vytvorené aj jednotlivé 

druhy vojsk. Veliteľstvo 1. českoslo-
venskej armády na Slovensku riadi-
lo a materiálne, technicky a tylovo 
zabezpečovalo činnosť povstalec-
kých jednotiek z titulu najvyššieho 
vojenského metodického a  štáb-
neho orgánu na oslobodenom 
území.315

4.2. VOJENSKÁ SYMBOLIKA ČESKOSLOVENSKÉHO ZAHRANIČNÉHO  
 A DOMÁCEHO VOJSKA V ROKOCH 1939 – 1945

4.2.1. ZÁStAVY A ZNAKY
Okupácia a násilné pripojenie pohraničia k Nemecku na jeseň 1938 a neskôr vyhlásenie 
samostatného Slovenského štátu v marci 1939 a vytvorenie Protektorátu Čechy a Mora-
va spôsobili, že československí vojaci nemohli slúžiť svojim národom – českému a slo-
venskému. Súčasne však nemohli vykonávať vojenskú prísahu, ktorú v predmníchov-
skej republiky skladali pred československými vojenskými zástavami a štandardmi.316

Vojenské či bojové zástavy predstavovali symboly bojovej slávy, vojenskej cti a sta-
točnosti, a boli posvätnými symbolmi československých jednotiek sformovaných v za-
hraničí. Predstavovali symbol túžby po víťazstve a  slobode, za samostatnosť českého 
a slovenského národa.

Ministerstvo národnej obrany v Londýne vydalo usmernenie vo forme písomného 

315 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, V. zväzok 1939 – 1945, c. d., s. 198-199.
316 Po zriadení Protektorátu Čechy a Morava všetky vojenské zástavy československej armády, okrem najcen-

nejších originálov československých légií, zaistili okupačné nacistické jednotky. Tieto boli tajne zamuro-
vané v podzemí Pamätníka oslobodenia v Prahe a Nemci ich nikdy nenašli. Časť vojenských zástav zostala 
na Slovensku. Avšak zaistené zástavy, ktoré boli protokolárne odovzdané nemeckej armáde, sa nestratili 
a v čase Pražského povstania sa našli na strahovskom opevnení. SVOBODA, Zdeněk. Československá státní 
a vojenská symbolika, c. d., s. 63.

189 Pancierový vlak v SNP
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vzoru vojenskej zástavy pre jednotky československej armády v zahraničí. 317

Zástavy pre všetky jednotky museli mať jednotné parametre, a to rovnaký rozmer, tvar 
a výplň (obsah) lícnej a rubovej strany. Šírka zástavy bola stanovená na 110 cm, dĺžka na 
120 cm. Povinná časť sa týkala lícnej strany, keďže zástava bola nesená na pleci, respektíve 
rozkreslenia ľavej a pravej strany na plochu.318Zásadou pre úpravu lícnej strany bolo, že 
pole zástavy bude zlato-žlté, orámované pásom širokým 95 mm, ktorý bol zložený z troj-
uholníkov, striedavo bielo-červeno-modrej farby. Stredné pole zástavy bolo vyplnené 
plastickou výšivkou malého štátneho znaku.319Jeho základom bol strieborný lev, zlatá ko-
runa, jazyk, zbroje (zuby a pazúry), na prsiach leva znak Slovenska – vo farbách, strieborný 
dvojramenný kríž na modrých pahorkoch v červenom poli. Pod týmito symbolmi bolo 
vyšité modrými písmenami povinný nápis PRAVDA VÍTĚZÍ. Na rubovej strane zástavy boli 
stanovené tieto prvky: orámovanie rovnaké ako na lícnej strane, výška číslic označujúcich 
číslo pluku 130 mm, ktoré boli vyšité striebornou farbou a umiestnené v hornej časti otvo-
reného venca, zloženého z  dvoch lipových ratolestí, každá so šiestimi listami. Možnosť 
použitia čísla vo venci sa z ohľadom na celkovú kompozíciu plochy ponechávalo na vlast-
nom uvážení tvorcu návrhu zástavy. Rubová časť dávala možnosť či určitú voľnosť darcovi 
vyjadriť zvláštne okolnosti, za ktorých bola zástava venovaná (znak pôvodu), poprípade 
jeho vzťah alebo posolstvo k jednotke. Vyjadrenie bolo vo forme hesla, ktoré podliehalo 
dohode a súhlasu Ministerstva národnej obrany v Londýne. Rozmery žrde boli nasledov-
né, dĺžka asi 275 cm, tmavo červenej farby, podľa možnosti rozkladacia na dva diely, spoje-
né vnútornou skrutkou. Zástava sa pripevňovala na žrď klinčekmi so širokými ozdobnými 
hlavičkami. Úprava hrotu bola voľná, podľa uváženia. Hrot mohol mať buď funkciu ozdoby 
alebo mohol mať určitý symbol alebo znak svojho pôvodu.

Vojenské zástavy boli určené pre jazdectvo a delostrelectvo československých za-
hraničných jednotiek. Obvykle to bola menšia vystužená zástava, ktorá sa tvarom podo-
bala husitskému vzoru, jej forma sa používala aj v československej armáde v medzivoj-

317 Rádiogram ministra národnej obrany v Londýne gen. S. Ingra náčelníkovi Československej vojenskej misie 
v Moskve plk. H. Píkovi vo veci vojenskej zástavy pre 1. československú samostatnú jednotku v ZSSR. 
Ministerstvo národnej obrany nemohlo zabezpečiť dodanie zástavy z Londýna, z tohto dôvodu zaslalo 
vzor vojenskej zástavy. VHÚ-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn 1940 – 1945, ČSVM sign. 
63-1-80004.

318 Rozkreslenie lícnej a rubovej strany zástavy na liste papiera je nasledovné – lícna strana sa kreslí na pravej 
strane od žrde a rubová strana zástavy na ľavej strane od žrde. Toto pravidlo bolo porušené na zástave  
1. československej samostatnej tankovej brigáde v ZSSR, na zástave 4. československej brigády v ZSSR. 
Lícna strana bola naľavo a rubová strana na pravej strane.

319 Je potrebné spresniť, že nešlo o malý štátny znak, ale o symbol z malého štátneho znaku – strieborný 
český lev so štítom neskorogotického tvaru na prsiach so symbolom Slovenska, strieborný dvojramenný 
kríž s modrým trojvrším.
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novom období.320 Štandarda mala tvar vypnutého listu, po diagonále ktorej vzdialenejší 
horný cíp bol zaoblený a dolný cíp zakončený ozdobnou zlatou šnúrou, na ktorej konci 
bol tzv. zlato-červený žaluď so strapcami. Obdobne ako pri jednotnom usmernení Mi-
nisterstvom národnej obrany pre zástavy streleckých, peších, leteckých plukov, mala 
mať lícna strana (povinne) základné pole zástavy zlato-žlté, orámované pásom, ktorý 
bol zložený z  trojuholníkov, striedavo bielo-červeno-modrej farby. Stredné pole štan-
dardy bolo vyplnené plastickou výšivkou, malým štátnym znakom či presnejšie symbo-
lom zmalého štátneho znaku – strieborný český lev so štítom neskorogotického tvaru 
na prsiach so symbolom Slovenska (v červenom poli strieborný dvojramenný kríž s mo-
drým trojvrším). Pod malým štátnym znakom bolo vyšité modrými písmenami povinné 
heslo – nápis PRO ČEST A VLAST VÍTĚZNĚ VPŘED.321 Nápis bol umiestnený na dolnom 
okraji od dolného cípu po dolný roh zástavy. Štandarda bola k žrdi upevnená šiestimi 
látkovými prúžkami, do ktorých sa žrď nasúvala. Štandarda bola po obvode napnutá ko-
vovou výstužou, v hornom a dolnom rohu zakončená dvomi kovovými prstencami, do 
ktorých sa štandarda nasúvala na žrď. Žrď bola zložená z dvoch dielov spájaných kovo-
vou skrutkou, v hornej časti ukončená kovovou korunkou, čiže hrotom, ktorého úprava 
nebola striktne daná. Rub štandardy mohol byť vyhotovený voľne na základe povolenia 
publikovaného v usmernení Ministerstva národnej obrany v Londýne.

Bojovú zástavu československej samostatnej vojenskej jednotke v ZSSR322 a to prí-
slušníkom 1. československého samostatného poľného práporu v Buzuluku, slávnostne 
odovzdal dňa 27. januára 1943 plk. H. Píka. Zástavu venovali občania mesta Buzuluku. 
Bojová zástava 1. československého samostatného práporu v ZSSR, bojová zástava 2. 
československej samostatnej paradesantnej brigády v  ZSSR, bojová zástava 3. česko-
slovenskej samostatnej brigády v ZSSR, bojová zástava 1. československej samostatnej 

320 Ministerstvo národnej obrany nariadením z júna 1929 stanovilo záväzný jednotný vzor štandardy delo-
streleckých útvarov, ktoré im boli odovzdávané už v uvedenom roku.VHA Bratislava, Věcník věstník MNO, 
roč. 12, ze dne 1. června 1929, č. 398. Dělostřelecké standardy, rok 1929.

321 SVOBODA, Zbyšek. Československá státní a vojenská symbolika, c. d., s. 64. Československá samostatná 
vojenská jednotka v ZSSR – sovietska strana spočiatku rokovania o československej jednotke požadovala, 
aby jej výstroj a výzbroj zabezpečila československá vláda v Londýne od západných spojencov. To by malo 
za následok, že by musela pôsobiť vo zväzku alebo v susedstve poľskej armády, pretože pre takú malú 
jednotku nebolo možné organizovať samostatné služby. Československá strana prostredníctvom plk. Heli-
odora Píku presadzovala názor, aby československá jednotka bojovala vo zväzku vyššej jednotky Červenej 
armády. VALIŠ, Zdeněk. Sokolovo. In Historie a vojenství, c. d., s. 43.

322 Názov na zástave bol všeobecný, nebol uvádzaný presný názov napríklad pluku alebo samostatného 
práporu, čiže zástava bola venovaná vojenskej jednotke (nápis vo venci): Nemohla byť dodržaná zásada, 
čo pluk alebo samostatný prápor, to vojenská, bojová zástava, lebo zložitá a veľmi komplikovaná bojová 
situácia na fronte vytvárala, respektíve spôsobovala zložitosť tylového zabezpečovania vojsk. VHÚ-VHA 
Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn 1940 – 1945, ČSVM sign. 63-1-80004.
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tankovej brigády v  ZSSR, bojová zástava 4. československej brigády v  ZSSR a  bojová 
zástava 1. československej zmiešanej leteckej divízie v ZSSR boli už vyhotovené podľa 
hore uvedeného vzoru Ministerstva národnej obrany.323 Bojová zástava 1. českosloven-
ského samostatného práporu v ZSSR mala lícnu stranu rovnakú podľa uvedeného vzo-
ru. Na rubovej strane mala vo venci písmena ČS, a pod sebou malými písmenami voj. 
jednotka, nižšie písmeno v a pod ním veľkými písmenami SSSR. V dolnej časti zástavy 
pod ratolesťami bol letopočet 1942. V dolnej časti zástavy heslo – nápis VĚRNI ZŮSTA-
NEME. Žrď zástavy v hornej časti bola ukončená hrotom s tupým špicom v tvare samos-
tatného plného štylizovaného ihlanu dĺžky 17 cm. Neskôr sa zástava 1. československej 
samostatnej jednotky v  ZSSR stala bojovou zástavou 1. československej samostatnej 
brigády v ZSSR.324

2. československá samostatná paradesantná brigáda v ZSSR bola v poradí druhá za-
hraničná jednotka v ZSSR, ktorej bola 22. apríla 1944 v Jefremove v Tulskej oblasti odo-
vzdaná vojenská – bojová zástava. Zástava mala lícnu stranu rovnakú podľa uvedeného 
vzoru. Na rubovej strane mala vo venci vyšitý v skratke názov, a to veľká číslica 2, pod 

323 VHÚ-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn 1940 – 1945, ČSVM sign. 63-1-80004.
324 Bola to jedna z malého počtu vojenských zástav československých jednotiek v zahraničí v druhej svetovej 

vojne, ktorá prešla ohňom bojísk. Napríklad v bitke pri Sokolove bola zástava priamo v bezprostrednom 
dotyku v bojovej činnosti s nepriateľom. Následne sa zúčastnila, už ako 1. československá samostatná 
brigáda v ZSSR v novembri 1943 bojov o Kyjev a v novembri 1944 ako 1. československý armádny zbor 
v ZSSR aj Karpatsko-duklianskej operácii v roku 1944 a v roku 1945 oslobodzovania Československa. SVO-
BODA, Zbyšek. Československá státní a vojenská symbolika, c. d., s. 64-66.

190 Bojová zástava 1. československej samostatnej 
vojenskej jednotky v ZSSR, 1943, rub

191 Bojová zástava 1. československej samostatnej 
vojenskej jednotky v ZSSR, 1943, líce
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sebou postupne – malé písmená čs. – následne text, respektíve názov sam. par. brigáda 
– pod ním písmeno v a nižšie písmená skratky SSSR. V dolnej časti zástavy pod ratoles-
ťami bol letopočet 1944. V dolnom okraji zástavy bolo heslo – nápis V JEDNOTE SILA !325

Zástava 1. československej samostatnej tankovej brigády v ZSSR326 vyšili ženy z Kež-
marku. V  strede rubovej strany zástavy v  otvorenom venci, v  hornej časti bol vyšitý 
v skratke názov, a to veľká číslica 1, pod sebou postupne – malé písmena čs., následne 
tank. brigáda, pod ním písmeno v a nižšie písmená skratky SSSR. Pod vencom a stuhou 
bol letopočet 1945. V časti dolného okraja zástavy bolo heslo – nápis VĚRNOST ZA VĚR-
NOST! Žrď zástavy v hornej časti bola ukončená hrotom v tvare plného zlatého odlieva-
ného kosoštvorca s motívom strieborného leva v červenom poli.327

Zástava 4. československej brigády v ZSSR, jej lícna strana bola rovnaká podľa uve-
deného vzoru. Rubová strana mala v strede na žltom podklade bledozelenou niťou vy-
šitý nápis 4. čs. BRIGÁDA V SSSR. Okolo nápisu boli dve lipové ratolesti v tvare poloven-
ca. Pod prekríženými ratolesťami bol letopočet 1945 a v dolnom okraji heslo – nápis 

325 2. československá samostatná paradesantná brigáda v ZSSR mala svoju zástavu so sebou i počas bojov 
v Slovenskom národnom povstaní. Po vojenskej porážke povstania sa príslušníci brigády ocitli v horách. 
V decembri 1944 zástavu stratili a do súčasnosti jej strata nie je vysvetlená. PURDEK, Imrich – ZELIZŇÁK, 
Peter a kol. Vojenská symbolika Slovenskej republiky. c. d., s. 39.

326 Lícna strana bojovej zástavy nebola zhotovená podľa stanovených usmernení Ministerstvom národnej 
obrany v Londýne z mája 1942, bol nesprávne vyobrazený slovenský znak. Taktiež bola zamenená lícna 
strana s rubovou stranou. Velenie 1. čs. armádneho zboru v ZSSR nepovolilo používať tento symbol 1. 
československej samostatnej tankovej brigády v ZSSR a bola preto uložená len ako pamätný artefakt. 
SVOBODA, Zbyšek. Československá státní a vojenská symbolika, c. d., s. 66.

327 VHÚ-VHM Zbierka číslo XVI. – bojové zástavy, štandardy, praporce, vlajky, koruhvy, kmeňové knihy, stuhy, 
ktoré sú súčasťou zástav, sprievodná dokumentácia k zástavám.

192 Bojová zástava 1. československej tankovej 
brigády v ZSSR, 1945, rub

193 Bojová zástava 1. československej tankovej brigády
v ZSSR, 1945, líce
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HRDINSKY BOJOVAŤ, SLOBODNE ŽIŤ. Žrď 
zástavy bola s hrotom, ktorý tvoril štít zo 
žltého kovu, na ktorom bol striebristý 
štátny znak. Štít bol vsadený do štylizo-
vaného lipového listu. Na zástave bolo 
pripevnených päť stúh.328

Bojová zástava 3. československej 
samostatnej brigáde v  ZSSR bola odo-
vzdaná 8. júla 1944. Išlo o  poslednú 
jednotku pozemného vojska tzv. vý-
chodnej skupiny československého za-
hraničného vojska, ktorej bola udelená 
zástava ešte počas trvania druhej sveto-
vej vojny.329V  strede otvoreného venca 
v hornej časti bol vyšitý v skratke názov, 
a to veľká číslica 3, pod sebou postupne 

328 Stuhy – stuha k vyznamenaniu Československý vojnový kríž r. 1939; stuha k československej medaile Za 
chrabrosť pred nepriateľom; stuha v trikolóre s troma samostatnými pásikmi, biela, modrá, červená; stuha 
k Radu Bieleho leva a stuha bledomodrá s bielymi okrajmi. SVOBODA, Zdeněk. Československá státní a 
vojenská symbolika, c. d., s. 64-65.

329 3. československá samostatná brigáda v ZSSR sa taktiež zúčastnila bojov na Dukle, kde získala čestný 
názov Prešovská. PURDEK, Imrich – ZELIZŇÁK, Peter a kol. Vojenská symbolika Slovenskej republiky, c. d.,  
s. 39-40.

194 Bojová zástava 4. československej brigády
v ZSSR, 1945, rub

195 Bojová zástava 3. československej samostatnej 
brigády v ZSSR, 1944, rub

196 Bojová zástava 3. československej samostatnej 
brigády v ZSSR, 1944, líce
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– malé písmena čs. – následne slová sam. brigáda – pod ním písmeno v a nižšie písmená 
skratky SSSR. V dolnom okraji zástavy bolo heslo – nápis VĚRNI S NÁRODEM! Žrď zásta-
vy bola v hornej časti ukončená hrotom s tupým špicom v tvare samostatného plného 
štylizovaného ihlanu dĺžky 17 cm. Bojová zástava 1. československej zmiešanej leteckej 
divízie v ZSSR, jej lícna strana zodpovedala vydanému usmerneniu Ministerstva národ-
nej obrany v Londýne. Rubová strana bola zlato-žltá, v strede zástavy uprostred venca 
bol vyšitý nápis v troch riadkoch: v prvom riadku v hornej časti venca medzi koncami 
vetvičiek číslica a písmená 1. ČS., v druhom riadku LET. DIVISE, v treťom písmeno V a po-
slednom riadku skratka SSSR. V dolnej časti bol pod stuhou letopočet 1945. Na dolnom 
okraji zástavy sa nachádzalo heslo – nápis v dvoch riadkoch, v prvom SVORNOSŤOU K 
SILE, v druhom riadku SILOU K VÍŤAZSTVU. Žrď zástavy bola dvojdielna s kovaním, za-
končená hrotom. Hrot bol odlievaný v tvare zlatého kosoštvorca s motívom strieborné-
ho leva v červenom poli. Na zástave bolo pripevnených (priviazaných) päť stúh. 

1. československá zmiešaná letecká divízia vznikla z 1. československého samostat-
ného leteckého pluku v ZSSR, ktorý sa vyznamenal v čase Slovenského národného po-
vstania v septembri 1944.330

Československé zahraničné vojenské jednotky sa po boku západných spojencov 
taktiež zúčastnili bojov so svojimi vojenskými, bojovými zástavami, a to vo Francúzsku 
v roku 1940, na Strednom východe v Sýrii, v severnej Afrike, vo Veľkej Británii a napokon 

330 Pozri na s. 166-167.

197 Bojová zástava 1. československej zmiešanej 
leteckej divízie v ZSSR, 1945, rub

198 Bojová zástava 1. československej zmiešanej 
leteckej divízie v ZSSR, 1945, líce
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aj počas invázie do Francúzska v roku 1944.
Po vzniku Pešieho pluku 1 a Pešieho pluku 2, ktoré boli v organizačnej štruktúre 1. 

pešej divízie vo Francúzsku, im boli odovzdané vojenské zástavy, ktoré pre ne venovalo 
mesto Arras a americkí Česi a Slováci z Texasu.

Lícna strana zástavy Pešieho pluku 1 mala štandardnú (povinnú) podobu. Základné 
pole rubovej strany zástavy obsahovalo československú zástavu orámovanú pásom ši-
rokým 95 mm, ktorý bol zložený z trojuholníkov, striedavo bielo-červeno-modrej farby. 
V strede poľa zástavy boli vyšité zlaté lipové ratolesti, každá po šesť listov, ktoré v hor-
nej časti vytvárali otvorený veniec s plným vyšívaním. V jeho strede bola vyšitá číslica 1 
striebornej farby. V dolnej časti zástavy pod prekríženými ratolesťami bol umiestnený 
nápis modrej farby v latinčine RESURGAM (čo v preklade znamená budem bojovať, res-
pektíve voľne, nepoddám sa). Vo všetkých štyroch rohoch boli vyšité po dve ratolesti 
zlatej farby, dubová s plodmi, ako aj olivová s plodmi, každá po šesť listov, v hornej časti 
mali tvar neuzavretého venca s plným vyšívaním. Vstrede každého z nich boli umiestne-
né rôzne symboly, zložené: v hornom vlajúcom rohu kosouhlý nápis v dvoch riadkoch, 
v prvom 9. MAI, v druhom 1915,331 v dolnom vlajúcom rohu kosouhlý nápis v troch riad-

331 Význam dátumu 9. MÁJ 1915 – v čase prvej svetovej vojny, v bojovej činnosti celá Marocká divízia mala 
v boji dňa 9. mája 1915 vysoké straty. Tieto sa nevyhli ani československej rote Nazdar, ktorá bola začle-
nená do práporu C. Z 250 príslušníkov roty 42 padlo v boji a ďalších 90 bolo zranených. Celý prápor  C 
bol pre vysoké straty rozpustený a československá rota Nazdar tak prestala existovať, pretože záloh na 
doplnenie jej stavu nebolo. Zostatok príslušníkov roty bol prevelený do iných jednotiek. Do začiatku roka  
1918 sa československí vojaci z bývalej roty Nazdar zúčastnili v radoch francúzskych jednotiek mnohých  
bojov, napríklad pri Souchéz, Suippes, Belloy en Santere, Auberine, Hangard. V lete 1918 bolo rozhodnuté 

199 Zástava Pešieho pluku 1 vo Francúzsku,1940, rub 200 Zástava Pešieho pluku 1 vo Francúzsku,1940, líce
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201 Zástava Pešieho pluku 2  
vo Francúzsku, 1940, rub

koch, v prvom 9, druhom MAI a treťom riadku 1940. V hornom rohu bol umiestnený erb 
mesta Arras a v dolnom rohu neidentifikovaný znak. Zástava bola k žrdi upevnená lát-
kou a pomocou klincov. Žrď bola zložená z dvoch dielov spájaných kovovou skrutkou, 
v hornej časti ukončená zlatistou kovovou korunkou s hrotom. 

Zástava Pešieho pluku 2 bola na ru-
bovej strane červená a orámovaná pásom 
širokým 95 mm, ktorý bol zložený z troju-
holníkov, striedavo bielo-červeno-modrej 
farby. Na červenej ploche tmavomodrej 
farby bol rozkrídlený obrátený orol s polo-
ženým perizoniom v tvare ďatelinky, v stre-
de prekrytý sediacou postavou so zlatou 
svätožiarou, v  červenom plášti držiacou 
v  pravej ruke kópiu so zástavkou. Okolo 
krku mal široký biely golier a v hornej časti 
úzky tmavosivý golierik v tvare ako kolárik. 
V strede poľa zástavy bola prekrytá postava s vyšitými zlatými prekríženými lipovými ra-
tolesťami, každá mala po šesť listov; v hornej časti vytvárajúce otvorený veniec s plným 
vyšívaním. V jeho strede bola vyšitá číslica 2 striebornej farby. Po vonkajších stranách 
napravo od tretieho lístka ratolesti bol nápis PĚŠÍMU a naľavo od tretieho lístka rato-
lesti nápis PLUKU. Pod prekríženými lipovými ratolesťami bol umiestnený nápis súbežne 
s ich spodnou časťou NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM NI BUDOUCÍM a text bol zložený z dvoch 
častí v kruhopise súbežne s okrajom zástavy. Prvá časť nápisu NÁRODNÍ SVAZ ČESKÝCH 
KATOLÍKŮ sa začínala na vlajúcej časti zástavy a končil v strede dolného okraja, a súčasne 
druhá časť nápisu SDRUŽENÍ AMERICKÝCH ČECHOSLOVÁKŮ v TEXASU sa začínala v strede 
dolného okraja a končila sa v hornej žrďovej časti zástavy. Zástava bola k žrdi upevnená 
látkou a pomocou klincov. Žrď bola zložená z dvoch dielov spájaných kovovou skrutkou, 
v hornej časti ukončená kovovou korunkou v striebornej patine v tvare plochého hrotu, 
v ktorom bol na lícnej a rubovej strane odliaty zlatý český dvojchvostý lev.  

Vojenskú zástavu malo aj veliteľstvo 1. československej pešej divízie vo Francúzs-
ku, ktorá bola vlastne československou zástavou s rovnakou lícnou a rubovou stranou. 

o vzniku československých légií vo Francúzsku, ako regulárnom československom vojsku. Československí 
vojaci boli stiahnutí z frontu (išlo približne o 50 príslušníkov pôvodnej roty Nazdar) a boli zaradení do 
československého vojska vo Francúzsku. SEGEŠ, Vladimír a kol. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom 
a obrazom, c. d., s. 176.
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Horný, dolný, ako aj vlajúci okraj zástavy bol zakončený cca 10 cm zlatými strapcami. 
I keď líce a rub zástavy boli rovnaké, na ploche listu mali odlišné nápisy. Na lícnej strane 
(podľa zásady, ktorú sme uviedli v poznámke)332 bol umiestnený nápis v dvoch riadkoch 
pod sebou, a to v prvom číslica 1EREDIVISION a v druhom riadku TCHÉCOSLOVAQUE. Na 
rubovej strane zástavy bol umiestnený nápis v dvoch riadkoch, v prvom riadku písmená 
A. G. M. G. a druhom riadku text DE Ľ HERAULT.333 Zástava bola k žrdi upevnená látkou 
a klincami. Žrď bola zložená z dvoch dielov spájaných kovovou skrutkou, v hornej časti 
ukončená striebornou kovovou korunkou v tvare gule a štvorhranom zakončená hro-
tom. Na guli lícnej a rubovej strany boli písmená RF, čiže skratka Francúzskej republiky.

Zástavu 11. pešiemu práporu Východný venoval Československý Červený kríž v Pa-
lestíne. Lícna strana bola biela a vyrobená tak, že zodpovedala lícnej povinnej strane, 

332 Lícna strana – keďže zástava je nesená na pleci, tak na jej ľavej strane je lícna strana zástavy a na pravej 
strane je rubová časť zástavy. Respektíve rozkreslenie lícnej a rubovej strany zástavy na liste papiera je 
nasledovné – lícna strana sa kreslí na pravej strane od žrde a rubová strana zástavy na ľavej strane od žrde.

333 HERAULT – označenie regiónu, ktorý je súčasťou alebo časťou Departementu podľa regionálneho 
členenia Francúzska. V porovnaní s členením Slovenskej republiky ide o regionálne členenie tzv. vyšších 
územných celkov (župy).

202 Zástava veliteľstva 1. československej  
pešej divízie vo Francúzsku, 1940, rub

203 Zástava veliteľstva 1. československej pešej 
divízie vo Francúzsku, 1940, líce
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ktorá bola stanovená usmernením Ministerstva národnej obrany v  Londýne. Rubová 
strana zástavy bola biela. Po obvode bol vyšívaný trojuholníkový lem vo farbách tri-
kolóry. V strede zástavy boli plnou výšivkou vyšité zlaté lipové ratolesti, ktoré vytvárali 
v  hornej časti otvorený veniec. Uprostred venca bola strieborná číslica 11. V  hornom 
okraji, v strede nad vencom bol symetricky v troch riadkoch nápis modrej farby, v pr-
vom riadku ZA SVOBODU VLASTI, v druhom riadku, A LIDSKÁ PRÁVA a v treťom riadku 
VPŘED! Na dolnom okraji v strede pod vencom bol symetricky v dvoch riadkoch nápis 
v červenej farbe, v prvom riadku ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ a v druhom riadku 
V PALESTINĚ. Zástava bola k žrdi pripevnená vínovým tunelom pribitým desiatimi strie-
bornými klincami. Žrď bola drevená, tmavo morená, dvojdielna s kovaním zakončená 
hrotom. Hrot bol vyrobený v tvare leva z nerezového materiálu. Po rozšírení a reorgani-
zácii jednotky sa stala zástavou Samostatnej obrnenej brigády vo Veľkej Británii, ktorá 
sa zúčastnila inváznych bojov vo Francúzsku. Tak dostal jej 3. tankový prápor vlastnú 
zástavu – práporec.334

334 Odovzdanie a prevzatie vojenskej zástavy 11. pešieho práporu Východný bolo zaznamenané v oficiálnych 
dokumentoch na Ministerstve národnej obrany v Londýne, SDVN MNO čl. 5, ktorý znel: „Motorizovaný 
prapor českoslovbenské samostatné obrněné brigády převzal dnem 1. září prapor čs. jednotky ze Střed-
ního Východu.“ Č. j. 5516-dův. I/1 odděl. 1943. VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn, 
Sborník důvěrných výnosů v nařízení Ministerstva národní obrany, roč. 1943, vydáno dne 29. prosince 
1943, číslo 20. Čl. 5. Prapor jednotky ze Středního Východu-převzetí, rok 1943. SVOBODA, Zbyšek. Česko-

204 Zástava 11. pešieho práporu VÝCHODNÝ, 1942,
neskôr Samostatnej obrnenej brigády vo Veľkej 

Británii, 1943, rub

205 Zástava 11. pešieho práporu VÝCHODNÝ, 1942,
neskôr Samostatnej obrnenej brigády vo Veľkej 

Británii, 1943, líce
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Československí letci vo Veľkej Británii sa preslávili najmä v bitke o Britániu. V roku 
1944 československému leteckému wingu,335 ktorý tvorili 310., 312. a 313. stíhacia peruť 
bola udelená vojenská zástava. Samostatná 311. bombardovacia peruť mala vlastnú vo-
jenskú zástavu, ktorú jej venoval zahraničný československý Sokol.

Vojenská zástava, ktorú mal československý letecký wing, bola na rubovej strane po 
celom obvode lemovaná tromi pásmi každý z nich cca 3 – 4 cm od vonkajšej strany sivej, 
tmavožltej a svetlo-čiernej farby. Plocha zástavy bola vodorovne v hornej časti v prvej 
tretine rozdelená menším oblúkom na dve farebné nepravidelné polia. Horná časť plo-
chy bola v zlatej farbe a dolná časť bielej farby. V strede poľa zástavy bol umiestnený 
odznak pre výkonný letecký personál, poľný pilot-letec, ktorý pozostával zo strieborné-
ho lipového venca. Na venci bol položený strieborný sklonený meč so zlatými krídlami 
a v hornej časti v štylizovanom štíte postavenom na uhle bol zlatý malý českosloven-
ský štátny znak. Vo venci leteckého odznaku bol mierne pravošikmý (kosouhlý) podpis 
prezidenta Dr. Edvarda Beneša, vyšitý v zlatej farbe. Na hornom okraji bol symetricky 
umiestnené heslo v  svetlohnedej farbe, nápis JEN DÁL A VÝŠ!, na rozhraní obidvoch 
plôch zástavy v miernom oblúku bol nápis PRESIDENT, ktorý sa začínal napravo pri vla-
júcom okraji zástavy a končil na žrďovom okraji. Nápis REPUBLIKY sa začínal naľavo od 
dotyku krídiel a venca a končil na žrďovom okraji. Obidva texty boli čiernej farby a boli 
podčiarknuté cca 1 cm hrubou čiarou taktiež čiernej farby. V dolnej časti v miernom ob-
lúku bol nápis STÍHACÍM, začínal napravo pri vlajúcom okraji zástavy a končil pri listoch 
venca a nápis PERUTÍM sa začínal naľavo od listov venca a končil v dolnom rohu žrďo-
vého okraja. Obidva nápisy boli čiernej farby a boli podčiarknuté cca 1 cm hrubou čia-
rou taktiež čiernej farby. V dolnom okraji boli umiestnené čísla, a to pod koncom hrotu 
meča číslo 312, napravo 310 a naľavo číslo 313, v dolnom vlajúcom cípe bol umiestnený 
letopočet 1940 a v dolnom rohu letopočet 1944, všetko v čiernej farbe. Zástava bola 
k žrdi upevnená látkou a klincami. Žrď bola zložená z dvoch dielov spájaných kovovou 
skrutkou, v hornej časti ukončená prepleteným štvorkružím v zlatej farbe, ktoré symbo-
lizovalo jednotu Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska.336

slovenská státní a vojenská symbolika, c. d., s. 64. VHÚ-VHM Zbierka číslo XVI. – bojové zástavy, štandardy, 
praporce, vlajky, koruhvy, kmeňové knihy, stuhy, ktoré sú súčasťou zástav, sprievodná dokumentácia k 
zástavám.

335 Letecký wing – krídlo, britská vojenská letecká jednotka, súčasť leteckej skupiny. Krídlo (wing) sa ďalej 
delilo na 3 – 4 perute (squadrons). Od začiatku druhej svetovej vojny až do roku 1943 bolo každé letecké 
krídlo pridelené nejakému letisku, napr.: Hornchurchský wing, Exeter (Czechoslovak) wing, Ibsley (Czecho-
slovak) wing. HURT,  Zdeněk. Češi a Slováci za druhé světové války, c. d., s. 10, 20, 31, 56-62.

336 VHÚ-VHM Zbierka č. XVI. – bojové zástavy, štandardy, práporce, vlajky, koruhvy, kmeňové knihy, stuhy, 
ktoré sú súčasťou zástav, sprievodná dokumentácia k zástavám.
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Samostatná 311. bombardovacia peruť mala svoju vlastnú zástavu, ktorú jej venoval 
zahraničný československý Sokol. Lícna strana zástavy zodpovedala ustanoveniu Minis-
terstva národnej obrany v Londýne. Rubová strana zástavy bola vodorovne rozdelená 
na tri farebné nepravidelné polia. Na hornom okraji bol fialový pás do šírky jednej pätiny 
zástavy, v strede šedý pás taktiež jednej pätiny šírky a pod ním pás krémovej farby zod-
povedajúcej trom pätinám šírky zástavy. V hornom okraji fialového poľa bol symetricky 
umiestnený nápis v zlatej farbe ZA VOLNOST, ROVNOST, BRATRSTVÍ. V strede poľa zásta-
vy vo vodorovnom smere, v dolnej časti poľa krémovej farby prechádzali biele, červené, 
modré a zlaté oblúky. Pod nápisom na ploche šedého pásu v zlato-striebornej farbe bol 
položený rozkrídlený orol sem hľadiaci dopredu, v pazúroch držiaci bielo-strieborno-
čierny lipový veniec a v dolnej časti v medzere medzi listami venca číslo 311 v zlatej far-
be. Na rozhraní polí sivej krémovej farby bol umiestnený po častiach nápis, mierne zvl-
nený, napravo od venca v červenej farbe SOKOLSKÁ, v hornej časti venca v modrej farbe 
ŽUPA a naľavo od venca v červenej farbe ZAHRANIČNÍ. Vo vnútri venca v dolnej časti bol 
nápis v dvoch riadkoch v zlatej farbe, v prvom riadku BOMBARDOVACÍ, v druhom riad-
ku PERUTI. V dolnom cípe bol letopočet 1940 a v dolnom rohu letopočet 1944, všetko 
v červenej farbe. Žrď zástavy 311. bombardovacej perute bola zložená z dvoch dielov 
spájaných kovovou skrutkou, v  hornej časti bola ukončená prepleteným štvorkružím 
v zlatej farbe, ktoré symbolizovalo jednotu Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska.337

337 VHÚ-VHM Zbierka č. XVI. – bojové zástavy, štandardy, práporce, vlajky, koruhvy, kmeňové knihy, stuhy, 
ktoré sú súčasťou zástav, sprievodná dokumentácia k zástavám.

206 Zástava československého leteckého wingu
vo Veľkej Británii, 1944, rub

207 Zástava československého leteckého wingu
vo Veľkej Británii, 1944, líce
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Ako sme už vyššie uviedli štandarda bola určená pre jazdectvo a delostrelectvo 
československých zahraničných jednotiek. Štandardu Delostreleckému pluku 1 da-
rovala americká obec Sokolská. Zo základnej charakteristiky štandardy uvádzame, 
že to bola menšia vystužená zástava, ktorá mala formu napnutého listu. Jej horný 
vlajúci cíp bol zaoblený a dolný cíp bol zakončený ozdobnou šnúrou v tvare žaluďa 
so strapcami.

Štandarda Delostreleckého pluku I  mala lícnu stranu, zodpovedajúcu vzoru 
usmernenia Ministerstva národnej obrany v Londýne. Rubová časť štandardy obsa-
hovala štátnu vlajku Spojených štátov amerických a v jej dolnej časti bol vodorovný 
modrý pás zložený z dvoch polí. V priestore dolného cípu v modrom páse bol červený 
kruh s rozmerom priemeru pásu. V červenom kruhu bolo umiestnené slovo SOKOL 
v žltej farbe. Modrý pás bol rozdelený na dve časti, horná časť mala šírku dvoch tretín 
a spodná jednej tretiny uvedeného pásu. Horná časť bola rozčlenená ma štyri pásiky, 
kde v nich sa striedali modro-biele trojuholníky, ktoré v celosti predstavovali vlno-
bitie. V spodnej časti modrého pásu, na dolnom okraji štandardy bol nápis žltej far-
by AMERICKÁ OBEC SOKOLSKÁ. Na vlajúcom okraji štandardy bol umiestnený nápis 
DĚLOSTŘELECKÉMU PLUKU I., ktorý sa začínal od spodného vlajúceho cípu prechá-
dzajúci do tvaru oblúka a končil sa na hornom okraji jej žrdi. Po hrane štandardy od 
horného okraja po dolný cíp bola prišitá žlto-červená ozdobná šnúra šírky cca 1 cm, 

208 Zástava 311. bombardovacej perute vo Veľkej 
Británii, 1944, rub

209 Zástava 311. bombardovacej perute vo Veľkej 
Británii, 1944, líce
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ktorá bola zakončená žaluďom so strap-
cami zlatej farby. Štandarda bola pripev-
nená pomocou dvoch kovových krúžkov 
– v hornej a dolnej časti, a štyroch textil-
ných pásikoch, pribitých na žrď klinčekmi 
so širokými ozdobnými hlavičkami. Žrď 
bola vo farbe červeno-modro-bielej tri-
kolóry. Hrot štandardy bol v hornej časti 
ukončený kovovou korunkou v  striebor-
nej patine v tvare plochého hrotu. 

Hroty jednotlivých zástav podľa Mi-
nisterstva národnej obrany mali predsta-
vovať určitý symbol – znak alebo mohli 

mať tvar ukončený jednoduchou kovovou korunkou. Bolo niekoľko typov koruniek na 
hrote zástav, a to: 1) v tvare plného zlatého odlievaného kosoštvorca včervenom poli 
so strieborným českým levom nesúcim na prsiach znak Slovenska; 2) tupý špic v tvare 
samostatného plného štylizovaného ihlanu; 3) alebo strieborná kovová korunka v tvare 
gule so štvorbokým ihlanom zakončená hrotom; 4) kovový, plochý, odliaty zlatý čes-
ký dvojchvostý lev, nesúci na prsiach znak Slovenska; 5) prepletené štvorkružie v zlatej 
farbe, ktoré symbolizovalo jednotu Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska a bol prevza-

210 Štandarda Delostreleckého pluku I, 1944, rub

212 Hrot zástavy 
– tupý špic v tvare 

samostatného plného
štylizovaného ihlanu

211 Hrot zástavy – zlatý 
odlievaný kosoštvorec 

v červenom poli so 
strieborným českým 

levom nesúci na prsiach 
znak Slovenska

213 Hrot zástavy – 
strieborná kovová 

korunkou v tvare gule
so štvorbokým ihlanom 

zakončená hrotom

214 Hrot zástavy – kovový 
plochý odliaty zlatý český 
dvojchvostí lev nesúci na 
prsiach vylisovaný znak 

Slovenska
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tý zo zástav československých légií 
v rokoch 1915 – 1920  a 6) žrď bola 
ukončená tromi zlatými lipovými 
listami.

V  období Slovenského národ-
ného povstania od augusta do kon-
ca októbra 1944 jednotky 1. česko-
slovenskej armády na Slovensku 
nemali svoje vojenské zástavy338

4.2.2. ROVNOšAtY A OZNAČENIA
Dňa 3. septembra 1939 vznikol Český a slovenský legión v Poľsku, ktorého časť sa za-
pojila do bojov proti nemeckým jednotkám, najmä v priestore pri Tarnopole. Vzhľadom 
na rýchly vývoj situácie príslušníci legiónu v Poľsku nemali jednotnú výstroj ani výzbroj. 
Ich jediným označením bolo zreteľné označenie na čiapke, kde mali umiestnenú bielo-
modro-červenú trikolóru alebo na občianskom odeve malú československú vlajočku. 
Pri Tarnopole sa podarilo príslušníkov československého legiónu vystrojiť poľskými vo-
jenskými uniformami a vyzbrojiť poľskou výzbrojou. Výstroj ani výzbroj neboli úplné, 
preto sa muselo improvizovať. Československých letcov vystrojili rovnakou vojenskou 
rovnošatou, akú mali poľskí letci.339

V  čase formovania československých vojenských jednotiek vo Francúzsku pochá-
dzali prvé vojenské rovnošaty československých vojakov v Agde, ako aj v ďalších mies-
tach sústredenia pochádzali zo starých zásob z prvej svetovej vojny. Boli to francúzske 
uniformy šedo-modrej farby, ku ktorým sa nosila lodička. Používali sa aj staré képi. Pre 
poľné podmienky boli československí vojaci vystrojení štandardnou kaki súpravou fran-
cúzskej armády. Táto kaki súprava bola do francúzskej armády zavedená v polovici 30. 
rokov, vrátane ďalších súčastí odevu, ako boli prilby s kaki nátermi.340

Dôstojníci boli vystrojení predpisovými blúzami modernejšieho variantu, strihu s otvo-
reným golierom a s kaki lodičkami. Na uniformách nosili československé hodnostné dištin-
kcie. Bola prijatá jedna zmena a to, že z dôvodu chýbajúcich trojcípych hviezd pre nižších 

338 PURDEK, Imrich – ZELIZŇÁK, Peter a kol. Vojenská symbolika Slovenskej republiky, c. d., s. 40.
339 VOGELTANZ, Jan – HUS, Miroslav – POLÁK, Milan. Československá armáda v zahraničí 1939 – 1945. Vládní 

vojsko protektorátu Čechy a Morava 1939 – 1945. Slovenská armáda 1939 – 1945. Československá armáda 
1945 – 1992. Praha - Lytomyšl : Paseka, Nakladatelství Ladislav Horáček, 2001, s. 8.ISBN 80-7185-392-5.

340 PURDEK, Imrich – ZELIZŇÁK, Peter a kol. Vojenská symbolika Slovenskej republiky, c. d., s. 31.

215 Hrot zástavy – 
prepletené štvorkružie v 

zlatej farbe

216 Hrot zástavy  
– tri zlaté lipové listy
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dôstojníkov, nosili päťcípe hviezdy, ktoré boli strieborné a menších rozmerov. Podobne to 
bolo aj v skupine rotmajstrov. Ostatné doplnky k vojenskej rovnošate zostali rovnaké, ako 
do roku 1939. Istou zmenou bolo aj to, že na čiapke s dienkom mali dôstojníci a rotmajstri 
dve skrútené šnúry. 

Na čiapkach nosili odznak s malým štátnym znakom a mečmi, a na lodičkách malý jed-
noduchý odznak. Hodnostné označenie sa nosilo aj na čiapkach. V skupine poddôstojníkov 
boli zavedené na náplecníkoch kovové gombíky na farebnej podložke. Gombíky na vojen-
skej rovnošate zostali rovnaké, čiže s mečmi.

Československí generáli nosili na štítku čiapky štylizovanú ozdobu a na náplecníkoch 
lipové ratolesti (pôvodné generálske lipové ratolesti na golieri a lampasy na nohaviciach boli 
zrušené).341

Príslušníci letectva boli vystrojení francúzskymi tmavomodrými vojenskými rovnošata-
mi. Spočiatku mali aj francúzske hodnostné označenia, ale ich postupne, zvlášť u dôstojní-
kov nahrádzali československými dištinkciami. K vojenskej rovnošate sa nosila svetlomodrá 
košeľa s kravatou čiernej farby. Mužstvo a poddôstojníci nosili baret modrej farby doplnený 
žltými peruťami. Dôstojníci letectva nosili na čiapkach pôvodné československé odznaky 
s mečmi na modrom alebo bielom dienku, ku ktorým bolo pridané francúzske označenie 
pozostávajúce zo štylizovaných perutí, a to pre československých výkonných letcov s troji-
tou vrtuľou. Rovnaké označenia zostali nad pravým náprsným vreckom, ale zároveň k fran-
cúzskym pilotným a ďalším odznakom sa naďalej nosili aj pôvodné československé vojenské 
odznaky.342

Česi a Slováci, ktorí slúžili v radoch cudzineckej légie v severnej Afrike a na Strednom 
východe, mali vojenské oblečenie upravené a prispôsobené klimatickým podmienkam. Išlo 
najmä o výstrojné súčiastky, ktoré boli prispôsobené napríklad vysokej dennej a nízkej noč-
nej teplote, ako aj iným ďalším faktorom. Ich výstroj bola zložená z platenej okrovej košele, 
krátkych nohavíc z rovnakého materiálu a zo súkennej blúzy s poľnými nohavicami v kaki 
armádnej alebo pieskovej farbe. Pre extrémne teploty bol pre legionárov, pre poľné pod-
mienky určený závoj na krytie tylu a šije. Hodnostné označenia tvorili zelené nášivky légie.343

Vojenská rovnošata československých jednotiek vo Veľkej Británii vychádzala z vy-
bavenia a celkového vystrojenia vtedajšej britskej armády. Odlišnosť, ktorá bola len na 

341 PURDEK, Imrich – ZELIZŇÁK, Peter a kol. Vojenská symbolika Slovenskej republiky, c. d., s. 53.
342 SVOBODA, Zbyšek. Československá státní a vojenská symbolika, c. d., s. 71-72.
343 VOGELTANZ, Jan – HUS, Miroslav – POLÁK, Milan. Československá armáda v zahraničí 1939 – 1945. Vládní 

vojsko protektorátu Čechy a Morava 1939 – 1945. Slovenská armáda 1939 – 1945. Československá armáda 
1945 – 1992, c. d., s. 9.
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kaki blúze vojenskej uniformy, známa ako battledress.344 Spočívala v tom, že na oboch 
ramenách bolo našité označenie, zvané domovenka345 s  nápisom CZECHOSLOVAKIA 
v červenej farbe na kaki podklade. Tento spôsob, čiže istá forma rozlišovacieho označo-
vania jednotlivých jednotiek bola charakteristická pre britské jednotky, ale taktiež aj pre 
spojenecké jednotky. 

V druhej polovice roka 1943 Ministerstvo národnej obrany v Londýne pripravovalo 
vojenskú rovnošatu pre pozemné jednotky a smernice pre úpravu a nosenie.346 Minis-
terstvo vydalo už v roku 1941 Zborník dôverných dokumentov a nariadení pre Úpravu 
a nosenie vojenskej rovnošaty pre československé pozemné jednotky.347 Uvažovalo sa aj 
o zrušení lemovania na náplecníkoch blúzy battledressu z jednoduchého dôvodu, pre-
tože bolo nákladné a boli problémy s obstarávaním lemovania jednotnej farby. Dospelo 
sa k rozhodnutiu, že uvedená lemovka sa už na blúzach battledressov nosiť nebude.

Návrh na vydanie smerníc koncom roka 1942 zahrňoval nasledovné opatrenia vo 

344 Battledress – preklad do slovenčiny, služobná (poľná) uniforma, ktorá bola zavedená do anglickej armády  
v roku 1937. V niektorej literatúre je označovaná ako vojenská uniforma z obdobia druhej svetovej vojny   
britských a kanadských jednotiek.

345 Názov označenia – nosilo sa prišité na hornom okraji rukáva blúzy a plášťa, bezprostredne pri náramen-
nom šve rukáva blúzy. Domovenka označovala domovskú krajinu, z ktorej príslušný vojak pochádzal.

346 VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn, vojenskú rovnošatu pre pozemné jednotky 
a smernice pre úpravu a nosenie, č. 30/14, šk. 35.

347 VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn, Sborník důvěrných výnosů a nařízení Ministerstva 
národní obrany, roč. 1941, č. 36. Čl. 6-Úprava a nošení stejnokroje pro čs. pozemní jednotky, rok 1941.

217 Vojenská rovnošata battledress pre pozemné 
vojsko (blúza a nohavice)

218 Vojenská rovnošata battledress pre príslušníkov 
letectva (blúza)
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vystrojení československých osôb vo Veľkej Británii.
Poľná vojenská rovnošata:

– rotmajstri, ašpiranti, ďalejslúžiaci vojaci a mužstvo nosia rovnošatu vždy s uzatvo-
reným golierom a košeľu bez kravaty;

– dôstojníci nosia golier a horný gombík kabátu otvorený, košeľu s golierom a rovno-
farebnú viazanku farby rovnošaty;

– bolo povolené nosenie vreckových odznakov;
– náplecníky nemali farebné lemovanie a mužstvo malo na vonkajšom okraji náplec-

níka našitú obdĺžnikovú podložku vo farbe zbrane (šírka 2 cm);
– na hornom okraji rukávu pozdĺžne švíku bola našitá domovenka so slovom CZE-

CHOSLOVAKIA;
Rovnošata vychádzková:

– uniforma bola šitá z látky predpísanej pre príslušníkov britskej armády;
– strih vojenskej rovnošaty bol nasledovný – kabát bol s  otvoreným golierom, so 

štyrmi našitými vreckami, poklopy boli pripnuté malým gombíkom, kabát sa zapí-
nal štyrmi veľkými gombíkmi. Náplecníky mali lemovanie vo farbe zbrane a ozna-
čenie hodností znakmi československej armády, náplecník bol pripnutý jedným 
malým gombíkom. Rukávy kabáta mali v spodnej časti po dva malé gombíky a na 
hornom okraji rukávu bezprostredne pozdĺžne švíku bola našitá domovenka CZE-
CHOSLOVAKIA;

– vychádzková čiapka – mala ako britská armáda kožený podbradník, českosloven-
ský odznak na čiapke pre dôstojníkov bol zlatený, pre rotmajstrov, ašpirantov, ďalej 
slúžiacich a mužstvo bol morený. Poľná čiapka bola s moreným československým 
odznakom malého tvaru;

– svetlé vojenské rovnošaty z Francúzska a plášte francúzskeho strihu sa mohli nosiť 
len do 1. januára 1941.

Odznaky na čiapkach a hodnostné označenia, dištinkcie boli zo začiatku, od prícho-
du do Veľkej Británie rovnaké ako tie, ktoré sa používali niekoľko mesiacov vo Francúz-
sku. Súčasne sa určitú dobu nosili aj pôvodné francúzske uniformy. Nové prvky hodnost-
ného označenia, ktoré boli vyrobené v Anglicku, mali na vojenskej rovnošate dvojaký 
spôsob označenia. Dôstojníci a poddôstojníci zaradení do jednotiek brigády mali podľa 
britských noriem hodnostné označenia na náplecníkoch. Nezaradení dôstojníci a pod-
dôstojníci nosili hodnostné označenie na obdĺžnikovej podložke vo farbe zbrane na 
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ľavom vrecku battledressovej blúzy pod príklopkou.348 Farby zbraní a služieb boli oproti 
predvojnovému obdobiu značne zredukované, boli obmedzené len na používanie lemu 
na okraji náplecníkov a pod hodnostné podložky. Okrem dvoch uvedených spôsobov 
používania farieb sa v praxi vôbec nepoužívali. V nezmenenej farebnej podobe zostali:

– červený odtieň pre generalitu, pechotu, delostrelectvo,
– žltý v prieskumných oddieloch,
– hnedý pre ženijné jednotky,
– svetlohnedý pre radistov,
– červený pre zdravotnícky personál,
– modrý v intendančnej službe.349

Dôstojníci a  rotmajstri nosili pôvodné čiapky so štítkom a  lodička francúzskeho 
modelu bola zmenená na britský model s ná-
telníkom a s dvomi gombíkmi. V roku 1943 bol 
v anglickej armáde zavedený kaki baret, ktorý 
sa používal aj v  československých zahranič-
ných jednotkách. V roku 1944 nastala podstat-
ná zmena v umiestnení hodnostných označení 
generálov, ktoré bolo prenesené z rukávov na 
náplecníky vo forme zlatých dôstojníckych 
hviezd a doplnené skríženými mečmi a zlatým 
šujtášom ako mali vyšší dôstojníci. Zlaté skrí-
žené meče zodpovedali skríženým mečom na 
československých gombíkoch, hroty mečov 

zvierali uhol 120 stupňov. V medzere náplecníkov medzi mečmi a malým gombíkom 
boli umiestnené zlaté hviezdy rovnakého vzoru ako u ostatných dôstojníkov, označujú-
ce jednotlivé generálske hodnosti: 

– pre brigádneho generála  1 hviezda,
– pre divízneho generála  2 hviezdy,
– pre armádneho generála 3 hviezdy. 350

348 VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn, Sborník důvěrných výnosů a nařízení Ministerstva 
národní obrany, roč. 1940, vydáno 21. října 1940, číslo 22. Čl. 1 – Reoganizace čs. jednotek ve Velké Británii 
– úprava poměrů důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků, 1940, s. 1-2.

349 VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn, Sborník důvěrných výnosů a nařízení Ministerstva 
národní obrany, roč. 1941, č. 36. Čl. 6 – Úprava nošení stejnokroje pro československé pozemní jednotky, 
1941, s. 5.

350 VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn, Sborník důvěrnych výnosů a nařízení Ministerstva 

219 Umiestnenie hodnostného označenie 
generálov na náplecníkoch

plášťa a lipová ratolesť na golieri, 1943
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Na horných chlopniach otvoreného goliera 
bola zavedená zlatá vyšívaná štylizovaná lipo-
vá ratolesť s kvetmi. Ratolesť bola umiestnená 
v smere goliera so stopkou v dolnej časti. Bola 
vyšitá na výložkovom súkne karmazínovej far-
by, umiestnená 0,5 cm od okraja chlopne. Na 
battledresse a plášti do poľa sa lipová ratolesť 
neumiestňovala. Opäť boli pre generálov zave-
dené na golieri farebné výložky a  lipové rato-
lesti, štylizovaná okrasa, dekór po obvode štít-
ku a  čiapky. Farebné lampasy boli určené len 
na slávnostné a spoločenské príležitosti. 

Tanková brigáda dostala od britských tan-
kistov čierne barety a kožené vesty. Na oboch 
rukávoch nad lakťami tankisti nosili súkenný 
francúzsky štítok, s 3 x 3 šachovnicovými mod-
rými a červenými poľami, v prostriedku s heral-
dickým československým levom. Túto koženú 
vestu s kaki baretom nosili aj delostrelci.

Vojaci z povolania mali spolu s battledres-
som aj štandardné dôstojníckej blúzy s otvore-
ným golierom, ktoré boli britského pôvodu, ale 
nové československé. Na prilbách obrnených 
jednotiek a motocyklistov bola na ľavej strane 
namaľovaná v miniatúre československá vlajka 
a protilietadlové jednotky mali namiesto vlajky 
namaľovanú kokardu.351

Československí letci vo všetkých leteckých jednotkách (310., 312., 313. stíhacia pe-
ruť, 311. bombardovacia peruť a československá letka 68. britskej nočnej stíhacej pe-
rute) mali šedo-modré vojenské rovnošaty Royal Air Force vrátane emblémov na čiap-
kach, výkonnostných odznakov a hodnostných označení. Odlišovali sa len označením 

národní obrany, roč. 1944, vydáno dna 20. dubna 1944, č. 7. Čl. 11. – Výložky a hodnostní odznaky na čs. 
stejnokrojích, dodatek, 1944, s. 55-56.

351 VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národnej obrany Londýn, Stejnokroj pro čs. pozemní jednotky, směrnice 
pro úpravu a nošení-návrh, č. 30/4, šk. 35.

220 Umiestnenie hviezd generálov na 
náplecníkoch plášťa, prekrížených mečí, 
gombíka, a označenie CZECHOSLOVAKIA

221 Umiestnenie lipovej generálskej lipovej 
ratolesti na golieri, 1943
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– domovenkou s  nápisom CZECHOSLOVAKIA 
svetlomodrej farby na čierno-modrom pod-
klade. Na pravom náprsnom vrecku nosili aj 
naďalej predvojnové československé kovové 
letecké odznaky. Tesne pred návratom do Čes-
koslovenska v apríli 1945 dostali českosloven-
ské označenie. Tieto odznaky nosili počas voj-
ny letci, ktorí boli zaradení na Ministerstve ná-
rodnej obrany v Londýne alebo československí 

vojenskí pridelenci v zahraničí.352

Vojenská rovnošata československých vojakov na Strednom východe zodpovedala 
vystrojeniu ostatných spojeneckých jednotiek bojujúcich v tejto oblasti. Ich rovnošata 
bola zložená zo súpravy určenej pre tropické pásmo. Boli to:

– plátená košeľa,
– platené krátke nohavice,
– korková prilba,
– oceľová prilba pre poľné podmienky.
Na obidvoch prilbách boli miniatúrne československé vlajky, ktoré boli umiestne-

né po oboch stranách. Tieto výstrojné súčiastky rovnošaty mali kryciu pieskovú farbu, 
ktorá bola prispôsobená charakteru a vzhľadu bojiska. Na golieri blúzy battledressu bol 
umiestnený matný bronzový odznak terčového typu s  malým československým štát-
nym znakom v lipovom venci písmená ME (Middle East = Stredný východ) a s nápisom 
PRAVDA VÍŤĚZÍ.

Ako hodnostné označenia dôstojníkov sa z núdzových dôvodov používali spočiatku 
britské hviezdy, až od konca roka 1940 mali československé päťcípe hviezdy. Podobným 
spôsobom to bolo aj pri odznakoch na čiapkach so štítkom, lodičkách a neskôr aj na 
baretoch boli rovnaké ako v Anglicku. Taktiež aj tu boli farby označujúce zbrane zredu-
kované len na podložky hodnostných gombíkov poddôstojníkov, a v poľných podmien-
kach boli bez farieb.353

1. československý samostatný prápor v  ZSSR bol súčasťou československej armá-

352 VOGELTANZ, Jan – HUS, Miroslav – POLÁK, Milan. Československá armáda v zahraničí 1939 – 1945.  
Vládní vojsko protektorátu Čechy a Morava 1939 – 1945. Slovenská armáda 1939 – 1945. Československá 
armáda 1945 – 1992, c. d., s. 10.

353 VOGELTANZ, Jan – HUS, Miroslav – POLÁK, Milan. Československá armáda v zahraničí 1939 – 1945.  
Vládní vojsko protektorátu Čechy a Morava 1939 – 1945. Slovenská armáda 1939 – 1945. Československá 
armáda 1945 – 1992, c. d., s. 11.

222 Umiestnenie hodnosti generálov na 
náplecníkoch a lipovej ratolesti

na golieri blúzy, 1943
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dy v zahraničí a pod velením londýnskej exilovej vlády. Z tohto dôvodu bola vojenská 
rovnošata a ďalšie výstrojné súčiastky britskej výroby (prvé súpravy 3 000 battledressov 
boli po Poliakoch). Príslušníci československých jednotiek v ZSSR nosili upravené, v So-
vietskom zväze šité uniformy vzor 21.354 Nové vojenské rovnošaty boli ušité z kaki súk-
na dovezeného z USA, gombíky, československé odznaky a hodnostné označenia boli 
zhotovené v sovietskych dielňach a boli rovnaké ako mali jednotky vo Veľkej Británii,  
okrem domoveniek na rukávoch.355 Dôstojníci mali vo výstroji battledressové bundy, 
blúzy s  otvoreným golierom a  čiapku so štítkom. V  poľných podmienkach veliteľský 
zbor nosil lodičku vzor 21 a nižší dôstojníci a rotmajstri aj otvorenú blúzu mužstva.356

Príslušníci 2. československej samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR nosili rov-
nakú vojenskú rovnošatu československého vzoru 21 ako príslušníci československého 
zboru. Československí tankisti, najmä dôstojníci nosili na rovnošate predpisové rozlišo-
vacie znaky pôvodnej obrnenej vozby československej armády do roku 1939, išlo o šíp-
ky v kruhu. Posádky tankov mali vo výstroji kaki kombinézu a ochrannú prilbu – kuklu, 
ktorá slúžila na ochranu, ale bola zariadením pre hovorovú komunikáciu posádky. Kukla 
sa vyrábala v Sovietskom zväze. Taktiež velitelia tankov mali vo výstroji britské kožené 
vesty, ktoré ich chránili pred nečasom, ale aj pred drobnými črepinami.357 Rovnošata 
farby kaki bola vo výbave príslušníkov pozemných jednotiek, ale taktiež vo vystrojení 
československých letcov v ZSSR.

354 Bola to vojenská rovnošata zavedená v československej armáde po roku 1922, ktorá mala iný strih, ako aj 
diametrálne odlišné umiestnenie hodnostných dištinkcií, bola vo farbe kaki. Blúza a plášť mali uzavretý 
golier pre všetky stavovské skupiny armády, pre gážistov, t. j. ďalejslúžiacich, rotmajstrov a dôstojníkov, 
bola stanovená jemnejšia látka v olivovom sfarbení. Nová vychádzková okrúhla čiapka so štítkom pre 
vojakov z povolania – brigadírka bola vyrobená podľa anglického vzoru. 
PURDEK, Imrich – ZELIZŇÁK, Peter. a kol. Vojenská symbolika Slovenskej republiky, c. d., s. 53.

355 Plukovník Heliodor Píka poslal depešu zo dňa 18. októbra 1943 na MNO Londýn nasledujúceho znenia: 
 „Vzhledem ktomu, že doprava z Anglie by trvala nejméně půl roku a potřeba výstroje se cíti naléhavou navrhu-

ji, abychom přijali sovětskou nabídku. V tomto zmyslu podám sovětské vládě žádost, vniž se pokusím o to, aby 
nám ze svých látek šili stejnokroje čs. vzoru.“ 
Plukovník H. Píka posiela nasledujúcu depešu dňa 19. októbra 1943 na MNO Londýn: „Sovětská vláda 

 přislíbila zhoviti ze svého materiálu stejnokroje pro celou naši jednotku v SSSR a to podle střihu čs. armády z 
doby před okupací. Nákresy podle naších služebních předpisů/s některými úpravami přijatými v zahraničí – 
otevřené blúzy pro gážisty pod./ odevzdávam během 2 dnů. Rovněž budou pro nás zhotoveny výsostní odzna-
ky a všechny výstrojní součastky, takže zimní výstroj bude vydána. Zatím už dostávame 2.500 párů vysokých 
bot. Tím odpadá odesílání zásilky z Anglie.“

 VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn, č. 33/37, SSSR – výstroj pro brigádu, šk. 64.
356 VOGELTANZ, Jan – HUS, Miroslav – POLÁK, Milan. Československá armáda v zahraničí 1939 – 1945.  

Vládní vojsko protektorátu Čechy a Morava 1939 – 1945. Slovenská armáda 1939 – 1945. Československá 
armáda 1945 – 1992, c. d., s. 12.

357 PURDEK, Imrich – ZELIZŇÁK, Peter. a kol. Vojenská symbolika Slovenskej republiky, c. d., s. 60-61.
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Príslušníci československých zahraničných vojenských jednotiek formujúcich 
v Poľsku a vo Francúzsku, Veľkej Británii, v severnej Afrike a na Strednom východe, 
v Sovietskom zväze, sa obliekali spočiatku do vojenských rovnošiat, ktoré boli mo-
mentálne k dispozícii. Neraz išlo o staré vojenské mundúry, uskladnené v skladoch 
ešte z obdobia po prvej svetovej vojne alebo z vojenských zásob. Ministerstvu ná-
rodnej obrany v Londýne sa postupne darilo, aj keď s problémami, zabezpečovať vy-
strojenie československých jednotiek. Aj keď zo začiatku nebolo v silách zabezpečiť 
jednotnú československú vojenskú uniformu, napriek tomu sa do značnej miery do-
siahla vizuálnou prezentáciou jednotnej československej vojenskej symboliky. Rov-
nošata, ktorou boli jednotky vystrojené, bola doplnená československou vojenskou 
symbolikou z predvojnového obdobia. Išlo o typické vojenské symboly, ako naprík-
lad:

– odznak na čiapku so štátnym znakom (na brigadírku, lodičku a baretku),
– hodnostné označenie pre všetky kategórie vojakov (vyšší dôstojníci, nižší dôs-

tojníci, rotmajstri, poddôstojníci a mužstvo),
– označenie druhov vojsk a služieb podľa symbolov a farby podložky alebo fareb-

ného lemu na čiapke a nohaviciach (pešiaci, tankisti, delostrelci, jazdectvo, ženijné 
vojsko, spojovacie vojsko, tylové a technické zabezpečenie, ako i ďalšie služby).

Na vojenskú uniformu patrili symboly, medzi ktoré sa zaraďujú nositeľné a nepre-
nosné druhy vyznamenaní na ocenenie zásluh v boji proti nepriateľovi. Ale aj také 
symboly – odznaky, ktoré mali informatívny a prezentačný charakter. Boli to odznaky 
na označenie a verejnú prezentáciu dosiahnutého vzdelania, odbornosti a výkonno-
sti, ale aj iné, medzi ktoré sme zaradili:

– absolventské a stavovské odznaky,
– odznaky na postavenie alebo dosiahnutie odbornej vojenskej úrovne,
– odznaky výkonnostnej úrovne.
Do týchto skupín sme začlenili:
– odznaky triednych špecialistov,
– výkonnostné a letecké odznaky,
– pamätné a čestné odznaky,
– ako aj ďalšie rôzne rozlišovacie i doplňujúce symboly.
V decembri 1941 bola Ministerstvom národnej obrany v Londýne vydalo Úpravu 

a nosenie rovnošaty pre československé pozemné jednotky, kde v časti 11. bol zve-
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rejnený zoznam odznakov povolených nosiť v československej armáde.358 Išlo o na-
sledujúce odznaky:

– absolventov Vojenskej (válečnej) školy,
– absolventov Vojenskej intendančnej školy,
– poľných leteckých pozorovateľov, poľných pilotov, poľných leteckých strelcov,
– poľných pilotov a pozorovateľov z balónu,
– útočnej vozby,
– strelcov z pušiek 1. a 2. triedy,
– strelcov z ľahkého a ťažkého guľometu,
– mínometníkov,
– mieričov a delovodov,
– pevnostných jednotiek,
– výkonných letcov spojeneckých armád, získaných činnou službou v týchto armá-

dach alebo pridelených ako čestných odznakov.
Okrem odznakov a  znakov zriadených a  zavedených do československej armády 

v rokoch 1918 – 1939,359 boli aj ďalšie, ktoré vznikli v rokoch 1939 – 1945. Tieto odznaky 
a znaky mali charakter pamätných odznakov, znakov alebo v danej dobe vojny slúžili na 
krátkodobé označenie odbornosti, či inej činnosti.

Medzi takéto odznaky a znaky, ktoré vznikli v čase druhej svetovej vojny, môžeme 
zaradiť pamätný odznak Pešieho pluku 2, pamätný odznak Zmiešaného priezvedného 
oddielu (v českom jazyku Smíšený předzvědný oddíl v skratke SPO), pamätnú plaketu 
Československej obrnenej brigády v Anglicku, odznak Czechoslovakia, odznak pre prí-
slušníkov poľnej ambulancie (England – Czechoslovak Field Ambulance), ako aj znaky 
československých perutí kráľovského letectva RAF vo Veľkej Británii.

Pamätný odznak 2. pešieho pluku 360 – bol vyrobený v dvoch typoch, prvý kovový 
smaltovaný a druhý kovový postriebrený. Kovový smaltovaný odznak mal tvar francúz-
skeho nového deleného (štiepaného) štítu v hornej časti rozšíreného a prechádzajúce-

358 VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany, Sborník důvěrných výnosů a nařízení Ministerstva národní 
obrany, roč. 1941, ze dne 23. prosince 1941, číslo 36, Čl. 6. Úprava a nošení stejnokroje pro československé 
pozemní jednotky, rok 1941, s. 5-6.

359 Označenia a odznaky detailne analyzujeme, opisujeme a hodnotíme v tejto práci, v 3. kapitole Česko-
slovenská branná moc a zdroje jej vojenskej symboliky v 1918 – 1939, v 2. podkapitole a v druhej časti 
Rovnošaty a označenia na s. 112-136.

360 Peší pluk 2 – patril do organizačnej štruktúry 1. československej pešej divízie v Agde vo Francúzsku (1940). 
Na základe ústnej tradície sa o tomto odznaku veľa informácií nezachovalo. Je možné iba z dohadov a roz-
právania urobiť predbežný úsudok, že Hospodárska správa zadala zákazku firme s tým, že odznaky budú 
vyrobené smaltované a nesmaltované (postriebrené).
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ho do tvaru tulipánu. Na ľavej strane štítu bola francúzska 
vlajka a  na pravej strane československá vlajka. V  strede 
odznaku bol československý malý štátny znak, položený 
na tehlovú vežu, prezentujúcu Francúzsko, a po stranách 
znaku na dva sklonené modré meče, pričom v hornej čas-
ti bolo vidieť rukoväte s chránidlami a v dolnej časti hro-
ty mečov. Hlava štítu československého znaku prekrývala 
plochu transparentu pripevneného na dve žrde, ktoré 
vymedzovali vykrojenie v  hornej polovici deleného štítu. 
Pravá žrď transparentu vychádzala z pravého rohu znaku 
a končila sa v pravom hornom rohu štítu. Ľavá žrď trans-
parentu vychádzala z ľavého rohu znaku a končila sa v ľa-
vom hornom rohu štítu. Na bielej ploche, na dvoch mies-
tach na pravej a  ľavej strane a v strednej preloženej časti 
transparentu bol nápis. Na ľavej strane a pravej strane bola 
umiestnená číslica 2, v  strede nápis PĚŠÍ PLUK, to všetko 
v zlatej farbe. Pod transparentom, na zlatej ploche rozdele-
nou vežou, a to na pravej strane číslica 19 a na ľavej strane 
číslica 40, číslice v červenej farbe. V päte štítu, pod štátnym 
znakom vpravo a  vľavo, vymedzenej hrotmi sklonených 
mečov bol text v  zlatej farbe AGDE. Štít odznaku bol po 
obvode lemovaný zlatou bordúrou. 

Nesmaltovaný, kovový odznak mal taký istý obsah 
prvkov, symbolov, ako smaltovaný odznak s tým, že farby 

štátnych vlajok boli šrafované podľa heraldických pravidiel. Odznak bol razený z obyčaj-
ného kovu a bol postriebrený.

Kovový smaltovaný odznak bol určený pre dôstojníkov na vychádzkovú uniformu 
a pre príslušníkov spojeneckých armád; a kovový nesmaltovaný, postriebrený odznak 
bol pre mužstvo a  poddôstojníkov na poľné uniformy a  pre vojakov československej 
armády v zahraničí.

Odznak Zmiešaného priezvedného oddielu (skratka názvu vychádzala z  českého 
názvu, teda SPO a vyrábal sa len s touto skratkou)361 mal tvar pamätného odznaku pre 

361 SPO – pozri s. 162 (poznámka č. 293) . Odznak bol vyrábaný len so skratkou SPO Pamätný odznak bol ur-
čený najmä pre účastníkov francúzskej kampane v roku 1940. Ďalšie odznaky boli využívané pre potreby 

223 Odznak Pešieho pluk 2 vo 
Francúzsku, smaltovaný, kovový, 

1940

224 Odznak Pešieho pluk 2 
vo Francúzsku, nesmaltovaný, 

kovový, 1940
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absolventov diplomovaných dôstojníkov generálneho štá-
bu, absolventov československej školy válečné z medzivoj-
nového obdobia Československej republiky. Na lipovom 
venci oválneho tvaru bola položená podkova a na nej dve 
prekrížené jazdecké šable prekryté českým levom, ktorý 
mal na hrudi znak Slovenska, v  štíte na modrom trojvrší 
bol biely dvojkríž v červenom poli. V dolnej časti odznaku, 
pod levom, bola umiestnená trikolóra francúzskej vlajky 
a pod ňou, pri spodnom okraji medzi rukoväťami šablí, bol 
letopočet 1940. Na hornom okraji boli umiestnené veľké 
písmená SPO. Slovenský znak a trikolóra francúzskej vlajky 
boli farebné, smaltované. 

Roku 1940 bol vydaný pamätný odznak českosloven-
ských delostrelcov v Anglicku. Podľa dostupných informácií, 
ako aj ústnej tradície, možno konštatovať, že ide o odznak, 
patriaci do stavovskej skupiny pamätných odznakov, ktorý 
nosili príslušníci československého delostrelectva v Anglic-
ku od roku 1940. Odznak mal tvar gotického štítu, ktorého 
plochu tvorila československá vlajka zo smaltu, na ktorej 
boli skrížené delostrelecké hlavne prekryté symbolom 
z malého štátneho znaku – český dvojchvostý lev na prsiach 
s malým štítom, na ktorom bol slovenský znak (v červenom 
poli biely dvojkríž na modrom trojvrší). Na odznaku bol biely 
nápis v modrom poli, a to na pravej strane CZECHOSLOVAK, 
na ľavej strana ARTILLERY, v hlave štítu ENGLAND a päte štítu letopočet 1940.362

Pamätná plaketa československých jednotiek v zahraničí je známa, ako čestná pla-
keta príslušníkov Obrnenej brigády v Anglicku. Mala tvar štítu malého štátneho znaku, 
kde v modrom poli bol umiestnený svätojurajský kríž červenej farby, ktorý sčasti prekrý-
val český dvojchvostý lev na prsiach s malým štítom so znakom Slovenska (v červenom 
poli biely dvojkríž na modrom trojvrší). Symbol štátnosti Československa vyjadroval 
štátny znak Československej republiky. Označenie, tzv. domovenka, ktorú vojaci v za-
hraničí nosili na rukávoch bola prevýšená nápisom CZECHOSLOVAKIA.

zdravotníckej jednotky armády, ktorá pomáhala pri likvidácii škôd v dôsledku náletov.
362  www.forum.valka.cz

225 Odznak Zmiešaného 
priezvedného oddielu (skratka  

v češtine SPO), Francúzsko, 1940

226 Pamätný odznak 
československých delostrelcov

v Anglicku z roku 1940
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Pamätná plaketa sa razila 
pravdepodobne z  obyčajné-
ho kovu a  bola postriebrená 
a  smaltovaná. Bola určená 
ako pamätná a  spomienková 
plaketa. Podľa získaných in-
formácií sa pamätná plaketa 
udeľovala aj cudzincom, voja-
kom spojeneckých armád, ale 
údajne aj ako odmena prísluš-
níkom Čs. obrnenej brigády 
v  Anglicku. Práve preto bol 

odvodený jej názov, že išlo o plaketu jednotky.363

Ďalší z celkového množstva rôznych pamätných spomienkových predmetov prísluš-
níkov zahraničnej československej armády v rokoch 1940 – 1945 je odznak Czechoslo-
vakia. Ide o poklopový odznak v tvare kruhu s farebnou smaltovanou československou 
vlajkou prekrytou zlatým písmenom V. V hornej časti na bielej smaltovanej stuhe v kru-
hopise nápis CZECHOSLOVAKIA.364

Odznak pre príslušníkov poľnej ambulancie (England – 
Czechoslovak Field Ambulance)365. Nosili ho príslušníci poľ-
nej ambulancie, ktorá pracovala v  súčinnosti s  Červeným 
krížom v Londýne. Odznak mal tvar francúzskeho štítu, na 
jeho bielej ploche bol červený kríž, na ktorom bol polože-
ný symbol z československého štátneho znaku, a  to český 
lev v striebornej farbe so symbolom Slovenska na hrudi. Ús-
tredný motív bol kolmo prekrytý eskulapovou palicou obrá-
tenej ležmo. Na hornej časti odznaku bol nápis v kruhopise 
ENGLAND. V dolnej časti bol nápis v kruhopise CZECHOSLO-
VAK FIELD AMBULANCE, ktorý sa začínal od pravého hori-
zontálneho ramena kríža a končil sa pod ľavým ramenom 
kríža. Odznak bol razený z kovu a bol patinovaný do farby 

363 www.forum.valka.cz
364 Tamže.
365 Tamže.

227 Pamätná plaketa 
príslušníkov československej

Obrnenej brigády v Anglicku z 
roku 1940

229 Odznak pre príslušníkov 
československej poľnej

ambulancie, smaltovaný, kovový, 
Anglicko, 1940

228 Odznak Czechoslovakia 
(typ 2)
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striebra a druhý typ bol strieborný smaltovaný. 
Medzi významné symboly československých zahranič-

ných jednotiek môžeme zaradiť znaky československých 
leteckých perutí z  Kráľovského britského letectva (Royal 
Air Force, RAF),a to:

– 310. československej stíhacej perute (Royal Air Force),
– 312. československej stíhacej perute (Royal Air Force),
– 313. československej stíhacej perute (Royal Air Force),
– 311. československej bombardovacej perute (Royal Air 

Force),
– 68. nočnej stíhacej perute Kráľovského letectva (Ro-

yal Air Force).366

Znaky všetkých československých perutí RAF mali 
tvar, hrubého do kruhu pleteného žltého venca, ktorý bol 
uzatvorený, naň tenkými očkami taktiež žltej farby prichy-
tený vnútorný prstenec, vytvárajúci vnútorné medzikru-
žie modrej farby, kde boli vpísané nápisy. V  hornej časti 
na kruhu bola položená zlatá koruna, v  dolnej časti bola 
pripevnená stuha s  oboma zahnutými, sčasti zrolovaný-
mi koncami v žltej farbe s nápismi, ktoré predstavovali ich 
hlavné heslo. V strede kruhu v bielom poli bol symbol, kto-
rý charakterizoval predurčenie perute.

Československé stíhacie perute, ktoré tvorili letecký 
wing:

– 310. stíhacia peruť – vo vnútri znaku bol na meči po-
ložený český dvojchvostý lev v charakteristickom heraldic-
kom postavení v červenej farbe, vo vnútri medzikružia modrej farby bol vpísaný nápis, 
v dolnej časti ROYAL AIR FORCE, v hornej časti SQUADRON, v strede z oboch strán, na 
pravej strane aj na ľavej číslica 310. Všetky písmená boli v  zlatej farbe. V  dolnej časti 
znaku na pripevnenej stuhe s oboma zahnutými, sčasti zrolovanými koncami, bol nápis 
v čiernej farbe WE FIGHT TO REBUILD, čo v preklade znamená Bojujeme za obnovu. 

366 68. nočná stíhacia peruť RAF (№ 68 Night Fighter Squadron), založená dňa 7. januára 1941 na základni 
Catterick, bola podľa čísla britskou peruťou, jedna z ich dvoch letiek (flight) mala však československých 
letcova z ich stredu pochádzal aj prvý veliteľ kapitán Veselý. 
HURT, Zdeněk. Češi a Slováci za druhé světové války, c. d., s. 10, 20, 31, 66-67.

230 Odznak pre príslušníkov 
československej poľnej

ambulancie, nesmaltovaný, 
kovový, Anglicko, 1940

231 Znak 310. československej 
stíhacej perute RAF
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– 312. stíhacia peruť, vo vnútri znaku mala letiaceho bo-
ciana, v medzikruží modrej farby bol vpísaný nápis, v dol-
nej časti ROYAL AIR FORCE, v hornej časti v zátvorke (CZE-
CHOSLOVAKIA) a SQUADRON, v strede na pravej aj na ľavej 
strane číslica 312. V dolnej časti znaku na pripevnenej stuhe 
s oboma zahnutými, sčasti zrolovanými koncami, bol nápis 
v čiernej farbe v latinčine NON MULTI SED MULTA (nie mno-
hí, ale veľa – čiže nie mnoho mužov, ale veľa činov).

– 313. stíhacia peruť – vo vnútri znaku mala rozkrídlené-
ho orla žltej farby útočiaceho na korisť, v medzikruží modrej 
farby bol vpísaný nápis – v dolnej časti ROYAL AIR FORCE, 
v hornej časti v zátvorke (CZECHOSLOVAKIA) a SQUADRON, 
po oboch stranách – vľavo i vpravo v strede bola číslica 313. 
V dolnej časti znaku na pripevnenej stuhe s oboma zahnu-
tými, sčasti zrolovanými koncami, bol nápis v čiernej farbe 
v českom jazyku JEDEN JESTŘÁB MNOHO VRAN ROZHÁNÍ.

Aj ostatné československé perute mali svoje znaky. 311. 
bombardovacia peruť mala vo vnútri znaku prekrížený hu-
sitský cep s  bijákom na reťazi, v  medzikruží modrej farby 
bol vpísaný nápis: v dolnej časti ROYAL AIR FORCE, v hornej 
časti v zátvorke (CZECHOSLOVAKIA) a SQUADRON, v strede 
oboch strán – vľavo i vpravo číslica 311 Písmená boli bielej 
farby. V dolnej časti znaku na pripevnenej stuhe s oboma 
zahnutými, sčasti zrolovanými koncami bol nápis v čiernej 
farbe v  českom jazyku, a  to: povestné husitské heslo NA 
MNOŽSTVÍ NEHLEĎTE.

Vo vnútri znaku 68. nočnej stíhacej perte, bola hlava 
sovy, v medzikruží modrej farby bol vpísaný nápis v dolnej 
časti ROYAL AIR FORCE, v hornej časti v zátvorke (CZECHO-
SLOVAKIA) a SQUADRON, v strede po oboch stranách – vľa-
vo i vpravo číslica 68. V dolnej časti znaku na pripevnenej 
stuhe s oboma zahnutými, sčasti zrolovanými koncami bol 
nápis v čiernej farbe VŽDY PŘIPRAVEN. 

Príslušníci 1. československej armády na Slovensku 

232 Znak 312. československej 
stíhacej perute RAF

233 Znak 313. československej 
stíhacej perute RAF

234 Znak 311. československej 
bombardovacej perute RAF
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v roku 1944 v čase Slovenského národného povstania jej 
príslušníci mali rôzne vojenské rovnošaty. Dôstojníci a rot-
majstri, vojaci z povolania si odstránili z rovnošaty štátne 
symboly slovenského štátu. Išlo o označenie slovenského 
orla na čiapkach a  na miesto tohto symbolu si pripevni-
li starý československý odznak. Pokiaľ nemali tento znak, 
umiestňovali si pod skrížené meče (spodná časť pôvodné-
ho slovenského odznaku) červeno-modro-bielu trikolóru. 
Inak k ďalšej úprave vojenských rovnošiat pre nedostatok 
času nedošlo. Boli prípady, že niektorí dôstojníci z určitých 
nostalgických dôvodov mali odloženú pôvodnú českoslo-
venskú uniformu aj s označeniami. Preto sa objavili v armá-
de aj príslušníci, najmä velitelia oblečení v týchto uniformách.

4.2.3.VYZNAMENANIA
Po ustanovení československej exilovej vlády v Londýne a inštitucionalizovaní jej výkon-
ných orgánov stála v popredí potreba zriaďovať vlastné československé vyznamenania.

Dňa 20. decembra 1940 bol zriadený Československý vojnový kríž z roka 1939.367 Toto 
vyznamenanie bolo založené na pamiatku boja za oslobodenie Československej repub-
liky spod okupácie, ako vyznamenanie pre československých občanov vo vlasti, ako aj 
vojenských jednotiek a príslušníkov československej armády v zahraničí. Taktiež aj na oce-
nenie bojových zásluh príslušníkov a vojenských jednotiek spojeneckých armád.

Modul vyznamenania mal tvar rovnoramenného kríža, ktorého ramená boli zakon-
čené hrotmi a v strede medzi nimi boli položené dva skrížené meče. Na averznej strane 
bol malý štátny znak a na reverznej strane boli v kruhoch krajinské znaky Čiech, Slo-
venska, Moravy, Sliezska a  Podkarpatskej Rusi. V  strede, v  štíte znak Čiech, v  hrotoch 
ramien kríža, hore znak Slovenska, vľavo znak Sliezska, vpravo znak Moravy a dole znak 
Podkarpatskej Rusi. V strede – v medzerách boli medzi kruhom a vyrytým znakom Čiech 
a okrajom štítu – bol rozložený po jednej číslice letopočet 1939. Stuha bola prúžkovaná, 
zložená z väčšieho poštu farebných prúžkov (21) bielo-modro-červenej farby.

Československý vojnový kríž z r. 1939 bol vyznamenaním, ktoré sa vnútorne nečle-
nilo, udeľoval sa in natura len jedenkrát a to pri prvom udelení. Pri opakovanom udelení 

367  Bol zriadený nariadením vlády Československej republiky zo dňa 20. decembra 1940, č. 4/1941 Úř. věst. 
čsl.

235 Znak 68. nočnej stíhacej 
perute RA
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sa na jeho stuhu kríža upevňovala malá 
bronzová lipová ratolesť. Českosloven-
ský vojnový kríž sa udeľoval doživotne. 

Druhým československým vyzname-
naním, ktoré bolo zriadené 20. decem-
bra 1940 na pamiatku boja za oslobode-
nie Československej republiky, bola Čes-
koslovenská medaila za chrabrosť pred 
nepriateľom.368 Išlo o viditeľné vyzname-
nanie udeľované tým, ktorí preukázali 
osobnú statočnosť pred nepriateľom na 
bojisku doma alebo v zahraničí.

Československá medaila za chrab-
rosť pred nepriateľom bola okrúhla 
a  vyrobená z  bronzu. Na averznej stra-
ne medaily bola hlava leva nad dvoma 
lipovými ratolesťami, ktoré boli v dolnej 

časti prekrížené a v strede bol umiestnený meč, cez ktorý bol na hrote v hornej časti na 
stuhe zakončenej na oboch koncoch lastovičím strihom, nápis ZA CHRABROST. Vpravo 
od hlavy leva bol slovenský dvojkríž. Na reverznej strane medaily boli taktiež dve lipové 
ratolesti v dolnej časti prekrížené, v strede nápis PRAVDA VÍTĚZÍ a pod nim letopočet 
1939. Medaila bola zavesená na stuhu pútkom v podobe dvoch skrížených lipových ra-
tolestí. Mala len jeden stupeň.

Stuha medaily bola rozdelená na jedenásť rozdielnych pruhov. V  strede bol úzky 
biely pruh a po obidvoch stranách úzke pruhy červené a biele, široké a modré, potom 
úzke biele a červené. Stužka medaily sa nosila na ľavej strane nad náprsným vreckom 
vojenskej rovnošaty, bola široká ako stuha a bola v identických farbách. 

Československá vojenská medaila za zásluhy bola zriadená československou vládou 
v Londýne dňa 20. apríla 1943.369 Medaila, ako viditeľné vojenské vyznamenanie, bola 
určená pre príslušníkov československej armády v zahraničí, ako aj vo vlasti za vynika-

368 VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn, Sborník důvěrných výnosů a nařízení Ministerstva 
národní obrany, roč. 1940, č.1, šk. 113. 
Uřední věstník československý č. 5/1941.

369 VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn, roč. 1943, ze dne 10. června 1943, Sborník důvěr-
nych výnosů a nařízení Ministerstva národní obrany, číslo 8. Čl. 8. Československá vojenská medaile za 
zásluhy, zřízení, rok 1943, s. 8.

236 Československý vojnový kríž 1939
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júce zásluhy o  československú armádu 
mimo boj.

Udeľovala sa príslušníkom českoslo-
venských vojenských jednotiek za vyni-
kajúce zásluhy o výstavbu a bojaschop-
nosť jednotiek mimo bojovej činnosti. 
Za mimoriadne zásluhy mohli byť touto 
medailou vyznamenané aj vojenské út-
vary, skupiny osôb a  symboly znázor-
ňujúce skupiny osôb, ktoré sa zaslúžili 
o  československú armádu. Mohla byť 
udeľovaná aj príslušníkom spojenec-
kých armád za vojenské činy a  zásluhy 
v boji.

Medaila mala dva stupne: 1. stupeň 
strieborná, 2. stupeň bronzová a udeľo-
vala sa len raz. Obe medaily, strieborná 
aj bronzová mali okraj obojstranne mierne zvýšený. Averzná strana predstavovala od 
pravej strany a k ľavému okraju hľadiace tri hlavy československých vojakov v prilbách. 
Pri hornom okraji bol nápis ZA ZÁSLUHY, v dolnom monogram Č.S.R.

Reverzná strana medaily mala v  strede lipovú ratolesť, obklopenú medzikružím 
a paprskami. Medaila bola prevýšená dvomi skríženými mečmi z rovnakého materiálu, 
ktoré tvorili závesné ramienko na stuhu.

Stuha bola tmavomodrá s dvomi bielymi postrannými pruhmi, ktoré boli oddele-
né od okraja stuhy 2 mm širokým modrým prúžkom. Stužka medaily sa nosila na ľavej 
strane nad náprsným vreckom vojenskej rovnošaty, bola široká a  farebne rovnaká 
ako stuha. Stužka vyznamenania 1. stupňa bola označená striebornou hviezdičkou. 
Vyznamenanie udeľoval prezident Československej republiky na návrh vlády, ktorý 
vláde predkladal minister národnej obrany.

Ďalším vojenským vyznamenaním, zriadeným československou vládou dňa 15. ok-
tóbra 1943 na pamiatku služby v československej armáde v zahraničí bola Českosloven-
ská vojenská pamätná medaila Za službu v československej armáde v zahraničí.370

370 VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn, Sborník důvěrných výnosů a nařízení Ministerstva 
národní obrany, roč. 1944, ze dne 13. října 1944, číslo 18. Čl. 16. Stanovy čs. vojenské pamětní medaile za 
službu v čs. armádě v zahraničí, rok 1944, s. 221. 

237 Československá medaila za chrabrosť pred 
nepriateľom

averz reverz
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Udeľovala sa všetkými príslušníkom československej armády v zahraničí, prípadne 
i na území republiky. Ďalej sa prepožičiavala príslušníkom spojeneckých armád, ktorí 
sa zúčastnili bojov na území republiky. Taktiež sa udeľovala aj tým osobám, ktorí boli 
pridelení a vykonávali službu v československej armáde a československých leteckých 
jednotkách v zahraničí po dobu najmenej dvoch mesiacov.

Základom averznej strany medaily bol lipový veniec, na ktorom bol položený sklo-
nený meč, ktorého rukoväť bola zakončená závesným krúžkom na prievlečnú stuhu. 
V spodnej časti meča, v šírke venca bol položený lev na prsiach so znakom Slovenska 
z malého štátneho znaku, podložený vavrínovou časťou venca. Veniec a meč boli mo-
rené, priečka meča bola leštená a lev strieborný.

Reverzná strana bola morená hladká, na nej bol vylisovaný nápis v kruhopise ČES-
KOSLOVENSKÁ ARMÁDA V ZAHRANIČÍ, a dva letopočty pod sebou 1939, 1944. Me-

VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn, Sborník důvěrných výnosů a nařízení Ministerstva 
národní obrany, roč. 1943, ze dna 25. října 1943, č. 15. Čl. 1. Československá vojenská památní medaile-zří-
zení, uveřejnění v čs. tisku, rok 1943, s. 1. 
Věstník Ministerstva národní obrany, č. 75. Pamětní medaile československé armády v zahraničí-doplnění, 
roč. 1946. Sbírka důvěrných výnosů a nařízení č. 15/1945 a doplněno vládním usnesením ze dne 1. března 
1946, rok 1946.

238 Československá medaila Za zásluhy 1. stupeň, 
strieborná

239 Československá medaila Za zásluhy 2. stupeň, 
bronzová
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daila bola vyrobená z bronzu, lev bol 
poniklovaný. Medaila mala len jeden 
stupeň.

Stuha medaily bola prievlečná, 
v  základnej červenej farbe, od obi-
dvoch okrajov vo vzdialenosti 4 mm 
boli dva čierne prúžky široké 4 mm. 
Kovové štítky s  nápismi označovali 
krajiny alebo zväzok spojeneckých 
armád či územia, na ktorých sa čes-
koslovenská armáda v  zahraničí na-
chádzala. Išlo o  nasledujúce krajiny: 
Francúzsko, Veľká Británia, Stredný 
východ a  ZSSR. Štítky boli zhotove-
né z  rovnakého kovu (bronzu) ako 
medaila a  nápisy boli umiestnené 
na štítkoch. Štítky sa pripevňovali na 
stuhu medaily in natura. Keď sa nosila 
len stužka bez medaily, na stužku sa 
upevňovali začiatočné písmená prí-
slušných krajín: F, VB, SV, SSSR. Česko-
slovenskú vojenskú pamätnú medailu 
udeľoval minister národnej obrany na 
návrh veliteľov vojenských útvarov.

Na základe nariadenia vlády Československej republiky zo dňa 9. februára 1945 
bol zriadený Československý rad Bieleho leva za víťazstvo.371 Rad bol zriadený so sú-
hlasom prezidenta republiky ako vyznamenanie pre československých občanov a prí-
slušníkov cudzích štátov za vynikajúce vojenské zásluhy, či o víťazstvo alebo za vyni-
kajúce vojenské a tiež aj za mimoriadne zásluhy.
Československý vojenský rad Bieleho leva za víťazstvo pozostával:

1. z hviezdy Československého vojenského radu Bieleho leva za víťazstvo 1. a 2. triedy,

371 VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn, Sborník důvěrných výnosů a nařízení Minister-
stva národní obrany, roč. 1945, ze dne 9. dubna 1945, číslo 15. Věcná část, Čl. 1. Nařízení vlády republiky 
Československé ze dne 9. února 1945, jimž sa zřizuje Československý vojenský řád Bíleho lva Za vítěství, 
rok 1945, s. 179.

240 Československá vojenská pamätná medaila Za 
službu v československej armáde v zahraničí
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2. z  kríža Československého vojenského radu 
Bieleho leva za víťazstvo,
3. zo zlatej a  striebornej medaily Českosloven-
ského vojenského radu Bieleho leva za víťaz-
stvo.

Stred hviezdy tvoril strieborný, lesklý dvoj-
kruh, ktorý bol granátovo smaltovaný. V  me-
dzikruží bol v kruhopise umiestnený strieborný 
lesklý nápis – heslo ZA VÍTĚSTVÍ. Do poľa vnú-
torného smaltovaného kruhu bol umiestne-
ný strieborný lev z  malého štátneho znaku, na 
prsiach s  odliatym slovenským znakom v  mat-
nom stave, ktorý sa v dolnej časti opieral o dva 
prekrížené meče, ktoré nepresahovali vonkajší 
kruh. Prvá trieda hviezdy mala meče v  zlatom 
prevedení, druhá trieda v matnom, striebornom 
prevedení. Z  vnútorného strieborného kruhu 
vybiehali šikmo strieborne lesklé paprsky, ktoré 
mali tvar dlhých ihlanov rozširujúcich sa k obvo-
du hviezdice. Hviezda sa nosila na prsiach pra-
vej strany.

Československý vojenský rad Bieleho leva – 
Kríž za víťazstvo, mal na averznej strane rovnora-
menný kríž, ktorého ramená vychádzali z kruhu 
a  ich konce boli zakončené tromi hrotmi. Hroty 
boli chránené a zdobené guľkou. Ramenná boli 
na prednej strane granátovo smaltované, ktorých 
okraje a  guľky na hrotoch boli zlaté a  leštené. 
Na kruhu kríža bol umiestnený zmenšený stred 
hviezdy 2. triedy. Reverzná strana kríža bola zlatá, 
leštená a  v  strede so šošovkou s  monogramom 
ČSR. Na hornom ramene kríža bol v strede guľky 
umiestnený zlatý pohyblivý krúžok, ktorým bol 
zavesený na radovú náprsnú stuhu. 

241 Československý vojenský rad Bieleho 
leva za víťazstvo 1. triedy

242 Československý vojenský rad Bieleho 
leva za víťazstvo 2. triedy

stužka s miniatúrov

stužka s miniatúrov
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Medaily Československého vojenského radu Bieleho leva za víťazstvo boli raze-
né zo striebra (800/1000 rýdzosti) mali priemer 26,5 mm a na obrube hrúbku 2 mm. 
Stredné pole prednej strany, malo priemer 18 mm a bolo vyplnené levom z malého 
štátneho znaku. Na vyvýšenej obrube bol v kruhopise nápis ZA VÍTĚSTVÍ a pri dolnom 
okraji medaily pod nápisom boli dva skrížené meče. Na reverznej strane v strede poľa 
bol umiestnený monogram ČSR a pri dolnom okraji medaily pod ním bola lipová vet-
vička. Na vyvýšenej obrube bol v kruhopise nápis PRAVDA VÍTĚZÍ.

Zlatá medaila Československého vojenského radu Bieleho leva za víťazstvo bola 
pozlátená a strieborná medaila bola striebristej farby. Medaily boli zavesené na stuhe 
jednoduchým závesným krúžkom, a to zlatá s pozláteným krúžkom.

Radová náprsná stuha bola z  moiré hodvábu, šarlátovo červená, lemovaná na 
oboch krajoch vo vzdialenosti 2 mm od kraja bielym pruhom širokým 6 mm. Jej dĺž-
ka bola 50 mm a  jej koniec v spodnej časti sa zužoval do špičky, kde bol navlečený 
krúžok na zavesenie medaily. Stužka mala rovnakú šírku a farbu stuhy, bola dlhá 10 
mm. Keď sa vyznamenanie nosilo na stuhe alebo v stužke na ľavej strane na prsiach, 

243 Kríž Československého vojenského radu
Bieleho leva za víťazstvo

244 Zlatá medaila Československého vojenského
radu Bieleho leva za víťazstvo

averz averzreverz reverz
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bola na nej pripevnená miniatúra medai-
ly. Československý vojenský rad Bieleho 
leva za víťazstvo udeľoval na návrh vlády 
prezident republiky.

4.3. ZHODNOtENIE

Vojenská symbolika československých 
zahraničných jednotiek v čase druhej sve-
tovej vojny nadviazala na medzivojnovú 
československú vojenskú symboliku a ďa-
lej sa rozvíjala v  zložitých podmienkach. 
Vytvorené československé jednotky v Poľ-
sku a vo Francúzsku, v severnej Afrike a na 
blízkom Východe, vo Veľkej Británii a v 
ZSSR postupne používali československú 
vojenskú symboliku v  primeranej kombi-
nácii s  niektorými symbolmi armád uve-
dených krajín.

Pri zhotovovaní vojenských, bojových 
zástav a  štandárd, ale i  ďalších typov zástav v  období rokov 1939 – 1945 sa dodržia-
vali stanovené zásady a pravidlá vydané v usmernení Ministerstvom národnej obrany 
v Londýne vo forme písomného vzoru vojenskej zástavy pre jednotky československej 
armády v zahraničí.372

Vydané usmernenie sa v niektorých častiach opieralo o nariadenie Ministerstva ná-
rodnej obrany o  jednotnom vzore plukovných zástav peších plukov československej 
armády z roku 1925,373 o nariadení vydaného v júni 1929 o jednotnom vzore štandardy 
delostreleckých útvarov,374 ako aj nariadenie o jednotnom vzore zástavy – práporca pre 
hraničné prápory 375 československej armády z októbra 1929. Tento záver potvrdzuje, že 
československé zahraničné jednotky, ktoré vznikli v čase druhej svetovej vojny v rokoch 
1939 – 1945, bojovali pod vojenskými, bojovými zástavami, ktorých forma a obsah kon-

372 VHÚ-VHA Praha, f. MNO Londýn 1940 – 1945, ČSVM sign. 63-1-80004.
373 PURDEK, Imrich. Československá vojenská symbolika v rokoch 1914 – 1939, c. d., s. 83.
374 Tamže, s. 90.
375 Tamže, s. 86.

245 Strieborná medaila Československého 
vojenského radu Bieleho leva za víťazstvo
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tinuálne nadväzovali a rozvíjali tradície Československej republiky a jej armády v obdo-
bí rokov 1918 – 1939.

Pri skúmaní zástav a  štandárd z  obdobia československého zahraničného odboja 
v čase druhej svetovej vojny sme prišli k záveru, že pri zhotovovaní ich lícnej strany boli 
uplatňované niektoré rovnaké alebo podobné znaky, črty a prvky, a to:

a) lícna strana, čiže povinná, bola tá časť zástavy, štandardy, ktorá sa pri jej nesení na 
pleci alebo rozkresľovaní grafického, výtvarného návrhu na plochu sa nachádzala na pra-
vej strane z pohľadu pozorovateľa (toto pravidlo nebolo dodržané napríklad pri zhotovení 
zástavy 4. československej brigády v ZSSR či 1. československej tankovej brigády vZSSR;

b) hlavným motívom boli symboly zo štátneho znaku, a to strieborný český lev so 
symbolom Slovenska. Tento motív bol už v období Československej republiky v rokoch 
1918 – 1939 umiestňovaný na lícnej strane zástavy.

Zriaďovanie, respektíve zavedenie vyznamenaní bolo mimoriadne dôležité z hľadis-
ka potrieb morálneho oceňovania vojakov v boji proti nepriateľovi, ale aj vojakov, ktorí 
plnili úlohy mimo bojových operácií. Pri tvorbe vyznamenaní bolo výnimočné, že všet-
kých päť znakov, čiže Čiech, Slovenska, Moravy, Sliezska a Podkarpatskej Rusi v takejto 
podobe, respektíve v  zostave symbolov boli použité poprvýkrát. Znak Podkarpatskej 
Rusi bol v zostave ostatných znakov vyobrazený spoločne na reverznej strane Česko-
slovenského vojnového kríža 1939 a bolo to aj jediné československé vyznamenanie, 
na ktorom bol tento znak použitý. Štátny znak, ako aj jednotlivé symboly zo štátneho 
znaku boli vyobrazené na jednotlivých triedach Československého radu Bieleho leva 
za víťazstvo, ale aj na ostatných dekoráciách mali svoje dominantné miesto. Pre toto 
obdobie bolo charakteristické, že na všetkých vyznamenaniach, čiže jedinom rade a 
ostatných dekoráciách bol použitý meč ako symbol vojenstva či už v polohe klasickej – 
vztýčenej a sklonenej alebo prekrížených mečov.

Vojenská rovnošata ako vojenský symbol, ktorú používali československé jednot-
ky na rôznych bojiskách druhej svetovej vojny, mala svoje špecifiká, ktoré podrobne 
uvádzame v texte práce. Spočiatku boli rovnošaty rôzne, spravidla to boli uniformy ar-
mád krajín, kde boli jednotky sformované. Označenie na čiapke, hodnostné označenie, 
dištinkcie, označenie druhov vojsk a zbraní, ako aj ďalšie odznaky sa postupne objavo-
vali na rovnošatách československých vojakov z obdobia československej armády z ro-
kov 1918 – 1939. Vznikali aj nové odznaky a znaky podobného tvaru a použitých prvkov 
ako v československej armáde medzivojnového obdobia. Navyše boli požité aj niektoré 
symboly tých krajín, v ktorých sa československé jednotky formovali. V oblasti odznakov 



212

4. ČESKOSLOVENSKÉ ZAHRANIČNÉ A DOMÁCE VOJSKO  
A ZDROJE JEHO VOJENSKEJ SYMBOLIKY V ROKOCH 1939 – 1945

a znakov vznikli pamätné odznaky a znaky (odznak Pešieho pluku 2, pamätný odznak 
Zmiešaného priezvedného oddielu, pamätná plaketa československej obrnenej brigá-
dy v Anglicku a podobne) alebo také, ktoré v danom čase vojny boli potrebné na krátko-
dobé označenie odbornosti, či inej činnosti (znaky československých perutí kráľovského 
letectva RAF vo Veľkej Británii, odznak pre príslušníkov poľnej ambulancie a ďalšie).

V tvorbe týchto symbolov sa využívali heraldické štíty a farby a pri niektorých pamät-
ných odznakoch boli použité aj prvky a farby zo symbolov krajín, kde vznikali českoslo-
venské jednotky. Boli to napríklad aj francúzska a britská vlajka či erby miest (francúzske 
mesto Agde a ďalšie), ako i mnohé iné symboly. Znaky jednotiek mali rovnaký tvar, líšili 
sa len niektorými charakteristickým črtami, ako napríklad znaky stíhacích perutí česko-
slovenského leteckého wingu (v  strede znaku dominantný symbol: český dvojchvotý 
lev, letiaci bocian, rozkrídlený orol), 311. bombardovacej perute (dominantný symbol 
husitský cep s bijákom na reťazi) a 68. nočnej stíhacej perute (dominantný symbol sovy). 
Mimoriadna pozornosť bola venovaná zavedeniu symbolov na stuhy a  stužky vojen-
ských dekorácií označujúcich miesto (krajinu) a priestor (severná Afrika, Stredný východ 
a podobne), kde československí vojaci bojovali, a prípadne aj iné prvky.

Charakteristické bolo aj to, že príslušníci československej armády v zahraničí, okrem 
príslušníkov jednotiek v ZSSR, nosili na rukáve označenie krajiny, teda domovenku CZE-
CHOSLOVAKIA.
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5. BRANNÁ MOC SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ZDROJE JEJ VOJENSKEJ
     SYMBOLIKY V ROKOCH 1939 – 1945

5.1. FORMOVANIE BRANNEJ MOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
         V ROKOCH 1939 – 1945

Slovenský štát 376 vznikol v marci 1939 ako nový štátny útvar, ktorý sa odtrhol od oklieš-
teného územia pomníchovskej Československej republiky. Spolu so západnou časťou, 
ktorá sa 15. marca 1939 pretvorila na Protektorát Čechy a Morava, sa Slovenský štát stal 
súčasťou mocenskej sféry, nástrojom i spojencom hitlerovskej tretej ríše.377

Slovenská republika bola formálne samostatným štátom na území časti dnešného 
Slovenska v  období počínajúcom rokom 1939 a  trvajúcom až do apríla 1945, oklieš-
teným o územie obsadené horttyovským Maďarským kráľovstvom. Na jeseň 1939 boli 
k územiu Slovenska opätovne pripojené dnešné poľské časti Oravy a Spiša. Jeho sused-
mi boli Nemecko, Protektorát Čechy a  Morava, Maďarské kráľovstvo a  Poľsko (neskôr 
Generálny gouvernement)378.

Po vzniku Slovenského štátu 
postupne vznikala a  formovala 
sa jeho vojenská symbolika. Tvo-
riaci sa obsah a forma vojenskej 
symboliky vychádzali v  danej 
dobe na jednej strane z  histo-
rických národnoemancipačných 
princípov a  cyrilo-metodských 
tradícií slovenského národa a na 
druhej strane boli pod silne-
júcim vplyvom politiky ľudác-
ko-klerikálnych síl. Vznik novej 

376 V bývalom Československu sa prevažne používal názov slovenský štát, ale napríklad Encyklopédia Sloven-
ska či Dejiny Slovenského národného povstania 1944, vydané Slovenskou akadémiou vied, štát uvádzali 
pod názvom Slovenská republika (21. júla 1939 bola prijatá Ústava Slovenskej republiky). 
VLADÁR, Ján a kol. Encyklopédia Slovenska. V. zväzok: R-Š. Bratislava : Veda, 1981, s. 330-331.

377 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, V. zväzok 1939 – 1945, c. d., s. 9.
378 Gouvernement (guvernmán) – vláda, správa, najmä na okupovanom území; generálny g. (počas 2. sve-

tovej vojny) nacistický názov pre správnu jednotku na časti okupovaného územia Poľska. Slovník cudzích 
slov. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Media Trade, s. r.o., 1997, s. 329-330.

246 Mapa Slovenskej republiky v rokoch 1939 -1945. Vyšrafované 
časti znázorňujú územné zmeny v rokoch 1938 a 1939. Zelená 
čiara zachytáva  hranice nemeckej ochrannej zóny vytvorenej 

v roku 1939.
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štátnosti sa spájal: „... s  odstránením predchádzajúceho sociálneho, zamestnaneckého, 
kultúrneho, jazykového, hospodárskeho i politického obmedzenia Slovákov z obdobia 1918 
– 1938, najmä vo vzťahu k príslušníkom českého národa.“379Tento faktor bol ovplyvňovaný 
najmä priebehom výstavby základných mocenských nástrojov štátu, v ktorom význam-
né postavenie zaujala armáda.

Po dosiahnutí vlastnej štátnosti a vzniku Slovenskej republiky, pri akceptovaní mo-
cenského vplyvu ľudácko-klerikálnych síl , ale v rámci zotrvačnosti aj s určitými česko-
slovenskými znakmi vznikala a formovala sa jej vojenská symbolika.

5.1.1.VZNIK A FORMOVANIE BRANNEJ MOCI 
            SLOVENSKEJ REPUBLIKY (1939 – 1940)
Začiatok výstavby slovenskej armády sprevádzalo viacero komplikácií. V  prvom rade 
bolo potrebné zabezpečiť odsun bývalých československých vojakov českej národnosti 
do Protektorátu Čechy a Morava a taktiež osôb príslušných do Karpatskej Ukrajiny. Pre-
vziať veliteľstvá a úrady s existujúcim nízkym počtom dôstojníkov a rotmajstrov sloven-
skej národnosti po československej armáde, ako aj splniť ďalšie úlohy a tak zabezpečiť 
obranu územia Slovenska. Výstavbu armády v  prvých dňoch existencie Slovenského 
štátu komplikovalo jeho labilné zahraničnopolitické postavenie.380 

Organizačnú štruktúru armá-
dy slovenská vláda schválila 2. 
mája 1939. Branná moc Sloven-
skej republiky (oficiálny názov 
slovenskej armády)381 sa sklada-
la s  najvyššieho veliteľa brannej 
moci, Ministerstva národnej ob-
rany, ktorému podliehali tri Vyššie 
veliteľstvá:

– Vyššie veliteľstvo 1 (stanoviš-
te veliteľstva – Trenčín), veliteľ plu-
kovník pechoty (od 17. mája 1939) 
generál II. triedy Anton Pulanich;

379 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, V. zväzok 1939 – 1945, c. d., s. 9.
380 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, V. zväzok 1939 – 1945, c. d., s. 14.
381 Slovenský zákonník, čiastka 5, zo dňa 31. januára 1940, č. 20, Branný zákon Slovenskej republiky, roč. 1940, 

20.

247 Vyznamenanie účastníkov obrany Slovenska v marci 1939
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– Vyššie veliteľstvo 2 (stanovište veliteľstva – Banská Bystrica), veliteľ plukovník delo-
strelectva (od 17. mája 1939) generál II. triedy Alexander Čunderlík;

– Vyššie veliteľstvo 3 (stanovište veliteľstva – Prešov), veliteľ podplukovník gšt. (od 
17. mája 1939) plukovník gšt. Augustín Malár.

Ďalej to boli vojenské útvary, 
jednotky, úrady a ústavy. Najvyš-
ším veliteľom sa mal stať pod-
ľa ústavy prezident republiky, 
v tom čase to bol predseda vlá-
dy Jozef Tiso (od októbra 1939 
sa stal prezidentom Slovenskej 
republiky). Ministrom národnej 
obrany sa stal Ferdinand Čatloš 
(od apríla divízny generál a  od 
17. mája 1939 generál I. triedy).

Ministerstvo národnej obra-
ny bolo zložené z troch odborov a z Hlavného vojenského veliteľstva. Hlavným vojen-
ským veliteľom bol minister národnej obrany generál Ferdinand Čatloš. Hlavné vojen-
ské veliteľstvo bolo zložené zo Štábu hlavného vojenského veliteľa a  veliteľov zbraní 
a služieb. Náčelníkom štábu bol major gšt. Štefan Jurech (od 17. mája 1939 podplukov-
ník gšt.) a v auguste ho vystriedal major gšt. Emil Novotný.382 

Slovenská armáda sa členila na zbrane a služby. Zložky zbraní tvorili:
– Pechota, ktorá mala päť peších plukov, v organizačnej štruktúre, s malými výnim-

kami, ako v československej armáde; šesť samostatných práporov, v organizačnej štruk-
túre, ako v československej armáde hraničné prápory; cyklistický prápor; prápor útočnej 
vozby; oddiel pozemnej obrany proti lietadlám; prápor kanónov proti útočnej vozbe;

– Letectvo, zložené z leteckého pluku, v zostave troch perutí, jednej náhradnej pe-
rute a leteckého skladu;

– Ženijné vojsko, zložené zo ženijného pluku;
– Jazdectvo, ktoré pozostávalo z troch jazdeckých koruhiev a troch vozatajských es-

kadrón (v auguste 1939 boli reorganizované na tri jazdecké priezvedné oddiely);
– Delostrelectvo pozostávalo z delostreleckých plukov 1, 2, 3, 4 a 51. motorizované-

ho pluku, 52. a 153. protilietadlového pluku;

382 SEGEŠ, Vladimír a kol. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom, c. d., s. 210-211.

248 Vojenská prehliadka v Michalovciach v júni 1939
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– Automobilové vojsko malo jeden automobilový pluk;
– Telegrafné vojsko tvorili tri telegrafné prápory.383

Už v roku 1939 došlo k niektorým zmenám v hodnostných označeniach, v označe-
niach zbraní a služieb, ako aj k ďalších zmenám a úpravám vojenskej symboliky. Okrem 
iného namiesto hodnosti kapitána a štábneho kapitána bola zavedená hodnosť stotní-
ka a hodnosť podporučíka bola zrušená. Miesto troch generálskych stupňov – brigád-
neho, divízneho a armádneho generála boli zavedené dva stupne, a to generál II. triedy 
a generál I. triedy, ako najvyššia hodnosť. Slovenská armáda prevzala československé 
uniformy i prilby. Vojenská rovnošata bola kaki, u príslušníkov letectva vychádzková še-
do-modrá (od roku 1940 celej vzdušnej zbrane), okrem mužstva. Hodnostné označenia 
sa v  rokoch 1939 – 1940 čiastočne zmenili. Na rozdiel od československého systému 
sa v slovenskej armáde hodnostné označenia umiestňovali na golieroch blúz, plášťov 
a plášteniek. Goliere výložiek sa líšili podľa príslušnosti k stavovskému zboru a druhu 
zbraní, či služby.384

Armáda mala vo svojej štruktúre nasledujúce služby:
– duchovnú (katolícka a evanjelická),
– zbrojnú,
– zdravotnícku,
– intendačnú,
– veterinárnu,
– remontnú,
– stavebnú,
– doplňovaciu,
– justičnú,
– vojensko-železničnú.
Ďalšie jednotky, ako napríklad letecké jednotky, ženijné roty a automobilové oddie-

ly podliehali po taktickej stránke jednotlivým vojenským veliteľstvám a po veliteľskej 
a správnej podliehali príslušnému veliteľstvu pluku.385

K 15. júnu 1939 mala slovenská armáda 704 dôstojníkov a 573 rotmajstrov. Vo feb-
ruári 1940 mala už 1 010 dôstojníkov vrátane 4 generálov, 812 rotmajstrov a  31 919 

383 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, V. zväzok 1939 – 1945, c. d., s. 19-20.
384 SEGEŠ, Vladimír a kol. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom, c. d., s. 212.
385 BAKA, Igor. Vznik a výstavba slovenskej armády (marec 1939 – október 1940). In Slovensko medzi 14. mar-

com 1939 a salzburskými rokovaniami. Slovenská republika 18939 – 1945 očami mladých historikov VI. Prešov 
2007, s. 211-212. ISBN 978-80-8068-669-7.
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príslušníkov mužstva, spolu 33 
741 osôb.386

O charaktere a veľkosti vzni-
kajúcej slovenskej armády sa 
rozhodovalo na rokovaní s  ne-
meckou vojenskou komisiou 
v  máji 1939 v  Bratislave. V  dô-
sledku príprav na vojnu proti 
Poľsku bolo riešenie niektorých 
problémov urýchlené, ale aj tak 
zásadné požiadavky boli pred-
staviteľmi nemeckej strany pre-
sadené. Z  nemeckej strany boli 
tieto rokovania determinované snahou využiť územie Slovenska, ako nástupníckeho 
priestoru pri predpokladanom útoku proti Poľsku. Taktiež rokovania sa preťahovali aj 
v dôsledku vyjednávania početného stavu slovenskej armády. Nemecká strana navrho-
vala 25-tisícovú mierovú armádu a  iba 50-tisíc mužov za vojnového stavu. Slovenská 
strana s týmto návrhom nesúhlasila a predložila svoj návrh, v ktorom požadovala, aby 
jej počet bol 150-tisíc. Napokon po rokovaniach v auguste 1939 nemecká strana súhla-
sila so 125-tisícovou slovenskou armádou.387

Osobitné postavenie mali príslušníci nemeckej národnosti, ktorí boli podľa vládne-
ho nariadenia z 24. februára 1939 oslobodení od vojenskej služby v rámci českosloven-
skej armády. Toto sa vzťahovalo na karpatských Nemcov. Po vzniku Slovenskej republiky 
sa od júla 1939 na príslušníkov nemeckej národnosti opäť začala vzťahovať branná po-
vinnosť. Prvoradú snahu sústrediť Nemcov do jednotiek s vlastným statusom sa Minis-
terstvu národnej obrany podarilo presadiť.388 Na jeseň 1939 bol vytvorený nemecký peší 
prápor v Spišskej Novej Vsi (od leta 1940 v Kremnici) a taktiež bol zostavený nemecký 
delostrelecký oddiel v Žiline. Od začiatku obidve jednotky zápasili s nedostatkom dôs-
tojníkov nemeckej národnosti, ale hlavne rotmajstrov a neskôr poddôstojníkov z povo-
lania. V týchto jednotkách však veliaca a služobná reč bola slovenčina.

386 SEGEŠ, Vladimír a kol. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom, c. d., s. 212.
387 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, V. zväzok 1939 – 1945, c. d., s. 22.
388 BAKA, Igor. Vznik a výstavba slovenskej armády (marec 1939 – október 1940). In : Slovensko medzi 14. mar-

com 1939 a salzburskými rokovaniami. Slovenská republika 18939 – 1945 očami mladých historikov VI. Prešov 
2007, s. 216. ISBN 978-80-8068-669-7.

249 Slovenskí dôstojníci na čele s veliteľom poľnej armády gen. I. 
tr. Ferdinandom Čatlošom nad mapou Poľska v septembri 1939
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Vojaci nemeckej národnosti nosili na golieri blúzy a plášťa malý golierový odznak 
(na mieste, kde sa nosilo číslo útvaru) vo forme malého kovového štítku v tvare obrá-
tenej svastiky (hákový kríž). Príslušníci nemeckej národnosti mohli byť zaradení aj do 
iných vojenských jednotiek.389 Mimoriadne ťažké bolo postavenie Židov v  slovenskej 
armáde. Vládnym nariadením z 21. júna 1939 o úprave vojenskej povinnosti Židov boli 
títo diskriminovaní, pretože všetci židovskí dôstojníci, rotmajstri a  mužstvo boli pre-
radení z  vojenskej prezenčnej služby do osobitných pracovných táborov. Všetci Židia 
v armáde boli zaraďovaní do pracovných stredísk a boli označení 5 cm širokou modrou 
páskou. Ich vojenská rovnošata bola bez hodnostného označenia, bez výložiek a bez 
rukávových znakov. Osobitné postavenie Židov a Rómov (dobový názov Cigáni), ktorí 
boli premiestňovaní k Východnej pracovnej skupine, k VI. robotnému práporu bolo aj 
v tom, že sa odlišovali tvarom a farbou uniformy.390

V reorganizácii slovenskej armády, ktorá sa uskutočnila v októbri 1939, boli využité 
skúsenosti z účasti vo vojne proti Poľsku. Napríklad, z dôvodu odbremenenia agendy 
ministra národnej obrany bola vytvorená funkcia zástupcu hlavného vojenského ve-
liteľa, ktorým sa stal generál II. triedy Alexander Čunderlík. K  zmenám došlo v  rámci 
štruktúry útvarov a  jednotiek. Z  dôvodu nárastu počtu dôstojníkov, najväčšie zmeny 
sa uskutočnili v pechote, pretože zrušením šiestich samostatných práporov mohli byť 
v novembri vytvorené štyri pešie pluky, a to:

– Peší pluk 6 – stanovište veliteľstva Ružomberok,
– Peší pluk 7 – stanovište veliteľstva Žilina,
– Peší pluk 8 – stanovište veliteľstva Michalovce,
– Peší pluk 9 – stanovište veliteľstva Poprad.
V ďalšom sa počítalo, že pešie pluky 3, 6 a 9 budú reorganizované na horské pluky. 

V každej divíznej oblasti sa vytvárala divízia zložená z troch peších plukov. Podriadenosť 
peších plukov bola nasledovná:

1. divízia, stanovište veliteľstva Trenčín
– Peší pluk 4,
– Peší pluk 5,
– Peší pluk 7,
2. divízia, stanovište veliteľstva Banská Bystrica
– Horský pluk 3,

389 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, V. zväzok 1939 – 1945, c. d., s. 23.
390 Tamže, s. 23-24.
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– Horský pluk 6,
– Horský pluk 9,
3. divízia, stanovište veliteľstva Prešov
– Peší pluk 1,
– Peší pluk 2,
– Peší pluk 8.391

V  rámci uvádzanej reorganizácie sa tak vytváral systém organizačného členenia 
divízie s  tromi pešími plukmi a  taktiež sa upravilo organizačné členenie jednotlivých 
peších plukov. V štruktúre pluku sa znížil počet práporov zo štyroch (členenie v česko-
slovenskej armáde) na tri. So zavádzaním pracovnej služby v armáde sa v prvých dvoch 
práporoch pluku organizačne vytvorilo po jednej pracovnej rote, a od januára 1940 tretí 
prápor mal v štruktúre strážne a pracovné roty.

Reorganizácia bola uskutočnená aj v delostrelectve a po vykonaní zmien ku dňu 10. 
decembra 1939 bolo zloženie nasledovné:

hipomobilné delostrelectvo 
– č. 1, č. 2 a č. 3 hipomobilný delostrelecký pluk (organizačná štruktúra pluku – po tri 

oddiely, každý oddiel po tri batérie),
– armádny (motorizovaný) delostrelecký pluk č. 51 (tri oddiely, každý po dve batérie, 

jedna rámcová batéria).
Vytvorenie jazdeckých priezvedných oddielov (JPO), ktoré boli dislokované:
– JPO 1 v Bratislave,
– JPO 2 v Topoľčanoch (eskadróna 2 – stanovište veliteľstva Zvolen),
– JPO 3 stanovište veliteľstva Humenné a 1. eskadróna, ostatné jednotky boli dislo-

kované v Čemernom a Prešove.392

Po vojne proti Poľsku sa k výrazne reorganizovala útočná vozba. Z práporu útočnej 
vozby bol vytvorený pluk ako armádny prostriedok, ktorý bol dislokovaný v Turčian-
skom Svätom Martine. Pluk mal nasledovnú organizačnú štruktúru:

– veliteľstvo so štábnou a pomocnou rotou,
– I. prápor (1. až 4. rota),
– II. prápor (5. až 8. rota),
– náhradný prápor (1. až 4. rota).393

391 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, V. zväzok 1939 – 1945, c. d., s. 26.
392 BAKA, Igor. Vznik a výstavba slovenskej armády (marec 1939 – október 1940). In Slovensko medzi 14. mar-

com 1939 a salzburskými rokovaniami. Slovenská republika 18939 – 1945 očami mladých historikov VI. Prešov 
2007, s. 219. ISBN 978-80-8068-669-7.

393 SEGEŠ, Vladimír a kol. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom, c. d., s. 215.
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V rámci reorganizácie armády výrazne zmeny nastali aj v delostreleckom protilie-
tadlovom pluku, najmä v  jeho organizačnej štruktúre a  v  rozmiestnení jednotlivých 
delostreleckých oddielov. Zmeny nastali aj v  ďalších jednotkách a  útvaroch armády. 
Bola vytvorená Stráž prezidenta republiky, od mája 1940 Vojenská stráž prezidenta a od  
1. decembra 1940 Čestný oddiel prezidenta.394

Súčasťou reorganizácie bola aj zmena názvov hodností a ich poradia. Zriadený Zbor 
vojenských poddôstojníkov z  povolania preberal úlohy rotmajstrovského zboru. Rot-
majstri boli ponechaní na doslúženie.395

V  rámci reorganizácie ar-
mády dôležitým prvkom bolo 
jej členenie na pozemné vojsko 
a  vzdušné zbrane. Dňom 1. ja-
nuára 1940 boli ako samostat-
ná zložka ustanovené vzdušné 
zbrane. Pod vzdušné zbrane 
patrilo letectvo, protilietadlové 
delostrelectvo a  vzdušné spra-
vodajstvo. Letecký pluk, ktorý 
bol súčasťou vzdušných zbraní, 

bol koncom roka 1939 zrušený. V apríli sa vytvorili nové organizačné prvky a vzdušné 
zbrane tvorili:

– I. peruť, stanovište veliteľstva Zvolen, tri pozorovacie letky,
– II. peruť, stanovište veliteľstva Piešťany, tri stíhacie letky,
– náhradná peruť, stanovište veliteľstva Piešťany, náhradná letka a  hospodárska 

správa.
Vytvorenie Leteckej školy v Piešťanoch s tromi letkami (cvičná, školná a technická) 

a Letecký park boli priamo podriadené Veliteľstvu vzdušnej zbrane Ministerstvu národ-
nej obrany. 

V rámci reorganizácie slovenskej armády došlo na prelome rokov 1939/1940 k zme-
nám v systéme zabezpečovania a ochrany štátnych hraníc. Na začiatku decembra 1939 
bolo vytvorených celkom 14 samostatných pohraničných rôt, ktoré koncom januára 
1940 boli podriadené strážnym práporom peších plukov.

394 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, V. zväzok 1939 – 1945, c. d., s. 27.
395 SEGEŠ, Vladimír a kol. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom, c. d., s. 216.

250 Roj slovenského vojenského letectva  B-534
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Dňa 18. januára vyšiel Branný zákon Slovenskej republiky. Slovenská armáda v uve-
denom zákone bola definovaná ako branná moc. V súvislosti a reorganizáciou vyšla tiež 
definícia vojenských pojmov. Branná moc podľa uvedeného zákona bola všeobecná, 
nadobudla širší význam a jej úlohou bolo „...je povolaná obrániť, celistvosť štátu a slobo-
du národa, zaistiť vnútorný poriadok a bezpečnosť, zvýšiť pracovnú pohotovosť a výkon-
nosť národa a pestovať ducha národnej pospolitosti.“396 Okrem toho sa mohla použiť i na 
pomocné služby pri pohromách ohrozujúcich život a majetok. Pozostávala z:

– vojenských útvarov, ustanovizní a organizácií,
– pracovných útvarov, ustanovizní a organizácií.
Tieto uvedené zložky boli vojensky organizované a boli pod vojenským velením.397

Zákon stanovoval brannú povinnosť, ktorá sa vzťahovala na mužov počínajúc ro-
kom, v ktorom dovŕšili vek 20 rokov a končila rokom, v ktorom dovŕšili 50 rokov.398 Zákon 
umožňoval aj službu dobrovoľníkov, ktorí sa mohli uchádzať o vstup do armády, ak do-
vŕšili vek 17 rokov. Prezenčná služba bola definovaná ako vojenská pracovná, trvala 24 
mesiacov. Predvojenský a povojenský výcvik sa vzťahoval na mužov počínajúc rokom, 
v ktorom dovŕšili vek 17 rokov a končila rokom, v ktorom dovŕšili 50 rokov.399

Vytvorené pracovné jednotky boli predurčené pre tých mužov, ktorým zdravotný 
stav neumožňoval nastúpiť do prezenčnej služby. Niektoré ustanovenia Branného zá-
kona mali diskriminačný charakter, napríklad Rómonia, ktorí pochádzali z cigánskej rasy 
po oboch rodičoch alebo žili kočovným spôsobom alebo sa vyhýbali práci, nemohli sa 
stať príslušníkmi brannej moci. V súvislosti s hore uvedeným bolo vydané Ministerstvom 
národnej obrany nariadenie, na základe ktorého od 31. januára 1940 boli prepustení Ci-
gáni a Židia z brannej moci bez ponechania nadobudnutých hodností.400

Na odbornú kvalifikovanú prípravu kádrov pre potreby slovenskej armády bol vy-
tvorený určitý systém vzdelávania. V polovici novembra 1939 v Banskej Bystrici bola ot-
vorená Vojenská akadémia ako vyššia vojenská škola s dvojročnou odbornou prípravou 
dôstojníckeho dorastu – poručíkov z povolania. V tomto období už fungovali stredné 
vojenské školy na prípravu nižších dôstojníkov zbraní a služieb v zálohe. Ďalšie odbor-

396 Slovenský zákonník, čiastka 5, zo dňa 31. januára 1940, č. 20, Branný zákon Slovenskej republiky, roč. 1940, 
21.

397 Slovenský zákonník, čiastka 5, zo dňa 31. januára 1940, č. 20, Branný zákon Slovenskej republiky, roč. 1940, 
21.

398 Branný zákon z roku 1943 stanovoval, že branná povinnosť pre mužov sa začína rokom, keď dovŕšili vek 19 
rokov.

399 SEGEŠ, Vladimír a kol. Slovensko – Vojenská kronika, c. d., s. 105.
400 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, V. zväzok 1939 – 1945, c. d., s. 28.
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né vojenské školy mali vzniknúť 
v  súlade s  prijatou reorganizač-
nou štruktúrou armády z 2. mája 
1939. Pre prípravu odborných 
kádrov v letectve vznikla 15. ap-
ríla 1940 Letecká škola v Piešťa-
noch a od 1. októbra 1940 bola 
dislokovaná v Trenčianskych Bis-
kupiciach.401

Celý systém výcviku a  vý-
chovy na vojenských školách bol 
dopĺňaný rôznymi krátkodobý-

mi kurzami pre príslušníkov jednotlivých zložiek armády. Okrem toho dôstojníci, rot-
majstri a poddôstojníci boli vysielaní do Nemeckej ríše na stáž a prax, na pobyty v rámci 
ktorých sa oboznamovali s nemeckým výcvikom.402

Reorganizácia slovenskej armády v roku 1940 bola výsledkom spolupráce s nemec-
kou stranou, ktorá vyústila do novej organizačnej štruktúry v októbri 1940. Zaniklo Hlav-
né vojenské veliteľstvo a bolo sformované Veliteľstvo pozemného vojska dislokované 
v Banskej Bystrici. Veliteľom sa stal generál II. triedy Alexander Čunderlík (od augusta 
1942 generál II. triedy Anton Pulanich a od 1. 1. 1944 uvedenú funkciu vykonával ge-
nerál II. triedy Jozef Turanec). Súčasne vzniklo Veliteľstvo vzdušných zbraní umiestnené 
v Bratislave. Veliteľom bol podplukovník letectva Július Smutný a od 4. 11. 1940 sa ním 
stal generál II. triedy Anton Pulanich – zároveň boli aj velitelia Vzdušného úradu.403

Zbrane a služby pozemného vojska sa delili na divízne, zborové (boli podriadené 
priamo pod Veliteľstvo pozemného vojska) a armádne, ktoré priamo podliehali pod Mi-
nisterstvo národnej obrany. Veliteľstvo vzdušných zbraní a Vzdušný úrad sa stali vyššími 
veliteľstvami. Došlo aj k  reorganizácii divízií, čoho výsledkom bolo zrušenie 2. divízie 
s veliteľstvom v Banskej Bystrici, pričom zostala 1, divízia s veliteľstvom v Trenčíne a 2. 
divízia s veliteľstvom v Prešove. Obidve divízie boli podriadené Veliteľstvu pozemného 

401 BAKA, Igor. Vznik a výstavba slovenskej armády (marec 1939 – október 1940). In Slovensko medzi 14. mar-
com 1939 a salzburskými rokovaniami. Slovenská republika 18939 – 1945 očami mladých historikov VI. Prešov 
2007, s. 221. ISBN 978-80-8068-669-7.

402 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, V. zväzok 1939 – 1945, c. d., s. 29.
403 BAKA, Igor. Vznik a výstavba slovenskej armády (marec 1939 – október 1940). In : Slovensko medzi 14. mar-

com 1939 a salzburskými rokovaniami. Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov VI. Prešov 
2007, s. 225-226. ISBN 978-80-8068-669-7.

251 Slovenský tank LT vz. 40
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vojska so sídlom v  Banskej Bystrici. Jednotky a  útvary zbraní a  služieb podriadených 
veliteľovi 1. divízie v Trenčíne:

−	 Peší pluk 1
−	 Peší pluk 2
−	 Peší horský pluk 2
−	 Jazdecký priezvedný oddiel
−	 Delostrelecký pluk 1
−	 Spojovací prápor 1
−	 Pioniersky prápor 1
−	 Automobilový prápor

Bratislava,
Trenčín,
Zvolen,
Bratislava,
Topoľčany,
Nové Mesto nad Váhom,
Trenčín,
Nitra.

Jednotky a útvary zbraní podriadené veliteľovi 2. divízie v Prešove:
−	 Peší pluk 4 
−	 Peší pluk 5
−	 Peší pluk 6
−	 Jazdecký priezvedný oddiel 2
−	 Delostrelecký pluk 2
−	 Spojovací prápor 2
−	 Pionierky prápor 2
−	 Automobilový prápor 2

Liptovský Svätý Mikuláš,
Levoča,
Prešov,
Michalovce,
Ružomberok,
Prešov,
Michalovce,
Prešov.

Organizačná štruktúra zborových útvarov a jednotiek, ktoré boli podriadené Veliteľ-
stvu pozemného vojska v Banskej Bystrici:

−	 Pluk útočnej vozby
−	 Delostrelecký pluk 11
−	 Delostrelecký pluk 12
−	 Spojovací prápor 11
−	 Pioniersky prápor 11
−	 Automobilový prápor11
−	 Asanačná rota

Vojenské školstvo:
−	 Vojenská pechotná škola
−	 Vojenská delostrelecká škola
−	 Zbrojná škola
−	 Vojenská podkováčska škola

Turčiansky Svätý Martin,
Žilina,
Kežmarok,
Turčiansky Svätý Martin,
Nové Mesto nad Váhom,
Banská Bystrica,
Zemianske Kostoľany.

Pezinok,
Bratislava,
Turčiansky Svätý Martin,
Bratislava.
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Z pohľadu celkovej organizačnej štruktúry bol znížený počet peších plukov na šesť, 
zrušený cyklistický prápor a  jazdecký priezvedný oddiel II, ako aj ďalšie taktické veli-
teľstvá a jednotky. Zmenil sa názov telegrafného vojska na spojovacie vojsko a ženijné 
vojsko na pionieri podľa nemeckého vzoru. Významná zmena v rámci reorganizácie po-
zemného vojska bola, že útočná vozba sa stala samostatnou zbraňou.404

Súčasťou reorganizácie armády 
bola aj zmena názvov hodností a ich 
poradia, zriadenie zboru poddôstoj-
níkov z  povolania, ktorý postupne 
preberal úlohy rotmajstrovského zbo-
ru. Zároveň dochádzalo aj k  určitým 
zmenám v  štruktúrach jednotlivých 
útvarov a  jednotiek, ako aj k  zriaďo-
vaniu a  zavedeniu nových označení 
zbraní a služieb. Súčasne boli vydané 
s novou účinnosťou Smernice pre no-
senie vojenskej rovnošaty a rovnoša-
ty pracovného zboru.

Uvedená organizačná štruktúra 
slovenskej armády bola v účinnosti, až 
na niektoré zmeny, do začiatku roka 
1941. Niektoré nedostatky, napríklad 
vo výcviku, či v  materiálnom zabez-
pečení sa však v sledovanom období 
od marca 1939 do októbra 1940 vyrie-
šiť nepodarilo. V konečnom dôsledku 

sa to ukázalo už pri nasadení slovenskej armády vo vojne proti ZSSR v roku 1941.405

404 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, V. zväzok 1939 – 1945, c. d., s. 34-35.
405 BAKA, Igor. Vznik a výstavba slovenskej armády (marec 1939 – október 1940). In Slovensko medzi14. mar-

com 1939 a salzburskými rokovaniami. Slovenská republika 18939 – 1945 očami mladých historikov VI. Prešov 
2007, s. 227. ISBN 978-80-8068-669-7.

Veliteľstvo vzdušných zbraní:
−	 Letecký pluk
−	 Delostrelecký protilietadlový pluk
−	 Oddiel vzdušného spravodajstva

Piešťany,
Trenčín – Zlatovce,
Piešťany.

252 Generál I. tr.  Ferdinand  Čatloš 26. júla 1942 
vyznamenal generála II. tr. Jozefa Turanca Slovenským 

vojenným víťazným krížom II. tr. a 22 príslušníkov Rýchlej 
divízie ďalšími vojenskými  vyznamenaniami
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5.1.2. BRANNÁ MOC SLOVENSKEJ REPUBLIKY (1941 – 1945)
Po napadnutí Sovietskeho zväzku nacistickým Nemeckom 22. júna 1941 sa začalo ob-
dobie ťaženia slovenskej armády na východnom fronte. Toto obdobie sprevádzali rôzne 
zmeny v organizačnom členení brannej moci Slovenskej republiky. Po vyhlásení mobili-
zácie slovenskej armády a podľa nariadenia bola vytvorená z organických jednotiek pe-
ších divízií a zborových jednotiek Rýchla skupina pod velením plukovníka gšt. Richarda 
Pilfouska. Rýchlu skupinu tvorili:

Veliteľstvo a štábna rota,
−  II. motorizovaný prápor Pešieho pluku 6,
−  I. oddiel Delostreleckého pluku 11,
−  Jazdecký priezvedný oddiel 2,
−  dve tankové roty, dve roty kanónov proti útočnej vozbe, spojovacia rota, pio-

nierska čata a pomocné jednotky. Pre vzdušný prieskum a leteckú podporu bola jej pri-
delená pozorovacia letka 1.406

Po uskutočnenej mobilizácii slovenskej armády bola sformovaná armádna skupina, 
ktorej veliteľom bol generál I. triedy Ferdinand Čatloš. Jej štruktúru tvorili:407

Veliteľstvo armádnej skupiny
−  1. pešia divízia,
−	  2. pešia divízia,
armádne jednotky
–  Delostrelecký pluk 11,
–  Delostrelecký pluk 12,
–  Pioniersky prápor 11,
–  Spojovací prápor 11,
–  rota tankov 11,
–  rota pancierových automobilov 11,
a ďalšie zabezpečovacie jednotky.
Veliteľstvo vzdušných zbraní 
–  1., 2. a 3. pozorovacia letka,
−		 11., 12. a 13. stíhacia letka,
−	 	šesť ľahkých ašesť ťažkých batérií Delostreleckého protilietadlového pluku,

406 BYSTRICKÝ, Jozef. Ťaženie slovenskej armády na východnom fronte v roku 1941. In Vojenská história, 1998. 
roč. 2, č. 2, s 39-40. ISSN 1335-3314.

407 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, V. zväzok 1939 – 1945, c. d., s. 79.

Veliteľstvo vzdušných zbraní:
−	 Letecký pluk
−	 Delostrelecký protilietadlový pluk
−	 Oddiel vzdušného spravodajstva

Piešťany,
Trenčín – Zlatovce,
Piešťany.
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−	  dve svetlometné batérie,
−	  tri roty vzdušného spravodajstva,
−	  31 stálych rôt guľometov proti lietadlám.
Veliteľstvo armádnej skupiny zároveň plnilo funkciu poľného veliteľstva slovenskej 

armády a jeho stanovište bolo dislokované v Humennom.
Dňa 7. júla bola Rýchla sku-

pina reorganizovaná na Rýchlu 
brigádu a  doplnená o  celý de-
lostrelecký pluk 11, od 12. 7. ju 
doplnila cyklistická eskadrónu 
(od 1. pešej divízie) a štábna au-
tomobilová kolóna.408

Po ťažkých bojoch a stratách 
Rýchlej brigády dňa 23 júla 1941 
bolo prijaté rozhodnutie vytvo-
riť jednej rýchlu a  druhú pešiu 
divíziu a z nadpočetného vojska 
sa mala vytvoriť osobitná skupi-

na. Pritom Rýchla divízia mala byť postavená z Rýchlej brigády a novovytvorených jed-
notiek zbraní a služieb. Veliteľom divízie sa stal plukovník delostrelectva Jozef Turanec. 
Pre Rýchlu divíziu mali byť vytvorené:409

−	 dva motorizované pešie pluky (20. a 21.),
−	  novovytvorený Pioniersky prápor 11,
−	 Spojovací prápor 2,
−	 tanková rota,
−	 divízna rota kanónov proti útočnej vozbe a jednotky správ.
Od Rýchlej brigády mal sa prevziať Motorizovaný delostrelecký pluk 11 a Motorizo-

vaný priezvedný oddiel. Druhá divízia dostala názov Zaisťovacia divízia a bola určená 
pre strážnu službu na obsadenom území. Jej veliteľom sa stal plukovník gšt. Benedikt 
Dúbravec a od 17. septembra velenie prevzal plukovník gšt. Augustín Malár.410

Slovenská Rýchla divízia, ktorá po stiahnutí z Kaukazu bola na jar 1943 presunutá na 

408 BYSTRICKÝ, Jozef. Ťaženie slovenskej armády na východnom fronte v roku 1941. In Vojenská história, 1998, 
roč. 2, č. 2, s. 42-43. ISSN 1335-3314.

409 Tamže, s. 44. 
410 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, V. zväzok 1939 – 1945, c. d., s. 79.

253 Generál I. tr. Ferdinand   Čatloš  v Rostove nad Donom 
vyznamenáva  slovenských vojakov,  príslušníkov Rýchlej divízie
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Krym, kde bola reorganizova-
ná a premenovaná na 1. pešiu 
divíziu.411 Veliteľ bol generál II. 
triedy Štefan Jurech, do konca 
septembra 1943 ukončil vý-
cvik a k tomuto dňu bolo dopĺ-
ňanie divízie zavŕšené. Organi-
začná štruktúra 1. pešej divízie 
bola nasledovná:412

−	  Veliteľstvo (štábna 
rota, strážna čata, štábna au-
tokolóna, oddiel poľného žan-
dárstva, poľný súd, motocyklo-
vá čata);

−	  Peší pluk 20 (I/20, II/20 a III/20 pešie prápory, rota kanónov proti útočnej vozbe 
20, rota horskej kanónovej batérie 20);

−	  Peší pluk 21 (I/21, II/21 a III/21 pešie prápory, rota kanónov proti útočnej vozbe 
21, rota horskej kanónovej batérie 21),

−	 Delostrelecký pluk 11 (I/11, II/11 a III/11 delostrelecké oddiely, každý s tromi de-
lostreleckými batériami);

−	 Priezvedný oddiel 5 (štábna eskadróna, cyklistická eskadróna, ťažká eskadróna 
s mínometnou čatou a čatou horskej kanónovej batérie, eskadróna kanónov proti útoč-
nej vozbe);

−	  9. ťažká batéria Delostreleckého protilietadlového pluku;
−	  14. ľahká batéria Delostreleckého protilietadlového pluku;
−	  Pioniersky prápor 41;
−	  Spojovací prápor 2 (telegrafná rota, rádiorota, divízny spojovací park);
−	  asanačná rota;
−	  pracovná rota 45;
−	  nákladné automobilové kolóny (311, 312 a 313);
−	 autodielne 2;

411 MIČIANIK, Pavel. Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu (1941 – 1944) III. – Rýchla divízia. Banská 
Bystrica, 2009, s. 386-392. ISBN 8089090372.

412 MIČIANIK, Pavel. Slovenská pešia divízia na Kryme (august – október 1943). In Vojenská história, 2010, roč. 
14, č. 2, s. 41-42. ISSN 1335-3314.

254 Skupina zaradencov Židov VI. robotného práporu Pracovného 
zboru Ministerstva národnej obrany boli oblečení v namodro 

prefarbených uniformách
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−	 správy (intendančný 
park 11, poľné pekárne 11, poľ-
né jatky 11, divízna zdravotnícka 
rota, zdravotnícka autokolóna, 
poľná nemocnica 11, veterinár-
na ambulancia 11, divízny zbroj-
ný park 11, poľná pošta, divízne 
automobilové dielne Ia II, druž-
stvo automobilových pohon-
ných hmôt).

Na konca apríla a začiatkom 
mája 1944 minister národnej ob-

rany generál I. triedy Ferdinand Čatloš viedol rokovania s nemeckými vojenskými pred-
staviteľmi, ktoré sa týkali reorganizácie 1. pešej divízie na východnom fronte a technic-
kej brigády v Taliansku. Po doručení nemeckého návrhu, ktorý slovenská strana akcep-
tovala, dňa 25. mája 1944 Ministerstvo národnej obrany vydalo smernicu, ktorou naria-
dilo ku dňu 1. júna 1944 premenovať 1. pešiu divíziu na 1. technickú divíziu a technickú 
divíziu v Taliansku.413 Reorganizácia 1. technickej divízie:414

Veliteľstvo a štáb (štábna rota, spojovacia čata),
−	  štábna autokolóna,
−	  poľná propaganda,
−	  oddiel poľných žandárov,
−	  dva pluky (každý pluk s veliteľstvom a spojovacou čatou, po tri prápory, každý  

  prápor s pomocným a spojovacím družstvom),
−	  kombinovaná spojovacie rota,
−	  intendančný park,
−	  poľný bitúnok,
−	  poľné pekárne,
−	  divízne automobilové dielne,
−	  nákladná automobilová kolóna,
−	  poľná nemocnica,

413 BYSTRICKÝ, Jozef. Slovenská 1. technická divízia na území Rumunska v roku 1944. In Historické štúdie 45. 
Bratislava : Veda – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2007, s. 37. ISBN 978-80-224-0991-9.

414 BYSTRICKÝ, Jozef. 1. pešia divízia po bojoch pri Kachovke, jej reorganizácia o odzbrojenie 1. technickej 
divízie. In Vojenská história, 2004, roč. 8, č. 4, s. 71-72. ISSN 1335-3314.

255 Frekventanti Štátnej slovenskej vojenskej reálky v Martine 
v roku 1944
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−	  družstvo armádnych pohonných hmôt,
−	  divízny zbrojný park. 
Reorganizáciu uskutočnil plukovník František Krakovský, ktorý prevzal velenie od 

plukovníka Karola Pekníka. Organizačné zloženie, ako aj názvy a očíslovanie jednotiek 
a útvarov bolo nezmenené. Novo reorganizovaná 1. technická divízie mala byť podľa 
rozhodnutia nemeckého velenia nasadená na budovanie obrany v  úseku severový-
chodne od Kagulu. Udalosti po 29. auguste 1944 rozhodli o ďalšom osude divízie. Zo 
súhlasom vrchného nemeckého velenia malo dôjsť k stiahnutiu 1. technickej divízie na 
Slovensko,415 ale sa tak v skutočnosti nestalo.416

2. pešia divízia bola premenovaná na 2. technickú brigádu a odoslaná na taliansky 
front. Po viac ako polročnom nasadení v Taliansku sa divízia presunula k Ferare a jej jed-
notky na severnej strane na pravom brehu rieky Pád zaujali svoje postavenia. Po dopl-
není brigády okolo 4 000 mužov bola v januári premenovaná na 2. technickú divíziu.417 
Následne už v apríli 1945 už slovenské jednotky bojovali spoločne s partizánmi proti 
nemeckým vojskám, ako aj proti jednotkám fašistickej talianskej republiky.

Na oslobodenom talianskom území slovenské útvary 2. technickej divízie vytvorili 1. 
pešiu československú divíziu. Po jej spojení sa 1. pešou samostatnou československou 
brigádou, ktorá bola vytvorená z práporov vládneho vojska, spoločne vytvorili Skupinu 
československých vojsk v severnom Taliansku.418

Po celú dobu vojny zostali na Slovensku armádne útvary, ktoré boli dislokované 
v mestských posádkach. Taktiež zostali:

−	  veliteľstvá a štábne jednotky,
−	  vojenské školy,
−	  doplňovacie veliteľstvá,
−	  vojenské správy
−	  vojenské ústavy,

415 BYSTRICKÝ, Jozef. Slovenská 1. technická divízia na území Rumunska vroku 1944. In Historické štúdie 45. 
Bratislava : Veda – vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2007, s. 41. ISBN 978-80-224-0991-9.

416 Správa o rozkaze na návrat 1. technickej divízie na Slovensko sa ešte v ten istý deň rozšírila medzi muž-
stvom, spolu so správou o vypuknutí Povstania na Slovensku. Vojaci s radosťou prijímali správu, podľa 
ktorej Veliteľstvo 1. technickej divízie dostalo rádiogramom rozkaz od ministra národnej obrany generála 
Čatloša ihneď sa presunúť domov. Avšak realita bola úplne iná. Divízia bola odzbrojená. 
BYSTRICKÝ, Jozef. 1. pešia divízia po bojoch pri Kachovke, jej reorganizácia o odzbrojení 1. technickej 
divízie. In Vojenská história, 2004. roč. 8, č. 4, s. 77-78. ISSN 1335-3314.

417 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, V. zväzok 1939 – 1945, c. d., s. 135.
418 VOGELTANZ, Jan – HUS, Miroslav – POLÁK, Milan. Československá armáda v zahraničí 1939 – 1945. 

Vládní vojsko protektorátu Čechy a Morava 1939 – 1945. Slovenská armáda 1939 – 1945. Československá 
armáda 1945 – 1992, c. d., s. 19.
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	 −	 	 útvary tylového a  tech- 
nického zabezpečenia.

Na obranu Slovenska boli 
v  priebehu roka 1944 z  časti zá-
loh vytvorené dve divízie tzv. 
Východoslovenskej armády. Ich 
úlohou bolo zabezpečiť obranu 
proti prechodu Karpát. Na stred-
nom a západnom Slovensku bola 
vytvorené z  útvarov a  jednotiek 
záložná tzv. Zápoľná armáda.

Organizačné členenie 1. pešej divízie (hlavné vojenské útvary):
−	 Veliteľstvo (útvary, jednotky a orgány služieb),
−	 Peší pluk 1
−	 Peší pluk 2
−	 Peší pluk 3
−	 Delostrelecký pluk 1
−	 Jazdecký priezvedný oddiel 2
−	 Pioniersky prápor (motor.) 1
−	 Spojovací prápor (motor.) 1
−	 2. rota kanónov proti útočnej vozbe

veliteľstvo Raslavice,
Bardejov,
Vyšný Svidník, 
Giraltovce,
Okruhlé 
Motovce,
Brezov,
Šarišský Štiavnik.

Organizačné členenie 2. pešej divízie (hlavné vojenské útvary):
– Veliteľstvo (útvary, jednotky a orgány služieb),
−	 Peší pluk 4
−	 Peší pluk 5
−	 Peší pluk 6
−	 Delostrelecký pluk 2
−	 Jazdecký priezvedný oddiel 1
−	 Pioniersky prápor 2 (motor.)
−	 Spojovací prápor 2
−	 3. rota kanónov proti útočnej vozbe

Veliteľstvo Papím,
Habura,
Medzilaborce
Vydraň,
Snina,
Medzilaborce,
Brestav,
Medzilaborce.

256 Messerschmitt Bf 109 E slovenských vzdušných zbraní
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Spolu s oddielmi protivzduš-
nej obrany, vojenskými útvarmi 
Vzdušných zbraní a  jednotkami 
Pracovných zborov Ministerstva 
národnej obrany sa Zápoľná ar-
máda opierala najmä o  útvary 
v  posádkových mestách v  uve-
dených oblastí.

Vojenské útvary verné slo-
venskej vláde vytvorili základ 
pre Domobranu, ku ktorej sa 
počítali dve technické divízie 
nachádzajúce sa v  Maďarsku 
a v Taliansku, ale taktiež aj Pracovná služba.419

5. 2. VOJENSKÁ SYMBOLIKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKOCH 1939–1945

5.2.1. ZÁStAVY A ZNAKY
Po vzniku Slovenskej republiky boli oficiálne schválené štátne symboly, a to: štátna vlajka, 
štátna zástava, štátny znak a pečať.420 Činnosť ľudáckej vlády a jej vazalstvo s predstavi-
teľmi nacistického Nemecka vtiahli štát do konfliktov, ktoré vyústili do účasti na ťažení 
v septembri 1939 proti Poľsku, a vlastne na spolupodieľaní sa na rozpútaní druhej sveto-
vej vojny, pričom od roka 1941 bojoval aj proti Sovietskemu zväzu. Slovenská republika 
zaviedla aj osobitnú vojnovú vlajku (zástavu),421 ktorá sa odlišovala od oficiálnej štátnej 
vlajky (zástavy) zo 14. marca 1939. Kvôli špecifickému charakteru vojnovej vlajky (zásta-

419 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, V. zväzok 1939 – 1945, c. d., s. 52.
420 Slovenský zákonník, čiastka 34, zo dňa 4. júla 1939, č. 148, Zákon o štátnom znaku, štátnej pečati, štátnej 

vlajke a štátnej zástave, ročník 1939.
421 Výskumom a štúdiom archívnych dokumentov Slovenskej republiky 1939 – 1945, Slovenského zákonníka 

1939 – 1945, Úradných novín z rokov 1939 – 1945, archívnych dokumentov MNO 1939 – 1945, Vecných 
vestníkov MNO Slovenskej republiky 1939 – 1945 a celého radu prác, ako aj literatúry venovanej obdobiu 
Slovenskej republiky 1939 – 1945, sme dospeli k záveru, že taký relevantný dokument, ktorý by nám bol 
poskytol presné informácie o zavedení, resp. zriadení vojnovej vlajky (zástavy) Slovenskej republiky, sa 
nám zatiaľ nepodarilo nájsť. Zároveň sa nám podarilo zistiť, že vojnová vlajka (zástava) existovala, bola za-
vedená, čo potvrdzuje aj ústna tradícia, ako aj články z dobových časopisov, fotografií z rôznych štátnych 
osláv, vojenských prehliadok a podobne. Pozri: Slovenské vojsko, roč. 1, zo dňa 1. apríla 1940, č. 7. Armáda 
v oslavách štátneho sviatku, rok 1940, s. 118; tamže, roč. 2, zo dňa 15. marca 1941, č. 6. Prezident republiky 
v Tatrách, rok 1941, s. 85 i ďalšie.

257 Veliteľ 101. pešieho pluku 2. technickej divízie v Taliansku 
pplk. jazd. Jaroslav Kmicikievič prijíma hlásenie (rok 1945)
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vy) Slovenskej republiky sme toto vexilum zaradili 
medzi vojenské symboly. Základom vojnovej vlaj-
ky (zástavy) bola v podstate štátna vlajka (zástava), 
ktorá sa skladala z troch pozdĺžnych pruhov – bie-
leho, modrého a červeného, rovnakej šírky, uspo-
riadaných pod sebou. Okrem toho mala v strede 
listu umiestnený štít s bielym poľom s čiernou bor-
dúrou (obrubou), do ktorého bol vložený patriar-
chálny dvojitý čierny kríž.  Niektoré vojnové vlajky 
(zástavy) sa po ich zavedení objavili bez bieleho 
poľa štítu, a tento bol na bielo-modro-červenom 
podklade s čiernym patriarchálnym dvojitým krí-
žom.422 V dobovej literatúre a v tlači sa objavili i iné 
pomenovania, ako napríklad Vojenská armádna 
zástava: „Vojenská armádna zástava má na bie-
lo-modro-červenom podklade čierny dvojitý kríž. 
Vztyčuje sa na kasárne a vojenské budovy, aby zna-
teľne odlišovala ich od ostatných budov a osobitne 

vyznačila postavenie i poslanie armády v štáte.“423 Po novembri 1940 sa táto vlajka (zásta-
va) používala častejšie než oficiálne prijatá štátna vlajka (zástava). Zanikla – rovnako ako 
iné štátne symboly – zánikom Slovenskej republiky na jar roku 1945. 

Vojenské útvary československej armády, ktoré boli dislokované k 14. marcu 1939 
na území Slovenska, sa stali základom pre vytvorenie organizačnej štruktúry slovenskej 
armády. Táto bola schválená vládou 2. mája 1939 a následne vyústila do novej organi-
zácie armády v októbri 1940.424 Niektoré pešie a delostrelecké pluky, ako aj samostat-
né prápory v štruktúre slovenskej armády, si ponechali (po vlastnej úprave) vojenské 
zástavy alebo štandardy z čias československej armády.425 Tieto v podstate vychádzali 
z  jednotného vzoru zástav pre pešie pluky z  roku 1925,426 jednotného vzoru zástav – 
práporcov pre samostatné hraničné prápory,427 ako aj jednotného vzoru štandárd pre 

422 Slovenské vojsko, roč. 1, zo dňa 15. decembra 1940, č. 24. „Vej, zástava naša!“, rok 1940, s. 393.
423 Slovenské vojsko, roč. 1, zo dňa 15. decembra 1940, č. 24. O našej zástave., rok 1940, s. 412.
424 CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, V. zväzok 1939 – 1945, c. d., s. 18 a 34.
425 Slovenské vojsko, roč. 1, zo dňa 15. decembra 1940, č. 24. O našej zástave, s. 412.
426 Věstník MNO, roč. 7, ze dne 28. února 1925, část 12. Výnosy věcné, č. 127. Plukovní prapory pěších pluků, 

rok 1925.
427 Věstník MNO, roč. 8, ze dne 5. října 1929, č. 693. Praporce hraničárských praporů, rok 1929. 

258 Vojnová vlajka Slovenskej republiky 
(používaná od novembra 1939 do jari 1945)

259 Vojnová zástava Slovenskej republiky 
(používaná od novembra 1939 do jari 1945)



233

5. BRANNÁ MOC SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ZDROJE JEJ VOJENSKEJ SYMBOLIKY V ROKOCH 1939 – 1945

delostrelecké pluky z roku 1929428 vydaných v nariadeniach Ministerstva národnej ob-
rany Československej republiky. Na základe výskumu archívnych dokumentov, iných pí-
somných a obrazových prameňov, rôznych dobových artefaktov, múzejných zbierok zá-
stav a materiálov sme dospeli k poznaniu, že pri zástavách, ktoré si ponechali vojenské 
útvary slovenskej armády po vlastnej úprave lícnej strany, Ministerstvo národnej obrany 
Slovenskej republiky akceptovalo rubovú stranu zástav upravenú podľa nariadení z ro-
kov 1925 a1929. Okrem iného to potvrdzuje aj časť textu z článku v časopise Slovenské 
vojsko O našej zástave, s určitou nepresnosťou na konci prvej vety, ktorého hlavným 
obsahom bolo zhodnotenie tzv. Týždňa našej zástavy v slovenskej armáde. Išlo o na-
sledovný text: „Iba niektoré slovenské pluky majú svoju zástavu, čo ostaly z bývalej armá-
dy, keďže dostaly ich od slovenských miest so slovenským nápisom a slovenským štátnym 
znakom. V  slovenskom štáte po 14. marci 1939 iba Vojenská akadémia dostala od pána 
prezidenta Republiky, Dr. Jozefa Tisu, vojenskú zástavu.“429Pravdou je, že podľa uvedených 
nariadení z rokov 1925 a1929 zástavy udeľované československým vojenským útvarom 
darovali mestá a obce, v ktorých boli rozmiestnené, a na území Slovenska mali nápisy 
v slovenskom jazyku. Nemali však slovenský štátny znak, ale malý československý štátny 
znak – strieborný dvojchvostý lev so zlatou korunkou, nesúci na prsiach červený štítok 
s tromi modrými vrchmi, z ktorých na prostrednom najvyššom bol vztýčený dvojramen-
ný kríž.430

Výskum ďalej potvrdil, že v organizačnom členení slovenskej armády síce boli aj pe-
šie pluky a iné útvary, ale nezachovali sa ich zástavy ani písomné zmienky o nich. Báda-
ním v  múzejných depozitoch sa nám podarilo získať originály niektorých vojenských 
zástav slovenskej armády a informácie o nich, ktoré sú súčasťou zbierok v múzeách.431 
Ide o vojenskú zástavu Vojenskej akadémie, štandardu československého delostrelecké-
ho pluku 109 Bratislava (v slovenskej armáde Delostreleckého pluku 1 Bratislava), štan-
dardu československého delostreleckého pluku 9 Bratislava (v slovenskej armáde De-
lostreleckého pluku 11 Žilina), štandardu československého delostreleckého pluku 153 
Bratislava (v slovenskej armáde Protilietadlového delostreleckého pluku 153 Bratislava) 
a štandardu československého delostreleckého pluku 54 Bratislava.432

428 Věcní věstník MNO, roč. 12, ze dne 1. června 1929, č. 398. Dělostřelecké standardy, rok 1929. 
429 Slovenské vojsko, roč. 1,, zo dňa 15. decembra 1940, č. 24. O našej zástave, rok 1940, s. 410.
430 Věstník MNO, roč. 7, ze dne 28. února 1925, část 12. Výnosy věcné, č. 127. Plukovní prapory pěších pluků, 

rok 1925.
431 VHÚ Praha. Vojenské technické muzeum Lešany u Týnce nad Vltavou a Armádní muzeum Žižkov: sbírka 

XIV. Vexilologie.
432 Z dôvodu vážneho poškodenia listu zástavy, najmä prešívaním lícnej strany a umiestňovaním symbolu zo 
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Zástavu Vojenskej akadémii v  Banskej Bystrici udelil prezident Slovenskej republi-
ky, ktorý ju akadémii osobne odovzdal 15. augusta 1940 pri príležitosti vyradenia jej pr-
vých absolventov. Na zástavu bola pripevnená stuha bielej farby s textom HRDINSTVOM 
K VÍŤAZSTVU,433 ktorú darovalo mesto Banská Bystrica.434 Zástava sa mala stať významným 
symbolom príslušníkov akadémie, budúcich poručíkov slovenskej armády, mala ich moti-
vovať v posilnení ducha, vo viere, láske i oddanosti slúžiť verne svojmu národu a štátu.435 
Na lícnej strane zástavy v bielom poli bol vyšitý obrátený (slovenský, tatranský) orol v zlatej 
farbe, držiaci v pazúroch zväzok prútov436 tmavomodrej farby ako symbol moci so sloven-
ským štátnym znakom na prsiach. Pod ním v dvoch radoch pod sebou bol nápis červenej 
farby VOJENSKÁ AKADÉMIA. Na rubovej strane bieleho listu sa nachádzali prekrížené meče 
modrej farby, prekryté dvomi lipovými ratolesťami, v hornej časti boli ich vrcholy tesne pri 
sebe a v dolnej časti spojené, čím tvorili akýsi veniec. Pod ním bola umiestnená previaza-
ná trikolóra bielo-modro-červenej farby, ktorej konce mali tvar zastrihnutý do lastovičieho 
chvosta a  smerovali jeden k dolnému cípu a druhý k  dolnému rohu zástavy a  pod ňou 

slovenského štátneho znaku, ako aj snímaním štandardy zo žrde, prakticky nebola použiteľná.
433 Slovenské vojsko, roč. 1, zo dňa 15. augusta 1940, č. 16. Program vyradenia akademikov v Banskej Bystrici, 

rok 1940, s. 271.
434 Uvedená stuha sa nezachovala a nie je ani súčasťou zbierky depozitu Vojenského technického múzea  

Lešany Vojenského historického ústavu Praha.
435 Slovenské vojsko, roč. 1, zo dňa 1. februára 1940, č. 3. O našej vojenskej akadémii, rok 1940, s. 37. z 15. 

decembra 1940, č. 24. O našej zástave, rok 1940, s. 410.
436 Mal predstavovať tri Svätoplukove prúty, ale v skutočnosti išlo o slovenský (demagogický) zdôvodnený 

variant z rímskych čias odvodených talianskych fasces, od čoho bol odvodený aj pojem fašizmus. 
Encyklopedie antiky. Praha : Academia, 1973. Oliktorech, s. 341.

260 Zástava Vojenskej akadémie, 1940, rub 261 Zástava Vojenskej akadémie, 1940, líce
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v strede jej uzla bol letopočet 1940 v zlatej farbe. Okraje lícnej i rubovej strany boli zdobe-
né cca 8 – 10 cm širokým červeným lemom, v ktorom po obvode boli vyšité zlaté skrížené 
sklonené meče (na dolnom a hornom okraji listu po 13 a na žrďovom a vlajúcom okraji po 
7 skrížených sklonených mečov). Po obvode lícnej a rubovej strany bola dvojitá modro-bie-
la bordúra na hornom cípe vlajúceho okraja bol pripevnený tzv. zlatý žaluď so strapcami. 
Zástava bola pripevnená klincami na žrď a jej kovová korunka mala tvar kruhu, v ktorom 
bol umiestnený slovenský symbol zo štátneho znaku – trojvršie s dvojramenným krížom. 

Tak ako sme uviedli vyššie, československé delostrelecké pluky dislokované na Slo-
vensku si po vzniku slovenskej armády ponechali pôvodné štandardy s pôvodnou ru-
bovou stranou, ktorá zodpovedala nariadeniu československého Ministerstva národnej 
obrany z roku 1929 a lícna strana bola upravená podľa slovenskej symboliky. Štandar-
da predstavovala menšiu vystuženú zástavu tvaru vypnutého listu, po diagonále ktorej 
vzdialenejší horný cíp bol zaoblený a  na dolnom cípe zakončený ozdobnou modrou 
šnúrou, na jej konci bol tzv. červený žaluď s modrými strapcami. Rubová strana štan-
dardy bola v podstate rovnaká, ale v niektorých detailoch rozdielna, najmä v umiest-
není jednotlivých symbolov alebo nápisu. Na liste béžovej farby, s červeným a modrým 
ripsovým lemom v strede, bol erb (znak) mesta alebo obce (inokedy symboly z erbu) 
a nad ním do oblúka nápis modrou farbou, názov mesta alebo obce, ktoré štandardu 
venovalo. V dolnej časti pod erbom (znakom) mesta alebo obce, od dolného cípu po 
dolný roh bol názov v dvoch riadkoch, prvý riadok obsahoval nápis DELOSTRELECKÉMU 
(prvé písmeno D biele v červenom terči), v druhom riadku bol nápis PLUKU a jeho číslo 
(napríklad 1 bielej farby v modrom terči).

Lícna strana štandardy bola upravovaná tak, že plocha červenej farby s bielym le-
mom (pôvodne obsahujúca strieborného dvojchvostého leva so zlatou korunkou nesú-
ceho na prsiach červený štítok s tromi modrými vrchmi, z ktorých na prostrednom naj-
vyššom bol vztýčený strieborný dvojramenný kríž), ktorý bol zakončený úzkym ripso-
vým prúžkom, bola prekrytá symbolom Slovenskej republiky. Na červenej ploche bolo 
umiestnené modré trojvršie so strieborným dvojkrížom. V hornej časti lemu bol v tvare 
oblúka v  kruhopise modrej farby NÁM TVRDZOU – NEPRIATEĽOM HRÁDZOU, pričom 
spravidla prvé a posledné písmeno (N a U) bolo biele v modrom terči.

Lícna strana štandárd, a to: Delostreleckého pluku 1 Bratislava, štandarda Protilie-
tadlového delostreleckého pluku 153 Bratislava a  štandarda Delostreleckého pluku 9 
Žilina boli upravené podľa opísanej predlohy. Jedine štandarda Delostreleckého pluku 
9 Žilina bola bez nápisu na jej lícnej strane.
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262 Štandarda Delostreleckého pluku 1 
Bratislava, 1939, rub (prešitý rub štandardy 

čs. delostreleckého
pluku 101 Bratislava, 1931 – 1939)

264 Štandarda Delostreleckého pluku 
9, 1939, rub (prešitý rub štandardy čs. 

delostreleckého
pluku 9 Bratislava, 1930 – 1939)

263 Štandarda Delostreleckého pluku 
1 Bratislava, 1939, líce (prešité líce 

štandardy čs. delostreleckého pluku
101 Bratislava, 1931 – 1939)

265 Štandarda Delostreleckého pluku 
9, 1939, líce (prešité líce štandardy čs. 

delostreleckého
pluku 9 Bratislava, 1930 – 1939)

Korunka  
zástavy  

Delostreleckého  
pluku 

Korunka  
štandardy 

Delostreleckého  
pluk 9
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Rubová strana uvedených štandárd bola nasledovná: v strede listu bol erb mesta 
a  nad ním do oblúka od dolného cípu po obvode štandardy až k  hornému rohu bol 
v prípade prvých dvoch nápis MESTO BRATISLAVA. Štandarda Delostreleckého pluku 9 
Žilina mala erb Žiliny a nápis MESTO ŽILINA, pod erbom od dolného cípu po dolný roh 
nápis v dvoch riadkoch, prvý riadok DELOSTRELECKÉMU (prvé písmeno biele v červe-
nom terči), druhý riadok PLUKU s jeho číslom (číslo bielej farby v modrom terči). 

Pri bádaní a celkovom výskume o vojenských zástavách používaných v slovenskej 
armáde v rokoch 1939 – 1945 sme z dobových prameňov literatúry a tlače zistili infor-
mácie týkajúce sa aj ďalších zástav, a to Pluku útočnej vozby Turčiansky Svätý Martin437 
a zástavy Pešieho pluku 2 Trenčín.438 Na základe uvedeného výskumu sme dospeli k ďal-
šiemu čiastkovému poznaniu, že slovenské Ministerstvo národnej obrany akceptovalo 
používanie čiastočne upravených pôvodných zástav vojenských útvarov, ako aj použí-
vanie novoudelených, respektíve darovaných vojenských zástav mestami, ktoré sa odli-
šovali tvarom i svojím obsahom.

Štandarda Pluku útočnej vozby bola klasická štvorcová zástava, ktorú venovalo mes-
to Turčiansky Sv. Martin, kde bol útvar dislokovaný. Pri výskume sa nám podarilo získať 
len čierno-bielu predlohu uvedenej štandardy, preto sme pri jej popise a opise jednot-

437 Slovenské vojsko, roč. 2, zo dňa 1. júla 1941, č. 11. Štandarda, ktorú venovalo mesto Turč. Sv. Martin pluku 
útočnej vozby, rok 1941, s. 173.

438 MARCINKO, Ján. Slovenské insígnie (Slovak insignia). Košice : Východoslovenské tlačiarne, a. s., 2010, s. 31.

266 Štandarda Delostreleckého pluku 11, 1939,
rub (prešitý rub štandardy čs. delostreleckého

pluku 54 Bratislava, 1931 – 1939)

267 Štandarda Delostreleckého pluku 11, 1939,
líce (prešité líce štandardy čs. delostreleckého

pluku 54 Bratislava, 1931 – 1939)
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livých symbolov (prvkov, znamení) vychádzali z predpokladaných, všeobecne používa-
ných farieb, ako aj farieb jednotlivých druhov zbraní v danom období. Na bielom liste 
lícnej strany bol umiestnený štátny znak Slovenskej republiky a po jeho stranách vpra-
vo i vľavo po jednej zlatej lipovej ratolesti s tromi lístkami, ktorých horné lístky mierne 
smerovali k znaku. Nad ním bola prvá časť nápisu zlatej farby VERNÍ SEBE a pod ním sa 
nachádzala druhá časť nápisu zlatej farby SVORNE NAPRED. Na rubovej strane bledoru-
žovej farby439 v strede v striebornom kruhu čiernou farbou bola vykreslená predná časť, 
ako aj časť predného podvozku vychádzajúceho pásového obrneného vozidla (tanku) 
na vrchol kopca. Po jeho stranách vpravo i vľavo bolo umiestnených po jednej zlatej li-
povej ratolesti s tromi lístkami, ktorých horné lístky mierne smerovali ku kruhu. Nad ním 
bola prvá časť nápisu zlatej farby NA STRÁŽ a pod ním bola umiestnená druhá časť ná-
pisu zlatej farby PLUK ÚTOČNEJ VOZBY. Po obvode lícnej a rubovej strany štandardy bol 
dvojitý lem, každý cca 5 – 6 cm. Vnútorný lem bol pravdepodobne bledomodrej farby, 
ohraničený tenkými striebornými pásikmi a v jeho vnútri po celom obvode tvarom tzv. 
cik-cak vzoru. Vonkajší lem bol zložený z bielo-modro-červených farebných štvorčekov, 

439 Pravdepodobne bledoružová farba, pretože ona bola farbou útočnej vozby. Smernice pre nosenie 
vojenskej rovnošaty a rovnošaty pracovného sboru, Se-1. Bratislava : Ministerstvo národnej obrany, 1940, 
Príloha č. 3.

268 Štandarda Delostreleckého pluku 153 
Bratislava, 1939, rub (prešitý rub štandardy 

čs. delostreleckého
pluku 153 Bratislava, 1931 – 1939)

269 Štandarda Delostreleckého pluku 
153 Bratislava, 1939, líce (prešité líce 

štandardy čs. delostreleckého
pluku 153 Bratislava, 1931 – 1939)

korunka  
štandardy 

Delostreleckého  
pluku 153



239

5. BRANNÁ MOC SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ZDROJE JEJ VOJENSKEJ SYMBOLIKY V ROKOCH 1939 – 1945

striedajúcich sa v uvedenom poradí po obvode. Štandarda bola pripevnená klincami na 
žrď a jej kovová korunka mala tvar kruhu, v ktorom bol umiestnený slovenský symbol 
zo štátneho znaku – trojvršie s dvojramenným krížom. Súčasťou štandardy bola aj stu-
ha pravdepodobne bielej farby priviazaná na jej žrdi s nápisom v dvoch riadkoch, prvý 
riadok obsahoval text: BOH DO KRIVDY HROMOM a druhý riadok A JUNÁK GUĽAMI. Na 
začiatku stuhy v kruhu bol symbol (tento nebolo možné z danej predlohy identifikovať) 
a pod ním dva rovnobežné pásiky (pravdepodobne išlo o cifrovaný ornament). Stuhu 
s najväčšou pravdepodobnosťou taktiež darovalo mesto Turčiansky Sv. Martin. 

Peší pluk 2 bol po reorganizácii slovenskej armády v októbri 1940 dislokovaný v Tren-
číne a následne mu bola udelená vojenská zástava. Na jej lícnej strane v bielom poli bol 
vyšitý obrátený (slovenský, tatranský) orol zlatej farby so slovenským štátnym znakom na 
prsiach držiaci v pazúroch zlatý veniec z olivových listov, v dolnej časti previazaný bielo-
modro-červenou stuhou, prekrytý prekríženými striebornými bodákmi s čiernymi ruko-
väťami. V spodnej časti od ľavého dolného rohu k stredu krídla orla bol nápis v miernom 
previse modrej farby VERNÍ SEBE a spod stredu pravého krídla orla smerom k dolnému 
cípu nápis v miernom previse modrej farby SVORNE NAPRED. Rubová strana zástavy bola 
bielej farby a mala v strede umiestnenú v modrom dvojobryse s bielou výplňou veľkú 
arabskú číslicu 2, ovenčenú z každej strany tromi zlatými lipovými ratolesťami. Na pravej 

270 Zástava Pluku útočnej vozby Turčiansky Svätý 
Martin, 1940, líce

271 Zástava Pluku útočnej vozby Turčiansky Svätý 
Martin, 1940, rub



240

5. BRANNÁ MOC SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ZDROJE JEJ VOJENSKEJ SYMBOLIKY V ROKOCH 1939 – 1945

a  ľavej strane vedľa lipových ratolestí 
boli zrkadlovo postavené na pažbu po 
jednej puške s remeňom a bodákom. 
Na strede pušiek boli položené pril-
by bledomodrej farby s  dvojkrížom 
v strede a v  ich spodnej časti po ob-
vode bol modrý pruh. V  hornej časti 
vľavo nad poslednou lipovou ratoles-
ťou bol nápis červenej farby PEŠÍ a zr-
kadlovo vpravo nápis červenej farby 
PLUK. Lícna a  rubová strana bola po 
celom obvode lemovaná nariasenou 
bielo-modro-červenou trikolórou a na 
každej strane v strede bola prerušená. 
V jej medzerách z vnútornej strany boli 
umiestnené dve malé olivové ratolesti 
a na vonkajších stranách bolo po páre 
olivových trojlístkov v zlatej farbe. Vo 
všetkých štyroch rohoch na lícnej a ru-
bovej strane bol umiestnený štátny 
znak Slovenskej republiky a  z  každé-
ho z nich stred päty štítu smeroval do 

stredu poľa zástavy. Uvedenú zástavu Pešiemu pluku 2 darovalo mesto Trenčín.

5.2.2. ROVNOšAtY A OZNAČENIA
Vznik a vývoj vojenskej symboliky v oblasti vojenských rovnošiat a označovaní vojen-
ských hodností sa začal postupným pretváraním predchádzajúcich prevzatých symbo-
lov, znakov a odznakov československej armády. Súčasne aj vytváraním nových prvkov 
vojenskej symboliky a  ich systematickým zavedením do slovenskej armády. Pôvodné 
československé vojenské rovnošaty vzor 21 sa v marci 1939 stali aj prvými vojenskými 
uniformami slovenskej armády. Spočiatku, až do konca mája 1939 zotrvali aj pôvodné 
československé dištinkcie v pozemnom vojsku, v službách a letectve.

Rovnošata vzor 21 bola farby kaki zeleného odtieňa s kovovými gombíkmi na zapí-
nanie až ku krku, ktoré sa od seba líšili podľa hodnostného stavu a podľa druhu zbraní 

272 Zástava Pešieho pluku 2, 1939, rub

273 Zástava Pešieho pluku 2, 1939, líce
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a služieb. Pre vojakov letectva bola vojenská rovnošata v šedo-modrej farbe, a blúza sa 
nosila s kravatou pod rozopnutým plášťom. Príslušníci jazdectva nosili jazdecké nohavi-
ce červenej farby. Rovnošata na letné obdobie mala svetlejšiu farbu s gombíkmi so kríže-
nými mečmi pre príslušníkov druhov zbraní a bez mečov pre príslušníkov služieb. Bron-
zové gombíky boli určené pre mužstvo a poddôstojníkov, strieborné pre rotmajstrov 
a zlaté pre dôstojníkov. Základným rozlíšením zbraní a služieb bolo naďalej jednoduché 
farebné označenie výložiek na golieri, doplnené úzkym lemom, čo uľahčovalo ľahšie 
rozoznať všetky kategórie. Na švíkoch nohavíc po stranách boli všité farebné paspule 
pre vojakov z povolania a ďalejslúžiacich. Pre generálov boli určené dva široké lampa-
sy so stredovým farebným švíkom – paspulou. Generáli zbraní nosili lampasy červenej 
farby a služieb tmavohnedej farby. Jediným rozlišovacím symbolom bol nový znak na 
čiapkach, a to: na lodičkách nosili malý slovenský štátny znak, ktorého heraldický štít bol 
rovnakého tvaru ako československý štátny znak. Na čiapkach vojakov z povolania bol 

274 Odznaky na vychádzkovú čiapku nosené v roku 1939

275 Odznaky na poľnú čiapku nosené v roku 1939

Rotmajstri                                                                          Dôstoníci, generáli

Mužstvo                                                        Rotmajstri                                             Dôstojníci, generáli
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obrátený (slovenský, tatranský) orol, ktorý v pazúroch držal zväzok prútov, ako symbol 
moci so smaltovaným slovenským štátnym znakom na prsiach, podľa kategórie – pre 
rotmajstrov v striebornom prevedení, pre dôstojníkov a generálov v zlatom prevedení. 
Odznak na lodičke pre mužstvo bol matne bronzový. 

Ďalšia úprava vojenských rovnošiat, zmena názvu hodností a ich označenie boli vyko-
nané dňom 25. mája 1939.440 Išlo najmä o zrušenie hodnosti štábneho kapitána, kapitána, 
podporučíka, štábneho práporčíka, práporčíka, štábneho rotmajstra a rotného.441 Zároveň 
bolo zavedené nové pomenovanie a rozdelenie hodností príslušníkov vo všetkých dru-
hoch zbraní a služieb bez rozdielu vojenských hodností, a to na:

I. skupinu mužstva:

II. skupinu rotmajstrov:

III. skupinu dôstojníkov:

1. vojaci  
2. poddôstojníci 

1. nižší dôstojníci:

2. vyšší dôstojníci:

3. generáli:

a) slobodník
b) desiatnik
c) čatár
a) rotník
b) zástavník
c) dôstojnícky zástupca
a) poručík
b) nadporučík
c) stotník
a) major
b) podplukovník
c) plukovník
a) 2. triedy
b) 1. triedy

Zásadnou zmenou uskutočnenou v  máji 1939 v  označovaní vojenských hodností 
a novej úprave vojenskej rovnošaty, bolo prenesenie odznakov (symbolov) hodnostné-
ho označenia z náplecníka a jeho umiestnenie na výložke goliera. Odznaky (symboly) sa 

440 Vestník vecný MNO, roč. 1, zo dňa 20. mája 1939, č. 2. Zrušenie doterajších hodností, nové pomenovanie 
hodností, premenovanie do nových hodností, rok 1939.

441 Podľa nariadenia MNO z 15. marca 1939 v súvislosti so zrušením niektorých vojenských hodností boli pre-
menovaní do nových hodností, štábni kapitáni na stotníkov, kapitáni boli povýšení do hodnosti stotníka, 
podporučíci na poručíkov, štábni práporčíci a práporčíci na dôstojníckych zástupcov, štábni rotmajstri na 
zástavníkov, rotmajstri na rotníkov. CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, V. zväzok 1939 – 
1945, c. d., s. 24.
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používali na označenie pre všetky skupiny v podobe päťramenných hviezd. Pre vojakov 
prezenčnej služby a poddôstojníkov z povolania boli menšie biele kaučukové, pre stavov-
skú skupinu rotmajstrov väčšie strieborné dragúnové, pre dôstojníkov boli z toho istého 
materiálu, ale zlaté, a generáli mali výložky s  lipovými ratolesťami. Nižší dôstojníci mali 
výložky bez bordúry a vyšší dôstojníci so zlatou bordúrou. Skupina rotmajstrov mala tvar 
výložiek rovnaký ako dôstojníci, boli striebornej farby, ale len tá polovica výložiek, ktorá 
tvorila uhol na prednom okraji goliera. V kategórii poddôstojníkov bol tvar výložiek obdĺž-
nikový s rovnakými okrajmi. Výložky všetkých kategórií boli vo farbe príslušnej zbrane.442 
Odlíšenie jednotlivých kategórií bolo výraznejšie vyjadrené na náplecníkoch formou 
bordúry (lemu, obruby) či počtom pásikov. Generál 1. triedy mal na náplecníkoch blúzy 
zlatú vetvičku so štyrmi zlatými lipovými listami a  generál 2. triedy len s  tromi zlatými 
lipovými listami. U oboch generálskych hodností mali náplecníky zlatú bordúru, na výlož-
kách goliera bola umiestnená zlatá lipová ratolesť a na čiapke mali obojstranne položenú 
dvojlistovú lipovú zlatú vetvičku. Nad štítkom čiapky bola hrubšia pletená šnúra, ktorá 
pokračovala tenšou šnúrou majúcou na spodnom okraji zlatú obrubu so štylizovanými 
lipovými lístkami. Na hornom okraji čiapky a pri prehybe spodnej a hornej časti čiapky bol 
všitý pásik farby príslušnej zbrane. Plášť mal červenú výložku a podšívka, ako aj golierové 
poklopy boli červené, náplecníky mali rovnaké označenia ako na blúze a boli s otvoreným 
golierom. Náplecníky vyšších dôstojníkov mali zlatú bordúru, dva priečne vyšité pásiky 
s medzerou.443 Na nich bol vyšitý slovenský ľudový ornament, ktorý obojstranne vychá-
dzal z  bordúry náplecníka, pričom symetricky vytváral dva samostatné kruhy, ktorých 
konce smerovali do polovice náplecníka a po spojení tvorili ležiace písané písmeno – malé 
l. Tento ornament mali vyšitý aj nižší dôstojníci v zlatej a rotmajstri v striebornej farbe.

Zásadné zmeny vykonané v máji 1939 v označení vojenských hodností a úprave vo-
jenskej rovnošaty pre pozemné vojsko, služby a letectvo neboli definitívne, pokračovali 
v júli 1939. Išlo o zmenu výložiek príslušníkov letectva, pre ktorých bola predpísaná vo-
jenská rovnošata s otvoreným golierom.444 Výložky boli blankytne modrej farby (prísluš-
níci služieb letectva mali výložky nezmenenej bledomodrej farby) umiestnené v hornej 
časti fazónky blúzy. Vyšší dôstojníci mali výložky lemované zlatou bordúrou, rotmajstri 
mali na spodnom a vonkajšom okraji výložky striebornú bordúru, ďalejslúžiaci poddôs-

442 PURDEK, Imrich – ZELIZŇÁK, Peter a kol. Vojenská symbolika Slovenskej republiky, c. d., s. 22-23.
443 Vestník vecný MNO, roč. 1, zo dňa 20. mája 1939, č. 3. Označenie hodností a nová úprava rovnošaty v ar-

máde, rok 1939.
444 Vestník vecný MNO, roč. 1, zo dňa 20. júna 1939, č. 34. Označenie hodností a nová úprava rovnošaty letec-

tva, rok 1939.
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276 Golierové hodnostné označenie vojakov slovenskej armády od 25. 5. – 31. 12. 1939

I. MUŽStVO 
1. VOJACI

II. ROtMAJStRI

II. DôStOJNíCI

Vojak
2. PODDôSTOJNÍCI

Slobodník jazdectva

Slobodník spojovacieho vojska

Čatník pechoty

Poručík ženista

Generál

Slobodník ašpirant
automobilového vojska

Desiatnik delostrelectva

Desiatnik automobilového vojska

Rotník útočnej vozby

Nadporučík jazdectva

Podplukovník útočnej vozby

Desiatnik ašpirant 
útočnej vozby

Čatár pechoty

Čatár letectva

Zástavník zásobovacej služby

Stotník letectva

Plukovník generálneho štábu

Čatár ašpirant
delostrelectva

ĎALEJ SLÚŽIACI PODDôSTOJNÍCI

1. NIŽŠÍ DôSTOJNÍCI

2. VYŠŠÍ DôSTOJNÍCI

2. GENERÁLI



245

5. BRANNÁ MOC SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ZDROJE JEJ VOJENSKEJ SYMBOLIKY V ROKOCH 1939 – 1945

tojníci mali spodný okraj výložky rovno skosený a lemovaný striebornou páskou. Výlož-
ky ašpirantov mali podobu dôstojníckych a ich spodný okraj bol lemovaný striebornou 
páskou. Označenie na výložke pre ostatné mužstvo zostalo ako pre iné zbrane a služby. 
Označenie vojenských hodností bolo rovnaké na blúze a plášti.

Ďalšia výrazná zmena v úprave vojenskej rovnošaty a označenia vojenských hod-
ností sa realizovala v novembri 1939.445 Podstatným spôsobom sa riešilo umiestnenie 
symbolov, znakov a  odznakov a  iných prvkov, ktoré vizuálne umožňovali rozlíšenie 
jednotlivých hodnostných skupín. Pre skupinu vyšších a nižších dôstojníkov, ako aj rot-
majstrov boli zrušené náplecníky s vyšitým slovenským ľudovým ornamentom na blúze 
a plášti. Tieto boli nahradené len na blúze, a to na pravom pleci dvojitou zlatou šnúrou 
a pre skupinu rotmajstrov šnúrou striebornej farby. Šnúra bola na jednom konci všitá do 
rukáva a na druhom konci s očkom pripevnená na ramene na malý gombík. 

Plášť kaki farby bol bez náplecníkov, výložky na golieri boli v tvare a vo farbe s ozna-
čením vojenskej hodnosti ako na blúze. Pre mužstvo a  poslucháčov vojenských škôl 
boli náplecníky ponechané. Zároveň boli zavedené pre dôstojníkov generálneho štábu 
lampasy rovnakého strihu a tvaru, aké nosili generáli.

V rámci týchto zmien boli vytvorené aj nové symboly na označenie vojenských hod-
ností na výložkách golierov v skupine generálov. Generáli 1. a 2. triedy mali na výložkách 
vyšívaný zlatý ornament pozostávajúci z troch voľných zlatých prútov, a to dvakrát vpre-
du a vzadu zviazaný vlnovkou, ktorá mala päť zlatých prútov. Generál 1. triedy mal dve 
väčšie päťramenné strieborné hviezdy na voľných prútoch a generál 2. triedy rovnakú 
jednu hviezdu umiestnenú v  strede medzi voľnými prútmi.446 Generáli nosili výložky, 
lampasy a paspule karmínovočervenej farby.

Na začiatku roka 1940 boli v súlade s braným zákonom vydané vnútorné normy, kto-
ré upravovali zavádzanie vojenských rovnošiat a označenie vojenských hodností, ako aj 
ďalšie zmeny súvisiace s  novou vojenskou symbolikou.447 Zavedenie vlastnej vojenskej 
rovnošaty slovenskej armády, ako aj zmeny v označení vojenských hodností platili od 15. 
októbra 1940 a s určitými úpravami pretrvali až do skončenia druhej svetovej vojny.448 Pre 
mužstvo boli upravené československé uniformy vzor 21 kaki farby s jazdeckými nohavi-
cami a ovinovačkami, na hlave s lodičkou a prilbou vzor 32 s modrým natretým spodným 

445 Vestník vecný MNO, roč. 1, zo dňa 11. novembra 1939, č. 65. Zmena úpravy rovnošaty, rok 1939.
446 Smernice pre nosenie vojenskej rovnošaty a rovnošaty pracovného sboru, Se-1. Bratislava : Ministerstvo 

národnej obrany, 1940, s. 29-30.
447 Slovenský zákonník, čiastka 5, zo dňa 31. januára 1940, č. 20, Branný zákon Slovenskej republiky, roč. 1940.
448 Smernice pre nosenie vojenskej rovnošaty a rovnošaty pracovného sboru, Se-1. Bratislava : Ministerstvo 

národnej obrany, 1940.
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okrajom. Pre dôstojníkov a poddôstojníkov boli zavedené nové typy vojenských rovno-
šiat určené na rôzne príležitosti. Elegantné blúzy kaki farby so zapínaním až ku krku pre 
pozemné vojsko so zlatými, respektíve striebornými gombíkmi s  hnedými manžetami 
a golierom. Zároveň bola zavedená spoločenská a slávnostná rovnošata pre dôstojníkov 
a  generálov. Bola hnedej farby s  čiernymi jazdeckými nohavicami alebo s  nohavicami 
pantalónového typu s doplnkami (biela košeľa, čierna kravata a nový opasok zlatej farby 
s okrúhlou prackou so štátnym znakom). Obdobný strih mala aj letná vojenská rovno-
šata, ktorá bola z kvalitného bieleho plátna s čiernymi nohavicami. Taktiež zjednotenou 
úpravou prešla aj vojenská rovnošata pre všetky zložky vzdušných zbraní,449 jej strih, ako 
v letectve, bol zachovaný. Cvičná rovnošata bola farby kaki, košeľa zelenej farby (kaki) a ze-
lená viazanka, vychádzková rovnošata bola farby šedomodrej a k nej sa nosila biela košeľa 
s tvrdým golierom s čiernou viazankou. Výložky pre letectvo boli modré, pre protilietadlo-
vé letectvo červené a pre vzdušné spravodajstvo svetlohnedé.450

Výraznou zmenou v armáde prešiel systém vojenských hodností, najmä ich názvy,451 
ako aj zmena označenia jednotlivých hodností novými symbolmi, odznakmi alebo 
znakmi predstavujúce i rôzne štylizované ornamenty. Pre skupinu vojakov prezenčnej 
služby boli zavedené hodnosti strelník (namiesto hodnosti vojak), slobodník a desiatnik. 
Hodnosť čatár sa zmenila na čatník v novoustanovenej skupine poddôstojníkov z po-
volania (čatník, rotník, zástavník). Pôvodná hodnosť čatár pretrvávala aj naďalej s tromi 
kostenými hviezdičkami, ale bola hodnostne nižšie ako čatník. Poddôstojníci z povo-
lania mali na výložke v troch radoch šarlátovo-červené pretkávanú hviezdicovú strie-
bornú podložku a na nej mali: zástavník vodorovne vedľa seba tri kostené päťramen-
né hviezdičky, rotník dve hviezdičky a čatník jednu kostenú hviezdičku. Výložky boli vo 
farbe príslušnej zbrane. Okrem použitých symbolov na označenie uvedených hodností 
boli zavedené aj strieborné pásiky, umiestnené na zadnej časti výložky na označenie 
dĺžky činnej služby vo funkcii poddôstojníka z povolania. Jeden pásik označoval službu 
do dvoch rokov, dva pásiky do štyroch rokov a tri pásiky nad štyri roky služby. V kate-
górii nižších dôstojníkov boli výložky lemované zlatým pásikom a jednotlivé hodnosti 
boli odlíšené počtom zlatých päťramenných hviezd; poručík mal jednu, nadporučík dve 
a stotník tri hviezdy. Vyšší dôstojníci mali prednú, hornú a zadnú časť výložky obrúbenú 

449 Bol to druh vojska v štruktúre slovenskej armády, čo bola obdobná forma ako v iných armádach letectvo 
a protivzdušná obrana.

450 Vestník vecný MNO, roč. 2, zo dňa 15. januára 1940, č. 5. Úprava rovnošaty a označenie hodností vzduš-
ných zbraní, rok 1940.

451 Smernice pre nosenie vojenskej rovnošaty a rovnošaty pracovného sboru, Se-1. Bratislava : Ministerstvo 
národnej obrany, 1940, s. 31.
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zlatou páskou a v dolnej časti mali umiestnený štylizovaný vlnitý ornament, predstavu-
júci symbol troch Svätoplukových prútov a  jednotlivé hodnosti boli odlíšené počtom 
zlatých päťramenných hviezd; major mal jednu, podplukovník dve a plukovník tri.452 Vý-
ložky, lampasy a paspule dôstojníkov generálneho štábu boli karmínovo-červené.

Zmenilo sa aj označovanie vojenských hodností na výložkách absolventov vojen-
ských škôl, akademikov, dôstojníckych zástupcov a ašpirantov. Ašpirant s poddôstojníc-
kou školou mal úzku striebornú pásku na prednom okraji výložky s  označením hod-
nosti ako mužstvo až po hodnosť desiatnika (jedna malá kostená päťramenná hviez-
da – slobodník ašpirant, dve hviezdy – desiatnik ašpirant) a ašpiranti školy dôstojníkov 
v zálohe nosili na prednom okraji výložky širokú striebornú pásku pretkávanú stredom 
svetlejším striebrom v tvare cik-cak. Dôstojnícky zástupca mal vpredu na výložke širokú 
zlatú pásku, pretkávanú stredom svetlejším zlatom v tvare cik-cak, za ním bola v strede 
umiestnená jedna strieborná hviezda a vojenský akademik nosil taktiež zlatú pásku, ale 
v strede výložky, pretkávanú svetlejším zlatom s motívom cik-cak. 

Žiaci prvého ročníka školy leteckého dorastu mali na výložke strieborné štylizované 
krídlo a žiaci druhého ročníka ich mali dve.

V rámci vykonávaných zmien úpravy vojenskej rovnošaty a označovania vojenských 
hodností nastali aj zmeny vo farebnom rozlíšení príslušníkov zbraní, správ a služieb. Išlo 
o farebné označenie výložiek na golieri, lampasov pre generálov a dôstojníkov gene-
rálneho štábu a paspulových švíkov na jazdeckých nohaviciach, na dlhých nohaviciach 
a paspulke na vychádzkovej čiapke.

Generáli a dôstojníci generálneho štábu mali červené označenie, stráž prezidenta 
republiky mala šarlátovo-červené, pechota a hudba fialové a útočná vozba bledoružo-
vé. Delostrelectvo malo označenie bledočervené, jazdectvo a remontná správa svetložl-
té a pionieri (ženisti) tmavohnedé, spojári hnedé, automobilové vojsko svetlohnedé, in-
tendančná správa tmavomodré, letectvo svetlomodré, zdravotná správa čierne, justičná 
správa fialový zamat, duchová správa čierny zamat s pololemovkou, hospodársko-pro-
viantná odevná správa mala tmavomodrú, technická zbrojná správa račiu červenú so 
zelenou pololemovkou a stavebná správa tehlovú farbu.453

Pracovný zbor používal od roku 1943 označenie výložiek na golieri trávovo-zelenej 
farby a pohraničné roty Stráže obrany štátu trávovo-zelenej s pololemovkou červenej 

452 Smernice pre nosenie vojenskej rovnošaty a rovnošaty pracovného sboru, Se-1. Bratislava : Ministerstvo 
národnej obrany, 1940, s. 31-32.

453 Smernice pre nosenie vojenskej rovnošaty a rovnošaty pracovného sboru, Se-1. Bratislava : Ministerstvo 
národnej obrany, 1940, Príloha č.3.
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277 Golierové hodnostné označenie vojakov slovenskej armády od 1. 1.1940 – do začiatku roka 1945

I. MUŽStVO 
1. VOJACI

II. ROtMAJStRI*

Strelník spojovacieho vojska
2. PODDôSTOJNÍCI PREZENČNEJ SLUŽBY

PODDôSTOJNÍCI Z POVOLANIA

AŠPIRANTI. DôSTOJNÍCKY ZÁSTUPCOVIA A VOJENSKÍ AKADEMICI

2. VYŠŠÍ DôSTOJNÍCI

3. GENERÁLI

Slobodník delostrelectva

Čatník vzdušných zbraní
do 2 rokov služby

Rotník-rotmajster intendancie

Ašpirant školy zál. dôstojníkov
delostrelectva

Poručík intendancie

Major ženijného vojska

Generál 2. triedy

Rotník jazdectva z povolania
do 4 rokov služby

Zástavník rotmajster
spojovacieho vojska

Dôstojnícky zástupca pionierov

Nadporučík delostrelectva

Podplukovník generálneho štábu

Generál 1. triedy

*Čatár (v mužstve alebo v zálohe)
a rotmajstri boli ponechaní len

na doslúženie

Zástavník automobilového vojska
z povolania nad 4 roky služby

Dôstojník zástupca-rotmajster
delostrelectva

Vojenský akademik pechoty

Stotník útočnej vozby

Plukovník pechoty

Desiatnik útočnej vozby Čatník* pioner
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farby. V tejto súvislosti je na mieste poznamenať, že uniforma Pracovného zboru bola 
poplatná diskriminačnému rozdeleniu ako strihom, tak aj farbou tejto skupiny. Unifor-
ma tzv. árijcov bola rovnaká, ako v armáde, z kaki súkna s hnedým golierom a manžeta-
mi, čiapkou obdobného tvaru používanej v horských jednotkách, s malým štátnym zna-
kom ako na lodičkách v armáde. Príslušníci Pracovného zboru židovského pôvodu mali 
uniformy jednoduchého strihu z modrého súkna, Rómovia z hnedého a obidve skupiny 
používali čiapku bez štítku tzv. námorníckeho tvaru vo farbe uniforiem.

Významnou výstrojnou zmenou bola úprava vonkajšieho vzhľadu rovnošaty, najmä 
úpravy na čiapkach pre umiestnenie nových symbolov, znakov, odznakov a nových prv-
kov, ako aj gombíkov pre jednotlivé hodnostné skupiny. Vychádzková čiapka generálov 
mala pásik tvaru ornamentu, ako pri dištinkcii na golieri. Nad dvojitou zlatou šnúrou, na 
prednej časti okolka, boli dvomi zlatými vavrínovými ratolesťami ovenčené dva zlaté skrí-
žené meče a nad nimi zlatý obrátený orol so smaltovaným zlatým štátnym znakom na 
prsiach. Uvedené odznaky boli vyšívané. V hodnostnej skupine dôstojníkov, vojenských 
akademikov a dôstojníckych zástupcov boli tieto odznaky kovové zlaté, v skupine rotmaj-
strov a poddôstojníkov z povolania boli kovové strieborné. Pre mužstvo, poddôstojníkov 

Rotmajstri

Mužstvo Rotmajstri Dôstojníci, generáli Pracovná služba

Dôstojníci, generáli Rotmajstri
nemeckej národnosti

Dôstojníci
nemeckej národnosti

278 Odznaky na vychádzkovú čiapku nosené v rokoch 1940 – 1945

279 Odznaky na poľnú čiapku nosené v rokoch 1940 – 1945
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280 Rukávové rozlišovacie odznaky slovenskej armády v rokoch 1939 – 1945

Mínometník

Pionieri-skúsení tesári

Pionieri-strojníci

Proviantníci

Piloti-žiaci

Kanónová rota

Pionieri-zákopníci

Spojovacia čata

Osádka obrnených
automobilov

Leteckí mechanici-žiaci

Automobilová rota

Pionieri-slúsení plavci

Svetlometníci

Cyklisti

Leteckí zbrojári-žiaci

Ľahká protilietadlová
rota

Hudobníci

Hlásna služba

Štábna rota

Palubní rádiotelegrafisti -  
žiaci
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z povolania, vojenských akademikov, ako aj dôstojníkov, bola predpísaná poľná čiapka 
farby kaki, zložená z dienka, dvoch bočníc a nátylníka (pre prípad tuhých mrazov sa mohol 
stiahnuť na uši), vo vnútri podšitá podšívkou farby kaki a na spodnom okraji bolo prišité 
remenné potidlo. Na ľavú stranu sa umiestňoval štátny znak, pre mužstvo matne bronzo-
vý, pre poddôstojníkov z povolania matne strieborný, pre vojenských akademikov, dôstoj-
níckych zástupcov a dôstojníkov matne zlatý. Pretože mužstvo malo len jeden typ čiapky, 
tá, ktorá bola určená na vychádzku, mala lemovku farby príslušnej zbrane alebo služby. 
Aj naďalej sa používali na odlíšenie zbraní a služieb dva druhy gombíkov na vojenských 
rovnošatách. Gombíky s prekríženými mečmi boli pre príslušníkov zbraní a štvrtené pre 
služby. Dôstojníci, dôstojnícki zástupcovia a akademici mali zlaté kovové gombíky, pod-
dôstojníci z povolania a rotmajstri strieborné a mužstvo bronzové.  Zároveň boli zavedené 
funkčné označenia jednotlivých špecialistov vojakov a jednotiek vo forme štylizovaných 
súkenných rukávových znakov vo farbe výložky a  boli umiestnené do prostriedku nad 
lakeť ľavého rukáva blúzy a plášťa. Spoločnou črtou týchto znakov bol ich kruhový tvar 
so symbolmi spravidla červenej, hnedej, zlatej, ako aj modrej farby.454 Znaky obsahovali 
jednoduché, dobre identifikovateľné symboly vypovedajúce o  charakteristike uvede-
nej funkčnej špecializácie. Symbol červenej farby mal napríklad znak pre mínometníkov 
s umiestneným pravošikmým plochým šípom, skrížené kanónové hlavne s tromi guľami 
boli symbolom kanónových rôt (čiat) a kruh s červeným lemom bol symbolom automo-
bilovej jednotky. Symbolom tmavohnedej farby bol znak pionierov-skúšaných tesárov 
s prekríženými sekerami, pionieri-zákopníci mali prekrížené kopáče, pionieri-skúšaní plav-
ci kotvu, hudobníci lýru a znakom spojovacej čaty bol blesk. Znak proviantníkov mal zlatý 
snop slamy bez klasov a posádky obrnených automobilov mali v sivom kruhu vnútornú 
zlatú bordúru, z ktorej vychádzala šikmo napravo a nadol šípka. 

Ďalším doplnkom na vojenskej rovnošate boli golierové odznaky na blúzach ozna-
čujúce číslo pluku, označenie horských útvarov, čestnú stráž prezidenta republiky, ako 
aj odznaky pre príslušníkov nemeckej národnosti v jednotkách slovenskej armády. Go-
lierový odznak čestnej stráže prezidenta bol pôvodne vyrazený z plechu tvaru kruhu, 
na ňom bol položený štátny znak a pod ním bol veniec z dubových listov.455 Neskôr bol 
upravený tak, že štátny znak bol lemovaný vencom z lipových listov, mal výraznú plas-

454 KLIMENT, K. Charles – NAKLÁDAL, Břetislav. Slovenská armáda 1939 – 1945. Praha : Naše vojsko, 2003, s. 
204.

455 Vestník vecný MNO, roč. 2, zo dňa 15. mája 1940, č. 51. Golierové označenie stráže prezidenta republiky – 
nariadenie, rok 1940.
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tiku a  bol parabolický.456 Odznak na označenie pluku bol kovového kruhového tvaru 
v  strede s  arabskou číslicou čísla pluku. Symbolom umiestneným na golierovom od-
znaku pre horské útvary bol plesnivec našitý nad výložkou, a to bielej farby pre prísluš-
níkov pešieho horského pluku 3 a žltej farby pešieho horského pluku 4.457 Odznak pre 
príslušníkov nemeckej národnosti v jednotkách slovenskej armády mal v heraldickom 
(ranogotickom) štítku umiestnenú šikmú obrátenú svastiku.458 Golierové odznaky boli 
formou aj nesúcim symbolom odlišné, rovnaké bolo len ich umiestnenie v strede golie-
ra, 1 cm od výložiek. Pre dôstojníkov boli zlaté a poddôstojníkov z povolania a mužstvo 
boli strieborné. Na spoločenskej rovnošate sa rukávové a golierové odznaky nenosili.459

Vojenská rovnošata slovenskej armády so symbolmi a  znakmi, ktoré boli v  tejto 
časti predmetom nášho vedeckého výskumu (označenie vojenských hodností, farebné 

456 Smernice pre nosenie vojenskej rovnošaty a rovnošaty pracovného sboru, Se-1. Bratislava : Ministerstvo 
národnej obrany, 1940, s. 32.

457 LITTELEJOHN, David.Foreign Legions of the Third Reich. (Vol3:Albania, Czecholovakia Greece, Hungary and 
Yugoslavia). San Jose, Calif. :R. James Bender Publishing, 1985, s. 64.

458 Svastika – (fr. croixgammée, svastica, angl. swastik, nem. Hakenkreuz, Halbkrűckenkreuz). Niekedy sa 
pomenúva aj ako gama kríž podľa toho, že jeho ramená pripomínajú grécke majuskulné písmeno gama, 
inokedy sa označuje ako „polbarličkovitý kríž“. O svastike možno hovoriť len ak sú zalomenia ramien v pra-
vom uhle. VRTEĽ, L. Heraldická terminológia. Martin : Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť, 2009, 
s. 177. Symbol svastiky – čierny hákový kríž v bielom kruhu na červenom poli – bol zneužitý nemeckými 
nacistami pre ich emblém a v rokoch 1935 až 1945 sa objavil aj na vlajke nacistického Nemecka. 
BUBEN, Milan. Encyklopedie heraldiky, c. d., s. 439.

459 Smernice pre nosenie vojenskej rovnošaty a rovnošaty pracovného sboru, Se-1. Bratislava : Ministerstvo 
národnej obrany, 1940, s. 36-37.

281 Rukávové rozlišovacie odznaky pracovného zboru (označenie odborov)

Dôstojník pracovného zboru

Obchodník, skladník a pod.

Kňaz a rehoľník

Obuvník, remenár, krajčír, 
kožušník, čiapkár, rukavičkár

Zemný pracovník,
kamenár, baník, minér

Svetlometník

Stolár, sklenár,
lesný robotník

Ošetrovateľ, holič
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a znakové označenia druhov zbraní a služieb, označenia zaradenia k jednotlivým špe-
cialistom), mala, okrem iného, aj úlohu vizuálne prezentovať symboly – odznaky a zna-
ky, ktoré boli v roku 1940 zriadené na označovanie a verejnú prezentáciu dosiahnutého 
vzdelania (absolventské, stavovské odznaky), postavenie alebo dosiahnutie odbornej 
vojenskej a výkonnostnej úrovne (odznaky triednych špecialistov, výkonnostné a letec-
ké odznaky, pamätné a čestné odznaky), ako aj ďalšie rôzne rozlišovacie i doplňujúce 
symboly, ktoré mali svoje opodstatnenie a dotvárali celkový pohľad na vojenský orga-
nizmus. Vojenské odznaky špecialistov okrem toho, že patrili medzi veľmi zaujímavé 
z hľadiska oceňovania kvalít vojaka, dosiahnutého stupňa školského vzdelania, odbor-
nosti, zručnosti, boli svojím heraldickým stvárnením kvalitné a originálne.460

Na verejnú prezentáciu dosiahnutého vzdelania, ako aj odbornej úrovne dôstojní-
kov, boli v roku 1940 zriadené školské stavovské odznaky.461 Odznak absolventov Vyso-
kej vojennej školy pre dôstojníkov generálneho štábu462 bol zhotovený z neoxidujúceho 
striebra. Na hrubom venci oválneho tvaru zo strieborných olivových listov bol v dolnej 
časti zlatý ľavošikmý meč prekrížený zlatou maršalskou palicou a na ňom v strede po-
ložený zlatý obrátený orol so smaltovaným zlatým štátnym znakom na prsiach podlo-
žený červenou smaltovou doštičkou. V dolnej polovici odznaku na striebornej kovovej 

460 MARCINKO, Ján. Slovenské insígnie. (Slovak insignia), c. d., s. 79.
461 Smernice pre nosenie vojenskej rovnošaty a rovnošaty pracovného sboru, Se-1. Bratislava : Ministerstvo 

národnej obrany, 1940, s. 32.
462 Tamže, časť obrazová, obr. č. 53.

282 Golierové označenia (odznaky)

Stráž prezidenta republiky

Horský peší pluk 3 Horský peší pluk 4

Plukovné číselné označenie Príslušníci nemeckej národnosti
v jednotkách slovesnkej armády
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vodorovnej stuhe v troch častiach bol v úrovniach 
pod sebou uvedený názov školy, odbornosť a rok 
ukončenia (VYSOKÁ VOJENNÁ ŠKOLA, GENERÁL-
NY ŠTÁB, 1940). 

Odznak absolventov Vysokej vojennej školy 
pre dôstojníkov intendancie463 bol z neoxidujúce-
ho striebra a mal oválny tvar. Na hrubom venci boli 
v dolnej časti prekrížené Merkurova a Eskulapova 
palica a  v  strede bol položený obrátený orol so 
štátnym znakom, podložený modrou smaltovou 
doštičkou. V  dolnej polovici odznaku na kovovej 
vodorovnej striebornej stuhe v troch častiach bol 
uvedený pod sebou názov školy, odbornosť a rok 
ukončenia (VYSOKÁ VOJENNÁ ŠKOLA, INTENDAN-
CIA, 1940).464 Školské stavovské absolventské od-
znaky dôstojníci nosili na pravej strane blúzy vo-
jenskej rovnošaty. 

V prvej polovici roka 1940 boli zriadené a za-
vedené do vojsk slovenskej armády výkonnostné 
odznaky, ktoré boli v podstate prevzaté zo symbo-
liky československej armády z rokov 1938 – 1939. 
Tieto odznaky boli pripravované pre vojakov mo-
bilizovanej československej brannej moci, preto aj 
podmienky pre ich udeľovanie, ale aj vzhľad boli 
totožné so starými odznakmi predvojnovej čes-
koslovenskej armády. Výkonnostné strelecké odz-
naky boli zriadené pre skupiny, ktoré zahrňovali 

strelcov z pušiek, ľahkého a ťažkého guľometu, pre vrhačov granátov a pre delostrel-
cov.465 Uvedené odznaky boli razené z plechu na tvar kruhu, na ktorom bol položený 
kovový heraldický štítok so symbolom príslušnej zbrane a po krajoch, po obvode bola 

463 Smernice pre nosenie vojenskej rovnošaty a rovnošaty pracovného sboru, Se-1. Bratislava : Ministerstvo 
národnej obrany, 1940, obrazová časť, obr. č. 52, s. 32.

464 ŠIMŮNEK, Pavel – SPEYCHAL, Robert. Předmety z doby Slovenského státu ve zbírkach VHÚ. In Historie a 
vojenství, roč. 53, 2004, č. 2, s. 138.

465 Smernice pre nosenie vojenskej rovnošaty a rovnošaty pracovného sboru, Se-1. Bratislava : Ministerstvo 
národnej obrany, 1940, s. 32.

283 Absolvent Vysokej vojennej školy 
generálneho štábu

284 Absolvent Vysokej vojennej školy 
intendancie
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lisovaná stuha s  dvomi štylizovanými lipovými ratolesťami. Na rubovej ľavej strane 
kruhovej podložky bol vylisovaný malý štátny znak. Odznak pre strelca z pušky mal na 
štítku skrížené dve pušky, odznak pre strelca z ľahkého guľometu mal na štítku ľahký 
guľomet, a pre strelca z ťažkého guľometu štítok obsahoval ťažký guľomet. Odznak pre 
vrhačov granátov mal na štítku vojaka vrhajúceho granát a odznak pre mínometníkov 
mal na heraldickom štítku vylisovaný mínomet.466

Odznaky pre streleckú skupinu mali zriadenú elitnú triedu, 1. a 2 triedu. Odznak pre 
elitného strelca (vrhača, mínometníkov a obsluhu) mal okraj postriebrený a štítok s vyliso-
vanou zbraňou (postavou) bol pozlátený, pre strelca (vrhača, mínometníkov a obsluhu) 1. 
triedy mal okraj hnedo-morený a štítok s vylisovanou zbraňou (postavou) bol postriebre-
ný, matný, na spôsob starého striebra. Odznak pre strelca (vrhača, mínometníkov a obslu-
hu) 2. triedy bol celý morený.467 V rámci skupiny boli zriadené aj odznaky pre delostrelcov, 
a to odznak pre strelca z protilietadlového kanóna mal na heraldickom štítku vylisovaný 

466 MARCINKO, Ján. Slovenské insígnie (Slovak insignia), c. d., s. 81-82.
467 Smernice pre nosenie vojenskej rovnošaty a rovnošaty pracovného sboru, Se-1. Bratislava : Vydalo Minis-

terstvo národnej obrany, 1940, s. 33.

285 Výkonnostné strelecké odznaky a odznaky pre delostrelcov

Elitný ostrelovač Strelec z ťažkého 
guľometu 1. triedy

Elitný vrhač ručných 
granátov

Delovod delostreleckej 
batérie 2. triedy

Strelec z trojpalcového 
minometu 2. triedy

Strelec z protitankového 
kanónu 1. triedy

Vodič 2. triedyElitný vodičVeliteľ ľahkej 
protilietadlovej batérie

Zameriavač ľahkej 
protilietadlovej batérie

Elitný strelec 
z ľahkého guľometu

Zameriavač minometu 
2. triedy



256

5. BRANNÁ MOC SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ZDROJE JEJ VOJENSKEJ SYMBOLIKY V ROKOCH 1939 – 1945

protilietadlový kanón a odznak pre ostatných delostrelcov-delovodov mal symbol dvoch 
skrížených kanónových hlavní a v prostriedku tri gule. Pre zameriavačov boli odznaky celé 
morené, pre delovodov bol štítok so znakom zbrane postriebrený, matný. 

Ministerstvo národnej obrany na prelome rokov 1940/1941 upravilo pôvodné pod-
mienky pre udeľovanie odznaku automobilového vojska. Odznak pre skúsených vodi-
čov, zriadený v prvej polovici roka 1940, patril medzi výkonnostné odznaky a svojím 
tvarom, vyhotovením zodpovedal odznakom streleckej skupiny. Ako symbol pre auto-
mobilové vojsko bolo použité štylizované závodné auto.468 Pre dôstojníkov bola pod-
ložka odznaku postriebrená a štítok pozlátený a pre mužstvo podložka morená s po-
striebreným štítkom.469

Medzi výkonnostné odznaky, a výtvarným spracovaním medzi tie najkrajšie, patril 
odznak útočnej vozby, ktorý sa používal len v prechodnom období do konca roka 1939. 
Išlo o  prerobený odznak z  československej armády, ktorý tvarom i  ideovo vychádzal 
z československého odznaku pre príslušníkov útočnej vozby. Pozostával z venca s lipo-
vými lístkami oválneho tvaru, dolná stredová časť bola prekrytá tankom smerujúcim 
doprava, v hornej časti bol na venci položený štátny znak Slovenského štátu.470 Uprave-
ný druhý typ odznaku bol z bronzu, veniec bol z menších lipových listov ovinutý stuhou, 
na čiastočne rozšírenej dolnej časti bol tank a v hornej časti smaltovaný štátny znak.  
Odznak útočnej vozby celý postriebrený sa udeľoval dôstojníkom, ktorí splnili predpísa-
nú skúšku za vedenie tankov; povrchovo upravený v patinovanom bronze sa po splnení 
stanovených noriem udeľoval vodičom, rádiotelegrafistom a veliteľom tanku.471

Výkonnostné odznaky, ktoré sa používali v skupine strelcov a delostrelcov, ako aj 
v skupine skúsených vodičov motorových vozidiel, mali rovnaký tvar i rovnaké vyhoto-
venie. Každý odznak danej skupiny mal aj svoju miniatúru, ktorá zodpovedala zriadenej 
triede (elitná, 1. a 2.trieda) a na reverznej strane bola upevnená rovná ihla. Odznak útoč-
nej vozby mal miniatúru postriebrenú a v patinovanom bronze, v zadnej časti s ihlou. 
Pamätný miniatúrny výkonnostný odznak sa nosil na občianskom odeve pri dierke ľavej 
chlopne goliera.472

468 ŠIMŮNEK, Pavel – SPEYCHAL, Robert. Předmety z doby Slovenského státu ve zbírkach VHÚ. In  
Historie a vojenství, roč. 53, 2004, č. 2, s. 139.

469 Vestník vecný MNO, roč. 3, zo dňa 15. februára 1941, č. 15. Odznak pre skúsených vodičov motorových 
vozidiel – určenie, rok 1941.

470 MARCINKO, Ján. Slovenské insígnie (Slovak insignia), c. d., s. 81-83.
471 ŠIMŮNEK, Pavel – SPEYCHAL, Robert. Předmety z doby Slovenského státu ve zbírkach VHÚ. In  

Historie a vojenství, roč. 53, 2004, č. 2, s. 139.
472 Smernice pre nosenie vojenskej rovnošaty a rovnošaty pracovného sboru, Se-1. Bratislava : Ministerstvo 

národnej obrany, 1940, s. 34.
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Pri bádaní, triedení, selektívnom zaraďovaní do jednotlivých skupín a popisova-
ní sme na základe výskumu dospeli k záveru, že slovenské pamätné a výkonnostné 
strelecké odznaky mali síce prvky zakladajúcej vlastnej symboliky, ale formou, ako 
aj obsahom nadväzovali na podobné odznaky československej armády. Nadväzovali 
pritom na tradície podobných odznakov rakúsko-uhorskej armády, ktoré sa osvedčili 
ako viditeľný znak pochvalného uznania aj v rokoch prvej svetovej vojny. Tento čiast-
kový záver môžeme odôvodniť aj tým, že veliteľský zbor slovenskej armády mal nie-
len skúsenosti zrakúsko-uhorskej armády, ale najmä dostatočné skúsenosti zo služby, 
výcviku z československej armády. Teda nebolo ani zvláštne, keď zásoby, ktoré boli 
pripravené pre československú armádu po rozbití Československej republiky a vzniku 
Slovenského štátu, prevzala a používala slovenská armáda.

Vojenské letecké odznaky zriadené pre príslušníkov vzdušných zbraní pre všetky 
kategórie pozorovateľov a letcov boli tvarovo rovnaké, rozdiel bol vo farbe kovu jed-
notlivých častí. Vo venci z lipových listov bol orol držiaci pod sebou obrátený heraldic-
ký štítok s trojvrším a dvojramenným krížom, znázorňujúci štátny znak.473 Odznak pre 
poľného pozorovateľa štábu a zbraní mal orla i veniec strieborný, odznak pre nočného 
poľného pozorovateľa letca mal strieborného orla a zlatý veniec, odznak pre poľného 
pilota letca mal zlatého orla a strieborný veniec a poľný nočný pilot letec mal odznak 
so zlatým orlom i vencom. Zároveň bol zriadený aj odznak pre poľného strelca let-
ca, ktorého tvar bol zložený z podobných, respektíve rovnakých prvkov. Základom 
odznaku bol orol, ktorý drží v pazúroch veniec z olivových listov previazaný stuhou 
a vo vnútri slovenský symbol zo štátneho znaku – trojvršie s dvojramenným krížom.474 

473 Vestník vecný MNO, roč. 2, zo dňa 15. januára 1940, č. 6. Nosenie služobných odznakov u letectva. Dopl-
nok VV 7/39,č. 75, 7. Odznaky pre poľných letcov, rok 1940.

474 MARCINKO, Ján. Slovenské insígnie (Slovak insignia), c. d., s. 81-86. 
ŠIMŮNEK, Pavel – SPEYCHAL, Robert. Předmety z doby Slovenského státu ve zbírkach VHÚ. In Historie a 
vojenství, roč. 53, 2004, č. 2, s. 138.

286 Výkonnostné odznaky automobilového vojska a útočnej vozby

Útočná vozba 
(udeľovaný do konca 

roka 1939)

Útočná vozba 
(udeľovaný dôstojníkom 

od roku 1939)

Útočná vozba 
(udeľovaný vodičom, 

rádioteleg. a vel. tankov)
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Odznak bol celý strieborný. Súčasťou skupiny vojenských leteckých odznakov boli aj 
odznaky pre technický personál letectva. Základom odznaku bol rovnaký veniec z li-
pových listov ako pri odznaku pilotov a pozorovateľov, na ňom bola umiestnená troj-
listová vrtuľa a v dolnej časti venca bol položený štátny znak. Odznak pre poddôstoj-
níkov z povolania bol celý strieborný a pre dôstojníkov bol povrchovo upravený tak, 
že vrtuľa bola strieborná a veniec so štátnym znakom zlatý. Vojenské letecké odznaky 
sa na vojenskej rovnošate nosili nad pravým horným vreckom blúzy. 

Medzi vojenské stavovské a  výkonnostné odznaky patrili aj odznaky pretekár-
skych oddielov armády, ktoré mali dve skupiny. Prvú skupinu tvoril Odznak Oddielu 
armádnych pretekárov (OAP) pozostávajúci z venca olivových listov oválneho tvaru, 
na ktorom bol položený prevrátený rovnostranný trojuholník a na ňom obrátený orol 
so štátnym znakom a  držiaci v  pazúroch kruhový veniec z  olivových listov. Nad zá-
kladňou troj-uholníka bola zvlnená smaltovaná trikolóra v štátnych farbách a na nej 
v strede veľké písmená OAP. Odznak bol určený pre armádne športové oddiely a mal 
tri triedy, 1. trieda s pozláteným vencom, 2. trieda s postriebreným vencom a 3. trieda 
bola s bronzovým vencom. Druhú skupinu tvoril Odznak pre Oddiel pretekárov pra-
covného zboru (OPPS), ktorý bol tvorený rovnostranným prevráteným trojuholníkom 
a na jeho čiernom smalte bol obrátený orol so štátnym znakom s čakanom a lopatou. 

287 Letecké odznaky
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Nad orlom bola zobrazená smaltovaná trikolóra v štátnych farbách a na nej položené 
písmená OPPS. Odznak mal tri triedy, 1. trieda s  pozláteným orlom a  stranami troj-
uholníka, 2. trieda s postriebreným orlom a stranami trojuholníka a 3. trieda s bronzo-
vým orlom a stranami trojuholníka.475

Ďalšiu skupinu v stavovských a výkonnostných odznakov tvorili odznaky samos-
tatných armádnych skupín, do ktorej patrili odznak Rýchlej divízie – RD a  Krymský 
odznak – KRIM.

Odznak Rýchlej divízie vznikol začiatkom roka 1942, keď sa divízia zúčastnila 
obranných bojov na rieke Mius, severozápadne od Rostova. Strednú a  spodnú časť 
odznaku tvorila karoséria motorového vozidla ako symbol motorizovanej jednotky. 
V strede chladiča bol letopočet, na obe strany vychádzajúce hrubé vence z olivových 
listov. V  hornej časti rozkrídlený orol s  veľkými písmenami R a  D, ktoré sa opierajú 
o karosériu. Odznak bol vyrobený vo viacerých variantoch a z rôznych ťažkých kovov. 
Na chladiči motorového vozidla boli vyrazené letopočty 1941 – 1942 alebo 1941 – 42 
– 43, 1941 – 1943.

Krymský odznak476 – KRIM mal v strede znázornený polostrov Krym, okolo ktorého 
bol tenký veniec, v dolnej časti letopočet 1943 – 1944, nad ním rozkrídlený orol so 
Svätoplukovými prútmi. Odznak sa udeľoval príslušníkom Pešej divízie pôsobiacej na 
polostrove Krym. 

475 Rady a vyznamenania Slovenskej republiky 1939 – 1945. Trnava : Západoslovenské múzeum, 1992, s. 48.
476 Rýchla divízia bola dňom 1. 8. 1943 premenovaná na 1. pešiu divíziu a dňa 12. 10. 1943 jej značná časť 

(bez pešieho pluku 2) prešla do podriadenosti nemeckého veliteľstva Westtaurien.  
CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Slovenska, V. zväzok 1939 – 1945, c. d., s. 133-134. 
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5.2.3. VYZNAMENANIA
Po vzniku Slovenskej republiky už začiatkom mája 1939 vláda vydala nariadenie o zria-
dení vyznamenaní za hrdinstvo v bojoch za zabezpečenie samostatnosti slovenského 
národa a medaily za zásluhy o vydobytie slovenskej samostatnosti.477 Podľa tohto pr-
votného nariadenia bolo vyznamenanie Za hrdinstvo zriadené bez stupňov. Ešte v sep-
tembri 1939 bolo zriadené vyznamenanie Slovenský vojenný víťazný kríž a súčasne sa 
vyznamenanie Za hrdinstvo rozdelilo do troch stupňov.478 Aby sa v plnom rozsahu napl-
nil obsah vládneho nariadenia o zriaďovaní prvého vyznamenania, bolo v auguste 1940 
rozšírené novelou tak, že tretí stupeň vyznamenania Za hrdinstvo sa mohol doplniť na 
stuhe o štítok Za zásluhy.479

Vyznamenanie Za hrdinstvo sa udeľovalo príslušníkom slovenskej armády a spriatele-
ných armád v boji za zabezpečenie samostatnosti Slovenskej republiky, ako aj za zranenie. 
Tretí stupeň vyznamenania so štítkom Za zásluhy bolo: „ ... udeľované aj príslušníkom sloven-
skej armády, ktorí konali vojenskú službu a prispeli svojou nadpriemernou obetavou činnosťou 

477 Slovenský zákonník, čiastka 21, zo dňa 11. mája 1939, č. 95. Vládne nariadenie o vyznamenaní za hr-
dinstvo v bojoch za zabezpečenie samostatnosti slovenského národa a medaile za zásluhy o vydobytie 
slovenskej samostatnosti, rok 1939.

478 Slovenský zákonník, čiastka 51, zo dňa 20. septembra 1939, č. 221. Vládne nariadenie o zriadení vyzname-
nania Slovenský vojenný víťazný kríž a o ďalších stupňoch vyznamenaniach Za hrdinstvo, rok 1939.

479 Slovenský zákonník, čiastka 42, zo dňa 2. septembra 1940, č. 204. Nariadenie s mocou zákona, ktorým sa 
doplňuje vládne nariadenie o zriadení vyznamenania Slovenský vojenný víťazný kríž a o ďalších stupňoch 
vyznamenania za hrdinstvo, rok 1940.

289 Slovenský vojenný víťazný kríž (1939 – 1942)
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k zvýšeniu brannosti štátu, ale poľného ťaženia sa nezúčastnili.“480 Medaila mala tvar kruhu, 
ktorej hlavným motívom lícnej strany bol bojujúci rozkrídlený orol s hadom. Na rubovej 
strane bol dvoma olivovými vetvičkami ovenčený symbol trojvršia s dvojramenným krížom 
vo funkcii štátneho znaku Slovenskej republiky, ktoré boli dole zviazané vejúcou stuhou. 
Symboly štátneho znaku, ako aj okraj rubu medaily, boli obrúbené úzkym plastickým okra-
jom. Záves medaily bol tvorený tromi Svätoplukovými prútmi zviazanými stuhou. Medaila 
pre 1. stupeň bola zlatá, 2. stupeň strieborná a pre 3. stupeň bronzová. Stuha bola z moiré 
hodvábu,481 v strede bol biely 8 mm široký pruh a v ňom stredný ďalší, ale užší farebný prú-
žok. Stuha pre 1. stupeň bola červenej farby s bielym stredným pruhom a modrým stredo-
vým prúžkom, stuha pre 2. stupeň bola modrej farby s bielym stredným pruhom a červe-
ným stredovým prúžkom a pre 3. stupeň bola žltá s bielym stredným pruhom, ale so zele-
ným stredovým prúžkom. Na lícovú stranu stuhy sa do jej stredu pripínala miniatúra, ktorá 
mala tvar kruhu s modrým lemom a dvojitým bielym krížom v červenom poli. Medzikružie 
v miniatúre bolo pre 1. stupeň zlaté, pre 2. stupeň strieborné a 3. stupeň bronzové.482

Vyznamenanie Za zásluhy bolo až na miniatúru totožné s 3. stupňom vyznamenania Za 
hrdinstvo, na stuhe v strednej časti bol umiestnený štítok s nápisom Za zásluhy na vejúcej 
stužke, ktorá vychádzala z venčeka. Uvedenie slov Za zásluhy bolo zobrazené v dvoch rovi-
nách. Vyznamenanie sa pôvodne malo udeľovať len do 30. novembra 1942, ale bolo ude-
ľované až do 14. marca 1944, keď ho nahradili medailami Vojenného záslužného kríža.483

480 Slovenský zákonník, čiastka 42, zo dňa 2. septembra 1940, č. 204. Nariadenie s mocou zákona, ktorým sa 
doplňuje vládne nariadenie o zriadení vyznamenania Slovenský vojenný víťazný kríž a o ďalších stupňoch 
vyznamenania za hrdinstvo, rok 1940, s. 334.

481 Moiré hodváb – látky s lesklým vzorom pripomínajúcim roztečenú vodu. Vzor sa vytvára špeciálnou tech-
nológiou, tzv. kalandrovaním. V ľudovom prostredí sa takto upravovalo ľanové plátno farbené indigom.

482 Rady a vyznamenania Slovenskej republiky 1939 – 1945. Trnava : Západoslovenské múzeum, 1992, s. 23.
483 Tamže.
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V  poradí ako druhé bolo zriadené vojenské vyznamenanie Slovenský vojenný ví-
ťazný kríž, i keď o jeho zriadení sa uvažovalo už v apríli 1939. Hoci to v žiadnej legisla-
tívnej norme nebolo výslovne vyjadrené, nešlo o dekoráciu, ale o rad, ktorý sa členil do 
viacerých tried. Pod tlakom urýchlenia zriadenia vyznamenaní vznikali spočiatku rôzne 
návrhy na ich riešenie. Slovenský víťazný vojenný kríž počas svojej existencie absolvoval 
niekoľko vývojových etáp. V období rokov 1939 – 1942, od zriadenia až do prvej úpravy 
sa jeho insígnie členili na tri triedy a  vyznamenanie sa prepožičiavalo osobám, ktoré 
na bojisku preukázali osobnú chrabrosť, obetavosť, duchaprítomnosť alebo vykonali 
v rámci svojej jednotky významný čin, ktorým prispeli k priaznivému výsledku vojenskej 
operácie, a  tiež osobám, ktoré sa vynikajúcim spôsobom zaslúžili o  republiku.484 Ako 
sme už uviedli, vyznamenanie malo tri triedy. Insígnie najvyššej, 1. triedy pozostávali zo 
zlatého kríža, zaveseného na náhrdelnej stuhe a z hviezdy. Kríž s hviezdou bol určený 
len pre starších generálov, zatiaľ čo kríž bez hviezdy bol určený pre mladších generálov. 
Insígniu 2. triedy predstavoval rovnaký strieborný kríž, zavesený na náhrdelnej stuhe, 
zatiaľ čo insígnia 3. triedy mala odlišnú podobu klenotu v podobe jednoduchého kríža 
zaveseného na prievlečnej stuhe. Základ klenotu dvoch najvyšších tried predstavoval 
patriarchálny dvojkríž. Kríž 1. triedy bol jednostranný, zo striebra a pozlátený. Dvojkríž 
bol vyplnený červeným priesvitným smaltom, pod ktorým bola kresba lipových lístkov. 
Oválny podklad kríža tvorili plastické lúče a medzi ramenami kríža boli tri a tri lipové líst-
ky. V hornej časti ramena kríža bolo očko na upevnenie závesu, ktorý bol tvorený orlom 
s rozpätými krídlami so štátnym znakom Slovenskej republiky na prsiach. Kríž 2. triedy 
bol strieborný, bez pozlátenia a smalt na dvojkríži mal modrú farbu. Kríž 3. triedy bol 
bronzový, jednostranný, bez oválneho podkladu s  hnedým priesvitným smaltom. Na 
hornej časti ramena bolo vyrazené očko na zavesenie na malú náprsnú stuhu. Na rube 
mal byť nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA/1939, ale podľa nášho zistenia tento text bol len 
na krížoch, ktoré boli udelené príslušníkom cudzej brannej moci.485

Stuha pre 1. triedu mala korálovočervenú farbu, s ručne vyšívanou ozdobou lipo-
vých listov a kvetov žltej farby. Pre 2. triedu bola podobná, avšak modrá a po oboch stra-
nách mala červené pruhy obojstranne lemované tenkými bielymi pásikmi. Stuha pre 3. 
triedu bola červenej farby, po stranách mala vyšívané ornamentálne pásy a v spodnej 
časti bola klinovito zakončená s háčikom na pripevnenie klenotu.

484 Slovenský zákonník, čiastka 51, zo dňa 20. septembra 1939, č. 221. Vládne nariadenie o zriadení vyzname-
nania Slovenský vojenný víťazný kríž a o ďalších stupňoch vyznamenaniach Za hrdinstvo, rok 1939.

485 Rady a vyznamenania Slovenskej republiky 1939 – 1945. Trnava : Západoslovenské múzeum, 1992, s. 19. 
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Hviezda pre 1. triedu s hviezdou bola osemcípa, so štyrmi hlavnými dlhšími cípmi 
(priemer 84 mm) a  štyrmi menšími medzi hlavnými cípmi (priemer 72 mm), v  strede 
hviezdy bola umiestnená zmenšenina zlatého kríža a  spod neho vybiehali jednotlivé 
lúče. Pri strede boli znázornené plastickými bodkami, ktoré postupne prechádzali do 
plastických lúčov, tvoriacich jednotlivé cípy hviezdy. Hviezda bola vyhotovená zo strie-
bra, kríž bol s  červeným smaltom pozlátený. Hviezda sa nosila na ľavej strane dolnej 
časti hrude.

V septembri 1942 bolo vládnym nariadením zriadené vyznamenanie Vojenný víťaz-
ný kríž, a to premenovaním Slovenského vojenného víťazného kríža. Nové vyznamena-
nie na svojho predchodcu nadväzovalo svojím vnútorným členením do štyroch tried 
ale zároveň bolo doplnené o osobitnú triedu v podobe veľkokríža s kolanou.486 Výtvarná 
podoba nového vyznamenania vychádzala zo svojho predchodcu, ale pri jednotlivých 
triedach vyznamenania boli zjednodušené stuhy, došlo k  úprave závesu klenotu na 

486 V dobovej dikcii zákona Veľkokríž s reťazou. Slovenský zákonník, čiastka 52, zo dňa 18. novembra 1942, č. 
220. Vládne nariadenie o vojenských vyznamenaniach a pamätných odznakoch, rok 1942.

291 Vojenný víťazný kríž (1942 – 1943)
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stuhu a zmenila sa podoba insígnie 3. triedy. Vyznamenanie bolo udeľované osobám, 
ktoré: „ ... sa vyznamenali vynikajúcim vedením jednotiek v poli a tiež na vyznamenanie prí-
slušníkov cudzích štátov, ktorí sa vynikajúcim spôsobom zaslúžili o Slovenskú republiku.“487

Insígnie najvyššej osobitnej triedy predstavoval veľkokríž s  kolanou a  hviezdou. 
Insígnie 1. triedy mali podobu zlatého, červeno smaltovaného klenotu zaveseného na 
náhrdeľnej stuhe. Insígnie 2. triedy mali rovnakú podobu až na farbu smaltu, ktorý bol 
modrý. Modrou farbou smaltu disponovala aj insígnia 3. triedy, ale táto nemala záves 
a bola bez stuhy – nosila sa na pripínacej ihlici. Posledná, 4. trieda mala rovnakú podobu 
ako pred zákonnou úpravou 3. trieda, čiže išlo o bronzový kríž upevnený na prievlečnej 
stuhe.

O rok neskôr, v novembri 1943, sa vládnym nariadením vyznamenanie rozčlenilo na 
sedem tried doplnením piatej až siedmej triedy. Novozriadené triedy mali odlišnú po-
dobu insígnie – kríže nahradili okrúhle medaily. Všetky triedy boli rozdelené na vojen-
skú a občiansku skupinu insígnií, čiže na vyznamenania s mečmi a bez mečov.488„S meč-
mi sa udeľovalo toto vyznamenanie vojenským osobám, ktoré sa vyznamenali vynikajúcim 
spôsobom vo velení jednotkám v poli. Bez mečov sa udeľovalo vojenským osobám, ktoré 
vykonali mimoriadne záslužný čin v poli alebo si v zázemí získali mimoriadne zásluhy o Slo-
venskú republiku.“489

Po úpravách z  roku 1943 sa Vojenný víťazný kríž členil do siedmich tried, pričom 
jeho najvyššiu formu predstavovala osobitná, nečíslovaná trieda v podobe veľkokríža. 
Ten disponoval dvomi odlišnými spôsobmi závesu insígnií. Zatiaľ čo klenot veľkokríža 
s mečmi sa nosil na ozdobnej kolane, klenot veľkokríža bez mečov sa nosil na veľkostu-
he. Obidva typy veľkokrížov pritom dopĺňala identická hviezda. Insígnie 1. a 2. triedy 
pozostávali zo zlatého kríža zaveseného na náhrdelnej stuhe, ale hviezdou disponovala 
iba 1. trieda. Insígnia 3. triedy mala podobu strieborného pripínacieho kríža bez stuhy, 
zatiaľ čo insígniu 4. triedy tvoril bronzový kríž (s priesvitným bezfarebným smaltom pre 
občiansku skupinu a s bielym smaltom pre vojenskú skupinu), upevnený na prievlečnej 
stuhe. Insígnie 5. – 7. triedy mali podobu zlatej, striebornej a bronzovej medaily zave-
senej na prievlečnej stuhe. Všetky insígnie vojenskej skupiny s výnimkou 4. triedy boli 
doplnené skríženými mečmi – pri veľkokríži a  insígniách 1. – 3. triedy to bolo priamo 

487 Slovenský zákonník, čiastka 52, zo dňa 18. novembra 1942, č. 220. Vládne nariadenie o vojenských vyzna-
menaniach a pamätných odznakoch, čl. I, rok 1942.

488 Slovenský zákonník, čiastka 46, zo dňa 20. decembra 1943, č. 164. Vládne nariadenie, ktorým sa doplňuje 
a mení vládne nariadenie o vojenských vyznamenaniach a pamätných odznakoch, rok 1943.

489 Tamže, čl. I.



265

5. BRANNÁ MOC SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ZDROJE JEJ VOJENSKEJ SYMBOLIKY V ROKOCH 1939 – 1945

v  klenote a  meče sa ocitli v  priestore me-
dzi obomi vodorovnými ramenami pat-
riarchálneho dvojkríža. V  prípade hviezdy 
meče vychádzali spoza stredového me-
dailónu a v prípade insígnií 5. – 7. triedy sa 
meče ocitli v prevýšení medaily. Insígnie 4. 
triedy meče neobsahovali, pretože prísluš-
ná skupina bola vyjadrená farbou samot-
nej insígnie.490

Klenot veľkokríža ako aj 1. a  2. triedy 
Vojenného víťazného kríža boli obojstran-
né a ich základ bol totožný. Mal tvar patriar-
chálneho dvojkríža zo striebra a bol pozlá-
tený. Dvojkríž bol obojstranne vyplnený červeným priesvitným smaltom, pod ktorým 
bola kresba lipových lístkov, oválny podklad kríža bol tvorený plastickými lúčmi a medzi 
ramenami kríža boli tri a tri lipové lístky. Klenot veľkokríža s mečmi aj klenot pre 1., 2. a 3. 
triedu, mal na líci medzi ramenami na lipových listoch umiestnené dva skrížené meče. 
Meče veľkokríža aj na krížoch pre 1. a 2. triedu boli strieborné a pre 3. triedu boli pozlá-
tené. V hornej časti klenotu bol záves na upevnenie na stuhu alebo na reťaz, ktorého oh-
nivká mali tvar obráteného orla v pôvodných farbách držiaci tri zviazané Svätoplukove 
prúty. Farebný štátny znak Slovenskej republiky bol umiestnený na hrudi orla.

Klenot pre 3. triedu bol strieborný, podobný ako 1. triedy, bez pozlátenia a smalt bol 
na dvojkríži modrý. Kríž pre 4. triedu s mečmi bol z bronzu, obojstranný, vyplnený bielym 
smaltom. Kríž pre 4. triedu bez mečov bol jednostranný, vyplnený priesvitným smaltom. 
Na krížoch boli lipové lístky. Na hornom ramene bolo vylisované závesné očko, ktorým 
boli pripevnené na stuhu. Kríž bez mečov mal na rubovej strane horného ramena vyrytý 
nápis SLOVENSKÁ REPUBLIKA a na spodnom ramene 1939.491

Medaila pre 5., 6. a 7. triedu mala kruhový tvar; triedy s mečmi mali na lícnej a ru-
bovej strane plastický patriarchálny dvojkríž. Jeho oválny podklad tvorili lúče, v  pro-
strednom poli medzi ramenami dvojkríža boli tri a tri lipové lístky. Pre triedy bez mečov, 
lícna strana medaily bola rovnaká ako s mečmi, ale na rubovej strane bolo šesť lipových 

490 Slovenský zákonník, čiastka 46, zo dňa 20. decembra 1943, č. 164. Vládne nariadenie, ktorým sa doplňuje 
a mení vládne nariadenie o vojenských vyznamenaniach a pamätných odznakoch, rok 1943.čl. III.

491 MARCINKO, Ján. Slovenské insígnie (Slovak insignia), c. d., s. 41.
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lístkov, tri z nich boli obrátené smerom hore a tri smerom dolu. Uprostred medaily me-
dzi šesticou lipových lístkov bol nápis ZA ZÁSLUHY. Záves na medailách s mečmi tvorili 
skrížené meče položené na vavrínovom venci a záves na medailách bez mečov tvorili 
doštičky, na ktorých boli poukladané plastické lipové lístky smerujúce od stredu k okra-
jom. Lístky boli cez stred a kolmo na okraje previazané stuhou. Medaila a záves pre 5. 
triedu boli pozlátené, pre 6. postriebrené a pre 7. triedu bronzové.

Hviezda pre veľkokríž a pre 1. triedu s mečmi bola osemcípa, so štyrmi hlavnými dlhší-
mi cípmi (priemer 84 mm) a štyrmi menšími cípmi (priemer 72 mm), v strede hviezdy bola 
umiestnená zmenšenina zlatého klenotu a spod neho vybiehali lúče, ktoré rôznou dĺžkou 
vytvárali cípy hviezdy. Pri strede boli znázornené plastickými bodkami a ďalej prechádzali 
do lúčov, ktoré tvorili samotné hroty hviezdy. Hviezda bola zo striebra, zmenšenina kle-
notu pozlátená s červeným smaltom. Hviezda sa nosila na ľavej strane dolnej časti hrude.

Zatiaľ čo hviezda veľkokríža s mečmi bola rovnaká ako hviezda Slovenského vojen-
ného víťazného kríža udeľovaná v rokoch 1939 – 1942 pre 1. triedu492, hviezda pre 1. trie-
du bola síce z hľadiska obsahu identická, ale mala menšie rozmery – jej dlhšie cípy mali 
len 68 mm, kratšie cípy 58 mm. Na Vojennom víťaznom kríži s mečmi boli zlaté skrížené 
meče umiestnené na kratších cípoch hviezdy.493

Kolana veľkokríža s mečmi bola pozlátená, dvojradová a jej články tvorili zmenšeni-
na klenotu, pospájané za sebou a vedľa seba dvojitými očkami.

Veľkostuha pre veľkokríž bez mečov, ako aj veľkostuha pre 1. a stuhy pre 2., 5., 6. a 7. 
triedu boli vyhotovené z korálovočerveného hodvábu s dvoma pruhmi žltej farby. Stuha 
pre veľkokríž bez mečov bola široká 90 mm a dlhá 1 800 mm a nosila sa cez pravé plece, 
šikmo cez prsia. Stuha pre 1. a 2. triedu bola užšia (25 mm) a kratšia (500 mm), nosila sa 
okolo krku. Pre 4. triedu bola vyhradená klasická prievlečná stuha, klinovito zakončená 
malým háčikom, ktorým bola upevnená ku krížu, a po obidvoch stranách mala široký 
vyšitý ornamentálny pás. Na stuhe bola kovová miniatúra v  podobe orla so štátnym 
znakom. Orol pre vyznamenanie s mečmi držal v pazúroch skrížené meče a pre vyzna-
menanie bez mečov držal v pazúroch Svätoplukove prúty previazané páskou. Stuha pre 
5. – 7. triedu mala v prostriedku vedľa seba dva žlté pruhy. Záves klenotu vyznamenania 
1. a 2. triedy s mečmi aj bez mečov mal podobu obráteného orla, držiaceho v pazúroch 
Svätoplukove prúty. Pri 5. – 7. triede skrížené meče položené na vavrínovom venci tvorili 

492 Pozri s. 260.
493 Slovenský zákonník, čiastka 46, zo dňa 20. decembra 1943, č. 164. Vládne nariadenie, ktorým sa doplňuje 

a mení vládne nariadenie o vojenských vyznamenaniach a pamätných odznakoch, rok 1943, č. 830.
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prevýšenie medaily vojenskej skupiny, ktoré sa upínalo na jednoduchý záves v podobe 
rovnej lišty. Pri 5. – 7. triede v občianskej skupine mal záves medaily podobu štylizo-
vaných previazaných Svätoplukových prútov s lipovými lístkami a s oddelenou stuhou 
v  tvare písmena V. Stužky symbolizujúce insígnie jednotlivých tried mali rovnakú fa-
rebnú kombináciu ako pôvodné stuhy, pričom ich dopĺňali kovové miniatúry. Stužku 
občianskej skupiny radu predstavoval zmenšený záves najvyšších dvoch, čiže bronzový 
obrátený orol držiaci v pazúroch Svätoplukove prúty a s farebným štátnym znakom na 
hrudi. V prípade vojenskej skupiny Svätoplukove prúty nahradili skrížené meče. Zatiaľ 
čo v prípade stužiek pre 5. – 7. triedu občianskej skupiny miniatúra mala podobu štátne-
ho znaku podloženého lipovými lístkami v príslušnej farbe kovu, v prípade stužiek pre 
5. – 7. triedu vojenskej skupiny miniatúru predstavovalo zmenšené prevýšenie medailí 
v príslušnej farbe kovu, čiže zlatý, strieborný a bronzový veniec s prekríženými mečmi. 

Koncom roka 1942 vznikla požiadavka na zriadenie vojenského vyznamenania na 
ocenenie občanov, ktorí sa svojou obetavosťou a vynikajúcou pomocou zaslúžili o ob-
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rannú bezpečnosť Slovenskej republiky a  výdatne pomáhali armáde pri plnení úloh. 
Ešte v tom roku v novembri bolo zriadené nové vyznamenanie – Záslužný kríž obrany 
štátu494 bez rozdelenia do stupňov. Kríž mal srdcovito zakončené ramená, bol jedno-
stranný, ramená boli smaltované na bielo s  pozlátenou obrubou, ktorá v  srdcovitom 
zakončení prechádzala do kresby lipovej vetvičky s tromi lístkami. V strede kríža bol sa-
mostatne razený na hranu postavený pozlátený štvorec, do stredu ktorého bol umiest-
nený pozlátený patriarchálny dvojkríž. Spod neho vybiehali po celej ploche štvorca lúče. 

Kríž bol mierne profilovaný. V hornom ramene bolo malé očko, cez ktoré bol prevlečený 
široký závesný krúžok pre upevnenie stuhy. Stuha bola zložená zo štátnych farieb, a to 
z moiré hodvábu červenej farby v strede s modrým pruhom a  po okrajoch s bielymi 
prúžkami. Kríž bol zo striebra a z bronzu. Väčšinou sa udeľoval bronzový kríž. Strieborný 
kríž so smaltovaním prostredného štvorca sa udeľoval len ojedinele, aj to iba niekoľkým 
prominentom. Boli to najmä varianty, keď kríž mal patriarchálny dvojkríž s červeným 
smaltom, alebo vnútorný štvorec mal s červeným alebo modrým smaltom.495

Na ocenenie vojenských a občianskych osôb a členov Hlinkovej gardy, ktoré sa pri 
branných opatreniach zaslúžili o vydobytie a o zabezpečenie samostatnosti Slovenské-
ho štátu, vláda zriadila ďalšie vojenské vyznamenanie – Pamätnú medailu496. Išlo o oce-

494 Slovenský zákonník, čiastka 8, zo dňa 24. februára 1940, č. 30. Zákon o rádoch, čestných odznakoch 
a tituloch, rok 1940. Slovenský zákonník, čiastka 52, zo dňa 18. novembra 1942, č. 220. Vládne nariadenie 
o vojenských vyznamenaniach a pamätných odznakoch, rok 1942.

495 MARCINKO, Ján. Slovenské insígnie (Slovak insignia). c. d., s. 47. Rady a vyznamenania Slovenskej republiky 
1939 – 1945. Trnava :Západoslovenské múzeum, 1992, 24.

496 Slovenský zákonník, čiastka 21, zo dňa 11. mája 1939, č. 95. Vládne nariadenie vyznamenaniach za 
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nenie za obranné boje pri vpáde Maďarov v  marci 1939 a  za účasť v  poľskom ťažení 
v septembri 1939. V prípade, ak sa nositelia medaily zúčastnili na poľnom ťažení do Poľ-
ska v septembri 1939, nedošlo k opakovanému vyznamenávaniu druhou medailou, ale 
bol im udelený len bronzový štítok s nápisom Javorina a dvomi smrekovými vetvičkami, 
ktorý si pripevnili na stužku medaily. Pri príležitosti memorandových osláv v Martine 
roku 1941 bolo doplnené rozlíšenie medailí štítkami s nápismi III. 1939 a IX.1939.497

Pamätná medaila bola v  tvare štítu rovnoramenného trojuholníka na oboch stra-
nách mierne zaobleného, ktorého ostrý uhol smeroval dolu. Na lícnej strane v strede 
bol ovenčený vavrínovou a lipovou ratolesťou plastický na hrot kolmo postavený široký 
meč, a  celok bol ovinutý stuhou s  vyrytým plastickým nápisom 1939. Rukoväť meča 
prečnieva ponad štít, na ktorej bolo očko na zavesenie na stuhu. Lícna a rubová strana 
boli obrúbené tenkým plastickým okrajom. Stuha bola zložená zo štátnych farieb, a to 
z moiré hodvábu modrej farby, v strede bol široký biely pruh a na oboch okrajoch stuhy 
boli červené a biele prúžky.

Pamätná medaila mala viacero variant: Pamätná medaila s nápisom na rubovej stra-
ne ZA OBRANU SLOVENSKA V MARCI 1939; Pamätná medaila s nápisom na rubovej stra-
ne JAVORINA – ORAVA; Pamätná medaila s bronzovým štítkom na stuhe s nápisom III. 

hrdinstvo v bojoch za zabezpečenie samostatnosti slovenského národa a medaily za zásluhy o vydobytie 
slovenskej samostatnosti, rok 1939. Slovenský zákonník, čiastka 52, zo dňa 18. novembra 1942, č. 220. 
Vládne nariadenie o vojenských vyznamenaniach a pamätných odznakoch, rok 1942, s. 882-883.

497 Rady a vyznamenania Slovenskej republiky 1939 – 1945. Trnava :Západoslovenské múzeum, 1992, s. 32.
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1939; Pamätná medaila s bronzovým štítkom na stuhe s nápisom IX. 1939; Pamätná me-
daila s bronzovým štítkom na stuhe s nápisom JAVORINA (20 mm) a Pamätná medaila 
s väčším bronzovým štítkom na stuhe s nápisom JAVORINA (32 mm).498

Pokračovaním zriaďovania ďalších dekorácií na ocenenie zásluh vojenských a ob-
čianskych osôb bolo zriadenie Pamätného odznaku za ťaženie proti SSSR.499 Zriadený 
odznak mal tri stupne, 1. stupeň sa udeľoval za najmenej mesačnú príslušnosť pri bo-
jovej jednotke, 2. stupeň za najmenej mesačnú príslušnosť v poli bez účasti na bojoch 
a 3. stupeň za najmenej trojmesačnú službu alebo práce v zázemí v prospech poľného 
ťaženia. Pamätný odznak bol z bronzu, ktorého okraj tvoril vavrínový veniec v dolnej 
časti ovinutý stuhami. Horné okraje sa dotýkali rukoväte skloneného meča, v  hornej 
časti prekrytého prilbou s dvojkrížom a s dátumom 22. VI. 1941, čiže deň útoku proti 
ZSSR. Hrot meča prerážal päťramennú hviezdu s kosákom a kladivom. Od spodnej časti 
meča vybiehali na oboch stranách trikrát po štyroch lúčoch, ktoré šikmo smerovali na 
vnútorný okraj vavrínového venca. Odznak pre 1. stupeň bol celý strieborný, 2. stupeň 
mal postriebrený vavrínový veniec a meč, a pre tretí stupeň bol bronzový. Meč odznaku 
všetkých stupňov bol leštený.

Vládnym nariadením z  novembra 1942 boli zriadené a  zavedené tzv. symbolické 
náhradky,500 čiže vyznamenania, nahrádzajúce celú skupinu už udelených vyznamena-
ní. Boli to Pamätný kríž, Kríž svetovej vojny a Kríž odboja – pre aktívnych príslušníkov 
armády, nosené na vojenskej rovnošate. Za všetky vyznamenania, čestné a pamätné 
odznaky boli príslušníkom slovenskej armády udelené:

– pred rokom 1914 bol im udelený Pamätný kríž,
– počas svetovej vojny 1914 – 1918 bol im udelený Kríž svetovej vojny,
– v rokoch 1918 – 1921 bol im udelený Kríž odboja.501

498 Štítky s nápisom III. 1939 a IX. 1939 mali rozmery 14x15 mm a boli obdĺžnikového tvaru, ich umiestnenie 
bolo známe len na stužkách, štítky s nápisom Javorina pôvodne mali šírku 32 mm a vyskytovali sa len na 
stuhách. Neskôr bola ich šírka zredukovaná na 20 mm a nosili sa aj na stuhe, ale taktiež na stužke. Pozri: 
Tamže, s. 33.

499 Slovenský zákonník, čiastka 52, zo dňa 18. novembra 1942, č. 220. Vládne nariadenie o vojenských vyzna-
menaniach a pamätných odznakoch, rok 1942. Slovenský zákonník, čiastka 46, zo dňa 20. decembra 1943, 
č. 164. Vládne nariadenie, ktorým sa doplňuje a mení vládne nariadenie o vojenských vyznamenaniach 
a pamätných odznakoch, rok 1943.

500 Hlavnou úlohou týchto náhradiek bolo obmedziť počet cudzích vyznamenaní (okrem nemeckých), ako aj 
odstrániť diferenčné vzťahy medzi bývalými legionármi a domácimi, bývalými príslušníkmi Rakúsko-Uhor-
ska. Slovenský zákonník, čiastka 52, zo dňa 18. novembra 1942, č. 220. Vládne nariadenie o vojenských 
vyznamenaniach a pamätných odznakoch, rok 1942.

501 Slovenský zákonník, čiastka 52, zo dňa 18. novembra 1942, č. 220. Vládne nariadenie o vojenských vyzna-
menaniach a pamätných odznakoch, rok 1942.
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Pamätný kríž mal tri stupne, 1. stupeň pozostával z kríža a hnedej stuhy s tromi žltý-
mi pruhmi, 2. stupeň z kríža, stuhy s dvoma žltými pruhmi a 3. stupeň z kríža, stuhy s jed-
ným žltým pruhom. Kríž bol rovnaký pre všetky stupne vyhotovené z bronzu, pozlátený, 
jednostranný a  vypuklý. Bol vytváraný štyrmi vzájomne sa pretínajúcimi kruhovitými 
plochami. Plocha kruhov bola ozdobená zo stredu vybiehajúcimi lúčmi, na ktorých bol 
jednoduchý kríž trojuholníkovej plastiky. Na obvode kruhov v šírke plochy ramien kríža 
bolo šesť guľôčok a na hornom ramene bolo upevnené očkom pre záver na stuhu. Stuha 
bola z moiré hodvábu hnedej farby.

Kríž svetovej vojny mal šesť stupňov. Pozostával z kríža a stuhy. Kríž bol pre všetky 
stupne jednostranný, vypuklý, z bronzu a jeho ramená sa kónicky zbiehali do stredu. Kríž 
prekrýval dva skrížené meče, bol smaltovaný na čierno s kovovou obrubou. Na dolnom 
a hornom ramene boli dvojité kríže a na bočných ramenách letopočty 1914 a 1918. Stuha 
bola z moiré hodvábu bielej farby so zvislými širokými pruhmi čiernej farby pre 1. – 3. 
stupeň a tromi zvislými úzkymi pruhmi čiernej farby pre 4. až 6. stupeň. Na stuhe boli dva 
skrížené meče z bronzu, na ktorých bol zmenšený čierny kónický kríž. Prvé tri stupne boli 
pozlátené, stuha 1. stupňa mala tri široké pruhy čiernej farby, 2. stupeň dva široké pruhy 
čiernej farby a 3. stupeň jeden široký čierny pruh. Taktiež mali na stuhách pozlátené skrí-
žené meče kónický kríž. Štvrtý až šiesty stupeň boli postriebrené. Stuha 4. stupňa mala tri 
úzke pruhy čiernej farby, 5. stupeň dva úzke pruhy čiernej farby a 6. stupeň len jeden úzky 
pruh. Skrížené meče s kónickým krížom na stuhách boli postriebrené.

296 Pamätné odznaky a symbolické náhradky
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Kríž odboja mal štyri stupne, všetky boli z bronzu. Kríž mal pozlátený okraj, bol jed-
nostranný, smaltovaný na čierno, vypuklý, položený na venci z pozlátených lipových lís-
tkov. Na nich medzi ramenami s lesklo pozlátenými lipovými ratolesťami boli ovenčené 
lesklo pozlátené štyri štátne znaky Slovenskej republiky, ktorých päty štítov smerovali 
do stredu kríža. Ramená kríža sa kónicky zbiehali do stredu a na hornom ramene bolo 
očko pre záves, ktorým sa upevňoval na stuhu. Stuha bola z moiré hodvábu fialovej far-
by, na ktorej boli zelené pruhy. Vyznamenanie 1. stupňa malo 3 pruhy, 2. stupňa 2 pruhy, 
3. stupňa jeden pruh a4. stupňa bolo bez pruhu. 

Rad Kniežaťa Pribinu bolo najvyššie slovenské vyznamenanie založené: „ ...na ucte-
nie si pamiatky prvého samostatného slovenského kniežaťa Pribinu, zakladateľa prvého 
slovenského kresťanského kostola v Nitre v prvej polovici deviateho storočia“.502 Bol to zá-
služný rad udeľovaný predovšetkým cudzím štátnym príslušníkom ako prejav medzi-
národnej zdvorilosti a slovenským občanom za zásluhy o Slovenskú republiku z hľadis-
ka hodnotenia zásluh za národ a štát, ale nie podľa hodnosti alebo funkcie. Hoci nešlo 
o  špecializované vojenské vyznamenanie, od roku 1942 sa rad rozdelil na občiansku 
a vojenskú skupinu. Rad prešiel tromi vývojovými etapami, podľa jednotlivých vládnych 
nariadení. Prvá etapa sa začala založením radu503 v júni 1940 so štyrmi triedami, pričom 
1. trieda bola udeľovaná aj s  kolanou a  hviezda mala smrekové vetvičky smaltované 
nazeleno. V druhej etape, vo februári 1942,504 bol rad rozšírený o piatu triedu so striebor-
ným krížom (Rytiersky kríž), hviezda pre 1. triedu bola celá pozlátená, bez smaltovania. 
V tretej etape,505 v marci 1942, bol rad rozšírený takým spôsobom, že najvyššiu triedu 
radu predstavoval nečíslovaný stupeň s kolanou, za ním nasledoval taktiež nečíslovaný 
osobitný stupeň a až za ním päť číslovaných tried. Udeľoval sa v dvoch skupinách – ci-
vilnej a vojenskej s mečmi. Počas brannej pohotovosti štátu rad bol udeľovaný s mečmi 
vojenským osobám cudzím i domácim.

Rad Kniežaťa Pribinu, stupeň s kolanou, sa skladal z pozláteného veľkého radového 
klenotu v  tvare kríža, reťaze kolany a  radovej hviezdy, ktorá bola totožná s  hviezdou 

502 Slovenský zákonník, čiastka 8, zo dňa 24. februára 1940, č. 30. Zákon o rádoch, čestných odznakoch a titu-
loch, rok 1940. Slovenský zákonník, čiastka 30, zo dňa 26. júna 1940, č. 155. Vládne nariadenie o založení 
Radu kniežaťa Pribinu, Radu Slovenského kríža a medaily Slovenského kríža, roč. 1940, s. 240.

503 Slovenský zákonník, čiastka 30, zo dňa 26. júna 1940, č. 155. Vládne nariadenie o založení radu kniežaťa 
Pribinu, Radu Slovenského kríža a medaily Slovenského kríža, roč. 1940.

504 Slovenský zákonník, čiastka 10, zo dňa 28. februára 1942, č. 25. Vládne nariadenie, ktorým sa doplňuje 
vládne nariadenie o založení radu kniežaťa Pribinu, radu Slovenského kríža a medaily Slovenského kríža, 
roč. 1942.

505 Slovenský zákonník, čiastka 58, zo dňa 22. decembra 1942, č. 240. Vládne nariadenie o rade kniežaťa Pribi-
nu, rade Slovenského kríža a medaily Slovenského kríža, roč. 1942.
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osobitného stupňa; osobitný stupeň – pozlátený veľký radový klenot, veľkostuha a ra-
dová hviezda; 1. trieda (veľkokríž) – pozlátený klenot, veľkostuha a radová hviezda; 2. 
trieda (veľkodôstojnícky kríž) – zlatý klenot, náhrdelná stuha a radová hviezda; 3. trieda 
(veliteľský kríž) – zlatý klenot a náhrdelná stuha; 4. trieda (dôstojnícky kríž) – zlatý klenot 
a prievlečná stuha; 5. trieda (rytiersky kríž) – strieborný klenot a prievlečná stuha. 

Klenot bol z pozláteného striebra a mal tvar kríža. V stredovom medailóne bol reliéf 
hlavy kniežaťa Pribinu s tvárou obrátenou napravo. Reliéf bol matný, ohraničený pásom 
a  ležal na štylizovaných slnečných lúčoch okrúžených rámom. Spod neho v  podobe 
kríža vychádzali štyri slnečné lúčové zväzky, každý so štyrmi zahrotenými lúčmi. Medzi 
zväzkami lúčov boli symboly zo štátneho znaku – dvojramenný kríž s trojvrším. Žliabok 
rámu a  vrcholy dvojramenného kríža boli smaltované na modro. Rubová strana bola 
podobná lícnej, reliéf zobrazoval Pribinov kostolík so slnečnými lúčmi v pozadí a okolo 
neho bol kruhopis SAECULO NONO ISTANTE FUNDAVIT (Dokázateľne založený v devia-
tom storočí). Medzi prvým a posledným písmenom kruhopisu bola umiestnená lipová 
vetvička so štyrmi lístkami. Klenot bol krúžkom spojený so závesom, ktorý na oboch 
stranách pozostával z troch Svätoplukových prútov zviazaných stužkami, smaltovanými 
v štátnych farbách – pre občiansku skupinu. Klenot pre vojenskú skupinu mal podobu 
dvoch skrížených mečov položených na vavrínovom venci.506

506 Slovenský zákonník, čiastka 58, zo dňa 22. decembra 1942, č. 240. Vládne nariadenie o rade kniežaťa Pribi-
nu, rade Slovenského kríža a medaily Slovenského kríža, roč. 1942, s. 950.

297 Rad Kniežaťa Pribinu, stupeň s kolanou 298 Rad Kniežaťa Pribinu – 1. trieda s mečmi (veľkokríž)
a 2. trieda (veľkodôstojnícky kríž)

hviezda stupňa s kolanou

stupeň s kolanou hviezda s mečmi
stupňa s kolanou

1. trieda s mečmi
(veľkokríž)

2. trieda
(veľkodôstojnícky kríž)
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Veľkostuha, náhrdelná stuha a prievlečná stuha bola z moiré hodvábu cinóbrovej 
farby so stredovým pruhom belasej farby. Veľkostuha pre osobitný stupeň mala stredo-
vý belasý pruh dvakrát širší ako stuha 1. triedy (veľkokríž) a nosila sa cez pravé plece, šik-
mo cez prsia, vľavo dole bola skrížená, na ktorej bola pripevnená kokarda rovnakej látky 
a farby, a pod ňou bol zavesený klenot. Náhrdelná stuha pre 2. triedu (veľkodôstojnícky 
kríž) a 3. triedu (veliteľský kríž) bola kratšia a užšia so stredným belasým pruhom a nosila 
sa okolo krku. Prievlečná stuha taktiež so stredným belasým pruhom sa nosila na ľavej 
strane hrude a bola určená pre klenot 4. triedy (dôstojnícky kríž) a 5. triedy (rytiersky 
kríž). Radová hviezda bola zo striebra, mierne vypuklo profilovaná, osemcípa a v strede 
so zmenšeným pozláteným klenotom umiestneným na rovnom poli, ohraničeným rá-
mom lomeným do šestnástich zúbkov. Zo stredu hviezdy vyžarovalo osem plastických 

299 Rad Kniežaťa Pribinu – 2. trieda, 3. trieda 4. trieda a 5. trieda

300 Rad Kniežaťa Pribinu – reverz klenotu veľkokríža,
3. trieda (reverz), 4. trieda (reverz) a 5. trieda (reverz)

hviezda 2. triedy s mečami
(hviezda s mečmi

veľkôstojníckeho kríža)

reverz klenotu veľkokríža

3. trieda 
(veliteľský kríž)

3. trieda 
(veliteľský kríž)

reverz

4. trieda
(dôstojnícky kríž)

4. trieda
(dôstojnícky kríž)

reverz

5. kríž 
(rytiersky kríž)

5. kríž 
(rytiersky kríž)

reverz
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lúčových zväzkov, medzi ktorými bolo osem štylizovaných smrekových vetvičiek. Pre 
rad s mečmi mala hviezda pod poľom zmenšeného kríža dva skrížené meče.507

Hviezda pre stupeň s  kolanou a  osobitný stupeň mala pozlátené lúčové zväzky, 
ako aj rub, listy smrekových vetvičiek boli strieborné a  ich rebrá pozlátené. Hviezda 
pre veľkokríž mala strieborné lúčové zväzky a listy smrekových vetvičiek boli pozlátené 
a hviezda pre veľkodôstojnícky kríž mala lúče, ako aj rub matne strieborné, listy smreko-
vých vetvičiek boli strieborne ligotavé.

Kolana bola zo zlata, zložená zo šestnástich znakových a šestnástich prútových jed-
nostranných článkov, striedavo pospájaných retiazkami a ďalší sedemnásty článok bol 
na zavesenie klenotu. Zavesenie bolo riešené tak, že medzi tromi konečnými prútový-
mi článkami boli tri spojovacie retiazky (každá 6 ohniviek) tvoriacimi rovnostranný troj-
uholník, ktorého každý jeho vrchol bol pripojený ku stredu prútov. Na treťom voľnom 
zväzku prútov bol zavesený klenot. Znakový článok tvoril štylizovaný štátny znak, v kto-
rom na modrom smaltovanom trojvrší bol dvojkríž, a prútový článok pozostával z troch 
zviazaných prútov. Rubová strana kolany bola hladká.

Rad Kniežaťa Pribinu bol najvyšším štátnym vyznamenaním Slovenskej republiky 
z rokov 1939 – 1945 a po výtvarnej stránke patril medzi veľmi vydarené a pekné diela 
drobnej plastiky.

Na oceňovanie zásluh o Slovenskú republiku občanov a cudzích štátnych prísluš-
níkov bol zriadený Rad Slovenského kríža a Medaila slovenského kríža, ako obidve vy-
znamenania boli symbol uctievania si pamiatky Andreja Hlinku, ktorý sa najviac zaslúžil 
o samostatnosť slovenského národa.508 Počas brannej pohotovosti štátu sa rad udeľoval 
s mečmi vojenským domácim osobám, ale aj cudzím štátnym príslušníkom.

Rad mal tri vývojové etapy, s  postupne dotváraným počtom tried. V  prvej etape, 
v roku 1940 mal rad po založení štyri triedy509 vo februári 1942 prešiel rad druhou vývo-
jovou etapou, v rámci ktorej bol doplnený o 5. triedu a bola zriadená kolana.510 Koncom 
roka 1942, v tretej etape, bolo definitívne potvrdené zloženie radu (nečíslovaný stupeň 
s kolanou a päť tried) a navyše bol rozdelený do občianskej a vojenskej skupiny.511

507 Rady a vyznamenania Slovenskej republiky 1939 – 1945. Trnava : Západoslovenské múzeum, 1992, s. 10.
508 Slovenský zákonník, čiastka 30, zo dňa 26. júna 1940, č. 155. Vládne nariadenie o založení radu kniežaťa 

Pribinu, radu Slovenského kríža a medaily Slovenského kríža, roč. 1940, s. 242.
509 Tamže, 242-243.
510 Slovenský zákonník, čiastka 10, zo dňa 28. februára 1942, č. 25. Vládne nariadenie, ktorým sa doplňuje 

vládne nariadenie o založení radu kniežaťa Pribinu, radu Slovenského kríža a medaily Slovenského kríža, 
roč. 1942.

511 Slovenský zákonník, čiastka 58, zo dňa 22. decembra 1942, č. 240. Vládne nariadenie o rade kniežaťa Pribi-
nu, rade Slovenského kríža a medaily Slovenského kríža, roč. 1942, s. 952.
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Rad Slovenského kríža mal nasledovnú štruktúru: 
stupeň s kolanou – klenot zavesený na kolane a doplne-
ný radovou hviezdou; 1. trieda (veľkokríž) – veľký klenot 
na veľkostuhe a radová hviezda ; 2. trieda (veľkodôstoj-
nícky kríž) – stredný klenot na náhrdelnej stuhe a radová 
hviezda; 3. trieda (veliteľský kríž) – stredný klenot na ná-
hrdelnej stuhe; 4. trieda (dôstojnícky kríž) – stredný kle-
not na prievlečnej stuhe; 5. trieda (rytiersky kríž) – malý 
klenot na prievlečnej stuhe.

Veľký, stredný a malý klenot512so závesom boli z po-
zláteného striebra a mali tvar dvojitého patriarchálneho 
kríža, ktorého rozšírené konce ramien tvorili približne 
kruh a na oboch stranách bol na bielo smaltovaný. Do-
okola tvorili lipové listy a  kvety medzi ramenami kríža 

veniec, a plochy medzi nimi boli perforované. Na lícnej strane v strede bol reliéf hlavy 
Andreja Hlinku a na jeho rubovej strane heslo VERNÍ SEBE SVORNE NAPRED, každé slovo 
samostatne v  riadku. Pás a  lipové konáre boli ligotavé a ostatné časti radového kríža 
boli matné. Ramená dvojkríža boli bielo smaltované. Záves veľkého a stredného klenotu 
tvorila pochodeň, ktorá mala po stranách po tri ligotavé valašky zviazané ligotavou stu-

512 Slovenský zákonník, čiastka 58, zo dňa 22. decembra 1942, č. 240. Vládne nariadenie o rade kniežaťa Pribi-
nu, rade Slovenského kríža a medaily Slovenského kríža, roč. 1942, s. 952. Tamže, s. 952.

301 Rad Slovenského kríža – stupeň s kolanou  
s mečmi

302 Rad Slovenského kríža – 1. trieda (s mečmi)  
a revez klenotu

303 Rad Slovenského kríža  
– 2. trieda

stupeň s kolanou

2. trieda
(veľkodôstojnícky kríž bez mečov)

hviezda s mečami
tupňa s kolanou

reverz klenotu
veľkokríža s mečami

1. trieda (veľkokríž s mečami)
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hou. Záves malého klenotu tvorili dve ratolesti, každá 
s tromi listami rozvetvenými na obe strany. Pre všetky 
rady s mečmi tvorili záves dva skrížené meče polože-
né na vavrínovom venci.

Veľkostuha, náhrdelná stuha a  prievlečná stuha513 
bola z  moiré hodvábu čiernej farby s  dvoma pruhmi, 
rovnomerne vzdialené od okrajov belasej farby. Veľko-
stuha (dlhá 180 cm a široká 90 mm) s dvoma pruhmi (ši-
roké 6,5 mm) sa nosila cez pravé plece šikmo cez prsia, 
v dolnej časti prekrížená, na nej pripevnená kokarda tej 
istej farby a zakončená zúbkovaným zakončením. Ná-
hrdelná stuha (dlhá 50 cm a široká 35 mm) s pruhmi sa 
nosila okolo krku v prostriedku zviazaná, z ktorej visel 
stredný radový kríž. Prievlečná stuha (dlhá 6 cm, a široká 35 mm) s pruhmi sa nosila na 
prsiach vľavo hore a z jej zahroteného konca visel stredný prípadne malý radový kríž.

Radová hviezda514 (priemer 90 mm) mala šesťcípy tvar zo striebra, pozostávala 
z pozlátenej vrstvy olivových listov a vrstvy štylizovaných lúčov, v strede ktorej bola 
zmenšenina lícnej strany radového klenotu. Do každého cípu hviezdy smerovalo spod 
vrstvy olivových listov jedenásť mat-
ných lúčov, z  ktorých stredný bol 
najdlhší a  tvoril hrot cípu hviezdy, 
ostatné lúče od prostredného na-
pravo a naľavo boli postupne kratšie, 
čím ich konce tvorili obrysy celého 
cípu hviezdy. Pre rad s  mečmi mala 
hviezda dva skrížené meče položené 
na lúčoch. Kolana Radu Slovenského 
kríža bola totožná s  kolanou Radu 
kniežaťa Pribinu.515

So založením Radu slovenského 
kríža bola zriadená aj Medaila sloven-

513  Rady a vyznamenania Slovenskej republiky 1939 – 1945. Trnava : Západoslovenské múzeum, 1992, s. 11.
514 Slovenský zákonník, čiastka 58, zo dňa 22. decembra 1942, č. 240. Vládne nariadenie o rade kniežaťa Pribi-

nu, rade Slovenského kríža a medaily Slovenského kríža, roč. 1942, s. 953.
515 Pozri s. 273.

304 Rad Slovenského kríža – 3. trieda

305 Rad Slovenského kríža – 5. trieda a reverz 

3. trieda 
(veliteľský kríž bez mečov)

5. trieda 
(rytiersky kríž)

reverz rytierskeho kríža
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ského kríža,516 ktorá sa udeľovala za statočnosť pred nepriateľom. Medaila mala tri stup-
ne. Medaila 1. stupňa bola zo striebra a pozlátená, 2. stupňa zo striebra a 3. stupňa bola 
bronzová. Všetky boli zavesené na prievlečnej stuhe, patrila k nej aj malá stužka, ktorá 
nahrádzala nosenie vyznamenania in natura. 

Medaila mala tvar kruhu, na lícnej strane bol dvojitý patriarchálny kríž, ktorého roz-
šírené konce ramien siahali až po jej okraj a dookola medzi ramenami kríža lipové listy 
a kvety tvorili veniec. Na lícnej strane v strede bol pásom ohraničený kruh, v ktorom bol 
reliéf hlavy Andreja Hlinku a na jeho rubovej strane heslo VERNÍ SEBE SVORNE NAPRED, 
každé slovo samostatne v riadku. Po oboch stranách boli trojlístkové vetvičky a nad ním 
bol lipový dvojlístok. Na stuhu sa pripájal prostredníctvom ozdobného závesu. Záves 
na lícnej a rubovej strane bol tvorený rovnakými dvomi lipovými vetvičkami obrátené 
napravo a naľavo, každá s tromi lístkami.

Stuha bola z moiré hodvábu čiernej farby s dvoma pruhmi belasej farby pri jej okraji. 
Bola zložená do pravidelného päťuholníka a vystužená drôtenou kostričkou.

Po vypuknutí Slovenského národného povstania 29. augusta 1944 Slovenská národ-
ná rada 14. septembra 1944 zrušila zákonným nariadením č. 16 všetky vyznamenania 
a čestné odznaky, ktoré boli zriadené po 6. októbri 1938. Vydala zákaz ich používania.

5.3. ZHODNOtENIE

Vojenská symbolika Slovenskej republiky z rokov 1939 – 1945 sa najmä v ostatnom čase 
stala predmetom záujmu odborníkov i  laickej verejnosti. Vznikala, používala sa a pre-

516 Slovenský zákonník, čiastka 30, zo dňa 26. júna 1940, č. 155. Vládne nariadenie o založení radu kniežaťa 
Pribinu, radu Slovenského kríža a medaily Slovenského kríža, roč. 1940, s. 243-244.

306 Medaila Slovenského kríža

1. stupeň
(zlatá medaila)

2. stupeň
(strieborná medaila)

3. stupeň
(bronzová medaila)

reverz medaily 1. stupňa



279

5. BRANNÁ MOC SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ZDROJE JEJ VOJENSKEJ SYMBOLIKY V ROKOCH 1939 – 1945

zentovala v zložitých podmienkach vojnového stavu. Na obsah a formu symboliky mal 
silný vplyv vládnuci ľudácky, totalitárny režim.

V slovenskej vojenskej symbolike sa používali niektoré symboly či prvky z čias spo-
ločnej československej vojenskej symboliky a to v prechodnom období vzniku sloven-
skej armády. Išlo najmä o také symboly, ktoré si vyžiadali dlhšie časové obdobie na ich 
zavedenie. Boli to vojenské rovnošaty, hodnostné označenia, dištinkcie, označenie dru-
hov vojsk a zbraní, výkonnostné odznaky, ako aj ďalšie symboly.

Obsah a forma slovenskej vojenskej symboliky sa menili z dôvodu samotnej podstaty 
spoločensko-politického zriadenia štátu, ktorého cieľom bolo odlíšenie od spoločnej čes-
koslovenskej vojenskej symboliky. Vznik a rozvíjanie novej, národnej vojenskej symboliky 
Slovenskej republiky (štátny znak, nové hodnostné dištinkcie, rukávové odznaky, rukávo-
vé označenia a vojenské vyznamenania) bolo urýchlené a ovplyvňované vojnový stavom. 
Niektoré symboly vznikli a používali sa pod vplyvom nacistickej vojenskej propagandy.

Pre slovenskú vojenskú symboliku bolo taktiež príznačné, že veľký počet jednotli-
vých symbolov mal spoločné základné a najčastejšie používané prvky, symboly alebo 
znamenia. Išlo najmä o používanie štátnych symbolov – štátnej vlajky, štátnej zástavy 
a  štátneho znaku. V  rámci tejto skupiny mal dominantné postavenie orol (slovenský, 
tatranský) i  sokol, ale aj tri Svätoplukove prúty, prekrížené meče a  lipový veniec, res-
pektíve ratolesti, ktoré sa používali na čiapkach, na hodnostných označeniach vyšších 
dôstojníkov, na zástavách, radoch a dekoráciách. 

Celý rad motívov, symbolov, prvkov alebo znamení sa uplatňoval len v niektorých 
oblastiach alebo bol použitý len v špecifických prípadoch. Boli to artefakty, typické len 
pre určitú skupinu v podobe skríženej maršalskej palice s mečom, skríženej Merkurovej 
okrídlenej a Eskulapovej palice, ľahkých a ťažkých pechotných zbraní (skrížené pušky, 
guľomet), zbraní a bojovej techniky (skrížené delostrelecké hlavne, obrnené vozidlo ale-
bo tank) alebo rôznych grafických symbolov (smerová šípka, skrížené kopáče, váhy, pís-
meno T a pod.) Taktiež išlo aj o použitie trojlistovej vrtule a iné prvky tvoriace základné 
motívy skupiny absolventských a stavovských odznakov a znakov, odznakov triednych 
špecialistov, výkonnostných a  leteckých odznakov, pamätných a  čestných odznakov. 
Niektoré z nich patrili medzi motívy pre rozlišovacie rukávové znaky a odznaky na vo-
jenskej rovnošate.

Použité prvky ako päťramenné hviezdy, rôzne druhy pásikov a lemovaní, široká pa-
leta farieb použitých pre výložky boli špecifické pre golierové hodnostné označenia na 
uniformách.
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Prvky alebo motívy, najmä patriarchálny dvojkríž, grécky kríž, osemcípa a šesťcípa 
hviezda, profil hlavy kniežaťa Pribinu a hlavy Andreja Hlinku, Pribinov kostol, ako aj ďal-
šie symboly, boli špecifické len pre skupinu radov a dekorácií, v ktorej tvorili základ pre 
také insígnie, ako boli jednotlivé kolany, klenoty a hviezdy so stuhami.

Vo všetkých skúmaných oblastiach boli používané základné heraldické farby, a to 
červená, modrá, čierna a zelená, ako aj farby kovov zlatá (žltá) a strieborná (biela). Do-
speli sme k poznaniu, že slovenská vojenská symbolika bola v danom období bohatá 
svojou rôznorodosťou a pestrofarebná, ako aj účelná.

Bohatosť a rôznorodosť vojenskej symboliky bola v tom, že desiatky nových symbo-
lov boli priamo, ale aj nepriamo spojené so vznikom slovenskej armády, jej činnosťou 
a úlohami, a preto mali svoju nezastupiteľnú úlohu. Celý rad symbolov vznikol na zákla-
de nevyhnutnosti a potreby rozlíšiť, respektíve identifikovať alebo označiť postavenia 
vojakov, armády, ich úlohy, ako aj právomocí vo vojenskom organizme.

Vytvorené desiatky nových rôznych vojenských symbolov odrážali historickú a vo-
jensko-historickú situáciu spojenú s bezprostredným vznikom a existenciou Slovenskej 
republiky v rokoch 1939 – 1945.
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Poznatky získané zo skúmania jednotlivých javov a procesov z vývoja a tvorby vojen-
skej symboliky nám ukázali, že ide o špecifickú oblasť, osobitý druh symbolov – zásta-
vy a znaky, vojenské uniformy (rovnošaty) a označenia ako aj vyznamenania, ktoré boli 
spojené so zvláštnou ľudskou činnosťou – s bojovaním a vojenčením, a teda s vojen-
stvom, armádou. Súčasťou skúmania boli i ďalšie prvky, ktoré predstavovali doplňujúce 
symboly, znaky, ale i ostatné elementy, bez ktorých by tvorba a ani vznik uvedených 
symbolov neboli možné. Objasnenie metodologických a terminologických problémov 
vojenskej symboliky bolo východiskom, ktoré nám napomáhalo z odborného hľadiska 
riešiť jednotlivé súčasti vojenskej symboliky.

Vojenská symbolika československých légií v rokoch 1914 – 1920, československá 
vojenská symbolika v  rokoch 1918 – 1939, ako aj československá a  slovenská vojen-
ská symbolika v rokoch druhej svetovej vojny 1939 – 1945 bola predmetom výskumu, 
v rámci ktorého sme dospeli k viacerým poznatkom. Pri skúmaní jednotlivých období 
bolo evidentné, že takmer vo všetkých druhoch vojenskej symboliky sa používali krajin-
ské znaky Čiech, Slovenska, Moravy a Sliezska, štátny znak alebo len jeho hlavné sym-
boly. Legionársky odznak, či znak v období československých légií 1914 – 1920, česko-
slovenská štátna vlajka a štátny znak a ich hlavné symboly v medzivojnovom období, 
ale aj v čase druhej svetovej vojny zaujali rozhodujúce miesto na vojenských i bojových 
zástavách, štandardách a koruhvách. Podobným spôsobom umiestnenie hlavných sym-
bolov, respektíve farieb zo štátnej vlajky a štátneho znaku aj v období Slovenskej re-
publiky 1939 – 1945 našli svoje miesto na zástavách a štandardách slovenskej armády. 
Nezávisle na ideovom obsahu takto umiestnené hlavné symboly zo štátneho znaku, ako 
aj použitie farieb zo štátnej vlajky na zástavách určili, že táto strana sa stala jej lícnou 
stranou. Použitím komparatívnej metódy vo výskume vojenských zástav v jednotlivých 
obdobiach sme dospeli k poznaniu, že postupne sa vytváralo pravidlom o umiestnení 
hlavných symbolov na lícnej strane, ktoré sa uplatňuje až do súčasnosti.

Podobným spôsobom použitie vyššie uvedených symbolov alebo len ich prvkov na 
čiapkach vojakov predstavovalo hlavný identifikačný znak príslušnosti ku krajine, štátu, 
čiže k jeho armáde, k ozbrojeným silám. Takýto spôsob identifikácie sa používa a uplat-
ňuje dodnes. 

Pri výskume nositeľných a neprenosných druhov vyznamenaní, čiže radov a dekorá-
cií (krížov, medailí a odznakov), sme zistili, že pri tvorbe na insígniách vo všeobecnosti sa 
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používali ako dominantné symboly farby štátnej vlajky, štátny znak a samostatne i jeho 
jednotlivé prvky.

Symboly zo štátneho znaku – český lev s korunou a na hrudi so znakom Slovenska 
(v neskorogotickom štíte biely dvojkríž na modrom trojvrší v červenom poli) boli najčas-
tejšie hlavnými prvkami na insígniách radu, čiže na kolane a klenote. Obsahom jednot-
livých ohniviek kolany, ako aj klenotu v jeho strede (kríža, hviezdy, medaily, medailónu) 
sa na lícnej strane (averze) používal ako dominantný symbol český lev so znakom Slo-
venska na prsiach. Toto pravidlo bolo použité pri jednotlivých triedach Českosloven-
ského Radu Bieleho leva z roku 1922, 1924, 1930 a 1936, Československého vojenského 
radu Bieleho leva za víťazstvo z roku 1945, ako aj na medailách uvedených radov. Tieto 
symboly mali svoje miesto aj na dekoráciách, čiže krížoch, medailách, odznakoch. Ob-
dobným spôsobom štátny znak Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945 alebo len 
jeho jednotlivé symboly (biely dvojramenný kríž na modrom trojvrší) boli dominantný-
mi prvkami vyznamenaní – insígnií radov a kríža, teda na kolane a klenote (Slovenský 
vojenný víťazný kríž, Rad Kniežaťa Pribinu a  Rad Slovenského kríža, ako i  ďalšie). Po-
dobným spôsobom boli uvedené symboly obsahom častí dekorácií, teda krížov, medailí 
a odznakov. Významné miesto pri tvorbe stúh a stužiek vyznamenaní, čiže radov a deko-
rácií malo použitie jednotlivých farieb zo štátnej vlajky. Stuhy vyznamenaní obsahovali 
farby zo štátnej vlajky. Uplatňovala sa červená farba, ako dominantná, ale vhodne sa 
dopĺňala bielou a modrou, a v menšej miere aj ďalšími farbami, napríklad žltou, čiernou 
a hnedou.

V procese analýzy jednotlivých radov a dekorácií, pri ich opisovaní a porovnávaní 
sme dospeli k záveru, že vyššie uvedené symboly (štátny znak, jeho hlavné prvky) boli 
umiestňované na lícnej strane (averze), tvorili jej obsah i s ďalšími doplňujúcimi prvka-
mi. Pri radoch vojenskej skupiny sa používali prekrížené meče, a to buď formou závesu 
alebo ako súčasť insígnií. Prekrížené ratolesti alebo zväzok troch Svätoplukových prú-
tov tvorili civilnú skupinu. Takto boli niektoré rady delené na vojenskú skupinu a civilnú 
skupinu.

Hlavný obsah vojenských vyznamenaní – dekorácií charakterizoval ich názov. Prí-
slušný názov určoval i obsah ďalších prvkov. Boli to najmä meč, prekrížené meče, hviez-
dy, kríže, lipové a olivové ratolesti alebo vence, rôzne portréty osôb, siluety postáv, zvie-
rat a predmetov (žena, vojak, kôň Pegas a podobne), ako aj rôzne ornamenty. Pri posu-
dzovaní a opisovaní jednotlivých dekorácií sme prišli k poznaniu, že na lícnej (averznej) 
strane boli umiestnené také znaky, symboly alebo prvky, ktoré charakterizovali hlavnú 
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podstatu ich zásluhovosti alebo pamätnosti a tým aj predurčovali samotný názov vy-
znamenania.

Pri výskume vojenských vyznamenaní sme dospeli k záveru, že bolo dodržané základ-
né pravidlo ich členenia; v prípade radov na triedy a dekorácií na stupne. Istú výnimku 
predstavuje Slovenský vojenný víťazný kríž, ktorý síce nebol vyslovene legislatívne zriade-
ný v roku 1939 ako rad, ale nepatril ani do skupiny dekorácií a členil sa na triedy.

Ďalej sme skúmali ďalšie symboly – odznaky, ktoré nemali charakter vyznamena-
ní. Ich úlohou bolo označovať navonok napríklad dosiahnuté vzdelanie alebo postave-
nie vo forme dištinkcií, ako aj dosiahnutie odbornej vojenskej a výkonnostnej úrovne. 
Hlavným symbolom odznakov vyjadrujúcich dosiahnutie vzdelania, respektíve absol-
ventských odznakov, ako aj niektorých odznakov triednych špecialistov, výkonnost-
ných a pamätných odznakov bol štátny znak Československej republiky v rokoch 1918 
– 1945, respektíve jeho hlavné symboly (český lev na prsiach so znakom Slovenska). 
V slovenskej armáde bol obdobne použitý štátny znak Slovenskej republiky 1939 – 1945 
alebo jeho hlavné symboly (biely dvojramenný kríž na modrom trojvrší).

Ďalej možno konštatovať, že umiestňovanie štátneho znaku alebo jeho hlavných 
symbolov na absolventských odznakov vojenských škôl, ako aj na výkonnostných od-
znakoch pre výborné riadenie vozidiel rôzneho druhu, výborných špecialistov pešieho 
vojska, pionierov, delostrelcov a iných druhov vojsk a zbraní, leteckých odznakov všet-
kých odborností, rôznych pamätných odznakov (vojenských odborností – delostrelcov, 
zdravotníkov, priezvedných oddielov, športových oddielov) sa stalo pravidlom, ktoré sa 
uplatňuje dodnes. Zároveň však súčasťou uvedených odznakov boli aj vojenské prvky, 
ako napríklad skrížené pušky, ťažký a ľahký guľomet, mínomet, skrížené delostrelecké 
hlavne s tromi guľami, obrnené vozidlo, sklonený meč s krídlami, letecká trojlistá vrtuľa, 
taktiež aj rozkrídlený orol alebo sokol, či ďalšie symboly. Takto sme postupne sledovali 
kvalitatívny vývoj symbolov používaných na vojenských odznakoch patriacich do jed-
notlivých vyššie pomenovaných skupín.

Odznaky na označenie postavenia, čiže označenie vojenských hodností (dištinkcie) 
a označenie druhov vojsk a zbraní, boli dve komplementárne skupiny, ktoré spolu vy-
tvárali vizuálny pohľad na vojenské zaradenie v hodnosti a v odbornosti či príslušnosti 
k druhu vojska, akými bola napríklad pechota, delostrelectvo, pionieri, ženisti a ďalšie517 

517 Od začiatku formovania a počas jestvovania československých légií v rokoch 1914 – 1920, v medzivojno-
vom období za československej brannej moci, v československom zahraničnom vojsku v období druhej 
svetovej vojny a za brannej moci Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945 sa k vojenskej hodnosti prira-
ďovala aj príslušnosť k druhu vojska alebo zbrani. Napríklad: poručík pechoty, nadporučík delostrelectva, 
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Označenie vojenských hodností sa umiestňovalo na náplecníkoch, na výložkách alebo 
na rukávoch. Súčasne aj označovanie druhov vojsk a zbraní sa striedavo umiestňovalo 
na rukávoch (československé légie), na rukávoch a na výložkách goliera (českosloven-
ská armáda v medzivojnovom období a československé zahraničné vojsko počas dru-
hej svetovej vojny, ako aj slovenská armáda v rokoch 1939 – 1945). Vojenská hodnosť 
bola spočiatku umiestnená na obrátenom štítku vo farbe vojenskej rovnošaty súčasne 
aj so symbolom druhu vojska alebo zbrani. Dištinkcie obsahovali v období českosloven-
ských légií predpísaný počet pásikov, hviezdičiek, skratky z písmen (cyrilika a azbuka) 
a arabské i rímske číslice, ale aj vojenské symboly, ako napríklad: prekrížené meče alebo 
šable, skrížené delostrelecké hlavne, skrížené pušky, guľomet, dvojlistá vrtuľa, ale i iné 
symboly. Za československej brannej moci v medzivojnovom období a v českosloven-
ských zahraničných jednotkách počas druhej svetovej vojny na označenie hodností boli 
používané najmä pásiky, pologuľaté gombíky, kovové štvorčeky a  obdĺžniky, kovové 
trojcípe a päťcípe hviezdy v striebornej a zlatej farbe. Označenie príslušnosti k vojsku 
alebo k zbrani spočiatku predstavovali kovové rukávové a následne kovové golierové 
odznaky. V slovenskej armáde v rokoch 1939 – 1945 boli prvky hodnosti umiestnené na 
farebnej podložke výložky goliera. Farebná škála odzrkadľovala začlenenie vojaka k jed-
notlivému druhu vojska alebo ku zbrani. Hodnosti boli poskladané najmä z rôznych pá-
sikov striebornej a zlatej farby, strieborných a zlatých, spočiatku aj trocípych a následne 
päťcípych hviezd, ako aj iných prvkov.

Mimoriadnu a významnú úlohu vo vonkajšom vyjadrení československej a sloven-
skej vojenskej symboliky mala vojenská rovnošata, keď z formálneho hľadiska bola väč-
šina symbolov prezentovaná na uniforme. Bolo pozoruhodné, akými premenami pre-
chádzala vojenská rovnošata a na nej sa prezentujúca vojenská symbolika od obdobia 
vzniku československých légií až po vojenskú rovnošatu československej armády do 
konca druhej svetovej vojny.

Text monografie, v ktorom opisujeme jednotlivé symboly z pohľadu výskumu čes-
koslovenskej a  slovenskej vojenskej symboliky bol doplnený názornými obrazovými 
ilustráciami a  obrázkami. Takto doplnená práca praktickejšie prezentuje predmetnú 
problematiku a zároveň prináša nové a komplexnejšie poznatky, informácie a vizualizá-
cie, ktoré doteraz neboli publikované.

kapitán letectva, major intendancie. Používali sa nasledovné skratky – por. pech., npor. del., kpt. let., mjr. 
intend. a iné.
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In this monograph the examination of individual phenomena and processes arising from 
the development and design of military symbolism has established that military symbo-
lism represents a highly specific field, one characterized by its distinct symbols – flags and 
emblems, military uniforms and insignia, as well as decorations connected with particular 
military missions – combat operations and military campaigns, in other words, with the 
Armed Forces. Also under research were other elements represented by supplementary 
symbols, emblems and other signs without which the design of the said symbols would 
have been impossible. Addressing methodological and terminological issues of military 
symbolism was a postulate that, from the viewpoint of the subject-matter, has helped us 
resolve the issues pertaining to the component parts of military symbolism. 

The main priority and focus of this work is military symbolism of the Czechoslovak 
Legion in the years 1914 – 1920, Czechoslovak military symbolism in the years 1918 – 
1939, as well as Czechoslovak and Slovak military symbolism during WWII in the years 
1939 – 1945. The research study has yielded a number of conclusions. Most importantly, 
all of the existing types of military symbols integrated the country emblems of Bohe-
mia, Slovakia, Moravia and Silesia, as well as state emblem(s) and/or its main symbols. 
Presented in the work are the legionnaire badge and the Czechoslovak Legion badge, 
dated 1914 – 1920, Czechoslovak national flag and emblem, and their main symbols ap-
pearing in the interwar period and during the Second World War. Those were the sym-
bols which took a prominent place on military and combat flags, banners and vertical 
flags. Similarly, the main symbols or colours appearing on the national flag and emblem 
of the Slovak Republic in the years 1939 – 1945 found their respective place on the flags 
and banners of the Slovak Army.

Irrespective of their ideological content, the main symbols of the national emblem 
and the colours from the national flag determined the design of the obverse side of 
military flags. By using the comparative research method for examining military flags 
in individual periods, it has been proven that the rule for placing the main symbols on 
the obverse side of military flags had gradually become established in practice over the 
years, and has, ever since been applied to date.

Similarly, the use of the symbols mentioned above or their elements on military he-
adgear represented the main identifiable sign of allegiance to a country or state, i.e. to 
its Army or Armed Forces. This type of identification has been used and applied to date.  
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When researching wearable and non-wearable types of distinctions, i.e. military or-
ders and decorations (crosses, medals and badges), it has been demonstrated in this 
monograph that, in general, the colours of the national flag, emblem and their elements 
had been used as dominant symbols in designing insignia.

The symbols of the national emblem – the Czech lion with a crown with the emblem 
of Slovakia on its chest (white double cross upon a three-topped hill in a red field in the 
late Gothic shield) were the main elements on the insignia of the order, i.e. on the chain 
of the order and the jewel. The content of individual links of the order of the chain as 
well as of the jewel in its centre (cross, star, medal, medallion) displayed on the obverse 
side, as the dominant symbol, the Czech lion with the emblem of Slovakia on its chest. 
This rule was applied in the individual classes of the Czechoslovak Order of the White 
Lion of 1922, 1924, 1930 and 1936, of the Czechoslovak Military Order of the White Lion 
for Victory of 1945, as used on the medals of the said orders. These symbols found their 
respective place also on decorations, i.e. crosses, medals and badges. The use of colours 
from the national flag had a significant place in designing the ribbons and bars of dis-
tinctions, i.e. orders and decorations. The ribbons of distinctions contained the colours 
used in the national flag, using predominantly the colour red, suitably supplemented 
by white and blue, as well as, to a lesser extent, by other colours, such as yellow, black 
and brown.

As a result of analyzing individual orders and decorations, and describing and com-
paring them, we have drawn a conclusion, whereby the symbols mentioned above (na-
tional emblems and its main elements) were placed on the averse side, made up its con-
tent, along with other supplementary elements. For the orders of military groups, cros-
sed swords were either integrated with the suspension rings or used as part of insignia. 
Crossed laural twigs or a bundle of three interwoven Svätopluk-style twigs created a 
civilian group. Accordingly, some orders were divided into military and civilian groups.

The names of distinctions – decorations were derived from their main military 
content and also determined the content of other elements, such as swords, crossed 
swords, stars, crosses, lime and olive twigs or wreaths, different portraits of dignitaries, 
silhouettes of persons, animals and objects (including a woman, soldier, Pegasus, etc.), 
as well as different ornaments. In assessing and describing individual decorations, we 
have concluded that the averse side would display such symbols or elements that typi-
cally characterized the main essence of merits or commemorative value, thereby prede-
termining the name of the distinctions. 
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Research on military distinctions has demonstrated that a basic rule of their classi-
fication was applied; in the case of orders, they were classified into classes and in the 
case of decorations, they were classified into grades. The Slovak War Victory Cross re-
presented a certain exception to the rule, because it was neither legislatively instituted 
in 1939 as an order, nor did it belong to the category of decorations, but was classified 
into classes.

The monograph brings also other symbols – badges which were not among dis-
tinctions, but rather indicated qualifications, distinguished position, specialized milita-
ry branches and skills proficiency levels. The main symbol appearing on qualifications 
badges, graduation badges, specialist badges, skills proficiency and commemorative 
badges was the national emblem of the Czechoslovak Republic in the years 1918 – 1945 
or its main symbols (Czech lion with the emblem of Slovakia on its chest). The Slovak 
Army used the national emblem of the Slovak Republic in the years 1939 – 1945 or its 
main symbols (white double cross upon a three-topped blue hill).  

The submitted work points at the placement of the national emblem and its main 
symbols on graduation badges of military secondary and tertiary school graduates; on 
military proficiency badges for excellent drivers, infantry specialists, pioneers, artille-
rymen and for experts from other occupational specialties in the Army and in the Air 
Force; as well as on different commemorative badges (for such occupational specialties 
as artillery, medical service, reconnaissance, sports clubs). It may be concluded that this 
has become a standard practice. At the same time, the badges also contained military 
elements, for example, consider crossed rifles, light and heavy machine guns, mortars, 
crossed cannons with three cannon balls, armoured infantry vehicles, a lowered sword 
with wings, a three-blade propeller, an eagle or falcon with widespread wings, and ot-
her symbols. 

The monograph presents two complementary groups of symbols that combined 
jointly to create a visual view of military ranks, occupational specialties, and military 
branches. The two complementary groups were made up of badges designating mili-
tary status, i.e. military ranks, and badges designating different types of arms and ser-
vices, including infantry, artillery, poineers, engineers and others. Military ranks were 
displayed on collar rank insignia, epaulettes, sleeve rank insignia. At the same time, the 
designation of arms and services was alternately placed on sleeves (the Czechoslovak 
Legion), on the sleeves and the collar rank insignia (the Czechoslovak Army in the inter-
war period and the Czechoslovak Army Abroad during WWII and the Slovak Army in the 
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years 1939 – 1945). Military ranks were originally placed on a tag in the colour of military 
uniforms along with the symbol of arms and services. At the time of the Czechoslo-
vak Legion, distinctions contained the prescribed number of strips, stars, abbreviations 
using letters (cyrilics and Russian alphabet), Arabic and Latin numbers, as well as milita-
ry symbols, such as: crossed swords or sabres, crossed cannons, crossed rifles, machine 
guns, two-blade propellers, and other symbols.

At the time of the Czechoslovak Defence Force in the interwar period and in the 
Czechoslovak Units Abroad during WWII, military ranks were displayed by or on strips, 
half-ball buttons, metal squares and oblongs, metal 3-point and 5-point stars in the 
colour silver and gold. Arms and services were depicted on metal sleeve badges and 
subsequently on metal collar rank badges. In the years 1939  – 1945, the Slovak Army 
contained elements of ranks placed on the colourful background of the collar insignia. 
The range of colours reflected the soldier‘s assignment to Arms and Services. Military 
ranks were formed of different stripes in the colour silver and gold, and of silver and 
golden 3-point (at the early stage) and 5-point (at the later stage) stars, as well as of 
other elements.

An exceptionally important role in the outer expression of Czechoslovak and Slovak 
military symbolism was played by military uniforms, where almost all military symbols 
were formally represented. It is remarkable to observe what changes military uniforms 
and symbols on them had undergone from the period of the Czechoslovak Legion to 
the period of the Czechoslovak Army until the end of WWII. 

The text of the monograph was, from the viewpoint of research on Czechoslovak 
and Slovak military symbolism was supplemented by illustrations and pictures. The 
compiled work is a practical guide to military symbolism, one that brings new and com-
plex expertise, information and visualizations that have never been published before.
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ZOZNAM ILUStRÁCIí
1 Symbol Čiech
2 Symbol Slovenska
3 Symbol Moravy
4 Symbol Sliezska
5 Znak Čiech
6 Znak Slovenska
7 Znak Moravy
8 Znak Sliezska
9 Vlajka Československej republiky používaná do roku 1920
10 Vlajka Československej republiky používaná od roku 1920 do roku 1939 a 1945 – 

1992
11 Malý štátny znak Československej republiky
12 Stredný štátny znak Československej republiky
13 Veľký štátny znak Československej republiky
14 Legionársky odznak (pôvodný)
15 Legionársky odznak (upravený)
16 Legionársky odznak na čiapku
17 Poručík Štefan Jurech (prvý sprava), príslušník 74. pešieho pluku (Turčianskeho) c. 

a k. armády pred odchodom na front, rok 1916
18 Poľná omša v 64. pešom pluku rytiera von Auffenberga c. a  k. armády v  Brašove 

(Rumunsko) vo februári 1916. Krížikom pri nohe označený kadet Augustín Malár
19 Major Milan Rastislav Štefánik (uprostred) so skupinou predstaviteľov slovenských a 

českých krajanských organizácií vo Washingtone 1. júla 1917
20 Východný front, Baligród v Karpatoch v roku 1914. Rakúski vojaci skosení ruskými 

strojovými puškami (guľometmi)
21 Zborov: Rakúske zákopy dobyté čs. brigádou 2. júla 1917
22 Obrnený vlak čs. légií v Rusku Spasitel
23 Príslušníci 5. čs. streleckého pluku T. G. Masaryka čs. légií v Rusku vítajú generála 

Štefánika v Jekaterinburgu na uralskom fronte, 8. december 1918 
24 Hudba 7. čs. streleckého pluku Tatranského. Rusko, rok 1918, Sibírska magistrála
25 Československí legionári sa naloďujú vo Vladivostoku na loď America I., rok 1920
26  Veliteľstvo práporu 21. čs. streleckého pluku v Michelbachu na francúzsko-nemeckom 

fronte v Alsasku v roku 1918
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27 Príslušníci brigády čs. légií vo Francúzsku za pochodu cez obec Semide v Champagni. 
Jeseň 1918.

28 Odovzdanie bojovej zástavy 23. čs. streleckému pluku pred odchodom do vlasti, za 
účasti ministra Edvarda Beneša, na námestí Cognacu vo Francúzsku 22. decembra 
1918. Pluk vznikol 3. decembra 1918 prevažne zo slovenských príslušníkov 
(amerických dobrovoľníkov) 21. a 22. čs. streleckého pluku. 

29 Poľné obväzisko rakúsko-uhorskej armády na talianskom fronte na Piave roku 1918
30 Ústup c. a k. armády – útrapy vojnovej dopravy. Taliansky front – Bolzano, rok 1918.
31 Poslední talianski vojnoví zajatci na Piave v októbri 1918
32 Užší výbor čs. dobrovoľníckeho zboru v Taliansku. Číslom 10 označený Ján Papánek
33 Prísaha príslušníkov 39. čs. streleckého pluku v Štilfskom sedle v talianskych 

dolomitoch v októbri 1918
34 Generál M. R. Štefánik pri prehliadke čs. domobraneckých práporov v Gallarate v 

Taliansku 28. apríla 1919
35 Zástava Českej družiny, 1914
36 Zástava Českej družiny, 1. streleckého pluku Majstra Jána Husa, líce, 1915
37 Zástava (koruhva) roty Nazdar, 1915, líce
38 Pôvodný návrh zástavy 11. streleckého pluku, rub, 1920
39 Pôvodný návrh zástavy 11. streleckého pluku, líce, 1920
40 Zástava 11. streleckého pluku Františka Palackého československých légií na Sibíri, 

líce, 1920
41 Zástava 11. streleckého pluku Františka Palackého československých légií na Sibíri, 

rub, 1920
42 Zástava 12. streleckého pluku M. R. Štefánika československých légií na Sibíri, líce, 

1920
43 Zástava 12. streleckého pluku M. R. Štefánika československých légií na Sibíri, rub, 1920
44 Zástava Úderného práporu československých légií v Rusku, v Československu 

zástava Hraničného práporu 6-Sibírskych úderníkov, líce
45 Gonfanon (práporec) 2. jazdeckého pluku Sibírskeho, rub, 1920
46 Gonfanon (práporec) 2. jazdeckého pluku Sibírskeho, líce, 1920
47 Zástava Československej národnej rady, Sibír, 1920
48 Korunka (hrot) na zástave 21. streleckého pluku, ale aj na niektorých iných 

zástavách
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49 Zástava 21. streleckého pluku československých légií vo Francúzsku, 1918 (rubová a 
lícna strana boli rovnaké)

50 Zástava 21. streleckého pluku československých légií vo Francúzsku, 1918 (lícna a 
rubová strana boli rovnaké)

51 Zástava 22. streleckého pluku československých légií  vo Francúzsku, 1918
52 Zástava 23. streleckého pluku československých légií  vo Francúzsku, 1918
53 Zástava guľometnej roty 22. streleckého pluku
54 Zástavka pomocnej roty 22. streleckého pluku, rub. 1918
55 Zástavka pomocnej roty 22. streleckého pluku, líce 1918
56 Koruhva československej výzvednej roty III. talianskej armády, 1918
57 Zástava 35. streleckého pluku československých légií v Taliansku, líce, 1918
58 Zástava 35. streleckého pluku československých légií v Taliansku, rub, 1918
59 Zástava 39. streleckého pluku VÝZVEDNÉHO československých légií v Taliansku, líce, 

1918
60 Zástava 39. streleckého pluku VÝZVEDNÉHO československých légií v Taliansku, rub, 

1918
61 Ruská pochodová dôstojnícka čiapka (furažka) s označením československých 

jednotiek červeno-bielou stužkou, 1917
62 Blúza prvej vojenskej rovnošaty československého vojska v Rusku,
63 Blúza (gymnasťorka) slobodníka 1. úderného práporu s hodnostným štítkom z 1. 

obdobia, 1917
64 Rukávový hodnostný štítok čs. legionárov v Rusku, Odbočka ČSNR, 1917
65 Rukávový hodnostný štítok čs. legionárov v Rusku, podporučík 5. streleckého pluku, 

guľometnej roty
66 Rukávový štítok čs. legionárov, slobodník so znakom 1. úderného práporu 1. 

obdobia, 1917
67 Rukávový hodnostný štítok československých legionárov,  čatár 1. úderného 

práporu
68 Rukávové hodnostné označenie československých legionárov,  poručík 

delostrelectva
69 Rukávové hodnostné označenie československých legionárov,  generálmajor
70 Rukávové hodnostné označenie československých legionárov, čatár, jednoročný 

dobrovoľník
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71 Rukávové hodnostné označenie československých legionárov,  podkapitán 
jazdectva (od októbra 1918 kapitán)

72 Rukávové hodnostné označenie československých légií v Rusku v rokoch 1917 – 
1920

73 Blúza talianskej vševojskovej uniformy používaná československmi legionármi
74 Talianska kráľovská uniforma pre dôstojníkov používaná československmi  

legionármi
75 Blúza talianskej kráľovskej uniformy pre dôstojníkov kavalérie používaná  

československmi legionármi
76 Talianska pracovná uniforma používaná československmi legionármi
77 Rukávový štítok čs. legionárov v Taliansku, príslušník 31. streleckého pluku
78 Rukávový štítok čs. legionárov v Taliansku, príslušník 39. streleckého pluku
79 Blúza uniformy arditov
80 Čiapka fez
81 Uniforma, výstroj, výzbroj a symboly príslušníkov útočných jednotiek arditov 

československých legionárov v Taliansku
82 Uniforma príslušníka III. práporu 33. streleckého pluku československých legionárov 

v Taliansku
83 Klobúk (čelný pohľad)
84 Klobúk (bočný pohľad)
85 Textilné označenie československých légií (1918 – 1919)
86 Porovnanie niektorých druhov označenia československých légií v Rusku, vo 

Francúzku a v Taliansku
87 Z príchodu predstaviteľov Francúzskej vojenskej misie do Československa, vedenej 

div. gen. Mauriceom Pellém, ktorého v Prahe osobne privítal minister národnej 
obrany Václav Jaroslav Klofáč, február 1919

88 Vojenská misia čs. zahraničného vojska v decembri 1918 v Prahe. V prvom rade 
uprostred Pavel Varsik, po jeho pravici Rudolf Gábriš, zľava Gustáv Koštial a Jozef 
Martin Kristin.

89 Praha, I. prápor sokolských dobrovoľníkov pred odchodom na Slovensko na výzvu 
gen. Pellého.

90 Pozorovacie lietadlo Aero A-12 z leteckého pluku 3 Generála letca M. R. Štefánika 
nad mestom Nitra
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91 Zo slávnosti odhalenia pomníka čs. legionárom, ktorí padli v bojoch o Nové Zámky 
v roku 1919.

92 Budova Zemského vojenského veliteľstva v Bratislave (Grassalkovichov palác)
93 Z vojenských manévrov 11. a 12. pešej divízie a 3. jazdeckej brigády v oblasti 

Veľkých Kapušian a Trebišova. Tlačový dôstojník oboznamuje novinárov s plánom 
cvičenia. 

94 Frekventanti automobilového kurzu v eskadróne obrnených automobilov 
v Miloviciach v roku 1929. Npor. Ján Malár z jazd. pl. 3 v Nových Zámlkoch je v rade 
stojacich piaty sprava. V pozadí obrnený automobil ŠKODA PA-II. vzor 23

95 Vojenská slávnosť ružomberskej posádky na futbalovom ihrisku začiatkom 30. 
rokov 20. storočia

96 Hlavná budova Vojenskej akadémie v Hraniciach v rokoch 1920 – 1939
97 Najvyššia čs. generalita na audiencii u prezidenta ČSR T. G. Masaryka. Zľava doprava 

sedia: div. gen. Lev Prchala, arm. gen. Josef Bíly, arm. gen. Ludvík Krejčí, minister 
národnej obrany Bohumír Bradáč, prezident T. G. Masaryk, arm. gen. Jan Syrový, 
arm. gen. L. Faucher, arm. gen. Sergej Vojcechovský, arm. gen. Josef Šnejdárek. Prvá 
polovica 30. rokov 

98 Pilier čs. stíhacieho letectva Avia B-534
99 Prísaha vojakov horského pešieho pluku 3 v Poprade 26. februára 1935
100 Čs. delostrelci obsluhujú protilietadlový kanón na vojenskom cvičení
101 Predseda čs. vlády Dr. Milan Hodža (v popredí v strede) na vojenskom cvičení 

v Blatné v južných Čechách v auguste 1937. Výklad o priebehu cvičenia podáva 
veliteľ cvičenia generál Linhart (vľavo). Medzi nimi je generálny inšpektor čs. 
brannej moci arm. gen. Jan Syrový.

102 Z osláv 20. výročia založenia pešieho pluku 9 Karla Havlíčka-Borovského, ktoré 
sa konalo 13. – 15. augusta 1938 v Kremnici. V čase všeobecnej mobilizácie 
čs. brannej moci v septembri 1938 sa toto mesto stalo sídlom veliteľstva 
mobilizovanej III. armády Štefánik. 

103 Zástava Vojenskej akadémie v Hraniciach, 1920, rub
104 Zástava Vojenskej akadémie v Hraniciach, 1920, líce
105 Vzor jednotných zástav čs. peších plukov realizovaný od roku 1925, rub a líce
106 Zástava Pešieho pluku 28, rub
107 Zástava Pešieho pluku 28, líce
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108 Vzor jednotných zástav československých hraničných práporov realizovaný od 
roku 1929, rub a líce

109 Zástava Pešieho pluku 41 Žilina, rub
110 Zástava Pešieho pluku 41 Žilina, líce
111 Zástava Pešieho pluku 46 Louny, rub
112 Zástava Pešieho pluku 46 Louny, líce
113 Zástava 1. hraničného práporu Děčín-Podmokly, líce
114 Zástava 1. hraničného práporu Děčín-Podmokly, rub
115 Zástava Horského pešieho pluku 2 Ružomberok, líce
116 Zástava Horského pešieho pluku 2 Ružomberok, rub
117 Zástava Leteckého pluku 1 T. G. Masaryka, rub
118 Zástava Leteckého pluku 1 T. G. Masaryka, líce
119 Zástava Leteckého pluku 3 generála letca M. R. Štefánika, rub
120 Zástava Leteckého pluku 3 generála letca M. R. Štefánika, líce
121 Vzor jednotnej štandardy československých plukov od roku 1929, rub a líce
122 Štandarda Delostreleckého pluku 110 Nitra, rub
123 Štandarda Delostreleckého pluku 110 Nitra, líce
124 Štandarda Delostreleckého oddielu 82 Přerov, rub
125 Štandarda Delostreleckého oddielu 82 Přerov, líce
126 Vzor koruhvy jazdeckých plukov od roku 1929, rub a líce
127 Koruhva Jazdeckého pluku 5 Košice, rub
128 Koruhva Jazdeckého pluku 5 Košice, líce
129 Koruhva Jazdeckého pluku 3 Svätopluka kniežaťa Veľkomoravského Nové Zámky, 

rub
130 Koruhva Jazdeckého pluku 3 Svätopluka kniežaťa Veľkomoravského Nové Zámky, 

líce
131 Hodnostné rukávové označenie
132 Československé odznaky na čiapku (1918 – 1920)
133 Československé odznaky a znaky z roku 1919
134 Československé odznaky na golieri z roku 1919
135 Československé rukávové odznaky z roku 1919
136 Československé golierové odznaky (1920 – 1930)
137 Rukávové odznaky československej armády (1920 – 1939)
138 Výložky na blúze plášť
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139 Hodnostné označenie príslušníkov československej armády v rokoch 1930 – 1939
140 Vychádzkové čiapky z rokov 1930 – 1939
141 Odznaky na čiapku
142 Gombíky
143 Pamätný odznak pre diplomovaných dôstojníkov generálneho štábu, absolventov 

pražskej Válečnej školy v Prahe zavedený od r. 1924 (od 1. októbra 1934 
premenovaná na Vysokú školu válečnú)

144 Pamätný odznak pre diplomovaných dôstojníkov generálneho štábu, absolventov 
pražskej Válečnej školy v Prahe zavedený od r. 1928 (od 1. októbra 1934 
premenovaná na Vysokú školu válečnú)

145 Pamätný odznak pre absolventov intendančnej školy (zavedený od r. 1922)
146 Odznaky pre strelcov z pušky, ľahkého guľometu a z ťažkého guľometu 

a mínometu (1928)
147 Odznak pre mieriča delostrelectva a delovoda (1929)
148 Odznaky pre strelcov z pušky, z ľahkého a ťažkého guľometu (1938)
149 Odznak pre vrhačov granátov a granátnikov 
150 Odznak pre strelca z veľkého guľometu
151 Odznak pre strelca z pechotného kanónu
152 Odznak za výborné riadenie útočných vozidiel dôstojníkov a rotmajstrov (od r. 

1936)
153 Odznak pre pilotov balónov (od r. 1931)
154 Odznak pre pozorovateľov z balónov (od r. 1931)
155 Odznak pre výkonný letecký personál poľný pilot-letec(od r. 1923)
156 Odznak pre poľného lietadlového pozorovateľa zbraní(od r. 1923)
157 Odznak pre poľného leteckého strelca (od r. 1931)
158 Československý vojnový kríž 1914 – 1918
159 Československá revolučná medaila
160 Rad Sokola
161 Československá verzia Spojeneckej Medaily víťazstva
162 Rad Bieleho leva – vojenská skupina (1922)
163 Československá medaila Bieleho leva – vojenská skupina
164 Medaila Jána Žižku z Trocnova
165 Pamätný odznak československého dobrovoľníka z rokov 1918-1919
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166 Plukovník Jan Kratochvíl a generál Rudolf Viest 9. mája 1940 v Arrase pri  preberaní 
bojovej zástavy 1. československej divízie vo Francúzsku

167 Československý peší prápor pred odchodom z tábora v Agami 11. mája 1941
168 Vojaci jednotky 1. československej divízie vo Francúzsku
169 Prehliadka 1. československej samostatnej brigády vo Veľkej Británii 
170 Tankisti československej obrnenej brigády v bojovej akcii pri Dunkerque
171 Činnosť pozemného personálu v leteckej bitke o Veľkú Britániu
172 Príslušníci 311. československej bombardovacej perute pred bojovým letom
173 Spitfire 312. československej stíhacej perute
174 Vojaci československého pešieho práporu 11 VÝCHODNÝ na sýrsko- libanonských 

hraniciach (1941)
175 Protilietadlový kanón Bofors 200. československého ľahkého protilietadlového 

pluku počas priamej paľby na pozemný cieľ
176 Veliteľ 1. československého práporu víta ministra národnej obrany generála 

Sergeja Ingra spolu s predstaviteľom Červenej armády
177 Plukovník Heliodor Píka (v strede) v Buzuluku odovzdal bojovú zástavu 1. 

československej samostatnej jednotke v ZSSR (prvý zľava plk. L. Svoboda)
178 Odchod československého poľného práporu na front
179 Dekorovanie bojovej zástavy 1. československej samostatnej tankovej brigády
180 Po bojoch o Kyjev 18. októbra 1943 bola ppor. Richardovi Tesaříkovi a ppor. 

Antonínovi Sochorovi udelená zlatáhviezda Hrdinu Sovietskeho zväzu a ďalším 
139 príslušníkom brigády boli udelené vysoké sovietske vyznamenania

181 Na jar 1944 jednotka 1. československej samostatnej brigády s bojovou zástavou 
na presune

182 Bojová zástava 2. československej samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR
183 Výcvik jednotky 2. československej samostatnej paradesantnej brigády v ZSSR
184 Stíhacie lietadlo 1. československého stíhacieho leteckého pluku v ZSSR 
185 Veliteľ 1. československej samostatnej brigády gen. Ludvik Svoboda podáva 

hlásenie veliteľovi 1. československého armádneho zboru gen. Janovi 
Kratochvílovi

186 Vojaci 1. československého armádneho zboru v ZSSR počas presunu v lese pred 
Duklianskym priesmykom

187 Jednotky 1. československého armádneho zboru v ZSSR prechádzajú cez 
Dukliansky priesmyk (október 1944)
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188 Generál Ján Golian (v strede), veliteľ 1. československej armády na Slovensku 
v úzkej skupine svojich spolupracovníkov v čase SNP (prvý zľava major I. I. Skripko, 
styčný dôstojník Červenej armády) 

189 Pancierový vlak v SNP 
190 Bojová zástava 1. československej samostatnej vojenskej jednotky v ZSSR, 1943, rub
191 Bojová zástava 1. československej samostatnej vojenskej jednotky v ZSSR, 1943, 

líce
192 Bojová zástava 1. československej tankovej brigády v ZSSR, 1945, rub
193 Bojová zástava 1. československej tankovej brigády
v ZSSR, 1945, líce
194 Bojová zástava 4. československej brigády v ZSSR, 1945, rub
195 Bojová zástava 3. československej samostatnej brigády v ZSSR, 1944, rub
196 Bojová zástava 3. československej samostatnej brigády v ZSSR, 1944, líce
197 Bojová zástava 1. československej zmiešanej leteckej divízie v ZSSR, 1945, rub
198 Bojová zástava 1. československej zmiešanej leteckej divízie v ZSSR, 1945, líce
199 Zástava Pešieho pluku 1 vo Francúzsku,1940, rub
200 Zástava Pešieho pluku 1 vo Francúzsku,1940, líce
201 Zástava Pešieho pluku 2 vo Francúzsku, 1940, rub
202 Zástava veliteľstva 1. československej pešej divízie vo Francúzsku, 1940, rub
203 Zástava veliteľstva 1. československej pešej divízie vo Francúzsku, 1940, líce
204 Zástava 11. pešieho práporu VÝCHODNÝ, 1942, neskôr Samostatnej obrnenej 

brigády vo Veľkej Británii, 1943, rub
205 Zástava 11. pešieho práporu VÝCHODNÝ, 1942, neskôr Samostatnej obrnenej 

brigády vo Veľkej Británii, 1943, líce
206 Zástava československého leteckého wingu vo Veľkej Británii, 1944, rub
207 Zástava československého leteckého wingu vo Veľkej Británii, 1944, líce
208 Zástava 311. bombardovacej perute vo Veľkej Británii, 1944, rub
209 Zástava 311. bombardovacej perute vo Veľkej Británii, 1944, líce
210 Štandarda Delostreleckého pluku I, 1944, rub
211 Hrot zástavy – zlatý odlievaný kosoštvorec v červenom poli so strieborným 

českým levom nesúci na prsiach znak Slovenska
212 Hrot zástavy – tupý špic v tvare samostatného plného štylizovaného ihlanu
213 Hrot zástavy – strieborná kovová korunkou v tvare gule so štvorbokým ihlanom 

zakončená hrotom
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214 Hrot zástavy – kovový plochý odliaty zlatý český dvojchvostí lev nesúci na prsiach 
vylisovaný znak Slovenska

215 Hrot zástavy – prepletené štvorkružie v zlatej farbe
216 Hrot zástavy – tri zlaté lipové listy
217 Vojenská rovnošata battledress pre pozemné vojsko (blúza a nohavice)
218 Vojenská rovnošata battledress pre príslušníkov letectva (blúza)
219 Umiestnenie hodnostného označenie generálov na náplecníkoch plášťa a lipová 

ratolesť na golieri, 1943
220 Umiestnenie hviezd generálov na náplecníkoch plášťa, prekrížených mečí, 

gombíka, a označenie CZECHOSLOVAKIA
221 Umiestnenie lipovej generálskej lipovej ratolesti na golieri, 1943
222 Umiestnenie hodnosti generálov na náplecníkoch a lipovej ratolesti na golieri 

blúzy, 1943
223 Odznak Pešieho pluk 2 vo Francúzsku, smaltovaný, kovový, 1940
224 Odznak Pešieho pluk 2 vo Francúzsku, nesmaltovaný, kovový, 1940
225 Odznak Zmiešaného priezvedného oddielu (skratka v češtine SPO), Francúzsko, 

1940
226 Pamätný odznak československých delostrelcov v Anglicku z roku 1940
227 Pamätná plaketa príslušníkov československej Obrnenej brigády v Anglicku z roku 

1940
228 Odznak Czechoslovakia (typ 2)
229 Odznak pre príslušníkov československej poľnej ambulancie, smaltovaný, kovový, 

Anglicko, 1940
230 Odznak pre príslušníkov československej poľnej ambulancie, nesmaltovaný, 

kovový, Anglicko, 1940
231 Znak 310. československej stíhacej perute RAF
232 Znak 312. československej stíhacej perute RAF
233 Znak 313. československej stíhacej perute RAF
234 Znak 311. československej bombardovacej perute RAF
235 Znak 68. nočnej stíhacej perute RA
236 Československý vojnový kríž 1939
237 Československá medaila za chrabrosť pred nepriateľom
238 Československá medaila Za zásluhy 1. stupeň, strieborná
239 Československá medaila Za zásluhy 2. stupeň, bronzová
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240 Československá vojenská pamätná medaila Za službu v československej armáde v 
zahraničí

241 Československý vojenský rad Bieleho leva za víťazstvo 1. triedy
242 Československý vojenský rad Bieleho leva za víťazstvo 2. triedy
243 Kríž Československého vojenského radu Bieleho leva za víťazstvo
244 Zlatá medaila Československého vojenského radu Bieleho leva za víťazstvo
245 Strieborná medaila Československého vojenského radu Bieleho leva za víťazstvo
246 Mapa Slovenskej republiky v rokoch 1939 -1945. Vyšrafované časti znázorňujú 

územné zmeny v rokoch 1938 a 1939. Zelená čiara zachytáva hranice nemeckej 
ochrannej zóny vytvorenej v roku 1939.

247 Vyznamenanie účastníkov obrany Slovenska v marci 1939
248 Vojenská prehliadka v Michalovciach v júni 1939
249 Slovenskí dôstojníci na čele s veliteľom poľnej armády gen. I. tr. Ferdinandom 

Čatlošom nad mapou Poľska v septembri 1939
250 Roj slovenského vojenského letectva B-534 
251 Slovenský tank LT vz. 40
252 Generál I. tr. Ferdinand Čatloš 26. júla 1942 vyznamenal generála II. tr. Jozefa 

Turanca Slovenským vojenným víťazným krížom II. tr. a 22 príslušníkov Rýchlej 
divízie ďalšími vojenskými vyznamenaniami

253 Generál I. tr. Ferdinand Čatloš v Rostove nad Donom vyznamenáva slovenských 
vojakov, príslušníkov Rýchlej divízie 

254 Skupina zaradencov Židov VI. robotného práporu Pracovného zboru Ministerstva 
národnej obrany boli oblečení v namodro prefarbených uniformách 

255 Frekventanti Štátnej slovenskej vojenskej reálky v Martine v roku 1944
256 Messerschmitt Bf 109 E slovenských vzdušných zbraní
257 Veliteľ 101. pešieho pluku 2. technickej divízie v Taliansku pplk. jazd. Jaroslav 

Kmicikievič prijíma hlásenie (rok 1945)
258 Vojnová vlajka Slovenskej republiky (používaná od novembra 1939 do jari 1945)
259 Vojnová zástava Slovenskej republiky (používaná od novembra 1939 do jari 1945)
260 Zástava Vojenskej akadémie, 1940, rub
261 Zástava Vojenskej akadémie, 1940, líce
262 Štandarda Delostreleckého pluku 1 Bratislava, 1939, rub (prešitý rub štandardy čs. 

delostreleckého pluku 101 Bratislava, 1931 – 1939)
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263 Štandarda Delostreleckého pluku 1 Bratislava, 1939, líce (prešité líce štandardy čs. 
delostreleckého pluku 101 Bratislava, 1931 – 1939)

264 Štandarda Delostreleckého pluku 9, 1939, rub (prešitý rub štandardy čs. 
delostreleckého pluku 9 Bratislava, 1930 – 1939)

265 Štandarda Delostreleckého pluku 9, 1939, líce (prešité líce štandardy čs. 
delostreleckého pluku 9 Bratislava, 1930 – 1939)

266 Štandarda Delostreleckého pluku 11, 1939, rub (prešitý rub štandardy čs. 
delostreleckého pluku 54 Bratislava, 1931 – 1939)

267 Štandarda Delostreleckého pluku 11, 1939, líce (prešité líce štandardy čs. 
delostreleckého pluku 54 Bratislava, 1931 – 1939)

268 Štandarda Delostreleckého pluku 153 Bratislava, 1939, rub (prešitý rub štandardy 
čs. delostreleckého pluku 153 Bratislava, 1931 – 1939)

269 Štandarda Delostreleckého pluku 153 Bratislava, 1939, líce (prešité líce štandardy 
čs. delostreleckého pluku 153 Bratislava, 1931 – 1939)

270 Zástava Pluku útočnej vozby Turčiansky Svätý Martin, 1940, líce
271 Zástava Pluku útočnej vozby Turčiansky Svätý Martin, 1940, rub
272 Zástava Pešieho pluku 2, 1939, rub
273 Zástava Pešieho pluku 2, 1939, líce
274 Odznaky na vychádzkovú čiapku nosené v roku 1939
275 Odznaky na poľnú čiapku nosené v roku 1939
276 Golierové hodnostné označenie vojakov slovenskej armády od 25. 5. – 31. 12. 

1939
277 Golierové hodnostné označenie vojakov slovenskej armády od 1. 1.1940 – do 

začiatku roka 1945
278 Odznaky na vychádzkovú čiapku nosené v rokoch 1940 – 1945
279 Odznaky na poľnú čiapku nosené v rokoch 1940 – 1945
280 Rukávové rozlišovacie odznaky slovenskej armády v rokoch 1939 – 1945
281 Rukávové rozlišovacie odznaky pracovného zboru (označenie odborov)
282 Golierové označenia (odznaky)
283 Absolvent Vysokej vojennej školy generálneho štábu
284 Absolvent Vysokej vojennej školy intendancie
285 Výkonnostné strelecké odznaky a odznaky pre delostrelcov
286 Výkonnostné odznaky automobilového vojska a útočnej vozby
287 Letecké odznaky
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288 Výkonnostné a pamätné odznaky
289 Slovenský vojenný víťazný kríž (1939 – 1942)
290 Medaila Za hrdinstvo (od roku 1939), Medaila Za zásluhy (od roku 1940)
291 Vojenný víťazný kríž (1942 – 1943)
292 Kríž 4. triedy s mečmi (bez mečov) Vojenného víťazného kríža
293 Medaila 5., 6. (s mečmi) a 7. triedy Vojenného víťazného kríža
294 Záslužný kríž obrany štátu
295 Pamätná medaila
296 Pamätné odznaky a symbolické náhradky
297 Rad Kniežaťa Pribinu, stupeň s kolanou
298 Rad Kniežaťa Pribinu – 1. trieda s mečmi (veľkokríž) a 2. trieda (veľkodôstojnícky 

kríž)
299 Rad Kniežaťa Pribinu – 2. trieda, 3. trieda 4. trieda a 5. trieda
300 Rad Kniežaťa Pribinu – reverz klenotu veľkokríža, 3. trieda (reverz), 4. trieda 

(reverz) a 5. trieda (reverz)
301 Rad Slovenského kríža – stupeň s kolanou s mečmi
302 Rad Slovenského kríža – 1. trieda (s mečmi) a revez klenotu
303 Rad Slovenského kríža – 2. trieda
304 Rad Slovenského kríža – 3. trieda
305 Rad Slovenského kríža – 5. trieda a reverz 
306 Medaila Slovenského kríža
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Archívne a publikované pramene
Vojenský ústredný archív – Vojenský historický archív (ďalej len VÚA-VHA) Praha, f. Čes-

koslovenská střelecká brigáda 1916 – 1917, rozkaz velitele Čs. střelecké brigády.
VÚA-VHA, f. Československá střelecká brigáda 1916 – 1917, f. 1. čs. střelecká divize Hu-

sitská, f. Čs. armádní sbor v Rusku, f. Čs. vojsko na Rusi, f. Předpisy Československé 
branné moci. 

VÚA-VHA Praha, f. Čs. armádní sbor v Rusku, rozkaz velitele Čs. AS č. 15 ze dne 15. (30.)12. 
1917.

VÚA-VHA Praha, f. Čs. armádní sbor v Rusku, rozkaz velitele Čs. AS č. 117 ze dne 27. 10. 
1918.

VÚA-VHA Praha, f. Čs. armádní sbor v Rusku, rozkaz velitele Čs. AS ze dne 15. (30.) 12. 
1917 o zavedení heraldického štítku na levý rukáv s rozlišovacím, specializačním a 
hodnostním označením.

VÚA-VHA Praha, f. Čs. vojsko na Rusi, rozkaz velitele Čs. vojska č. 57 ze dne 22. 8. 1919.
VHÚ-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn 1940 – 1945, ČSVM sign. 63-1-8 

0004.
VÚA-VHA Praha, f. Ministerstvo národní obrany Londýn, Sborník důvěrných výnosů a 

nařízení Ministerstva národní obrany, roč. 1940 – 1945.
VÚA-VHA Praha, f. MNO Presidium 1918 – 1923, f. MNO Presidium 1923 – 1926, f. MNO 

Presidium 1927 –1939.
VÚA-VHA Praha, f. Věcní věstníky Ministerstva národní obrany, roč. 13, č. 10/93 1930, 

Úprava stejnokroje.
VHA Bratislava, Věstník MNO, roč. 2 – 13, 1919, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1928, 1929.
Vojenské technické muzeum Lešany u Týnce nad Vltavou a Armádní muzeum Žižkov, 

sbírka XIV. Vexilologie.
VHM Piešťany:
Zbierka č. XIV. Výstrojný materiál – ústroj, rovnošaty a rovnošatové doplnky, výstroj, 

opasky, batohy prilby a pod.
Zbierka č. XV. – rady, vyznamenania, medaily, odznaky, plakety, hodnostné označenia, 

znaky útvarov, rozlišovacie znaky, dekréty, ktoré sú súčasťou medailí a pod.
Zbierka číslo XVI. – bojové zástavy, štandardy, práporce, vlajky, koruhvy, kmeňové knihy, 

stuhy, ktoré sú súčasťou zástav, sprievodná dokumentácia k zástavám.



303

Pramene

Branný zákon č. 193/20 Sb. ze dne 19. března 1920.
Sbírka zákonů a nařízení státu československého, částka 96, ze dne 31. prosince 1934, č. 

267. Zákon o délce presenční služby.
Sbírka zákonů a nařízení státu československého, částka 35, ze dne 23. května 1936, č. 

131. Zákon o obraně státu.
Sbírka zákonů a nařízení státu československého, částka 66, ze dne 30. prosince 1936, č. 

320. Zákon o změně správní působnosti vojenských útvarů. 
Slovenské vojsko, roč. 1, 1. apríla 1940; roč. 2, 15. marca 1941.
Slovenský zákonník 1939 – 1943.
Smernice pre nosenie vojenskej rovnošaty a rovnošaty pracovného sboru, Se-1. Bratisla-

va Ministerstvo národnej obrany, 1940.
Ústavní zákon č. 121/1920 Sb. ze dne 29. ledna 1920 o Ústavní listine Československé 

republiky.
Vestník vecný MNO, roč. 1, 1939; roč. 3, 1941.
Vládní vyhláška č. 138/38 Sb. o vstupu státu do branné pohotovosti. 
Zákon č. 61/1918 Sb. ze dne 10. prosince 1918 jímž se zrušují šlechtictví, řády a tituly.
Zákon č. 243/1920 Sb. ze dne 10. dubna 1920, kterým se mění zákon o zrušení šlechtic-

tví, řádů a titulů.
Zákon č. 268/1936 Sb. ze dne 21. října 1936 o řádech a titulech.
Zákon č. 252/1920 Sb. ze dne 30. března 1920, kterým se vydávají ustanovění ostátní 

vlajce, státních znacích a státní pečeti, příloha č. 2
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Sloven-

skej republiky.
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