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ŠTÚDIE

BYZANTSKÁ ARMÁDA A LOĎSTVO V 11. STOROČÍ 
PRED NÁSTUPOM DYNASTIE KOMNÉNOVCOV (1081)

MAREK MEŠKO

MEŠKO, M.: Byzantine Army and Fleet in the 11th Century before the Rise of 
the Komnenian dynasty (1081). Vojenská história, 4, 19, 2015, pp 6-36,  
Bratislava.
An extensive study of Marek Meško deals with the topic of gradual transformation 
of the Byzantine army since the era of the Emperor Basileios II Boulgaroktonos 
until the end of the reign of the Emperor Nikephorus III. This is a key period not 
only from the military point of view but also in terms of economic and social 
development of the Byzantine Empire as a whole. Annexation of extensive territories 
at the turn of the 10th and 11th centuries was largely related to a new stage of 
transformation of the Byzantine army. In the early 10th century, the units of 
individual themata still comprised its main component. However, the emperors 
gradually started to prefer a more mobile army consisting mostly of heavy cavalry, 
the members of which were usually the representatives of the increasingly powerful 
land aristocracy. On the other hand, the position of infantry was gradually decreasing 
and their function was later restricted only to direct services in a particular thema.
In a transparent and erudite way, the author brings an insight into these gradual 
changes, explaining the causes of the slow crisis of the Byzantine army in the 
second half of the 11th century. Moreover, he also describes its military 
organization and structure in detail.
Military History. Byzantine Empire. 11th century. Army and Fleet before the 
Reign of the Komnenian Dynasty.

V priebehu 11. storočia sa v byzantských ozbrojených silách odohrali komplexné a ne-
zvratné zmeny, ktoré v mnohých aspektoch výrazne odlíšili armádu a loďstvo, tak ako jest-
vovali za dynastie cisárov z rodiny Komnénovcov (1081 – 1185) od armády a loďstva 
v predošlom období pod vládou Makedónskej dynastie (867 – 1056). Doteraz sa bádateľom 
nepodarilo presnejšie definovať rozsah týchto zmien, a ani mieru kontinuity, či diskontinui-
ty vývoja byzantskej armády1 a loďstva.2 V dôsledku pochmúrneho obrazu, ktorý nám za-

1 K vývoju armády pozri: CHEYNET, Jean-Claude. La politique militaire byzantine de Basile II à 
Alexis Comnène. ZRVI, 29/30, 1991, s. 61-73; HALDON, John. Approaches to an Alternative Milita-
ry History of the Period ca. 1025 – 1071. In Η αυτοκρατορία σε κρίση (;) Το Βυζάντιο τον 11ο αιώνα 
(1025 – 1081). Athina 2003, s. 48-49, 61-62. ISBN 960-371-020-2.
2 THEOTOKIS, Georgios. The Norman Campaigns in the Balkans 1081-1108. Woodbridge 2014, 
s. 166. ISBN 978-17-820-4281-5.
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nechali byzantské písomné pramene 11. a 12. storočia, vnímajú väčšinou tieto zmeny báda-
telia ako negatívny proces poznamenaný úpadkom.3 Spomínané pramene vykresľujú na 
začiatku 11. storočia obraz početne mohutnej a „neporaziteľnej“ byzantskej armády na čele 
s Basileiom II. Bulharobijcom (976 – 1025). V niektorých prípadoch už len zvesť o jej prí-
chode dokázala spôsobiť paniku v radoch nepriateľov.4 Na konci 11. storočia, resp. tesne 
pred nástupom Alexia I. Komnéna (1081 – 1118), naopak stretávame sa s popisom málopo-
četných žoldnierskych oddielov cudzieho pôvodu, ako sa márne a bez hmatateľného vý-
sledku snažia zastaviť nápor Normanov, Pečenehov a Kumánov na Balkáne a seldžuckých 
Turkov v Malej Ázii.5 Podobný pochmúrny obraz platí aj v prípade byzantskej flotily, hoci 
tu prvky diskontinuity výrazne prevažujú. Alexios I. Komnénos totiž podľa svedectva jeho 
dcéry musel hneď na začiatku svojej vlády byzantské loďstvo prakticky obnoviť úplne od 
základu.6 V tejto štúdii sa pokúsime najprv načrtnúť vývoj byzantskej armády a loďstva po 
ukončení vlády Makedónskej dynastie a následne sa budeme venovať popisu zmien, ktoré 
ich postihli v dôsledku porážky v bitke pri Mantzikerte (1071).

Byzantská armáda

Náčrt vývoja byzantskej armády v 11. storočí
Tradičná interpretácia informácií obsiahnutých v byzantských písomných prameňoch 

mnohými, hlavne staršími bádateľmi, vidí príčinu úpadku vojenskej sily Byzantskej ríše 
počas 11. storočia v dlhodobom zanedbávaní poloprofesionálnych vojenských oddielov 
(themata), v ktorom slúžili vojaci a zároveň drobní slobodní vlastníci vojenských majet-
kov.7 Po prvé, vojenské statky sa stávali súčasťou pozemkových domén veľkostatkárov 
a ich držitelia preto strácali postavenie slobodných vlastníkov pôdy. Po strate slobodného 
postavenia sa na týchto roľníkov vojenská povinnosť už nevzťahovala, a tak sa počet 
vojakov znižoval. Po druhé, v priebehu 11. storočia vznikla možnosť vyplatiť sa z pria-
mej vojenskej služby určitou finančnou sumou (strateia), čo takisto viedlo k znižovaniu 
počtu vojakov v oddieloch themata. Cisári v Konštantínopole v snahe kompenzovať 
vzniknutý nedostatok bojaschopných mužov začali preto najímať stále viac žoldnierov.8 

3 J. Haldon varuje pred nekritickým preberaním informácií z dobových byzantských prameňov. 
HALDON, ref. 1, s. 71-72.
4 Typický príklad predstavuje obliehanie Aleppa (dnes Haleb) v Sýrii egyptskými Fátimovcami 
v roku 994/995. Fátimovci využili, že Basileios II. sa v tej dobe nachádzal s hlavnou časťou byzant-
skej armády na výprave proti Bulharom. Akonáhle sa však dozvedeli, že sa cisár chystá rýchlymi 
pochodmi premiestniť aj s vojskom do Sýrie, obliehanie okamžite ukončili a ustúpili. BIANQUIS, 
Thierry. Damask et la Syrie sous la domination Fatimide (969 – 1076). Vol. Ι, Damask 1986, s. 199-
201. ISBN 2351591305.
5 Cisár Konštantín X. Doukas sa napríklad chystal v roku 1064/1065 čeliť invázii Uzov iba s jed-
notkou 150 žoldnierov. JÁN SKYLITZÉS:ʾΙωάννου Σκυλίτση χρονογραφίας συνέχεια, Ed. Th. Tso-
lakés. Thessaloniki 1968, s. 115. Túto výraznú črtu byzantskej historickej narácie si povšimol už J.-C. 
Cheynet. CHEYNET, ref. 1, s. 73.
6 ANNA KOMNENA. Alexias, ed. D. R. Reinsch – A. Kambylis, Annæ Comnenæ Alexias, CFHB. 
Berlín 2001, s. 110. ISBN 978-3110158137. PRYOR, John H. – JEFFREYS, Elizabeth M. The Age of 
the ΔΡΟΜΩΝ. The Byzantine Navy ca. 500-1204. Leiden – Boston : Brill, 2006, s. 87. ISBN 978-90-
04-15197-0.
7 V dnešnej dobe by themata zodpovedali domobrane, resp. zálohám.
8 Za žoldniera považujeme v kontexte tejto štúdie jedinca, ktorý ovláda vojenské remeslo, a za 
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To vo svojom dôsledku potom viedlo popri poklese početných stavov v byzantských 
oddieloch aj k celkovému zvýšeniu nákladov na armádu a nadmernému vyčerpaniu štát-
nej pokladnice koncom 11. storočia.9

Nedávne práce J. Haldona10 a J.-C. Cheyneta11 a iných bádateľov však dostatočne pre-
svedčivo dokázali, že k ústupu provinciálnych vojenských oddielov zo slávy dochádzalo už 
v 10. storočí, a že vlastne odzrkadľoval základnú premenu vtedajšej byzantskej vojenskej 
stratégie z obrannej na útočnú. Počínajúc Nikeforom II. Fokom (963 – 969) byzantskí cisá-
ri iniciovali celú sériu reforiem, po ktorých najdôležitejšiu úlohu v novej útočnej stratégii 
už nehrali themata, ale pripadla oddielom zvaným tagmata, byzantským – „rímskym“, ale-
bo zloženým z cudzincov – „spojeneckým“ žoldnierskym oddielom.12 Tagmata vlastne 
predstavovali ekvivalent dnešnej profesionálnej armády, a v podstate len obnovili model 
vojenskej služby bežný za neskorej Rímskej republiky a raného cisárstva. Tieto oddiely boli 
navyše lepšie vystrojené aj lepšie vycvičené na vedenie ofenzívneho spôsobu boja, a preto 
boli prirodzene omnoho vhodnejšie pre byzantský protiútok na východnej hranici, ktorý 
vrcholil práve koncom 10. storočia.13 Byzantskí cisári, ktorí vládli po Nikeforovi II. Fokovi, 
Jánovi I. Tzimiskovi (969 – 976), a Basileiovi II. už potom v politike používania oddielov 
typu tagmata vlastne len mechanicky pokračovali a nepokúšali sa o jej zmenu.14

K istému zanedbávaniu armády počas 11. storočia prispel aj všeobecný pocit uspokoje-
nia byzantských elít v hlavnom meste Konštantínopole, že vďaka protiútoku na Východe aj 
na Západe Byzantská ríša znovu dosiahla „prirodzené“ hranice na Dunaji a Eufrate, ako aj 
ilúzia, že dlhotrvajúce boje proti tradičným nepriateľom priniesli konečný a trvalý mier.15 
Toto presvedčenie potom viedlo k názoru, že je zbytočné financovať početnú, a teda veľmi 
drahú a navyše pre cisársku moc potenciálne nebezpečnú armádu.16 Preto počas vlády cisá-
ra Konštantína IX. Monomacha (1042 – 1055) nastala nová vlna reforiem, ktorá dovŕšila 

svoju vojenskú službu berie plat. Cudzí pôvod nie je podmienkou. Porovnaj: CONTAMINE, Philippe. 
Válka ve středověku. Praha : Argo 2004, s. 123. ISBN 80-7203-615-7.
9 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Iωάννης E. Το Bυζαντινό κράτος. Thessaloniki : Εκδόσεις Βάνιας 2001, s. 
176-177; JENKINS, Romilly. Byzantium. The Imperial Centuries. London : Random House, 1966, s. 368.
10 HALDON, ref. 1, s. 48-49, 61-62; HALDON, John. Warfare, State and Society in the Byzantine 
World, 565 – 1204. London : UCL Press, 1999, s. 85-93. ISBN 1-85728-494-X.
11 CHEYNET, ref. 1, s. 61-73.
12 Pre popis reforiem pozri: LEMERLE, Paul. Byzance au tournant de son destin (1025 – 1118). In 
Cinq études sur le XIe siècle byzantin. Paris : CNRS, 1977, s. 265-267. ISBN 2222020530; 
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αικατερίνη. Βυζαντινή ιστορία Β΄2 867 – 1081. Thessaloniki 1997, s. 332.
13 HALDON, ref. 10, s. 92; HALDON, ref. 1, s. 62, 69-70; CHEYNET, ref. 1, s. 62, 64, 73.
14 CHEYNET, ref. 1, s. 65.
15 HALDON, ref. 1, s. 60-61; CHEYNET, ref. 1, s. 64; ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, Γιώργος Α. Η πολιτική 
κατάρρευση του Βυζαντίου στην Ανατολή. Το ανατολικό σύνορο και η κεντρική Μικρά Ασία κατά το 
Β΄ήμισυ του 11ου αι. Τόμος Β΄. Thessaloniki : ΚΒΕ 2007, s. 675-676, pozn. 4043. ISBN 978-960-7856-
23-4. Pozri tiež text, ako aj poznámku nižšie. Tento pohľad byzantskej elity vychádzal z tradičného 
vnímania vedenia vojen ako primárne obranných, a je teda v dobe, keď sa ukončila nutnosť vedenia 
ofenzívnych vojen plne pochopiteľný. Navyše z kresťansko-ideologického pohľadu bola každá vojna či 
už útočná alebo obranná vnímaná ako niečo, čo je síce čas od času nutné, ale nie želané. K tomu pozri 
napríklad: STOURAITIS, Ioannis. Krieg und Frieden in der politischen und ideologischen Wahr-
nehmung in Byzanz (7.-11. Jahrhundert). Wien : Fassbaender, 2009, s. 207. ISBN 978-39-025-7519-7.
16 Ako dokazujú povstania Barda Skléra a Barda Foku, ako aj činy rôznych byzantských generálov 
hneď po smrti Basileia II.
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a stabilizovala zmeny z predchádzajúcich desaťročí.17 Hoci themata neboli nikdy zrušené 
a v prípade veľkej vojenskej výpravy bolo stále možné ich vojakov povolať do služby18, od 
polovice 11. storočia väčšinu jednotiek byzantskej armády, či už v provinciách alebo v oko-
lí hlavného mesta, tvorili tagmata19. Zároveň sa počet a veľkosť jednotiek postupne znižo-
val, keďže centrálny správny aparát v snahe zmenšiť finančné výdaje na armádu siahal 
radšej k diplomatickému nátlaku na susedov ríše, využívajúc pritom stále prítomnú povesť 
sily a vojenskej moci z dôb vlády Basileia II.20

Priaznivá zahranično-politická situácia sa pre Byzanciu skončila ku koncu 40. rokov 11. 
storočia.21 Vtedy sa totiž súčasne na západe, severe, ako aj na východe objavili noví nepria-
telia a protivníci. Veľmi rýchlo sa ukázalo, že novovytvorený obranný systém síce pomerne 
dostatočne neutralizoval osamotené hrozby, avšak na sústredený tlak zo všetkých strán nebol 
vhodný.22 V dôsledku toho vystala nutnosť, aby cisári rýchlo podnikli kroky na nápravu 
tohto stavu. Problém nastal pri voľbe spôsobu reorganizácie. Nakoniec sa vykryštalizovali 
dve možné protichodné riešenia presadzované rôznymi skupinami v rámci byzantskej vlád-
nucej vrstvy. Jedna skupina chcela pokračovať v politike dobyvačných vojen a podporovala 
tradičné byzantské23 themata a tagmata, napríklad Diogénovci z Kapadókie alebo aristokra-
tické rodiny z okolia Adrianoupola (túto politiku zosobnil cisár Romanos IV. Diogenés).24 

17 Pozri ich krátku rekapituláciu v: CHEYNET, ref. 1, s. 66.
18 Vojsko zložené z pôvodných oddielov themata zvolal ešte aj Romanos IV. Diogenés, hoci už, sa-
mozrejme, bolo vo veľmi zlom stave. MICHAL ATTALEIATÉS. Historia, Ed. I. Bekker, Michaelis 
Attaliotæ Historia, CSHB. Bonnæ 1853, s. 103; SKYLITZÉS, ref. 5, s. 125; HALDON, ref. 1, s. 49.
19 Od polovice 11. storočia už vojenským oddielom v provinciách velili doukai, t. j. velitelia oddie-
lov typu tagmata a nie stratēgoi, ktorým tradične podliehali themata. Podrobnejšie k vývoju v tomto 
období pozri: AHRWEILER, Hélène. Recherches sur l’administration de l’empire byzantin aux IXe – 
XIe siècles. Index. In Etudes sur les structures administratives et sociales de Byzance. London : Vari-
orum Reprints, 1971, s. 61-66; CHEYNET, Jean-Claude. Du stratège de thème au duc: chronologie de 
l’évolution au cours du XIe siècle. TM, 9. Paris 1985, s. 181-194; OIKONOMIDES, Nicolas. L’évo-
lution de l’organisation administrative de l’empire byzantine au XIe siècle (1025-1118). TM, 6, 1976, 
s. 143-148; ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, Mάρθα. Παρακμή και πτώση του θεματικού θεσμού. Thessa-
loniki 1985 (dizertačná práca), s. 141; CHEYNET, ref. 1, s. 66-67. G. Leveniotis navrhuje za zlomový 
bod, od ktorého už sa byzantská armáda skladala takmer výlučne z oddielov typu tagmata, rok 1057. 
Pozri: ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, Γιώργος Α. Το στασιαστικό κίνημα του Νορμανδού Ουρσελίου (Ursel de Bail-
leul) στην Μικρά Ασία (1073 – 1076). Thessaloniki : Εκδόσεις Βάνιας 2004, s. 130.
20 HALDON, ref. 10, s. 91; HALDON, ref. 1, s. 60, 66.
21 Pre príklady pozri: HALDON, ref. 1, s. 65, 73.
22 HALDON, ref. 10, s. 65; HALDON, ref. 1, s. 65.
23 Pri používaní tohto prívlastku je potrebné mať neustále na pamäti, že byzantská armáda vlastne 
nebola nikdy striktne „národne“ byzantská v dnešnom zmysle slova, a že v nej vždy slúžilo veľké 
množstvo cudzincov. K tomu napríklad: THEOTOKIS, ref. 2, s. 66; KÜHN, Hans Joachim. Die by-
zantinische Armee im 10. und 11. Jahrhundert. Studien zur Organisation der Tagmata. Wien : Fass-
baender, 1991, s. 44. ISBN 3-9005 38-23-9. Niekedy však sami Byzantínci vnímali deliacu čiaru 
medzi cudzími a domácimi žoldniermi pomerne nejasne. Stačilo, aby žoldnieri nebyzantského pôvo-
du slúžili dobrovoľne v byzantskej armáde niekoľko generácií a prestávali byť Byzantíncami považo-
vaní za cudzincov. Pozri: NEVILLE, Leonora Alice. Heroes and Romans in Twelfth-Century Byzan-
tium. The Material for History of Nikephoros Bryennios. Cambridge : Cambridge University Press, 
2012, s. 70. ISBN 978-1-107-00945-5.
24 CHEYNET, Jean-Claude. Pouvoirs et contestations à Byzance (963 – 1210). Byzantina Sorbo-
nensia 9. Paris : Publications de la Sorbonne, 1996, s. 347. ISBN 2-85944-168-5.
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Druhá skupina chcela novými reformami posilniť predovšetkým žoldnierske tagmata, za-
viesť vlastne profesionálne vojsko zložené síce s počtom menších, ale z hľadiska bojovej 
skúsenosti veľmi vyspelých vojenských oddielov bojovníkov cudzieho pôvodu.25 Predstavi-
teľmi tejto politiky boli z byzantskej aristokracie napríklad rodiny Doukovcov a Komnénov-
cov (o jej praktické uplatnenie sa snažil Michal VII. Doukas)26.

Štruktúra byzantskej armády27

Takisto ako každé ozbrojené sily na svete aj byzantská armáda mala vlastnú organi-
začnú štruktúru, ktorá vzdialene nadväzovala na dedičstvo rímskej cisárskej armády.28 
Tento odkaz sa vzhľadom na priepastný časový odstup vlastne neprejavoval ani tak 
v štruktúre, ako na princípoch, podľa ktorých bola táto štruktúra organizovaná. Hlavným 
veliteľom byzantskej armády bol samozrejme cisár, ktorý ani v priebehu 11. storočia 
nestratil možnosť prevziať priame velenie nad armádou a viesť ju do boja proti nepriate-
ľovi. Pokiaľ tak niektorí cisári neučinili, bolo to na základe ich vlastného rozhodnutia. 
Faktické velenie byzantskej armády v tomto období zastávali dvaja hlavní velitelia (do-
mestikoi tōn Scholōn) najstarších „gardových“ cisárskych tagmata nazývaných Scho-
lai29, ktorých pôvod sa odvodzuje od neskoroantických strážnych jednotiek cisárskeho 
dvora scholae palatinae.30 Domestikovia, ako už bolo spomenuté, boli dvaja, každý pre 
jednu polovicu ríše – západnú a východnú.31 Velili už spomínaným jazdným oddielom 
Scholai, ako aj ďalším jazdným oddielom umiestením v byzantskom hlavnom meste, 
resp. okolo. Tieto spolu s elitnými oddielmi žoldnierov cudzieho pôvodu (Hetaireia)32 

25 Profesionálne žoldnierske jednotky, ktoré boli lepšie vycvičené, a teda aj efektívnejšie ako pôvod-
né themata, už totiž nemuseli byť také početné. HALDON, ref. 1, s. 70.
26 CHEYNET, ref. 1, s. 69-70; CHEYNET, ref. 24, s. 337, 347. Porovnaj: ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, 
ref. 19, 139-140. Pozri text nižšie.
27 Na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že uvedený prehľad štruktúry byzantskej armády nie je 
samozrejme ani úplný, ani vyčerpávajúci. Sústredili sme sa predovšetkým na jednotky, ktoré tvorili 
súčasť poľnej armády, resp. sa pravidelne zúčastňovali vojenských ťažení. Posádky pevností a miest, 
a jednotky špeciálneho charakteru nie sú v tomto prehľade kvôli obmedzenému rozsahu tejto štúdie 
zahrnuté. Jednak sú o nich v dobových prameňoch minimálne zmienky a jednak zohrali v komento-
vaných udalostiach len okrajovú úlohu. Rovnaké kritériá sme uplatnili aj v prípade byzantského lo-
ďstva, pozri text nižšie.
28 TREATGOLD, Warren T. Byzantium and its Army 284-1081. Stanford : Stanford University 
Press, 1995, s. 117. ISBN 978-08-047-2420-3.
29 Táto jednotka pozostávala zo 6-tisíc jazdcov. TREATGOLD, ref. 28, s. 116. J.-C. Cheynet dospel 
k nižšiemu odhadu, podľa ktorého v tejto jednotke slúžilo 1 500 až 4-tisíc mužov. CHEYNET, Je-
an-Claude. Les effectifs de l’armée byzantine au Xe – XIIe s. In Cahiers de la civilisation médiévale. 
1995, vol. 38, s. 322; D’AMATO, Raffaele – RAVA, Giuseppe. Byzantine Imperial Guardsmen 925-
1025. London : Osprey Publishing, 2012, s. 14. ISBN 978-1-84908-850-3.
30 Táto „najstaršia“ a najprestížnejšia jednotka byzantskej armády je zmieňovaná už v známom ru-
kopise Notitia dignitatum zo začiatku 5. storočia. KÜHN, ref. 23, s. 73; HEATH, Ian – McBRIDE, 
Angus. Byzantine Armies 886-1118. London : Osprey Publishing, 1979, s. 10-12. ISBN 0850453062. 
Boli reorganizované na jazdeckú jednotku v polovici 8. storočia. D’AMATO, RAVA, ref. 29, s. 14.
31 AHRWEILER, ref. 19, s. 26. Toto zdvojenie sa datuje do doby vlády Romana II. (959 – 963). 
Významnejšie postavenie prináležalo domestikovi Východu (domestikos tōn Scholōn tēs Anatolēs). 
KÜHN, ref. 23, s. 81, 135-136.
32 Táto jednotka vznikla za cisára Leva V. (813 – 820), a jej pôvodnou úlohou bola strážna služba 
v cisárskom paláci a vojenský sprievod cisára počas vojenských ťažení. Veliteľom hetaireia bol he-



VOJENSKÁ HISTÓRIA

11

a Varjažskou gardou33 tvorili jadro byzantskej armády, a s nimi cisári (resp. domestikoi 
alebo iní vysokí dôstojníci byzantskej armády poverení vrchným velením) vyrážali 
z Konštantínopola na vojenské výpravy na všetky ohrozené úseky ríšskych hraníc. Jed-
nalo sa o elitné34 tagmata Exkoubitoi35, Athanatoi36, Bigla37 a Hikanatoi.38 Logistickú 
podporu týchto centrálnych profesionálnych jednotiek malo na starosti špeciálne „nebo-
jové“ tagma nazývané Optimatoi.39

taireiarchēs, a jej početná sila bola 1 200 mužov. DECKER, Michael J. The Byzantine Art of War. 
Yardley : Westholme; Barnsley : Pen & Sword, 2013, s. 79. ISBN 978-1-59416-168-1. Táto jednotka 
pôvodne nepatrila medzi tagmata, avšak v priebehu 11. storočia sa tento rozdiel postupne stratil. 
KÜHN, ref. 23, s. 68.
33 Pôvodne 6-tisíc mužov. TREATGOLD, ref. 28, s. 115. Spomínaný počet sa časom menil. Takisto 
jednotka nikdy neostávala v Konštantínopole v kompletnom počte, pretože časť jej členov sa nachá-
dzala v provinciách buď ako posádky, alebo sa zúčastňovali rôznych ťažení. CHEYNET, ref. 29, s. 
323. K Varjažskej garde pozri: BLÖNDAL, Sigfús. The Varangians of Byzantium. An aspect of byzan-
tine military history. Translated, revised and rewritten by Benedikt S. Benedikz. Cambridge – Lon-
don – New York : Cambridge University Press, 1978. ISBN 978-0-521-21745-3; a najnovšie taktiež: 
D’AMATO, Raffaele – RAVA, Giuseppe. The Varangian Guard 988-1453. London : Osprey Pub-
lishing, 2010. ISBN 978-1-84908-179-5.
34 Scholai, Exkoubitoi, Hikanatoi a Bigla boli z dôvodu služby v centrálnom vojsku a vlastných 
tradícií siahajúcich niekoľko storočí dozadu samotnými Byzantíncami zvyčajne označované ako ci-
sárske tagmata (basilika tagmata). AHRWEILER, ref. 19, s. 25. Do tohto súhrnného názvu sa neráta-
jú Athanatoi, pretože vznikli neskôr. Pozri poznámku č. 36 nižšie.
35 Garda Exkoubitoi (lat. Excubitores) predstavuje druhú „najstaršiu“ jednotku byzantskej armády, 
pretože ju založil cisár Lev I. (457 – 474). HEATH, McBRIDE, ref. 30, s. 12; D’AMATO, RAVA, ref. 
29, s. 21. W. T. Treadgold predpokladá početný stav 6-tisíc jazdcov. TREATGOLD, ref. 28, s. 116. 
J.-C. Cheynet opätovne prichádza s výrazne nižším číslom iba 700 vojakov. CHEYNET, ref. 29, s. 
322. Po reorganizácii v 8. storočí sa toto tagma skladalo najmenej z 18 banda a velil mu domestikos. 
KÜHN, ref. 23, s. 93-94. Pri počte 150 jazdcov na jedno bandon znamenalo, že v ňom slúžilo približ-
ne 2 700 vojakov.
36 Zakladateľom tejto jednotky bol cisár Ján I. Tzimiskés (969 – 976) v roku 970. DENNIS, George 
T. Three Military Treatises. Text, Translation, and Notes by George T. Dennis. Tres tractatus byzanti-
ni de re militari, CFHB, volumen XXV. Washington 1985, s. 255. ISBN 978-0884021407; D’AMA-
TO, RAVA, ref. 29, s. 24. Úlohou tejto elitnej jazdeckej jednotky bolo tvoriť predvoj celej byzantskej 
armády počas vojenských výprav. DECKER, ref. 32, s. 81. Spolu malo toto tagma 4-tisíc jazdcov. 
TREATGOLD, ref. 28, s. 116.
37 Niekedy označovaná aj starším názvom ako Arithmos (lat. Numeri). Toto tagma pravdepodobne 
vzniklo v 6. storočí ako jednotka s názvom comites arcadiaci, a jeho príslušníci vykonávali predovšet-
kým strážnu službu, a to aj počas vojenských ťažení, kde navyše mali na starosť stráženie prípadných 
vojnových zajatcov. HEATH, McBRIDE, ref. 30, s. 13. Bigla mala spolu 4-tisíc jazdcov. TREAT-
GOLD, ref. 28, s. 116. Spomínané tagma nanovo založila roku 786 neskoršia cisárovná Irena (797-
802). D’AMATO, RAVA, ref. 29, s. 22.
38 Túto jednotku, ktorej velil domestikos, založil cisár Nikeforos I. (802-811) roku 809 alebo 810. 
KÜHN, ref. 23, s. 116; DECKER, ref. 32, s. 78; D’AMATO, RAVA, ref. 29, s. 23. Podľa W. T. Tread-
golda v nej slúžilo 4 tisíc jazdcov. TREATGOLD, ref. 28, s. 116. J.-C. Cheynet naproti tomu uvádza 
iba 456 členov pre polovicu 10. storočia. CHEYNET, ref. 29, s. 322. Tento počet však jasne ukazuje, 
že sa jedná len o časť celej jednotky, pretože presne toľko vojakov sa zúčastnilo nevydareného ťaže-
nia na Krétu roku 949. Pozri: HEATH, McBRIDE, ref. 30, s. 13; KÜHN, ref. 23, s. 118.
39 K tomu bližšie pozri: KÜHN, ref. 23, s. 67-68; DECKER, ref. 32, s. 102-103.
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Pod týmto vrchným velením a k nemu náležiacim jednotkám nasledovali velitelia jednot-
livých oddielov, či už to boli themata alebo tagmata40, ktorí boli v súlade s tradíciami a ty-
pom jednotky, ktorej velili titulovaní ako stratēgos, doux, katepanō,41 domestikos, ako-
louthos, droungarios,42 a pod. Do funkcie ich určoval priamo cisár.43 Títo vyšší dôstojníci 
potom spravidla mali zástupcu/zástupcov (topotērētai)44 a štáb (offikia)45, poprípade ešte 
vlastnú osobnú stráž a sluhov (hetaireia, anthrōpoi).46 Ako sme už spomínali vyššie, od po-
lovice 11. storočia sa postupne zvyšoval počet žoldnierskych jednotiek typu tagmata, preto-
že bol pružnejší a lepšie zodpovedal požiadavkám byzantských elít. Tieto jednotky neboli 
vždy zložené len z cudzích žoldnierov47, o ktorých bude reč nižšie, ale často sa stávalo, že 
ich tvorili domáci byzantskí žoldnieri, resp. že dochádzalo ku konverzii niektorých starších 
domácich themata (tak z východnej, ako aj západnej polovice ríše) na tagmata.48 V prame-
ňoch sa objavujú tzv. rōmaika tagmata nazývané podľa oblasti pôvodu ich regrútov, napr. 
tagmata Pisidōn, Lykaonōn, Frygōn, Asianōn, Makedōnōn, Thrakōn, Thettalōn, Armeniōn, 
Kolōneiatōn, Chaldiōn, Charsiniatōn, Kappadokōn, atd.49 Vyskytli sa aj pokusy o založenie 
ďalších elitných jednotiek podobných basilika tagmata spomínaných vyššie (napr. roku 
1040/1041 Megathymoi)50, ale tieto nové jednotky zanikli čoskoro po ich založení.

Konkrétne ďalšie delenie týchto vyšších jednotiek, ktoré zvyčajne dosahovali početnú 
silu niekoľko tisíc mužov,51 na menšie oddiely záviselo od ich príslušnosti buď k jazdectvu 
alebo pechote, ako aj od toho, či sa jednalo o delenie podľa desiatkového systému, resp. 
delenie taktické alebo na tradičné nižšie organizačné jednotky, ktoré vznikli dlhým kontinu-

40 V modernom kontexte by mohli tieto jednotky predstavovať divízie.
41 K vývoju niektorých z týchto pomenovaní hodností pozri: CHEYNET, ref. 19, s. 181-194.
42 Droungarios je označenie nižšej veliteľskej jednotky ako celého tagma (pozri text nižšie), ale 
v prípade jednotky Arithmos sa jej veliteľ nazýval tiež droungarios tēs Biglēs a bol hodnostne na tej 
istej úrovni ako velitelia ostatných tagmata. KÜHN, ref. 23, s. 104. V písomných prameňoch sa obja-
vujú aj literárne výrazy ako archōn, exarchōn, afēgoumenos, exēgoumenos, komēs (spravidla na-
miesto domestikos), alebo tagmatarchēs. AHRWEILER, ref. 19, s. 26.
43 AHRWEILER, ref. 19, s. 26.
44 DECKER, ref. 32, s. 78.
45 Štáb sa skladal zo zástupcu (topotēretēs) a všetkých veliteľov nižších podriadených celkov až po 
veliteľov jednotlivých banda (komētes) spolu s ďalšími špecializovanými dôstojníkmi, napr. hlavným 
administratívnym dôstojníkom (chartoularios alebo skrēbon), vlajkonosičom (bandoforos) a poslami 
(mandatōres). KÜHN, ref. 23, s. 72, 84, 86.
46 Veľkosť tohto ozbrojeného sprievodu každého veliteľa závisela od jeho spoločenského postavenia 
ako člena byzantskej aristokracie a významu jeho vojenskej hodnosti a mohla kolísať od niekoľko 
desiatok mužov až po niekoľko tisíc. CHEYNET, Jean-Claude. The Byzantine Aristocracy (8th – 13th 
centuries). In CHEYNET, Jean-Claude. The Byzantine Aristocracy and its Military Function. Vario-
rum, Aldershot : Ashgate Pub., 2006, s. 34-35. ISBN 978-0-7546-5902-0.
47 AHRWEILER, ref. 19, s. 34.
48 AHRWEILER, ref. 19, s. 34.
49 AHRWEILER, ref. 19, s. 34-35.
50 OIKONOMIDES, ref. 19, s. 143. Táto jednotka však veľmi skoro zanikla. KÜHN, ref. 23, s. 249-
250.
51 Okrem vyššie spomenutých oddielov tagmata v hlavnom meste, ktorých početná sila je aspoň 
približne známa, veľkosť oddielov tagmata umiestnených v provinciách je často zahalená rúškom 
tajomstva. Vo všeobecnosti ale boli menšie ako pôvodné themata, ktoré nahradili. Výnimku pravde-
podobne predstavovalo tagma Makedónie a Trákie, ktorého veľkosť sa odhaduje na 10-tisíc mužov. 
Pozri: CHEYNET, ref. 1, s. 67.
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álnym vývojom, veľmi často až z neskoroantických čias. V rámci desiatkového systému52 
jestvovali dôstojníci veliaci tisícke mužov (chiliarchia/taxiarchia) a boli preto označovaní 
ako chiliarchēs/taxiarchēs.53 Pod nimi slúžili nižší dôstojníci (mikroi archōntes)54 stotníci, 
veliaci stovke mužov (kentarchia) – kentarchos/hekatonarchos,55 po ktorých nasledoval 
pentakontarchēs veliaci 50 mužom (zástupca stotníka), dekarchēs56, ktorý mal na starosti 
desať mužov (dekarchia, resp. kontoubernion)57, a nakoniec pentarchēs (zástupca desiatni-
ka), ktorý velil piatim mužom (pentarchia).58

Zdá sa, že v jazdectve a v pechote sa pri delení na menšie organizačné jednotky uplat-
ňoval vo veľkej väčšine trojkový systém, t. j. jednotka sa prevažne delila na tri jednotky 
nižšieho stupňa (hoci ich mohlo byť aj viacej v závislosti od skutočných počtov vojakov 
k dispozícii v danej jednotke).59 Z tohto pohľadu sa klasické jazdecké themata60 delili na tri 
tourmai (veliteľ tejto jednotky bol označovaný tourmarchēs)61, z ktorých každá obsahovala 
tri až päť nižších jednotiek nazývaných droungos (tejto jednotke velil droungarios)62, ktoré 
sa delili na základné jednotky byzantskej jazdy nazývané banda, resp. v jednotnom čísle 
bandon (veliteľ komēs).63 V prípade profesionálnych žoldnierskych jednotiek sa jazdecké 
tagma delilo na tri taxiarchiai/parataxeis (veliteľ taxiarchēs), ktoré sa delili na už bližšie 
nespresnený počet už spomínaných jednotiek bandon/allagion.64 Jedno bandon malo  

52 Delenie podľa desiatkového systému sa uplatňovalo najmä pri dočasnom taktickom delení jedno-
tiek v priebehu vojenského ťaženia. DAWSON, Timothy – RAVA, Giuseppe. Byzantine Cavalryman 
c. 900-1204. London : Osprey Publishing, 2009, s. 13. ISBN 978-1-84603-404-6. Začal sa presadzo-
vať už v priebehu 10. storočia. DECKER, ref. 32, s. 80.
53 V rámci dnešnej doby by taxiarchiu bolo možné prirovnať k pluku.
54 V dnešnom modernom ponímaní by ich ekvivalentom boli skôr poddôstojníci, aj keď to hodnost-
ne presne nezodpovedá. Pre hodnosti od stotníka vyššie mali Byzantínci pomenovanie megaloi ar-
chōntes. KÜHN, ref. 23, s. 71.
55 Moderným ekvivalentom kentarchie by mohla byť rota.
56 DAWSON, RAVA, ref. 52, s. 12.
57 Táto jednotka odpovedá družstvu v moderných armádach. Počet desiatich vojakov sa tu myslí ako 
desať vrátane veliteľa družstva a jeho zástupcu, t. j. v družstve je osem vojakov, následne pentarchēs 
a dekarchēs. Pozri: DAWSON, Timothy – McBRIDE, Angus. Byzantine Infantryman Eastern Roman 
Empire c. 900-1204. London : Osprey Publishing, 2007, s. 12. ISBN 978-1-84603-105-2.
58 DAWSON, RAVA, ref. 52, s. 12.
59 Toto delenie totiž najlepšie zodpovedalo základnému taktickému členeniu byzantskej armády 
v poli, na stred a pravé a ľavé krídlo.
60 Myslí sa tým jazdecká jednotka typu thema do polovice 10. storočia.
61 Jedna tourma mávala 600 až 800 jazdcov. HALDON, ref. 10, s. 116. Jej moderným ekvivalentom 
by mohla byť brigáda. NICOLLE, David – HOOK, Christa. Mantzikert 1071. The breaking of Byzan-
tium. London : Osprey Publishing, 2013, s. 25. ISBN 978-1-78096-503-1.
62 Jeden droungos mal početnú silu 200 až 400 jazdcov. HALDON, ref. 10, s. 116. Zodpovedá výz-
namom zhruba súčasnému práporu.
63 Klasické bandon z polovice 10. storočia mohlo mať okolo 200 až 400 jazdcov, ale neskôr sa tento 
počet zredukoval na 50 až 150. HALDON, ref. 10, s. 116. Zároveň je zjavné, že s postupným úpad-
kom oddielov typu themata upadali do zabudnutia, resp. sa prestávali používať názvy jednotiek ako 
tourmai a droungoi a začali prevažovať termíny typické pre tagmata. HALDON, ref. 10, s. 116. Vý-
znamovo by táto jednotka mohla zodpovedať čate v súčasných armádach.
64 Dané delenie na určitý počet menších jednotiek totiž závisel od reálneho počtu vojakov v jednej 
taxiarchii.
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v 11. storočí odhadom 50 až 150 jazdcov65, a aj početné stavy ostatných jednotiek rôznych 
stupňov veľmi kolísali, takže väčšinou nie je možné s istotou povedať, koľko vojakov mala 
daná formácia obsahovať, okrem vyššie spomínaných taxiarchiai, kde ich početná sila do-
sahovala od niekoľkých stoviek až zhruba maximálne po tisícku vojakov.66 Základnou 
a najnižšou taktickou bojovou jednotkou jazdectva na bojovom poli bolo bandon.67

V prípade pechoty jestvovala podobná organizačná štruktúra ako pri jazdeckých oddie-
loch, pričom pechotné tagma sa delilo na tri alebo viacej jednotiek zvaných meros (veliteľ 
merarchēs)68, tie na tri taxiarchiai/droungoi (veliteľ taxiarchēs/droungarios) po tisíc mu-
žoch.69 Každá taxiarchia sa delila na tri oddiely nazývané arithmos/bandon (veliteľ 
komēs)70, a tie na zodpovedajúci počet vyššie spomenutých oddielov po sto (kentarchia) 
a družstiev po desiatich vojakoch (dekarchia).71 Základnou taktickou jednotkou na bojo-
vom poli bola kentarchia.72 Taktickým veliteľom všetkých pechotných jednotiek v priebehu 
vojenského ťaženia bol hoplitarchēs/archēgetēs.73

Ako sme spomenuli vyššie, v priebehu druhej polovice 11. storočia narastal počet žold-
nierskych jednotiek, zložených výlučne z cudzincov (Normanov, Nemcov, seldžuckých 
Turkov, Alanov, Rusov, atď.), ktoré mali svoju vlastnú vnútornú štruktúru, výzbroj a vý-
stroj, ako aj počty mužov, zodpovedajúcu vojenským tradíciám oblastí, odkiaľ títo žodnieri 
pochádzali.74 Tieto prevažne jazdecké oddiely spojencov (nazývané tiež symmachoi, resp. 
symmachika tagmata) boli do byzantskej armády začleňované v celku ako tagmata pod 
velením vlastného alebo byzantského veliteľa, a väčšinou vysielané na ochranu ohrozených 
pohraničných oblastí.75 Ich veľkosť tiež veľmi výrazne kolísala a mohlo sa jednať o jednot-
ky s niekoľkými tisíckami mužov alebo len niekoľkými stovkami, pričom častejšia bola 
práve tá druhá možnosť.76 Podobnou kategóriou boli pomocné oddiely vytvorené z cudzin-
cov, ktorí sa usadili na území Byzantskej ríše (ethnikoi). Tiež bojovali pod vlastnými veli-
teľmi a ich počty boli takisto veľmi premenlivé.77 Na ich čele bol veliteľ často toho istého 
pôvodu ako vojaci obecne označovaní ako ethnarchēs.78

65 HALDON, ref. 10, s. 116.
66 Jedna taxiarchia pechoty obsahovala 500 pešiakov, 200 mužov ľahkej pechoty vyzbrojenej oštep-
mi a 300 lukostrelcov. Tieto čísla je možné nájsť v spise o taktike De re militari od neznámeho autora 
z konca 10. storočia. Pozri: DENNIS, ref. 36, s. 247, 269.
67 TREATGOLD, ref. 28, s. 114.
68 DAWSON, McBRIDE, ref. 57, s. 12.
69 ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ. Στρατηγικόν. Κείμενα βυζαντινής ιστοριογραφίας – 2. Εισαγωγή – μετάφραση – 
σχόλια Δημήτρης Τσουγκαράκης. Athina 1996, s. 111. ISBN 9789607420251.
70 V spomínanom období bolo delenie na bandon resp. arithmos už len organizačným opatrením 
a na bojovom poli sa taxiarchiai delili už len na kentarchiai a dekarchiai.
71 DAWSON, McBRIDE, ref. 57, s. 12.
72 TREATGOLD, ref. 28, s. 114.
73 DENNIS, ref. 36, s. 265.
74 Ich početné stavy, ako aj momentálny počet určite významne kolísali, a nie je preto možné ich 
odhadnúť. TREATGOLD, ref. 28, s. 85.
75 TREATGOLD, ref. 28, s. 116; OIKONOMIDES, ref. 19, s. 144.
76 Pozri príklady takýchto jednotiek, kde sú známe ich počty v: CHEYNET, ref. 29, s. 323-324.
77 CHEYNET, ref. 29, s. 325. Pozri tiež text nižšie.
78 OIKONOMIDES, ref. 19, s. 143; KÜHN, ref. 23, s. 267-268.



VOJENSKÁ HISTÓRIA

15

Velitelia
Vo všetkých stredovekých armádach (a teda aj v byzantskej) platilo, že ich výkon na 

bojovom poli priamo závisel od skutočných, alebo domnelých kvalít ich veliteľov (dôstoj-
níkov).79 Tento fakt je daný samotným charakterom vtedajších vojenských stretnutí, v kto-
rých sa v podstate neočakávala žiadna osobná iniciatíva radových vojakov80 a celá ich čin-
nosť bola až do momentu začatia bitky a aj po ňom diktovaná nutnosťou za každých okol-
ností udržať bojovú formáciu.81 Takisto platí, že v stredovekých armádach nejestvoval 
„dôstojnícky zbor“ vo vlastnom zmysle slova, ktorý by združoval veliteľov do vyhranené-
ho stavu, a ani nejestvovali žiadne inštitúcie, ktoré by zabezpečovali výchovu nových ve-
liteľov (ako je tomu dnes na rôznych vojenských akadémiách a vysokých školách). Kvali-
ta veliteľov teda veľmi kolísala a stala sa jedným z významných faktorov ovplyvňujúcich 
výsledok bojových stretnutí. Napriek tomu na tom bola byzantská armáda o čosi lepšie ako 
vojská súdobých štátov stredovekej Európy. Na rozdiel od nich totiž Byzantínci v mnohom 
nadväzovali na prvú profesionálnu armádu v dejinách – armádu antického Ríma, a nepre-
rušene od 5. do 11. storočia tu stále jestvovali profesionálni vojaci, ktorí v nej slúžili na 
plný úväzok ako žoldnieri.82 Ďalej treba spomenúť kontinuálnu tradíciu produkcie vojen-
ských príručiek a manuálov, v ktorých sa vojenské znalosti z rímskej a gréckej antiky, obo-
hatené novozískanými aktuálnymi poznatkami z bojísk, predávali na využitie nasledujú-
cim generáciám vojakov.83

Z vyššie uvedeného prehľadu štruktúry byzantskej armády v 11. storočí je tiež zjavné, 
že byzantská armáda si zachovala pomerne vysoký stupeň organizovanosti, čo znamenalo 
rozvinutú vojenskú hierarchiu84 a vysokú potrebu veliteľov rôznych stupňov. V Byzantskej 
ríši sa väčšina veliteľov regrutovala z bohatších a aristokratických vrstiev spoločnosti (eu-
geneia)85, hoci vo výnimočných prípadoch bolo možné aj pre neurodzených talentovaných 

79 DECKER, ref. 32, s. 44.
80 DECKER, ref. 32, s. 42-43.
81 DECKER, ref. 32, s. 43. Dodržiavanie striktnej disciplíny bolo nutné aj z dôvodu rozdielneho 
pôvodu vojakov, resp. multietnického charakteru byzantskej armády. HALDON, ref. 1, s. 50.
82 Inde v Európe sa vojsko zvolávalo len po dobu konkrétnych vojnových stretnutí, jej základom 
bolo lénne vojsko a družina daného feudála, a aj keď sa neskôr rozšírilo používanie žoldnierov, aj ich 
jednotky boli najímané len po nevyhnutný čas. Postupný prechod k stálym armádam nastal až od za-
čiatku 14., resp. v 15. storočí. CONTAMINE, ref. 8, s. 194-195.
83 Tieto diela sa v Byzancii nazývali „Taktika“ alebo „Strategika“, t. j. vojenské príručky, a vznikali 
od 6. do začiatku 11. storočia. K najznámejším z nich patrí Strategikon cisára Mauríkia (582 – 602) 
zo 6. storočia, ďalej Taktika cisára Leva VI. Múdreho (886-912), jeho syna Konštantína VII. Porfyro-
genneta (913 – 959), a nakoniec Nikefora II. Foku (963 – 969), a generála Nikefora Ourana (prelom 
10. a 11. storočia). S niektorými z nich sa budeme na príslušných miestach zaoberať v texte nižšie. Na 
európskom Západe sa v priebehu stredoveku nové vojenské príručky nepísali a v podstate z pestrého 
výberu neskoroantickej vojenskej literatúry prežilo a kopírovalo sa len jedno jediné dielo, známe 
okrajovo aj v Byzancii – latinské dielo Epitome de re Militari z prelomu 4. a 5. storočia, ktorého au-
torom bol Flavius Vegetius Renatus. CONTAMINE, ref. 8, s. 249-250; THEOTOKIS, ref. 2, s. 72-73.
84 DECKER, ref. 32, s. 42.
85 Na tomto mieste je potrebné poznamenať, že byzantská spoločnosť nemala pravú aristokraciu, 
resp. nikdy z právneho hľadiska aristokraciu nevymedzila ako oddelenú spoločenskú triedu od ostat-
ných občanov. CHEYNET, Jean-Claude. Aristocratic Anthroponimy in Byzantium. In CHEYNET, 
Jean-Claude. The Byzantine Aristocracy and its Military Function. Variorum, Aldershot : Ashgate 
Pub., 2006, s. 1. ISBN 978-0-7546-5902-0.
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jedincov prepracovať sa postupne až na vysoké veliteľské pozície.86 Svoju úlohu v tomto 
procese, prirodzene, zohrali príbuzenské zväzky a spoločenské styky (priateľstvo s vysoko 
postavenými osobami, resp. so samotným cisárom).87 Niektoré byzantské aristokratické ro-
diny v provinciách (predovšetkým v Malej Ázii) sa „špecializovali“ na vojenské remeslo 
a v priebehu viacerých generácií vyprodukovali viacero slávnych a talentovaných vojen-
ských osobností.88 Vznikala tak akási dedičná vojenská veliteľská kasta obsadzujúca naj-
vyššie vojenské posty, ktorej členovia pochádzali z tých istých niekoľkých rodín a predáva-
li si znalosti vojenského remesla z otca na syna.89 Iní talentovaní velitelia začínali svoju 
kariéru a nazbierali potrebné vojenské skúsenosti v službe významného generála.90 Pôvod 
však sám osebe nebol jediným kritériom úspešnej kariéry a každý veliteľ musel preukázať 
kvalitu svojich vojenských schopností, pokiaľ si chcel udržať svoje veliteľské miesto 
a úspešne postupovať v kariére.91 Nanešťastie, dochované byzantské dobové historické pra-
mene sa, pochopiteľne, zmieňujú iba o najvyšších veliteľoch byzantskej armády, takže všet-
ky detaily procesu formovania nižších vojenských veliteľov a presné kritériá ich posudzo-
vania nie sú úplne jasné.

Napriek tomu je možné sa práve vďaka dochovaným byzantským vojenským manuá-
lom dopátrať, čo mal ovládať a aké mal mať povahové vlastnosti ideálny veliteľ v súlade 
s predstavami Byzantíncov 11. storočia. Možno konštatovať, že až na niektoré výnimky 
tieto požiadavky znejú doslova moderne.92 Podľa anonymného byzantského traktátu o stra-
tégii z 10. storočia93 by vojenský veliteľ mal byť prirodzene inteligentný, žiť usporiadaný, 
mravný a nábožensky bezúhonný život, mať bohaté skúsenosti z oblasti vojenského ume-
nia (stratégie a taktiky), byť schopný kontrolovať svoje jednanie a svoje emocionálne re-
akcie, mal by byť chladnokrvný a rozvážny, a mal by sa predovšetkým starať o svoje 
podriadené jednotky. Mal by byť schopný jasne a logicky uvažovať a vždy sformulovať 
optimálne riešenie prinášajúce najviac výhod.94 Mal by sa tiež chovať vojensky a mužne, 
mal by mať prirodzený talent viesť mužov a veliť im a byť pre nich vzorom, mal by byť 
v dobrej fyzickej kondícii, a mal by tým pádom v prípade potreby vedieť znášať fyzické 
útrapy a tvrdú prácu.95 

86 CHEYNET, ref. 46, s. 17-18.
87 HALDON, John. Byzantium at War. 600 – 1453. London : Osprey Publishing, 2002, s. 63. ISBN 
1-84176-360-8.
88 V priebehu 11. storočia je známych viacero takýchto vojenských aristokratických rodín, ktoré sa 
v historických prameňoch objavujú už od 9. alebo 10. storočia (Kourkouas, Fokas, Skléros, Diogenés, 
Maleinos, Doukas, Melissénos, Komnénos, atď.). K procesu vzniku aristokratických rodín a ich priez-
visk pozri: CHEYNET, ref. 85, s. 1-30.
89 DECKER, ref. 32, s. 43. V tomto období bolo zvykom, že mladý člen aristokratickej vojenskej 
rodiny absolvoval svoju prvú vojenskú výpravu proti nepriateľom vo veku približne 14 rokov. 
ΒΑΡΖΟΣ, Κωνσταντίνος. Γενεαλογία των Κομνηνών. Βυζαντινά κείμενα και μελέται 20a. Τόμος Α΄. 
Thessaloniki 1984., s. 62, poznámka 4.
90 HALDON, ref. 87, s. 63.
91 DECKER, ref. 32, s. 43.
92 DECKER, ref. 32, s. 42.
93 Pozri Anonymi byzantini peri strategikes, resp. The anonymous Byzantine treatise on strategy v: 
DENNIS, ref. 36, s. 1-135.
94 DENNIS, ref. 36, s. 15.
95 DENNIS, ref. 36, s. 21.
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Podobné charakterové črty hlavného vojenského veliteľa možno nájsť aj v úvodných 
pasážach diela Taktika napísanom cisárom Levom VI. (886 – 912) na prelome 9. a 10. sto-
ročia.96 Tento vzdelaný byzantský cisár k nim pridáva niekoľko ďalších; dobrý veliteľ by 
mal byť predovšetkým spravodlivý97, mal by preukazovať schopnosť jednať s rozvahou aj 
za neočakávaných okolností a rýchlo prekonávať kritické chvíle, mal by byť ženatý a mať 
deti (čo by mu pomohlo lepšie sa starať o svojich vojakov), mal by byť schopný bdieť po 
nociach v priebehu dlhších časových období, aby mal čas podrobne analyzovať udalosti 
a neuniklo mu nič podstatné. Taktiež by nemal byť chamtivý, nemal by byť ani veľmi mla-
dý, ani veľmi starý, mal by byť schopným rečníkom, aby mohol povzbudzovať svojich 
mužov pred bojom.98 Nemal by byť ani priveľmi chudobný, ani veľmi bohatý, a bolo tiež 
vhodné, hoci nie vyslovene nevyhnutné, aby bol potomkom slávnych a urodzených pred-
kov.99 Nemal by byť ani príliš zhovievavý, a ani priveľmi strohý a drsný k svojim podriade-
ným, a mal by byť tiež skromný a štedrý pri ich odmeňovaní.100

Zoznam vhodných charakterových čŕt nakoniec dopĺňa Stratēgikon napísané byzant-
ským generálom Kekaumenom v druhej polovici 11. storočia.101 Toto dielo je svojím 
spôsobom výnimočné, pretože menej ako iné staršie príručky kopíruje predošlé diela, 
a obsahuje viacej praktických ponaučení ilustrovaných príkladmi skutočných udalostí, 
získaných bohatou vojenskou praxou autora. Kekaumenos okrem vyššie spomínaných 
vlastností znovu zdôrazňuje, že dobrým veliteľom je predovšetkým ten, kto dbá na spra-
vodlivosť.102 Z vojenského hľadiska má veliteľ neustále myslieť na to, ako zvýšiť vplyv 
a prestíž Byzantskej ríše, a ako s čo najmenšími stratami poraziť protivníkov. Najvhod-
nejšie je nepriateľa poraziť ľsťou, a až keď sa tomu nedá vyhnúť, tak v klasickom ozbro-
jenom stretnutí.103 Z tohto hľadiska je dôležité, aby veliteľ neustále za pomoci špehov 
sledoval pohyby a úmysly nepriateľa.104 Pokiaľ dôjde k boju, dobrý veliteľ by nemal byť 
ani príliš odvážny, ani priveľmi zbabelý105, mal by si za každých okolností zachovať 
chladnú hlavu a nepodliehať panike, a v prípade porážky by už vôbec nemal utekať 
z boja bez toho, aby sa pokúsil okrem záchrany vlastnej osoby aj o záchranu jemu zvere-
ných oddielov.106 Veliteľ sa má obklopovať schopnými poradcami.107 Veľmi zaujímavé je 
však Kekaumenovo ponaučenie, že dobrý veliteľ by mal vo voľnom čase študovať staršie 
vojenské príručky, historické knihy, a dokonca aj Starý Zákon, lebo sú tam opísané boje 

96 ΛΕΩΝ Ο ΣΟΦΟΣ: Αυτοκράτορος Λέοντος Τακτικά. Τόμος Α΄. Μετάφρασις – σχόλια: 
Κωνσταντίνος Ποταμιάνος. Τελική επεξεργασία κειμένου και γενική επιμέλεια έργου: Δημήτρα 
Αθανασοπούλου. Athina 2001. ISBN 9607931629.
97 ΛΕΩΝ Ο ΣΟΦΟΣ, ref. 96, s. 39.
98 ΛΕΩΝ Ο ΣΟΦΟΣ, ref. 96, s. 29-31.
99 ΛΕΩΝ Ο ΣΟΦΟΣ, ref. 96, s. 33; DECKER, ref. 32, s. 42.
100 ΛΕΩΝ Ο ΣΟΦΟΣ, ref. 96, s. 37.
101 ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ, ref. 69.
102 ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ, ref. 69, s. 79, 85.
103 ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ, ref. 69, s. 55; THEOTOKIS, ref. 2, s. 71.
104 ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ, ref. 69, s. 53.
105 ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ, ref. 69, s. 55-57.
106 ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ, ref. 69, s. 63. Táto vlastnosť celkom zreteľne odkazuje na priamu spojitosť me-
dzi vlastnosťami a charakterom veliteľa a bojovým duchom, a morálkou jemu podriadených oddielov.
107 ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ, ref. 69, s. 61.
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Židov proti Kanáancom.108 Zároveň však upozorňuje, že pokiaľ veliteľ čelí situácii, pre 
ktorú v starých príručkách nenachádza navrhované riešenie, má sám vziať rozum do hrs-
ti a prísť s vlastným riešením.109

Byzantské loďstvo

Náčrt vývoja byzantského loďstva v 11. storočí
Ak sme skonštatovali vyššie, že byzantská armáda v priebehu 11. storočia podliehala 

zmenám, ktoré sa ex post môžu javiť ako znaky úpadku, je zjavné, že byzantské loďstvo 
v tomto období zažilo ešte prudkejší prepad než pozemná armáda a takmer zaniklo. 
Na tomto nepriaznivom procese mala paradoxne významný podiel priaznivá geopolitická 
situácia, spomínaná vyššie, ktorá nastala po smrti Basileia II. Bulharobijcu. Byzantská ríša 
nielenže nemala žiadnych vážnych protivníkov na súši, ale aj dlhotrvajúca hrozba arab-
ských pirátskych nájazdov zo severnej Afriky na byzantské územia na juhu Itálie, gréckej 
pevnine a pobreží Malej Ázie, z dôvodov politického rozdrobenia tejto oblasti a tiež aj 
úpadku moci Fátimovského kalifátu v Egypte, sa fakticky rozplynula.110 Byzantská vlád-
nuca elita v Konštantínopole počas vlády cisára Konštantína IX. Monomacha (1042 – 
1055) nadobudla dojem, že byzantské loďstvo vlastne splnilo svoju úlohu a už nie je po-
trebné111, resp. že jeho jednotky sa majú preorientovať z bojovej činnosti proti vonkajším 
nepriateľom na patrolovanie zverených úsekov pobrežia a udržiavanie poriadku a bezpeč-
nosti v byzantských vodách.112 Nákladná údržba veľkých bojových plavidiel centrálnej 
konštantínopolskej flotily (basilikon ploimōn) – dromón (dromōnes)113 prestala z tohto dô-

108 ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ, ref. 69, s. 83.
109 ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ, ref. 69, s. 65. Inými slovami, ideálny veliteľ mal byť schopný primerane reago-
vať v každej predvídateľnej aj nepredvídateľnej situácii. HALDON, ref. 1, s. 51.
110 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, Κωνσταντίνος Α. Ἡ θαλλασία δύναμις εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Βυζαντινῆς 
αὐτοκρατορίας. Athina 1957, s. 292-293; AHRWEILER, Hélène. Byzance et la mer, la marine de gue-
rre, la politique et les institutions maritimes de Byzance aux VIIe-XVe siècles. Paris : Presses Universi-
taires de France, 1966, s. 162; PRYOR, JEFFREYS, ref. 6, s. 89. Posledný nájazd arabských pirátov zo 
severnej Afriky a Sicílie na Kyklady a pobrežie Malej Ázie (Lýdie) je zaznamenaný v byzantských 
prameňoch k roku 1035. JÁN SKYLITZÉS. Synopsis historión, Ed. Ι. Thurn, Ioannis Scylitzæ Synop-
sis historiarum, CFHB. Berlin 1973, s. 398-399. ISBN 978-3-11-177169-4. Najnovšia literatúra nazna-
čuje, že prvé známky úpadku byzantského námorníctva sa objavili ešte pred nastúpením Basileia II. na 
trón, t. j. za vlády Jána II. Tzimiska (969-976). Pozri: PRYOR, JEFFREYS, ref. 6, s. 76-77.
111 AHRWEILER, ref. 110, s. 161-162, 169-170.
112 Touto svojou politikou rezignáciou na kontrolu námorných trás a obchodu vlastne Byzantínci 
umožnili prudký rozmach loďstiev talianskych námorných republík, napríklad Amalfi, Benátok, Jano-
va a Pisy, ktoré od polovice 11. storočia vyplnili mocenské vákuum v celom Stredomorí spôsobené 
úpadkom arabských flotíl a mocenským ústupom byzantského loďstva. HOCKER, Frederick M. Late 
Roman, Byzantine, and Islamic Galleys and Fleets. In The Age of the Galley. Mediterranean Oared 
Vessels since Pre-Classical Times. Editor: Robert Gardiner. Consultant Editor: Professor John Morri-
son. London : Conway Maritime Press Press, 2004, s. 86-100, s. 93. ISBN 978-0785812685.
113 Dromóny (dromōnes) boli hlavnými bojovými plavidlami byzantského loďstva par excellence od 
svojho vzniku na prelome 5. a 6. storočia. EICKHOFF, Ekkehard. Seekrieg und Seepolitik zwischen 
Islam und Abendland. Berlin : W. B. Gruyter, 1966, s. 136-137. Pôvodne to boli rýchle jednoradové 
veslové lode (monorémy) s úzkym dreveným trupom s karvelovou obšívkou, pokrytom palubou 
a dvoma sťažňami vybavenými latinskými plachtami, ktoré sa však do 10. storočia vyvinuli na dvoj-
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vodu byť prioritou114, keďže na spomínané nové úlohy dostačovali menšie a rýchlejšie 
plavidlá (galeai)115, patriace lokálnym provinciálnym flotilám,116 resp. žoldnierske plavidlá 
aj s posádkami najímané pre tento účel do stavu konštantínopolskej flotily.117 V prípade 
nutnosti sa už od vlády Basileia II. uvažovalo nad prednostným využitím flotíl byzant-
ských spojencov, predovšetkým Benátčanov.118

Vzhľadom na to, že aj byzantské loďstvo, ktoré tvorilo integrálnu súčasť byzantskej 
armády, sa delilo podobne ako suchozemské vojsko na jednotky typu themata a tagmata.119 
Aj tu teda nastal už spomínaný postupný proces preferencie jednotiek tagmata (centrálna 
konštantínopolská flotila a jej súčasti)120, pričom themata reprezentované provinciálnymi 
flotilami od polovice 11. storočia postupne zanikali a ich miesto preberali menšie eskadry 
vysielané do týchto oblastí z hlavného mesta (t. j. včlenené z konštantínopolskej flotily 
a pod velením jej dôstojníkov).121 Veľmi často išlo o eskadry tvorené zahraničnými žold-

radové mohutné veslice (birémy) s dvoma sťažňami vybavené aj rôznymi bojovými nadstavbami na 
prove, v strede trupu, a na korme (xylokastra). Ich hlavnou výzbrojou bola dobová artiléria pozostá-
vajúca z rôznych druhov katapultov (mangana). ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ref. 110, s. 57-72; PRYOR, JE-
FFREYS, ref. 6, s. 163-173, 192 ff. K podrobnejšiemu popisu vývoja tohto typu pozri: PRYOR, John 
H. From Dromōn to Galea: Mediterranean bireme galleys. In The Age of the Galley. Mediterranean 
Oared Vessels since Pre-Classical Times. Editor: Robert Gardiner. Consultant Editor: Professor John 
Morrison. London : Conway Maritime Press Press, 2004, s. 101-116, s. 101-102. ISBN 978-
0785812685. Dromóny cisárskej flotily v Konštantínopole boli navyše vybavené aj tzv. gréckym, 
resp. tekutým ohňom (hygron pyr). Ku gréckemu ohňu pozri napríklad: PARTINGTON, James R. 
A History of Greek Fire and Gunpowder. Cambridge : W. Heffer, 1960; ΚΟΡΡΕΣ, Θεόδωρος. «͑Υγρὸν 
πῦρ» Ένα όπλο της βυζαντινής ναυτικής τακτικής. Thessaloniki: Εκδόσεις Βάνιας 1995; HALDON, 
John – BYRNE, Maurice. A Possible Solution to the Problem of Greek Fire. Byz. Zeitsch., 1977, vol. 
70, s. 91-99. Doteraz nebolo možné uspokojivo rekonštruovať vzhľad týchto plavidiel, pretože báda-
telia mali k dispozícii iba písomné pramene a niekoľko rozporuplných zobrazení rôzneho veku a pô-
vodu (k tomu pozri: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ref. 110, s. 58-59; PRYOR, JEFFREYS, ref. 6, s. 299-300). Táto 
situácia sa veľmi pravdepodobne zmení po plnom publikovaní výsledkov nedávno ukončeného arche-
ologického výskumu v Istanbule (Yenikapı) na mieste bývalého Teodóziovho prístavu, počas ktorého 
boli od roku 2004 nájdené medzi viac ako 30 lodnými vrakmi aj zvyšky minimálne jednej dromóny.
114 AHRWEILER, ref. 110, s. 161.
115 Tento typ bojového plavidla bol vlastne zmenšeninou dromóny, a mal iba jeden rad vesiel a jeden 
sťažeň s latinskou plachtou. Vzhľadom na menší výtlak a štíhlejší trup, ktorý pravdepodobne nebol 
ani zakrytý palubou, bola galea veľmi rýchla, a tým pádom vhodná na strážne a výzvedné úlohy, resp. 
na rýchle prenášanie rozkazov a správ. Zároveň, vzhľadom na to, že veslári neboli chránení palubou, 
sa od tohto typu lode neočakávala účasť v klasickej námornej bitke. PRYOR, ref. 113, s. 102, 105-
106; HOCKER, ref. 112, s. 95; PRYOR, JEFFREYS, ref. 6, s. 190, 284. Práve z tohto typu sa neskôr 
koncom 11. storočia vyvinuli galéry, ktoré postupne technologicky prekonali dromóny a stali sa tak 
hlavným typom bojového plavidla v Stredomorí až do 18. storočia (v osmanskom loďstve galéry 
slúžili až do 19. storočia).
116 AHRWEILER, ref. 110, s. 155; THEOTOKIS, ref. 2, s. 99.
117 Pozri text nižšie.
118 HALDON, ref. 1, s. 66.
119 Pozri delenie v texte nižšie.
120 KÜHN, ref. 23, s. 68.
121 AHRWEILER, ref. 110, s. 154-155, 159; PRYOR, JEFFREYS, ref. 6, s. 90. Napríklad flotila 
z thema Kibyrrhaiotōn (južné pobrežie Malej Ázie s centrom na ostrove Rodos, pozri: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, 
ref. 110, s. 97.) je poslednýkrát výslovne zmienená v súvislosti útokom Rusov na Konštantínopol roku 
1043. Velil je stratēgos Konštantín Kaballourios. V obrannom boji proti Rusom utrpela táto flotila 
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niermi, pričom v tomto období to boli najmä Varjagovia122 a Rusi.123 No na rozdiel od armá-
dy úpadok postihol do veľkej miery aj konštantínopolskú flotilu, pretože nekonzistentná 
politika cisárov, ktorí nastúpili na trón po konci vlády Macedónskej dynastie (1056), viacej 
ovplyvňovala technicky špecializovanejšie loďstvo, vyžadujúce takmer neustálu pozornosť 
(stavba nových a údržba jestvujúcich lodí124, údržba a financovanie potrebných prístavných 
zariadení a arzenálov, a zvyšnej infraštruktúry, apod.).125 Veľkou ranou pre systematickejšiu 
údržbu lodí konštantínopolskej eskadry bol tiež požiar námorného arzenálu v prístave 
Neōrion, ktorý roku 1040 zničil veľkú časť tohto zariadenia, ako aj dromóny so všetkým 
vybavením, ktoré sa tam vtedy nachádzali.126 

Štruktúra byzantského loďstva
Vrchným veliteľom byzantského loďstva v priebehu 11. storočia bol spravidla hlavný 

veliteľ konštantínopolskej flotily (basilikon ploimōn/basilikos stolos) označovaný ako 
droungarios tōn ploimōn alebo droungarios tou stolou127, ktorý mal viacerých zástupcov 
(topotērētai).128 Keďže konštantínopolská flotila sa v ponímaní Byzantíncov vlastne počí-
tala medzi tagmata, mala podobnú štruktúru ako tagmata pozemného vojska. Každý zá-
stupca (topotērētēs) velil viacerým eskadrám129, veliteľom jednej eskadry lodí (bandon) 
bol komēs.130 V rámci jednej eskadry zvyčajne operovalo tri až päť dromón. Každej dro-
móne a jej posádke (ousia)131 potom velil kentarchos, označovaný aj ako nauarchos/plo-
iarchos.132 Ďalej k posádke každej lode patrili dvaja zástupcovia veliteľa nazývaní prōto-
karaboi133, vlajkový dôstojník (bandoforos), veliteľ výsadkového oddielu „námornej pe-

ťažké ľudské aj materiálne straty (z dovedna 24 lodí bolo zajatých, alebo sa potopilo jedenásť plavi-
diel), čo zrejme nemalou mierou prispelo k jej rýchlemu zániku. SKYLITZÉS, ref. 110, s. 432-433; 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ref. 110, s. 286.
122 Najznámejším z týchto Varjagov bol neskorší dánsky kráľ Harald Hardrada (1046 – 1066). Far-
bistý popis jeho služby v radoch byzantského loďstva v rokoch 1034 až 1043 je možné nájsť v cyk-
loch vikingských ság Fagrskinna a Heimskrigla. Pozri tiež: BLÖNDAL, ref. 33, s. 54-102.
123 AHRWEILER, ref. 110, s. 156.
124 Životnosť drevených trupov byzantských vojnových lodí sa odhaduje na maximálne 25 rokov. 
AHRWEILER, ref. 110, s. 161.
125 Aj v dnešnej dobe jestvuje len niekoľko štátov okrem USA, ktoré sú skutočnými námornými 
veľmocami, resp. majú plne rozvinuté námorníctvo, a to práve z vyššie uvedeného dôvodu.
126 SKYLITZÉS, ref. 110, s. 411. THEOTOKIS, ref. 2, s. 100. G. Theotokis mylne uvádza vročenie 
tejto udalosti do roku 1035.
127 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ref. 110, s. 93; OIKONOMIDES, ref. 19, s. 146; AHRWEILER, ref. 110, s. 152; 
PRYOR,- JEFFREYS, ref. 6, s. 266; D’AMATO, RAVA, ref. 29, s. 28. V podstate admirál.
128 AHRWEILER, ref. 110, s. 159. Topotērētēs v tejto súvislosti zodpovedá hodnosti viceadmirála.
129 D’AMATO, RAVA, ref. 29, s. 29.
130 KÜHN, ref. 23, s. 68; PRYOR, JEFFREYS, ref. 6, s. 269. V dnešnom ponímaní by jeho hodnosť 
zodpovedala komodorovi.
131 Typickú posádku (ousia) byzantskej dromóny tvorilo dovedna 120 až 150 námorníkov, avšak 
presný počet závisel od veľkosti konkrétneho plavidla, keďže nie všetky lode boli rovnako veľké. 
PRYOR, JEFFREYS, ref. 6, s. 256, 260.
132 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ref. 110, s. 60-61; PRYOR, JEFFREYS, ref. 6, s. 268-269; D’AMATO, RAVA, 
ref. 29, s. 29. De facto lodný kapitán.
133 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ref. 110, s. 61; PRYOR, JEFFREYS, ref. 6, s. 270.
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choty“134 umiestneného na prove lode (prorēos), ako aj boukinatōr, ktorý údermi na bu-
bon udával rytmus námorníkom obsluhujúcim veslá.135 Na každej lodi sa tiež nachádzali 
signalizační poddôstojníci (mandatores) zodpovední za odovzdávanie bojových signálov 
a lodný tesár (naupēgos) zodpovedný za opravy a údržbu trupu lode.136 Okrem centrálnej 
flotily sa v Konštantínopole nachádzala ešte osobná eskadra byzantských cisárov pozostá-
vajúca z niekoľkých bojových lodí vyzbrojených okrem iného aj tzv. gréckym ohňom, 
nazývaná basilikon dromōnion.137 Na jej čele bol dôstojník označovaný titulom prō-
tospatharios tēs fialēs, ktorý mal dvoch zástupcov (prōtokaraboi).138 Tieto lode boli vyňa-
té zo stavu loďstva a sprevádzali, resp. nasledovali v prípade nutnosti cisársku dromónu 
(basilikon dromōn)139, pokiaľ ju cisár využíval.140 Posádky týchto lodí sa zväčša skladali 
z cudzích žoldnierov.141

Mimo konštantínopolskú flotilu jestvovali určitý čas ešte aj lokálne provincionálne flo-
tily (loipoi ploimoi), pričom ich ďalšie označenie (thematikon ploimon) dokazuje, že v rám-
ci byzantských ozbrojených síl patrili medzi themata. Na ich čele boli stratēgoi.142 Vzhľa-
dom na to, ako sme sa už zmienili vyššie, provincionálne flotily oficiálne jestvovali len 
približne do polovice 11. storočia,143 nie je potrebné sa o ich vnútornej štruktúre bližšie 
zmieňovať.144 Z náznakov obsiahnutých v prameňoch je však zrejmé, že v prípade dôleži-
tých prístavov – centier námorného obchodu a strategických dopravných uzlov – sa na tých-
to lokalitách stále nachádzali menšie vojnové plavidlá, ktorých stavbu často financovali 
miestni magnáti.145 Takisto sa v prípade núdze na vojenskú službu zrejme upravovali civilné 
plavidlá (rybárske bárky, zásobovacie a obchodné lode).146

134 Vojenská zložka posádky (polemistai/stratiōtai) sa skladala z vojakov (kontaratoi) a lukostrelcov 
(toxotai). OIKONOMIDES, ref. 19, s. 146. Zrejme sa jednalo o námorníkov, ktorí obsluhovali vrchný 
rad vesiel, t. j. na palube lode. V prípade boja sa od nich očakávalo, že prestanú obsluhovať veslá, čo 
však neprekážalo, lebo pohyb a manévrovanie lode počas boja zabezpečovali námorníci obsluhujúci 
spodný rad vesiel nachádzajúci sa pod úrovňou paluby. PRYOR, JEFFREYS, ref. 6, s. 261-262, 274.
135 D’AMATO, RAVA, ref. 29, s. 29-30; PRYOR, JEFFREYS, ref. 6, s. 272-273.
136 D’AMATO, RAVA, ref. 29, s. 30.
137 Vznikla za vlády cisára Konštantína VII. Porfyrogenneta (913-959). AHRWEILER, ref. 110, s. 
157; D’AMATO, RAVA, ref. 29, s. 32. K. Alexandris si označenie basilikon dromōnion vysvetľuje 
ako zavedenie menších typov dromón (malá dromóna = dromōnion), určených výlučne pre osobnú 
potrebu cisára a jeho hodnostárov. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ref. 110, s. 68.
138 D’AMATO, RAVA, ref. 29, s. 32-33; PRYOR, JEFFREYS, ref. 6, s. 271.
139 Tieto špeciálne upravené plavidlá určené pre osobné použitie cisárom boli vlastne dve. D’AMA-
TO, RAVA, ref. 29, s. 32.
140 Na rozdiel od ostatných súčastí byzantského loďstva basilikon dromōnion žiaden vyššie spomínaný 
úpadok v priebehu 11. storočia nepostihol, práve kvôli úzkej previazanosti tejto jednotky s osobami jed-
notlivých cisárov. V časoch politickej nestability totiž funkčné vojenské plavidlo v prístave, ktoré bolo 
pripravené vyplávať prakticky kedykoľvek, znamenalo pre každého nepopulárneho cisára v prípade re-
volty alebo vojenského prevratu doslova poslednú možnosť záchrany. AHRWEILER, ref. 110, s. 158.
141 AHRWEILER, ref. 110, s. 158.
142 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ref. 110, s. 95; PRYOR, JEFFREYS, ref. 6, s. 266.
143 Pozri text vyššie, resp. poznámku 121. Pozri tiež: PRYOR, JEFFREYS, ref. 6, s. 88.
144 Popis organizácie byzantského loďstva od 7. do 10. storočia, kedy ho tvorili len themata a cisárska 
flotila v Konštantínopole pozri: HOCKER, ref. 112, s. 93-94; PRYOR, JEFFREYS, ref. 6, s. 266-268.
145 AHRWEILER, ref. 110, s. 162.
146 THEOTOKIS, ref. 2, s. 100; ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ref. 110, s. 74. Tento proces sa v byzantskej armáde 
nazýval exelasis emporeutikōn ploiōn. AHRWEILER, ref. 110, s. 155.
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Bitka pri Mantzikerte a jej vojenské dôsledky
Pre ďalší vývoj Byzantskej ríše v 11. storočí, ako aj pre osudy jej armády a loďstva, mala 

nesporne kľúčový význam bitka pri Mantzikerte, ktorá sa odohrala 26. augusta 1071 v blíz-
kosti dnešnej osady Malazgirt pri jazere Van v Turecku medzi výkvetom byzantskej armády 
pod vedením cisára Romana IV. Diogéna (1068 –1071) a vojskom seldžuckého sultána Alp 
Arslana (1063 – 1072).147 Byzantská armáda z tohto stretnutia vyšla ako porazená, a cisára 
Romana IV. zajali Seldžuci. Hoci Alp Arslan svojho porazeného protivníka po siedmich 
dňoch prepustil, v Konštantínopole sa medzitým uskutočnil prevrat, ktorý vyniesol na trón 
Michala VII. Douku (1071 – 1078).148 Rozpútala sa chaotická občianska vojna, ktorá sa síce 
skončila porážkou, oslepením a následnou smrťou Romana Diogéna (4. augusta 1072)149, ale 
zároveň ešte viac ako porážka pri Mantzikerte podlomila vojenskú situáciu Byzantskej ríše. 
Vojenskú slabosť Byzantíncov zaoberajúcich sa výlučne svojimi vnútropolitickými záleži-
tosťami potom využili rôzne kočovnícke skupiny seldžuckých Turkov, aby sa usadili vo 
vnútrozemí Malej Ázie. V tom istom roku, v ktorom došlo k bitke pri Mantzikerte, sa na 
Západe odohrala ďalšia nemenej dôležitá udalosť. V južnej Itálii, presnejšie v Apúlii, padol 
16. apríla 1071 do rúk Normanov pod vedením ambiciózneho vojvodu Róberta Guiscarda 
(1059 – 1085) posledný byzantský oporný bod v tejto oblasti – prístav Bari.150 Tým sa zavŕšil 
proces ovládnutia celého juhu Apeninského polostrova Normanmi.151 Hoci táto porážka ne-
mala na vývoj byzantskej armády až taký dopad ako bitka pri Mantzikerte, predsa len zme-
nila rovnováhu síl na západných prístupoch k Byzancii a uviedla na scénu nového protivníka 
upadajúceho byzantského loďstva – rodiace sa normanské loďstvo.152

Dopad na armádu
Bitka pri Manzikerte a následná občianska vojna silne ovplyvnila ďalší vývoj byzantskej 

armády a v podstate výrazne determinovala jej podobu na začiatku vlády Alexia I. Komnéna. 
V období pred bitkou pri Mantzikerte už bola reforma byzantskej armády, zmieňovaná vyššie, 
(z jednotiek typu themata na tagmata) v podstate ukončená. Známy, a v odbornej literatúre 
často komentovaný pokus Romana IV. Diogéna povolať v roku 1068 do zbrane po rokoch 
zanedbávania aj vojakov bývalých themata153 v plnej nahote ukázal, že táto transformácia už 

147 Pre opis bitky pri Mantzikerte pozri: ATTALEIATÉS, ref. 18, s. 160-164; NIKÉFOROS BRYEN-
NIOS, Hylé historias, Nicephori Bryenii Historiarum libri quattuor, CFHB. Recensuit, gallice vertit, 
notis indicbusque instruxit Paulus Gautier. Brusel 1975, s. 113-119; HALDON, John. The Byzantine 
Wars: battles and campaigns of the Byzantine era. Stroud : Tempus, 2000, s. 112-127. ISBN 0752417959; 
NICOLLE, HOOK, ref. 61, s. 59-86, tam pozri aj ďalšiu bohatú bibliografiu spojenú s touto bitkou.
148 ATTALEIATÉS, ref. 18, s. 168-169; BRYENNIOS, ref. 147, s. 121.
149 ATTALEIATÉS, ref. 18, s. 179; ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 15, s. 484.
150 GAUFREDO MALATERRA. De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis et Roberti 
Guiscardi ducis fratris eius. RIS V, ed. L. A. Muratori. Milano 1724, s. 573; ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, 
ref. 9, s. 195; McQUEEN, William B. Relations between the Normans and Byzantium 1071 – 1112. 
Byzantion 1986, vol. 56, s. 428; THEOTOKIS, ref. 2, s. 117-118.
151 CHALANDON, Ferdinand. Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile. Tome I. 
New York, 1960, s. 190; CHARANIS, Peter. Byzantium, the West and the Origin of the First Crusade. 
Byzantion, 1949, vol. 19, s. 17.
152 V súvislosti s obliehaním Bari došlo aj k prvým potýčkam medzi byzantským a normanským lo-
ďstvom. MALATERRA, ref. 150, s. 573. K prvým námorným operáciám Normanov po roku 1061 
pozri: THEOTOKIS, ref. 2, s. 126-127.
153 Napríklad: ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 15, s. 678; TREATGOLD, ref. 28, s. 85.
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prebehla, a bola nezvratná. Opätovne je namieste konštatovať, že armáda zložená z profesio-
nálov (bez ohľadu na to, či domáceho alebo cudzieho pôvodu) slúžiacich za žold nemusela 
v tej dobe nutne znamenať, že bola menej spoľahlivá alebo horšia ako pôvodné themata. To, 
čo spôsobilo kolaps veľkej časti byzantskej armády v období rokov 1071 až 1081, boli predo-
všetkým priame vojenské dôsledky prehranej bitky pri Mantzikerte, ako aj následnej občian-
skej vojny154 (materiálne a ľudské straty v radoch armády), úpadok morálky časti jednotiek 
byzantskej armády po tragickej smrti Romana IV. Diogéna155, ako aj chaosu, ktorý vyvolali 
nájazdy Seldžukov v Malej Ázii tesne po nej, a nakoniec povstanie normanského žoldniera 
Roussela z Bailleul (1073 – 1075/76).156 Tento chaos bol nielen vojenského, ale aj organizač-
ného a ekonomického rázu, a predovšetkým ekonomický dopad straty veľkých častí území 
v Malej Ázii a ukončenie efektívnej kontroly cisára Michala VII. Duku v hlavnom meste nad 
dianím v týchto oblastiach potom následne spätne ovplyvnili aj možnosť udržania a fungova-
nia jednotlivých jednotiek tagmata nachádzajúcich sa v maloázijských provinciách.

Vďaka výnimočnému významu bitky pre Mantzikerte, ktorý jej prisúdili už jej súčas-
níci, ako aj vďaka množstvu dobových písomných prameňov, ktoré sa o tejto bitke zmie-
ňujú, je možné vytvoriť si určitú predstavu o obraze zloženia byzantskej armády, resp. jej 
ofenzívnej časti v roku 1071. Súčasný stav bádania zatiaľ neumožňuje identifikovať všetky 
jednotky, a hlavne to, čo by historikov zaujímalo snáď najviac – t. j. ich početnú silu. Ta-
kisto cisár Romanos IV. na výpravu proti Seldžukom prirodzene nemobilizoval celú by-
zantskú armádu, ale len jej časť157pozostávajúcu predovšetkým z jednotiek povolaných 
z východnej a niektorých aj zo západnej polovice Byzantskej ríše. Medzi domácimi jednot-
kami (rōmaika tagmata) figurujú elitné tagmata z hlavného mesta Scholai a Stratēlatai158, 
ďalej tagmata z provincií Kapadókia159, Charsianōn160, Anatolikōn161, Kolōneia, Chaldia,162 

154 Pozri stručný popis občianskej vojny: ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 15, s. 477-485.
155 ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 15, s. 484.
156 Pre stručný opis pozri: ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 15, s. 522-524; ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 19; CHEYNET, 
ref. 24, s. 78-79. Pozri tiež text nižšie.
157 Okrem jednotiek zúčastňujúcich sa tohto ťaženia totiž iné jednotky v tej istej dobe chránili ostatné 
úseky východnej hranice Byzancie, slúžili ako posádky mnohých kľúčových postavení a pevností. To 
isté platí aj pre Balkán, kde Romanos IV. musel zanechať adekvátne sily v prípade útoku Normanov, 
ktorí len v apríli 1071 dobyli Bari v južnej Itálii, a mohli eventuálne využiť byzantskú angažovanosť 
v bojoch proti Seldžukom. Ďalšou hrozbou pre byzantskú moc na Balkáne bolo v tom istom čase aj 
Uhorsko. HALDON, ref. 147, s. 115; NICOLLE, HOOK, ref. 61, s. 39; CHEYNET, Jean-Claude. 
Mantzikert: un désastre militaire? Byzantion, 1980, vol. 50, s. 421.
158 HALDON, ref. 147, s. 117; NICOLLE, HOOK, ref. 61, s. 40. K tejto jednotke jestvuje veľmi 
málo priamych informácií a objavuje sa v písomných prameňoch len v tomto období. Predpokladá sa, 
že sa jednalo o podobnú elitnú jednotku ako napríklad Scholai. Pozri: KÜHN, ref. 23, s. 247-249; 
AHRWEILER, ref. 19, s. 26.
159 ATTALEIATÉS, ref. 18, s. 162; HALDON, ref. 147, s. 116; NICOLLE, HOOK, ref. 61, s. 40; 
CHEYNET, ref. 157, s. 425. N. Tsangas odhaduje jeho početnú silu na 6-tisíc vojakov. ΤΣΑΓΓΑΣ, 
Νίκος. Μαντζικέρτ, η αρχή του τέλους του μεσαιωνικού ελληνισμού. Athina : Εκδόσεις Γκοβόστη (rok 
vydania neuvedený), s. 194. ISBN 960-270-766-6. Provincia Kapadókia patrila až do začiatku  
9. storočia pod thema Anatolikōn. ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 15, s. 455.
160 KÜHN, ref. 23, s. 256. Provincia Charsianōn pôvodne patrila pod thema Armeniakōn. K jej dejin-
ným osudom v priebehu 11. storočia pozri: ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 15, s. 435-448.
161 Pod týmto súhrnným označením sa najneskôr od 40. rokov 11. storočia skrývajú dve nezávislé 
jednotky označované ako tagma Lykaonōn a tagma Pisidōn. KÜHN, ref. 23, s. 252-253.
162 Kolōneiatai a Chaldaioi tvorili tagma doplňované regrútmi z provincie Chaldia. KÜHN, ref. 23, s. 257.
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Armeniakōn163, Kilíkia, a Bithýnia, a posily prišli aj zo severnej Sýrie, resp. z okolia Antio- 
chie.164 Z európskej polovice ríše sa spomína päť západných tagmata (esperia pente tag-
mata),165 plus tagma z provincie Boulgaria.166 Ďalšie jednotky tvorili rozličné kategórie 
cudzích žoldnierov; vo vojsku bola prítomná Varjažská garda, tagma Rusov167, tagma 
Frankov (Normanov)168, tagma Nemcov (Nemitzoi),169 Hetaireiai170, arménska pechota171, 
Oguzskí Turci (Uzi)172 a Pečenehovia (označovaní ako Skýti).173 Početná sila tejto armády 
sa veľmi ťažko odhaduje, avšak súčasní bádatelia sa zhodujú, že nepresahovala 40-tisíc 
mužov.174 Straty utŕžené Byzantíncami v bitke sú odhadované na približne 10 %175, ale 
treba mať na zreteli, že nepostihli všetky jednotky rovnako. Západné tagmata prežili bitku 
prakticky bez strát, podobne aj Hetaireiai, ktorí ako súčasť zadného voja do boja prakticky 
ani nezasiahli176, s malými alebo žiadnymi stratami sa stiahlo tagma z Kapadókie. Takisto 
jednotky, ktoré Romanos IV. poslal pod velením magistra Jozefa Tarchaneióta (alebo aj 
Trachaneióta) smerom na Chliat (dnes mesto Ahlat v Turecku), neutrpeli žiadne straty, lebo 
sa bitky pri Mantzikerte ani nezúčastnili.177 Najväčšie straty nakoniec utŕžili pešie jednot-

163 KÜHN, ref. 23, s. 255-256.
164 BRYENNIOS, ref. 147, s. 107; HALDON, ref. 147, s. 116-117; CHEYNET, ref. 157, s. 422.
165 O presnej náplni tohto termínu sa vedú diskusie, ale konečný verdikt zatiaľ nepadol. Podľa W. 
Treadgolda sa pod týmto súhrnným označením skrývajú elitné tagmata Scholai, Exkoubitoi, Bigla, 
Hikanatoi, a Athanatoi. TREATGOLD, ref. 28, s. 85. S týmto záverom však nie je možné súhlasiť, 
pretože ako sme uvideli vyššie Scholai, Exkoubitoi, Hikanatoi a Bigla boli súhrnne označované ako 
basilika tagmata. H.-J. Kühn pod týmto označením rozumie Varjagov, Frankov (Normanov), a jed-
notku s názvom Maniakatoi (Latinoi) zloženú tiež v podstate z Normanov, resp. západných rytierov, 
ktorí slúžili pod Georgiom Maniakom v južnej Itálii a na Sicílii v priebehu 40. rokov 11. storočia, a aj 
po jeho smrti si udržali svoj organizačný rámec a stali sa plnohodnotnou súčasťou byzantskej armády. 
Pozri: KÜHN, ref. 23, s. 258. J. Haldon otázku ich zloženia ponecháva otvorenú, avšak odhaduje ich 
početnú silu na 5 tisíc mužov (1 000 mužov na jedno tagma). HALDON, ref. 147, s. 116. Je možné sa 
domnievať, že esperia pente tagmata boli tagmata z Makedónie, Trákie, Thessalonikē, Dyrrachia 
a Normani z jednotky Maniakatoi (Latinoi). J.-C. Cheynet odhaduje súhrnnú početnú silu západných 
tagmata na 15 tisíc mužov. CHEYNET, ref. 157, s. 426.
166 NICOLLE, HOOK, ref. 61, s. 40.
167 CHEYNET, ref. 157, s. 423.
168 ATTALEIATÉS, ref. 18, s. 148; SKYLITZÉS, ref. 5, s. 144.
169 ATTALEIATÉS, ref. 18, s. 147; SKYLITZÉS, ref. 5, s. 144; NICOLLE, HOOK, ref. 61, s. 40.
170 BRYENNIOS, ref. 147, s. 115; NICOLLE, HOOK, ref. 61, s. 40.
171 ATTALEIATÉS, ref. 18, s. 151.
172 SKYLITZÉS, ref. 5, s. 144, 147; CHEYNET, ref. 157, s. 424.
173 ATTALEIATÉS, ref. 18, s. 156-157; SKYLITZÉS, ref. 5, s. 147; HALDON, ref. 147, s. 116-117; 
CHEYNET, ref. 157, s. 422-423.
174 ANGOLD, Michael. The Byzantine Empire, 1025 – 1204: a political history. Londýn – New York 
: Longman, 1997, s. 44. ISBN 0-582-29468-1. K tomuto počtu treba ešte prirátať približne 20-tisíc 
služobníkov, ktorí sa starali o trén, potraviny, batožiny, stany a iný náklad, kone a mulice nesúce ná-
klad. NICOLLE, HOOK, ref. 61, s. 40; CHEYNET, ref. 157, s. 426.
175 HALDON, ref. 147, s. 126; CHEYNET, ref. 157, s. 431.
176 CHEYNET, ref. 157, s. 428.
177 Jednalo sa o veľkú časť, v ktorej boli okrem iného aj Varjagovia a časť arménskych jednotiek, 
pravdepodobne polovicu celého byzantského vojska. Okrem toho smerom na Chliat operovali aj nor-
manskí žoldnieri pod velením Roussela z Bailleul a Pečenehovia. CHEYNET, ref. 157, s. 422-423. 
Tieto jednotky ustúpili tlaku Seldžukov najprv na juh a potom na západ do mesta Melitēnē (dnes 
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ky178 a jednotky bojujúce priamo v strede zostavy, resp. určené na jeho ochranu, t. j. cisá-
rova osobná stráž Stratēlatai a Scholai.179 Z vojenského hľadiska však porážka pri Mantzi-
kerte neznamenala žiadne osudové oslabenie byzantskej armády. 180

Tento záver je zrejmý aj z nasledovných udalostí, t. j. z občianskej vojny, počas ktorej 
sa zvrhnutý Romanos IV. Diogenés pokúšal získať späť cisársky trón. V tomto konflikte 
boli zastúpené výlučne tagmata z východnej časti ríše, pričom sa jednalo viac-menej o tie 
isté jednotky, ktoré sa zúčastnili bitky pri Mantzikerte.181 Romanovi Diogénovi nakoniec 
ostalo verné len tagma z Kapadókie, vojaci z Kilíkie, a arménska pechota, a všetky ostatné 
východné tagmata182 spolu s elitnými tagmata z hlavného mesta a normanskými žoldniermi 
na čele s Robertom Crispinom sa postavili na stranu Michala VII. Douku a jeho prívržen-
cov.183 Tejto armáde velil najprv cisárov bratranec prōtoproedros Konštantín Doukas184 a od 
jari 1072 potom Konštantínov mladší brat domestik Východu Andronikos Doukas.185 Spo-
mínané boje mali za dôsledok pomerne vysoké straty na životoch186, pričom tagma z Kapa-
dókie zrejme prestalo jestvovať ako bojaschopná jednotka187 a to isté je možné predpokla-
dať aj o časti arménskych peších jednotiek.188 Postupné ďalšie „púšťanie žilou“ prišlo v dô-
sledku pokračujúceho tlaku Seldžukov, ktorý v priebehu roka po bitke pri Mantzikerte stále 
narastal189 a spôsoboval postupný rozpad byzantskej správy na území ovplyvnenom ich 
nájazdmi.190 Jednotky na týchto územiach podliehali rovnakému procesu, poprípade sa pre-

Malatya) a zrejme utrpeli len minimálne straty. NICOLLE, HOOK, ref. 61, s. 41, 56.
178 Konkrétne arménska pechota, pretože pešiaci nemohli ustúpiť z bojiska tak rýchlo ako jazdecké 
oddiely. CHEYNET, ref. 157, s. 431.
179 CHEYNET, ref. 157, s. 428.
180 ANGOLD, ref. 174, s. 46; CHEYNET, ref. 157, s. 429-432.
181 CHEYNET, ref. 157, s. 429. Tagmata západnej polovice ríše sa kvôli údajnej prísahe domestika 
Západu Nikéfora Bryennia, že nebude bojovať proti svojmu blízkemu priateľovi občianskej vojny 
nezúčastnili. K tomu pozri: ATTALEIATÉS, ref. 18, s. 173; CHEYNET, ref. 24, s. 348.
182 Pravdepodobne išlo o tagmata z provincií, ktoré si nedokázal získať na svoju stranu Roman Dio-
genés na jeseň 1071, keď mal podľa Michala Attaleiata ešte stále šancu postúpiť až do Bithýnie, t. j. 
do západnej Malej Ázie. Cestou mohol získať podporu vojakov z Izaurie, Pisídie, Lykaónie, Paflagó-
nie a Honoriady. Neskôr sa poslušne zaradili do vojska vernému Michalovi VII. Doukovi. ATTA-
LEIATÉS, ref. 18, s. 173; CHEYNET, ref. 24, s. 348. Attaleiatés však používa staré geografické 
názvy, takže bohužiaľ nie je jasné, o ktoré tagmata sa presne jedná. Je možné predpokladať, že to boli 
tie isté domáce tagmata (z provincií Armeniakōn a Anatolikōn), ktoré sa zúčastnili bitky pri Mantzi-
kerte, pozri text vyššie.
183 Väčšina normanských žoldnierov sa najprv pridala na Diogenovu stranu, avšak neskôr zmenili 
strany. CHEYNET, ref. 24, s. 348-349; ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 15, s. 482.
184 ATTALEIATÉS, ref. 18, s. 169; BRYENNIOS, ref. 147, s. 125-127; ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 15, s. 482.
185 ATTALEIATÉS, ref. 18, s. 173; BRYENNIOS, ref. 147, s. 133.
186 CHEYNET, ref. 157, s. 433.
187 Pozri: BRYENNIOS, ref. 147, s. 135, pozri tiež poznámku č. 191 nižšie.
188 CHEYNET, ref. 157, s. 433.
189 ATTALEIATÉS, ref. 18, s. 183. Seldžuci mali takpovediac voľnú ruku, pretože režim Micha-
la VII. Douku v Konštantínopole sa z neznámych dôvodov nesnažil o uplatnenie zmluvy, ktorú po 
prehratej bitke pri Mantzikerte uzavrel so seldžuckým sultánom Romanos Diogenés. SKYLITZÉS, 
ref. 5, s. 156; ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 19, s. 105. Situáciu prirodzene skomplikovala smrť sultána Alp 
Arslana roku 1072.
190 Po bitke pri Mantzikerte sa zároveň zmenil aj charakter tureckých nájazdov, pretože nikým nekon-
trolovaní nomádi sa už začali priamo usadzovať na byzantskom území a nevracali sa už naspäť. Inými 
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stali cítiť zaviazané slúžiť centrálnej vláde v Konštantínopole v dôsledku správ o krutom 
osude Romana Diogéna a ich velitelia začali jednať nezávisle od nej.191

Vláda v Konštantínopole, reprezentovaná od tejto chvíle logothétom (logothetes tou 
dromu)192 eunuchom Nikeforitzom193, sa snažila tento neblahý proces zastaviť, a preto 
roku 1073 zorganizovala novú vojenskú výpravu proti Turkom. Byzantskému vojsku, 
ktoré sa zrejme skladalo z rovnakých jednotiek ako rok predtým194, velil Michalom VII. 
čerstvo vymenovaný domestik Východu Izák Komnénos195, starší brat budúceho cisára 
Alexia I. Komnéna.196 Tagma normanských žoldnierov v sile 400 mužov197 viedol veterán 
bitky pri Mantzikerte vestēs Roussel (alebo Oursel) z Bailleul198, ktorý bol vzhľadom na 
svoje skúsenosti určený za zástupcu ešte pomerne málo skúseného Izáka Komnéna. Me-
dzi oboma mužmi však cestou k východnej hranici došlo k nezhode a Roussel s Norman-
mi sa odpojili od hlavného vojska. Izák Komnénos bol potom pri meste Kaisareia (dnes 
Kayseri v Turecku) v Kapadókii porazený Seldžukmi, pričom Byzantínci utrpeli ďalšie 

slovami z dočasnej prítomnosti Seldžukov sa stala permanentná. ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 15, s. 484.
191 To bol veľmi pravdepodobne prípad vojakov z Kapadókie, ktorí podporovali Romana Diogéna, 
a po jeho zbytočnej smrti úplne stratili motiváciu slúžiť jeho katom. ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 15, s. 484-
485. Najviditeľnejším prípadom odporu voči centrálnej vláde a samostatného jednania je povstanie 
Roussela z Bailleul (pozri text nižšie). Zosadenému Romanovi Diogénovi zachovali vernosť a s jed-
notkami pod svojím velením odmietli slúžiť aj ďalší vysokí vojenskí velitelia na byzantskej východ-
nej hranici v oblasti Kilíkie a horného toku Eufratu a v severnej Sýrii, konkrétne Filaretos Brachamios 
a Basileios Apokapés. CHEYNET, ref. 24, s. 398. V pozadí odporu týchto veliteľov však môže byť aj 
ich arménsky pôvod, ako aj skutočnosť, že v spomínaných pohraničných oblastiach bol veľmi silný 
arménsky živel. K arménskemu osídleniu a k jeho následkom pozri napríklad: SEIBT, Werner. Stär-
ken und Schwächen der Byzantinischen Integrationspolitik gegenüber den neuen Armenischen Sta-
atsbürgern im 11. Jahrhundert. In Η αυτοκρατορία σε κρίση (;) Το Βυζάντιο τον 11ο αιώνα (1025 – 
1081). Athina : ΕΙΕ-ΙΒΕ, s. 331-347. ISBN 960-371-020-2.
192 Logothētēs tou dromou bol vedúcim úradníkom ministerstva (logothēsion) spravujúceho cisársku 
poštu (dromos). Do jeho kompetencií však spadalo aj zabezpečovanie komunikácií a všetky diploma-
tické, či utajené aktivity, takže v dnešnom ponímaní by tento úradník skôr zodpovedal ministrovi 
vnútra a zahraničných vecí.
193 Nikeforitzes pochádzal z provincie Boukellarion v Malej Ázii. Do štátneho aparátu v Konštantí-
nopole sa dostal v priebehu vlády cisára Konštantína X. Douku (1059 – 1067), a postupne stúpal 
v štátnej hierarchii. Avšak vzhľadom na škrupulózne praktiky a intrigy stratil priazeň cisára Roma-
na IV. Diogéna a bol poslaný do vyhnanstva. Michal VII. ho prostredníctvom svojho strýka kaisara 
Jána Douku opäť povolal späť a začiatkom roku 1073 mu zveril vyššie spomínanú funkciu, vďaka 
ktorej sa stal najvýznamnejším úradníkom v ríši. K jeho kariére a pôvodu pozri: ATTALEIATÉS, ref. 
18, s. 180-181; BRYENNIOS, ref. 147, s. 143-145; SKYLITZÉS, ref. 5, s. 155; ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 
19, s. 116-118.
194 Pozri text vyššie.
195 BRYENNIOS, ref. 147, s. 147; ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 19, s. 105. K osobe Izáka Komnéna pozri: 
ΒΑΡΖΟΣ, ref. 89, s. 67-79; SKOULATOS, Basile. Les personnages byzantins de l’Alexiade, analyse 
prosopographique de synthèse. Louvain : Nauwelaerts, 1980, s. 124-130.
196 Alexios Komnénos sa tiež zúčastnil tejto výpravy. BRYENNIOS, ref. 147, s. 147; ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, 
ref. 15, s. 485.
197 CHEYNET, ref. 29, s. 323.
198 ATTALEIATÉS, ref. 18, s. 183; SKYLITZÉS, ref. 5, s. 157. K životnej dráhe tohto úspešného 
žoldnierskeho veliteľa do bitky pri Mantzikerte pozri: ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 19, s. 74-92; 
ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 15, s. 522.
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straty.199 Medzitým Roussel z Bailleul dospel s Normanmi na územie provincie Arme-
niakōn a začal tam v priebehu zimy 1073/1074 s pomocou tamojších normanských žold-
nierov v byzantských službách200 vytvárať s centrom mesta Amaseia (dnes Amasya v Tu-
recku) vlastnú, od cisára Michala VII. v Konštantínopole nezávislú enklávu.201

Povstanie Roussela z Bailleul na strategickom území provincie Armeniakōn veľmi 
skomplikovalo schopnosť byzantských elít v hlavnom meste zorganizovať a viesť účinnú 
obranu proti Seldžukom, pretože im znemožnilo posielať posily na ochranu území ležiacich 
ďalej na východ (resp. smerom do Kilíkie a k Antiochii v severnej Sýrii) a miestne posádky 
tak boli odkázané len samé na seba.202 Navyše takmer všetky normanské tagmata sa pridali 
na jeho stranu, takže cisárske vojsko stratilo jednotky, ktoré do tej doby tvorili jeho údernú 
päsť.203 Nezávislá normanská dŕžava v Malej Ázii mohla navyše eventuálne časom dostať 
posily od Normanov Róberta Guiscarda, ktorí len pred tromi rokmi ukončili byzantskú 
kontrolu nad touto oblasťou dobytím prístavu Bari, čo mohlo mať nedozierne následky. 
Velením nad výpravou proti Rousselovi z Bailleul bol preto na jar 1074 poverený cisárov 
strýko kaisar Ján Doukas, pričom ho sprevádzal aj jeho syn Andronikos, ktorý sa po odvo-
laní neúspešného Izáka Komnéna stal opäť domestikom Východu. V zostave byzantského 
vojska sa nachádzala Varjažská garda, tagma normanských rytierov, ako aj byzantské tag-
mata, pravdepodobne z provincií Anatolikōn a Thrakēsion.204 Z uvedeného popisu je zrej-
mé, že vojsko kaisara Jána Douku obsahovalo menej jednotiek, než v prípade armád vysie-
laných do Anatólie v predošlých rokoch. Výsledná bitka, ktorá sa nakoniec uskutočnila na 
brehoch rieky Sangarios (pri moste na mieste nazývanom Zompos) na hranici provincií 
Anatolikōn a Kapadókie205, sa skončila porážkou početnejšieho cisárskeho vojska. Kaisar 

199 ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 15, s. 486. V absolútnych číslach nie je však možné straty utrpené Byzantín-
cami vyčísliť, pretože v kronike Michala Attaleiata sa uvádza len to, že mnohí Byzantínci zahynuli, 
alebo ich zajali Turci, a že väčšia časť vojska sa zachránila útekom z miesta prehratej bitky. ATTA-
LEIATÉS, ref. 18, s. 184. Izák Komnénos bol medzi Byzantíncami, čo upadli do zajatia, ale neskôr sa 
mu podarilo vykúpiť sa a vrátiť sa do Konštantínopola. V rokoch 1074 až 1078 bol poverený funkciou 
miestodržiteľa (doux) v Antiochii. BRYENNIOS, ref. 147, s. 157; SKOULATOS, ref. 195, s. 125. 
Zároveň je pre postupné zhoršovanie situácie v Malej Ázii príznačné, že vojsko, ktoré viedol Izák 
Komnénos, bolo poslednou byzantskou armádou, ktorá kedy operovala na území Kapadókie. 
ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 19, s. 115.
200 K usadzovaniu normanských žoldnierov na strategicky významnom území provincie Armeniakōn 
po roku 1050 pozri: ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 19, s. 70-73; ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 15, s. 521-522.
201 Nakoniec sa pod jeho velením zhromaždilo 2 700 až 3 000 mužov, väčšinou Normanov v byzant-
ských službách, ktorí dezertovali a pridali sa k nemu. ATTALEIATÉS, ref. 18, s. 188-189; SKYLIT-
ZÉS, ref. 5, s. 158, 161; ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 19, s. 134.
202 ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 15, s. 486, 524.
203 Normanská ťažká jazda v niekoľkých prípadoch rozhodla boj, napríklad k porážke Romana Dio-
gena roku 1072 pri Adane (dnes mesto Seyhan v Turecku) rozhodujúco zasiahli práve Normani vede-
ní Robertom Crispinom. ΤΣΑΓΓΑΣ, ref. 159, s. 205. O rastúcom počte Normanov pod velením Rous-
sela z Bailleul pozri poznámku 201 vyššie.
204 V texte kroniky Nikefora Bryennia sú v súlade s archaizujúcimi tendenciami uvádzaní Frýgovia, 
Lykaóni (Anatolikōn) a Asianoi (Thrakēsion). BRYENNIOS, ref. 147, s. 169; ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 19, 
s. 125-126. Frýgovia sú vlastne len o málo neskorší žoldnieri z oblasti mesta Chóma (Chōmatēnoi), 
s pomocou ktorých sa zmocnil trónu roku 1078 Nikeforos Botaneiatés. CHEYNET, ref. 29, s. 324.
205 ATTALEIATÉS, ref. 18, s. 184. Tu treba poznamenať, že bitka na rieke Sangarios bola poslednou 
významnou bitkou vo vnútrozemí Anatólie až do príchodu prvej križiackej výpravy a s ňou spojených 
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Ján Doukas bol zajatý a Andronikos Doukas utrpel ťažké zranenia206, pričom jediný oddiel 
cisárskej armády, ktorý nakoniec z bojiska ustúpil bez strát a ako organizovaná vojenská 
sila bolo tagma Anatolikōn.207

Po nezdare tohto ťaženia vláda cisára Michala VII. Douku v Konštantínopole nemala už 
de facto k dispozícii žiadne bojaschopné východné tagmata.208 Roky 1071 až 1074 neustá-
lych porážok v bojoch a neschopnosť obnoviť kontrolu nad domovskými oblasťami v Malej 
Ázii, odkiaľ by novými regrútmi bolo možné obnoviť ich bojovú silu, spôsobili ich postup-
ný zánik.209 Nikeforitzes sa snažil túto krízu zažehnať vytvorením nových vojenských jed-
notiek, a tak roku 1075 obnovil vyššie spomínané elitné tagma Nesmrteľných (Athanatoi), 
do ktorého radov najímal utečencov z Malej Ázie.210 Ďalším opatrením na doplnenie počet-
ného stavu armády bolo najímanie čo najväčšieho počtu zahraničných žoldnierov rôznoro-
dého pôvodu211, pričom najvýznamnejší pokus v tejto oblasti predstavuje snaha o získanie 
6 tisíc žoldnierov z Alanie (v oblasti dnešného Gruzínska). Nakoniec sa však tento pokus 
vzhľadom na akútny nedostatok finančných prostriedkov, ktorý sa práve v tomto období 
začal čoraz výraznejšie prejavovať, skončil neúspešne.212 Napriek negatívnym skúsenos-
tiam s normanským žoldnierskym veliteľom Rousselom z Bailleul Byzantínci ešte zinten-
zívnili pokusy o najímanie väčšieho množstva normanských žoldnierov prostredníctvom 
aliancie priamo s Robertom Guiscardom213, a v neposlednom rade začali z nedostatku iných 
možností najímať do radov byzantskej armády ako žoldnierov aj samotných seldžuckých 
Turkov.214 

bojov proti Seldžukom. K tomu viacej: ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 19, s. 122, 128-129. Zároveň sa jedná o po-
slednú zmienku o provincii Kapadókia v kronike Michala Attaleiata. ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 15, s. 486.
206 BRYENNIOS, ref. 147, s. 171, 173, 209. Týmto zraneniam ešte v priebehu toho istého roka pod-
ľahol.
207 Veliteľom tejto jednotky bol kouropalatēs Nikeforos Botaneiatés, ktorý bol vojenským veliteľom 
provincie Anatolikōn. BRYENNIOS, ref. 147, s. 237;
208 BRYENNIOS, ref. 147, s. 265; ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 19, s. 138-139.
209 ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 19, s. 132.
210 ATTALEIATÉS, ref. 18, s. 243; BRYENNIOS, ref. 147, s. 265. Táto staronová elitná jednotka 
však už nikdy v Anatólii neoperovala.
211 Príznačné svedectvo o pôvode rozličných skupín žoldnierov podávajú privilégiá z archívov byzant-
ských kláštorov, na základe ktorých boli tieto cirkevné inštitúcie zbavené povinnosti poskytovať stravu 
a ubytovanie jednotkám vymenovaným v texte. Koncom 11. storočia boli tieto zoznamy nápadne dlhé.
212 BRYENNIOS, ref. 147, s. 183. V byzantských službách ich ostalo len 150, pričom sa stali členmi 
osobnej stráže Alexia Komnéna (BRYENNIOS, ref. 147, s. 185). Zaujímavý je ich pôvodne plánova-
ný počet, ktorý nápadne pripomína počet Varjagov vyslaných roku 988 na pomoc Basileiovi II kyjev-
ským kniežaťom Vladimírom. Že by sa Nikeforitzes pokúsil vedome zopakovať situáciu, ktorá v po-
slednej chvíli zachránila tohto cisára? Túto zaujímavú úvahu ako prvý vyslovil J.-C. Cheynet, pozri: 
CHEYNET, ref. 29, s. 323.
213 Dohoda mala byť spečatená sobášom Michalovho syna Konštantína s dcérou Roberta Guiscarda. 
K tomu pozri: SKYLITZÉS, ref. 5, s. 167, 170; BIBICOU, Hélène. Une page d’histoire diplomatique 
de Byzance au XIe siècle: Michel VII Doukas, Robert Guiscard et la pension des dignitaires. In Byzan-
tion, 1959-1960, vol. 29-30, s. 48; SHEPARD, Jonathan. Aspects of Byzantine Attitudes and Policy 
towards the West in the Tenth and Eleventh Centuries. Byz. Forsch., 1988, vol. 13, s. 100; McQUEEN, 
ref. 150, s. 429-431; CHALANDON, ref. 151, s. 260-264.
214 ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 19, s. 132. Pomoc seldžuckých spojencov proti svojim rivalom v Konštantí-
nopole očakával už Romanos Diogenés na prelome rokov 1071/1072. ATTALEIATÉS, ref. 18, s. 172; 
ΤΣΑΓΓΑΣ, ref. 159, s. 205. Veľkými „užívateľmi“ tureckých žoldnierov sa však stali Michal VII. 
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Úplný rozklad východných tagmata v priebehu niekoľkých rokov bezprostredne po bit-
ke pri Mantzikerte výrečne dokazujú tri udalosti, z ktorých jedna predstavuje snahu centrál-
nej vlády v Konštantínopole o definitívne potlačenie povstania Roussela z Bailleul v prie-
behu rokov 1075 až 1076, a dva ďalšie pokusy o získanie cisárskeho trónu s východiskom 
na zostávajúcich územiach pod byzantskou kontrolou v Anatólii – povstanie Nikefora Bo-
taneiata roku 1077 proti Michalovi VII. Doukovi215 a povstanie Nikefora Melisséna roku 
1080 proti Nikeforovi III. Botaneiatovi (1078 – 1081).216 Likvidáciou rebélie Roussela 
z Bailleul bol poverený vtedy ešte „len“ proedros Alexios Komnénos, a je príznačné, že 
k tejto náročnej úlohe v porovnaní s predchádzajúcimi pokusmi nedostal takmer žiadnych 
vojakov ani finančné prostriedky.217 Centrálna vláda v Konštantínopole už totiž žiadne ne-
mala v tej chvíli k dispozícii. Pred podobnou dilemou, kde zohnať jednotky, stáli aj obaja 
spomínaní povstalci, keďže kvôli katastrofálnemu nedostatku byzantských oddielov (ktoré 
by inak za normálnych okolností použili na dosiahnutie svojho cieľa) museli začať najímať 
rozličné potulné skupiny Seldžukov do svojich služieb. Nikeforos Botaneiatés, ako bývalý 
doux Anatolikōn,218 horko-ťažko zozbieral zvyšky vojakov slúžiacich na území tejto provin-
cie, výsledkom čoho bola jednotka 300 mužov219, nazývaná podľa miesta vzniku mesta 
Chóma vo Frýgii ako Chōmatēnoi.220 Nikeforos Melissénos o tri roky neskôr už vo svojom 
početnom vojenskom sprievode takmer nemal žiadne byzantské jednotky a okrem hŕstky 
vojakov získaných stiahnutím z byzantských miest a pevností v západnej Malej Ázii (Frý-
gia, Bithýnia) jeho vojsko tvorili takmer výlučne seldžuckí žoldnieri.221

Jedinou v podstate nedotknutou a plne bojaschopnou súčasťou byzantskej armády v prie-
behu nevýraznej vlády Michala VII. Douku zostali okrem basilika tagmata222 v okolí Kon-
štantínopola jednotky zo západnej časti ríše (esperia tagmata), ktoré však do diania v Malej 
Ázii vôbec nezasahovali.223 A boli to práve tieto jednotky, ktoré podporovali Nikefora Bryen-
nia staršieho (doux Dyrrachiu)224 pri jeho pokuse o získanie cisárskeho trónu v rokoch 
1077/1078.225 O ich zložení a početnom stave sme našťastie pomerne dobre informovaní, pre-

Doukas a Nikeforitzés. ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 19, s. 144. Napríklad roku 1075 najali 5- alebo 6-tisíc 
Turkov pod vedením tureckého náčelníka Artucha, aby porazili Roussela z Bailleul a jeho Normanov. 
ATTALEIATÉS, ref. 18, s. 189; ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 19, s. 149-150.
215 ATTALEIATÉS, ref. 18, s. 241, 263 ff., CHEYNET, ref. 24, s. 84.
216 BRYENNIOS, ref. 147, s. 301 ff CHEYNET, ref. 24, s. 88.
217 ATTALEIATÉS, ref. 18, s. 199; BRYENNIOS, ref. 147, s. 187; ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 19, s. 169. 
Po porážke Roussela z Bailleul ostalo thema Armeniakōn ponechané svojmu osudu, a čoskoro sa jeho 
územia s výnimkou pobrežia Pontu zmocnili tureckí kočovníci pod vedením emíra Melika Danišmen-
da zakladateľa o niečo neskôr emirátu Danišmendovcov. ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 15, s. 524-526.
218 CHEYNET, ref. 24, s. 350. Pozri tiež poznámku 207 vyššie.
219 CHEYNET, ref. 29, s. 323; ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 19, s. 132.
220 Pozri: BRYENNIOS, ref. 147, s. 265; KOMNENA, ref. 6, s. 110; CHEYNET, Jean-Claude. La 
résistance aux Turcs en Asie Mineure entre Mantzikert et la première croisade. In Εὐψυχία. Mélanges 
offerts à Hélène Ahrweiler, Ed. M. Balard et al., Paris 1998, s. 133.
221 BRYENNIOS, ref. 147, s. 301; CHEYNET, ref. 220, s. 133-147; FRANKOPAN, Peter: The Fall 
of Nicaea and the Towns of Western Asia Minor to the Turks in the later 11th Century: the curious case 
of Nikeforos Melissenos. In Byzantion, 2006, vol. 76, s. 156, 176.
222 Pozri text vyššie.
223 Pozri text vyššie.
224 K jeho životu a kariére pozri: SKOULATOS, ref. 195, s. 218-224.
225 SKYLITZÉS, ref. 5, s. 172.
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tože sa ich veľká časť226 zúčastnila bitky pri Kalavryách v Trákii roku 1078227, kde bol postup 
Nikefora Bryennia na Konštantínopol úspešne zastavený novoustanoveným domestikom Zá-
padu (už s titulom nōbelissimos) Alexiom Komnénom228, ktorý zase velil všetkým zvyšným 
jednotkám, ktoré ostali verné vláde Nikefora III. Botaneiata v Konštantínopole.229 Je skutočne 
iróniou, že práve tieto dve posledné bojaschopné zoskupenia byzantských jednotiek, sa v bit-
ke pri Kalavryách vyhli len o vlások vzájomnému zničeniu, a stali sa základom armády, s kto-
rou po úspešnom vojenskom prevrate v apríli 1081 Alexios Komnénos, už ako byzantský ci-
sár, mohol začať s odstraňovaním neblahých dôsledkov prehratej bitky pri Mantzikerte.

Dopad na loďstvo
Konštatovali sme vyššie, že oproti pozemným jednotkám, kde mal politický a vojenský 

vývoj po bitke pri Mantzikerte priame negatívne dôsledky na ich početnú silu a bojaschop-
nosť, úpadok byzantského loďstva sa začal oveľa skôr, a porážka pri Mantzikerte ho priamo 
bezprostredne neovplyvnila. Bol to trvalý mierový stav a nedostatok protivníkov v Stredo-
morí, čo viedlo k zanedbávaniu loďstva a jeho postupnému úpadku.230 Tento úpadok nebol 
najprv dlho zjavný, a začal sa prejavovať až potom, čo sa situácia na mori definitívne zme-
nila v neprospech Byzantíncov. Práve po roku 1071 sa vo východnom Stredomorí postupne 
materializovali dve nové hrozby, ktoré spôsobili, že byzantské loďstvo začalo byť opätovne 
potrebné. Prvou udalosťou bolo už spomenuté dobytie prístavu Bari Normanmi v apríli 
1071. Veľkú úlohu pri dobíjaní tohto posledného byzantského oporného bodu v Apúlii malo 
normanské loďstvo, ktoré vznikalo od začiatku 60. rokov 11. storočia. Vznik normanskej 
flotily bol podmienený charakterom území v južnej Itálii, ako aj faktom, že sa Normani od 
mája 1061 s veľkou vervou pustili do dobíjania Sicílie.231 Toto ambiciózne podujatie by bez 
podpory flotily nebolo možné.232 Normanské loďstvo sa tak zo skromných začiatkov vypra-
covalo do pozície nebezpečného protivníka a bolo tak otázkou času, kedy začne podporo-
vať ďalšie akty normanskej expanzie v oblasti. Druhým medzníkom bola samotná bitka pri 
Mantzikerte, resp. postupné usadzovanie Seldžukov na územiach v Anatólii, ktoré v priebe-
hu niekoľkých rokov po bitke pri Mantzikerte priviedlo Turkov až k pobrežiu Egejského 
mora na západe a Stredozemného mora na juhu.233 Seldžuckí kočovníci navyknutí na ko-

226 Odhadom približne 15-tisíc mužov. Celkovo sa početný stav západnej polovice armády odhaduje 
na 25-tisíc vojakov. CHEYNET, ref. 29, s. 330.
227 ATTALEIATÉS, ref. 18, s. 289-291; SKYLITZÉS, ref. 5, s. 180-181; BRYENNIOS, ref. 147, s. 
269-279.
228 ATTALEIATÉS, ref. 18, s. 288-289; SKYLITZÉS, ref. 5, s. 180.
229 K zostave vojsk oboch protivníkov pozri: BRYENNIOS, ref. 147, s. 265 (jednotky pod velením 
Alexia Komnéna), 269 (jednotky pod velením Nikefora Bryennia); CHEYNET, ref. 24, s. 353; HAL-
DON, ref. 147, s. 128-129.
230 Tento jav nie je typický len pre 11. storočie, ale k úpadku vojnovej flotily dochádzalo pravidelne 
v dôsledku všetkých mierových období v byzantských dejinách. AHRWEILER, ref. 110, s. 161-162.
231 THEOTOKIS, ref. 2, s. 114. Začiatky normanského loďstva boli veľmi skromné (malo len 13 
lodí) a jeho jadro okrem lodí rôznych typov a pôvodu tvorilo niekoľko opustených byzantských dro-
món, ktoré Normani našli v apúlskych prístavoch, a ktoré po opravách znovu uviedli do služby. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ref. 110, s. 312-313. Posádky lodí sa skladali z miestnych apúlskych a gréckych 
námorníkov, iba vojaci na ich palubách boli Normani. THEOTOKIS, ref. 2, s. 126.
232 Výhoda vlastného silného loďstva sa naplno prejavila napríklad pri obliehaní a dobytí Palerma 
Normanmi roku 1072. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ref. 110, s. 313; THEOTOKIS, ref. 2, s. 118, 124-125.
233 Medzi tureckými skupinami jestvovala jedna, ktorá roku 1075 na čele s emírom Tzachom obsadi-
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čovný život v eurázijskej stepi najprv neprejavovali nijaký zvláštny záujem o pokračovanie 
svojich výbojov na mori, ale postupne sa táto situácia začala meniť.

Z popisu historických udalostí v byzantských prameňoch týkajúcich sa obdobia po bit-
ke pri Mantzikerte je zjavné, že byzantské loďstvo len veľmi výnimočne hralo aktívnu 
úlohu v prebiehajúcich udalostiach. Vlastne možno konštatovať, že zmienky v byzant-
ských prameňoch sú také zriedkavé a také vágne234, že možno predpokladať existenciu len 
veľmi malého počtu lodí v činnej službe.235 Počas samotnej vlády Michala VII. Douku bolo 
byzantské loďstvo odsúdené na takmer úplnú nečinnosť236 a dokonca vraj podľa svedectva 
Michala Attaleiata nemalo vymenovaného ani hlavného veliteľa (droungarios tōn plo-
imōn).237 Je možné, že práve z tohto dôvodu sa loďstvo počas povstania Nikefora Botaneia-
ta proti Michalovi VII. Doukovi pridalo na stranu vzbúreného generála.238 Nikeforos Bota-
neiatés sa potom tejto zanedbávanej zložke ozbrojených síl odvďačil tým, že okamžite 
vymenoval nového hlavného veliteľa.239 Loďstvo mu potom po celý zvyšok jeho relatívne 
krátkej vlády zachovalo vernosť. Čo sa však skrýva pod pojmom byzantské loďstvo v tom-
to období? Z uvedených svedectiev byzantských prameňov ťažko zistiť o akú súčasť (resp. 
súčasti) byzantského loďstva vlastne išlo, ale vzhľadom na predošlý vývoj sa pravdepo-
dobne nejednalo o lode provinciálnych flotíl ani o lode s posádkami zložených zo zahra-
ničných žoldnierov, ani o lode centrálnej konštantínopolskej flotily. H. Ahrweiler sa 
domnieva, že vo všetkých spomínaných prípadoch bolo nasadených niekoľko dromón, 
ktoré patrili do stavu cisárskej eskadry (basilikon dromōnion)240 slúžiacej, ako už bolo 
spomenuté vyššie, len pre osobné potreby cisára.241 Je teda viac než zjavné, že v priebehu 
desaťročia po bitke pri Mantzikerte byzantské loďstvo až na zopár lodí v Konštantínopole 
prestalo takmer jestvovať.242

la prístav Smyrna. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ref. 110, s. 306. Pozri text nižšie.
234 Myslí sa tým, že byzantskí autori neuvádzajú presnejšie údaje o nasadení loďstva, napríklad chý-
bajú také dôležité informácie, ako napríklad koľko lodí sa konkrétnej akcie zúčastnilo, a kto im velil.
235 Pozri: ATTALEIATÉS, ref. 18, s. 268, 270-273, 308; BRYENNIOS, ref. 147, s. 199, 201, 215, 
249, 251.
236 V tomto smere jestvujú dve výnimky. Prvou je nasadenie vojnových lodí Nikeforom Bryenniom 
z Dyrrachia (dnes Dürres v Albánsku) proti výpadom normanských lodí z južnej Itálie. BRYENNIOS, 
ref. 147, s. 215. To by naznačovalo, že lokálna flotila provincie Dyrrachion predsa len prežívala mini-
málne do roku 1075, kedy bol Nikéforos Bryennios ustanovený za vojenského guvernéra (doux) tejto 
provincie. Avšak v tom istom texte sa spomína, že Bryennios nechal lode vystrojiť práve pre tento 
účel (triēreis kat’ autōn exoplisas), čo by mohlo znamenať, že žiadna flotila už nejestvovala a Bryen-
nios bol nútený na tento účel použiť upravené civilné (obchodné, transportné, rybárske) plavidlá. 
Druhú výnimku predstavuje dopravenie Alexia Komnéna z Herakleie Pontskej (dnes Ereğli v Turec-
ku) na pobreží Čierneho mora so zajatým Rousselom z Bailleul roku 1076 do Konštantínopola na 
palube rýchlej lode vyslanej priamo z hlavného mesta. V tomto prípade sa celkom určite jednalo 
o plavidlo patriace k cisárskej eskadre (basilikon dromōnion). BRYENNIOS, ref. 147, s. 199, 201. 
Cisárska eskadra sa potom zapojila aj do mocenského boja o ovládnutie Konštantínopola v súvislosti 
s prevratom Alexia Komnéna na začiatku apríla 1081. K tomu pozri: KOMNENA, ref. 6, s. -84.
237 ATTALEIATÉS, ref. 18, s. 270-271; AHRWEILER, ref. 110, s. 156.
238 ATTALEIATÉS, ref. 18, s. 268; BRYENNIOS, ref. 147, s. 251.
239 Pozri poznámku 238 vyššie.
240 AHRWEILER, ref. 110, s. 156.
241 Pozri text vyššie.
242 AHRWEILER, ref. 110, s. 179.
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M. MEŠKO: DAS BYZANTINISCHE HEER UND BYZANTINISCHE FLOTTE IM 11. JAHR-
HUNDERT VOR DER THRONBESTEIGUNG DER KOMNENEN-DYNASTIE (1081)

Die Byzantinische Armee und die Marine unterliefen im Laufe des 11. Jahrhunderts komplexe 
und unumkehrbare Veränderungen, die schließlich dazu geführt haben, dass das byzantinische Heer 
zu Zeiten der byzantinischen Kaiser der Komnenos-Dynastie (1081-1185) mit der byzantinischen 
Armee und Flotte der vorangegangen Zeit der Herrschaft der Makedonischen Dynastie (867-1056) 
nicht zu vergleichen war. Den Forschern dieser Zeit ist es bis zum heutigen Tage nicht vollständig 
gelungen, das Ausmaß dieser Veränderungen festzulegen. In Folge des recht trüben Bildes dieser 
Zeit, dass die byzantinischen schriftlichen Quellen aus dem 11. und 12. Jahrhundert übermitteln, 
werden diese Umwälzungen größtenteils als ein Prozess wahrgenommen, das geradezu zum abso-
luten Untergang geführt hatte. In der vorliegenden Studie wird der Versuch unternommen, die 
Hauptentwicklungsphasen der byzantinischen Streitkräfte seit der Hälfte des 11. Jahrhunderts bis 
zum Jahre 1081 darzustellen, wobei das Jahr 1071, dass ganz im Zeichen der Niederlage der Byzan-
tinischen Armee in der Schlacht bei Manzikert stand, als der entscheidende Umbruchmoment dieser 
Entwicklung gilt. Das Jahr 1071 wird ebenfalls als der Markstein für die byzantinische Flotte ange-
sehen, obwohl die Auswirkungen nicht gleichermaßen bedeutend waren, wie für das Heer. Demzuf-
olge ist der erste Teil der vorliegenden Studie auf die Beschreibung der Entwicklung der Byzanti-
nischen Armee und Flotte bis 1071 fokussiert. Die Struktur und das Befehlshaberkorps der Armee 
werden ebenfalls kurz dargestellt. Im zweiten Teil des Beitrags stehen die Veränderungen innerhalb 
der byzantinischen Streitkräfte nach der Schlacht bei Manzikert im Vordergrund. Dabei wird der 
Versuch unternommen, auf die Ursachen des Untergangs der Byzantinischen Armee hinzuweisen. 
Ein weiteres Anliegen der Studie ist die Bestandaufnahme der Byzantinischen Streitkräfte kurz vor 
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der Thronbesteigung durch Alexios Komnenos im Jahre 1081, um eine möglichst vielseitige Vorste-
llung über die Möglichkeiten des neuen Kaisers zu Beginn seiner Herrscherzeit zu bekommen, als 
er den beinahe herkulischen Versuch unternommen hat, das politisch und militärisch schwer er-
schütterte Byzantinische Reich wieder aufzubauen.
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SLOVENSKO-NEMECKÉ PROJEKTY 
STRATEGICKÝCH CESTNÝCH ŤAHOV 
NA SLOVENSKU V ROKOCH 1939 – 19411 

ĽUDOVÍT HALLON

HALLON, Ľ.: Slovak-German Strategic Route Projects in Slovakia between 
1939 and 1941. Vojenská história, 4, 19, 2015, pp 37-66, Bratislava.
In his study, the author capitalized his long-term research in the German archives 
which enabled him to bring an amount of new knowledge in the issue in question. 
Thanks to the extensive heuristic base, he was able to bring a relatively detailed 
probe into the issue of German-Slovak relationships in the road construction area. 
In terms of military historiography, it is important that his attention is concentrated 
on the negotiations on the road construction which had been determined by the 
military-strategic goals of Germany in the context of aggression against Poland 
and USSR between 1939 and 1941. Therefore, the study deepens the knowledge 
not only on the topic of German-Slovak economic but also military relationships.
In the very introduction, the author managed to locate the whole issue into a wider 
context. He is closely following the interests pursued by the German party when 
planning the large interstate with Slovakia. He notes that Germans were 
considering both the short-term and long-term goals. The greatest emphasis was 
laid on the pragmatic military-strategic goals, in particular in the context of the 
aforementioned preparations of the German Wehrmacht for the war with Poland 
and USSR. However, the economic goals were also taken into account, which 
was directly related to the effort to gradually incorporate the SR into the highway 
system of the Central and South East Europe.
Military History. Slovakia. World War 2. Slovak-German Projects of Strategic 
Routes in Slovakia between 1939 and 1941.

Značný posun vo vývoji infraštruktúry Slovenska počas 30. rokov minulého 
storočia náležite zapadol do strategických plánov slovensko-nemeckej hospodárskej spolu-
práce po roku 1938. Rozvoj dopravného systému, ako aj elektrifikácie a telekomunikácií na 
území Slovenského štátu, mal dôležité miesto v budovaní veľkopriestorovej ekonomiky 
Nemeckej ríše aj v plánoch nemeckého vojnového ťaženia. Infraštruktúra v danom zmysle 
plnila dlhodobé výhľadové úlohy formovania hospodárstva v celom priestore juhovýchod-
nej Európy a zároveň slúžila aktuálnym krátkodobým cieľom vojnovej agresie. Tomu zod-
povedal celkový charakter a štruktúra spoločných rozvojových projektov v sledovanej ob-
lasti. Jednotlivé zložky infraštruktúry sa stali objektom prvých slovensko-nemeckých roko-
vaní a dohôd po vzniku samostatného štátu. Požiadavka výstavby dopravného systému sa 
objavila ako jeden z kľúčových bodov už v základnom dokumente vzájomných hospodár-

1 Štúdia bola vypracovaná v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0546/13 „Lesk a tiene hospodár-
skeho rozvoja Slovenska 1939 – 1941“.
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skych vzťahov v Tajnom protokole o hospodárskej a finančnej spolupráci medzi Nemeckou 
ríšou a Slovenskom z 23. marca 1939. Požiadavka bola v súlade s dlhodobými hospodár-
skymi, ako aj s najbližšími vojenskými, úlohami infraštruktúry Slovenska v rámci príprav 
ťaženia proti Poľsku.2 

Aktuálne zámery v doprave nemeckí predstavitelia spresnili na nultom, ešte neoficiál-
nom, zasadnutí slovenského a nemeckého vládneho výboru 22. apríla 1939 v Berlíne. Zá-
stupca Generálneho inšpektora pre nemeckú cestnú sieť a hlavný stavebný radca Ing. Franz 
Xaver Dorsch označil za prvoradé budovanie moderného systému ciest v nadväznosti na 
dopravný systém protektorátu. Rozvoj cestnej siete mal mať bližšie neurčený strategický 
vojenský význam.3 Ďalšie priority v oblasti infraštruktúry boli stanovené na rokovaniach 
predstaviteľov Reichsgruppe Industrie (Ríšskej skupiny pre priemysel) a zástupcov sloven-
ských hospodárskych kruhov v Bratislave 23. až 25. mája 1939. Okrem cestnej siete národo-
hospodári začlenili medzi priority dostavbu a elektrifikáciu železníc, ich hlbšie zapojenie do 
medzinárodnej železničnej dopravy, čo vyžadovalo úpravu taríf, ďalej urýchlenie elektrifiká-
cie, najmä výstavbou ďalších stupňov vážskej kaskády za odbornej pomoci Nemecka, ako aj 
rozvoj pôšt, modernej telegrafie a telefonizácie.4 Medzi priority sa radila aj riečna doprava, 
napriek tomu, že nebola do programu zasadnutia zaradená. Išlo v prvom rade o spojenie 
Slovenska s Nemeckou ríšou a juhozápadnou Európou prostredníctvom dunajskej dopravy 
a o výstavbu kanálov, ktoré by spojili Dunaj so západnou Európou, čím by vznikla jednotná 
sieť riečnej dopravy v celom plánovanom hospodárskom veľkopriestore. Výstavba kanálov 
však ostala pre krátkosť času a vojnový konflikt na úrovni ideových projektov.

Slovensko so strategickou polohou vzhľadom na plány vojenskej agresie Nemecka sme-
rom na východ bolo vtiahnuté do kľúčových projektov rozvoja infraštruktúry z dielne ne-
meckých vládnych kruhov. Medzi strategické perspektívne projekty patrila výstavba cest-
nej siete vo veľkopriestore strednej a juhovýchodnej Európy, kde úroveň ciest ďaleko za-
ostávala. Základom mala byť štruktúra diaľnic podľa nemeckého vzoru od Poľska cez 
strednú Európu a Balkán až do Turecka. Na túto mala nadväzovať sústava regionálnych 
moderných cestných ťahov s kvalitným pevným povrchom. Vypracované boli cestné pro-
jekty dlhodobého, strednodobého aj krátkodobého charakteru, ktoré nadväzovali na aktuál-
ne vojensko-strategické zámery. Slovensko zapojili do plánov všetkých troch typov. Vzhľa-
dom na dlhodobé a strednodobé projekty sa územie nového Slovenského štátu nachádzalo 
na priesečníku dvoch hlavných diaľničných ťahov zo severu na juh a zo západu na východ. 
Prvý ťah smeroval z Vroclavu (Breslau) cez Brno do Viedne, Budapešti a ďalej na Balkán 
a druhý priečne cez územie bývalej ČSR podľa medzivojnových plánov československej 
transverzálnej diaľnice. Priesečník dvoch ťahov plánovali pri Brne, ale na oba diaľničné 
smery mali nadväzovať prípadné vedľajšie diaľnice a sústavy nových regionálnych cest-
ných sietí na území Slovenska. Zároveň sa urýchlene formovali aktuálne vojensko-strate-
gické projekty výstavby a spevnenia ciest na západnom, severozápadnom a severnom Slo-

2 Akten zur deutschen auswärtigen Politik (ďalej ADAP), séria D, IV. zväzok, dokument č. 40. 
Tajný protokol o hospodárskej a finančnej spolupráci medzi Nemeckou ríšou a štátom Slovensko 
z 23. 3. 1939.
3 Polititisches Archiv des Auswertigen Amtes (ďalej PA AA) f. Gesandschaft Pressburg (ďalej GP), 
k. 207. Protokol zo zasadnutia slovenského a nemeckého vládneho výboru v Bratislave 22. 4. 1939.
4 Bundesarchiv (ďalej BArch) Berlin, f. R 70 Slowakei/ 332. Správa zo slovensko-nemeckých ro-
kovaní v Bratislave 23. – 25. 5. 1939.
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vensku smerom k poľskej hranici. Plány výstavby diaľnic a nadväzujúcich cestných ťahov 
boli skoordinované s dlhodobými projektmi budovania prieplavov a kanálov, najmä priepla-
vu Dunaj – Odra – Labe, letísk, železničných uzlov a ďalších segmentov infraštruktúry.5

Vládne hospodárske kruhy Slovenska, predovšetkým ministerstvo dopravy a verejných 
prác, pripravovali vlastné projekty budovania cestnej siete už od obdobia autonómie. Vy-
pracovali plány výstavby troch hlavných cestných ťahov cez západné, stredné a východné 
Slovensko. Tieto sa mali stretávať v Bratislave a priečne ich mala pretínať autostráda vý-
chodo-západným smerom v dĺžke 390 km. Výhľadovo teda aj slovenské vládne kruhy 
počítali s výstavbou diaľnice a s napojením na medzinárodnú diaľničnú sieť. Aktuálne 
však museli riešiť dobudovania chýbajúcich úsekov ciest po odstúpení južných a ďalších 
regiónov v dôsledku Viedenskej arbitráže.6 Na jar 1939 do vládnych projektov vstúpili 
vojenské, hospodárske a politické záujmy Nemecka. Z nemeckej strany súčasne prichá-
dzala špičková odborná, technologická a technická pomoc. V cestnom staviteľstve plány 
určovali a technickú pomoc poskytovali viaceré inštitúcie, úrady a korporácie. Išlo predo-
všetkým o úrad Generálneho inšpektora pre nemeckú cestnú sieť (Generalinspektor für das 
deutsche Strassenwesen) a Správu ríšskych diaľnic (Direktion der Reichsautobahnen) 
v Berlíne. Funkciu generálneho inšpektora zastával Ing. Dr. Fritz Todt, priekopník nemec-
kého diaľničného staviteľstva, ktorý bol tiež viacnásobným ríšskym ministrom, zakladate-
ľom nadnárodnej stavebnej Organizácie Todt (Organisation Todt) a tiež koordinátorom 
vývoja infraštruktúry a stavebného ruchu v celom nemeckom hospodárskom veľkopriesto-
re. Vo sfére zbrojárskeho priemyslu bol až do predčasnej smrti v roku 1942 druhým mu-
žom v Ríši po Albertovi Speerovi.

Budovanie cestných sietí v jednotlivých častiach Nemcami ovládanej Európy koordino-
vali regionálne vrchné stavebné správy ríšskych diaľnic. Konkrétne územie Slovenska spa-
dalo pod Vrchnú správu ríšskych diaľnic Berlín – územie Vrchnej stavebnej správy Viedeň 
a Linz (RAB Direktion Berlin -Gebiete der Obersten Bauleitung Wien und Linz – skratka 
OBR Wien und Linz). Na nižšom stupni územnej organizácie riadili cestné staviteľstvo 
vrchné stavebné správy Generálneho inšpektorátu pre nemeckú cestnú sieť. Záujmy Ne-
mecka v rozvoji cestnej siete strednej Európy a osobitne územia bývalej ČSR presadzovala 
aj Skupina cestnej siete Úradu ríšskeho protektora pre Čechy a Moravu (Reichsprotektor für 
Böhmen und Mähren, Gruppe Strassenwesen). Táto bola úzko prepojená so štábom Wehr-
machtu v Prahe a plnila jeho zámery. Skupinu v rokoch 1939 – 1942 viedol popredný ne-
mecký odborník na cestné staviteľstvo, ale zároveň aj vysoký funkcionár NSDAP a SA, 
Ing. Theodor Bauder. Predtým riadil podobný úrad v Ludwigsburgu.7

5 BArch Berlin, f. R 901/111 386. Prípis K. Hudeczka na Obchodno-politické oddelenie Zahranič-
ného úradu v Berlíne (HaPol AA) o slovensko-nemeckých rokovaniach ohľadne výstavby cestnej 
siete na Slovensku zo 6. 6. 1939; BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 305-306. List T. Baudera šéfa 
Skupiny cestnej siete Úradu ríšskeho protektora v Prahe F. X. Dorschovi na úrad Generálneho inšpek-
tora pre nemeckú sieť v Berlíne z 24. 5. 1939; BArch Berlin, f. R 4601/4139, Bl. 5. Správa Ing. K. 
Vogla z Vrchnej stavebnej správy ríšskych diaľnic Viedeň a Linz (OBR Wien und Linz) na úrad Ge-
nerálneho inšpektora pre nemeckú cestnú sieť v Berlíne z 20. 5. 1940.
6 Cesty. In Slovenský priemysel, rok 1939, s. 107-108.
7 BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 305-306. List T. Baudera z Úradu ríšskeho protektora v Prahe F. 
X. Dorschovi na úrad Generálneho inšpektora v Berlíne z 24. 5. 1939; BArch Berlin, f. R 4601/4139, 
Bl. 5. Správa Ing. K. Vogla z OBR Wien und Linz na úrad Generálneho inšpektora v Berlíne 
z 20. 5. 1940.
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Všetky uvedené nemecké inštitúcie a úrady spoločne postupovali v plánovaní a výstav-
be cestných systémov strednej a juhovýchodnej Európy. Svoje zámery dobrovoľne alebo 
nátlakom koordinovali s vládnymi hospodárskymi kruhmi jednotlivých nemeckých sateli-
tov daného priestoru. Ich predstavitelia mali značný podiel aj na formovaní plánov rozvoja 
cestnej siete Slovenska. Osobne na nich participoval sám F. Todt, T. Bauder a najmä F. X. 
Dorsch. Všetci traja brali svoje úlohy v danom smere veľmi vážne a zodpovedne. Dobre si 
totiž uvedomovali hospodársky a vojensko-strategický význam územia Slovenského štátu 
ako nástupišťa vojenskej agresie na východ. Chápali tiež ideologicko-politický rozmer slo-
vensko-nemeckej spolupráce na poli cestného staviteľstva. Svoje názory a aktivity opisova-
li vo vzájomnej korešpondencii a v listovom styku so slovenskými národohospodármi, oso-
bitne s prezidiálnym šéfom ministerstva dopravy a verejných prác a nestorom vývoja infraš-
truktúry na Slovensku Ing. Štefanom Janšákom, ktorého si ako odborníka veľmi vážili. 
Postupne vyberali pre potreby Slovenska nemeckých odborníkov a zriaďovali tu zastupiteľ-
stvá nemeckých stavebných inštitúcií a úradov.8 

Z korešpondencie vyplýva, že F. X. Dorsch, T. Bauder a zrejme aj F. Todt Slovensko 
viackrát navštívili, aby zistili stav cestnej siete, odhadli možnosti jej ďalšieho rozvoja a aby 
rokovali so slovenskými politickými a hospodárskymi predstaviteľmi. Zorganizovali štu-
dijné exkurzie slovenských odborníkov po najnovších cestných stavbách Nemeckej ríše 
a dohodli s nimi rámcové dlhodobé aj aktuálne krátkodobé projekty nových cestných ťahov 
Slovenska. Uvedené aktivity sa realizovali súčasne s oficiálnymi slovensko-nemeckých ro-
kovaniami o hospodárskych plánoch a rozvoji infraštruktúry na jar 1939. T. Bauder dostal 
od generálneho inšpektora F. Todta poverenie zistiť celkový stav cestnej siete Slovenska 
a možnosti jej využitia na dlhodobé ekonomické a najbližšie strategické ciele. V rámci vý-
hľadových zámerov zisťoval možnosti realizácie projektu diaľnice zo západu na východ 
bývalej ČSR. Slovensko navštívil v prvej polovici mája 1939. Počas jedného týždňa cesto-
val po jeho území a hodnotil kvalitu ciest. Vzhľadom na celkové zaostávanie rozvoja cest-
nej siete bolo hodnotenie značne negatívne, ale budúcnosť výstavby diaľnice videl optimis-
ticky. Táto mala byť podľa predstáv T. Baudera súčasťou diaľničného systému strednej 
a juhovýchodnej Európy s cieľovou stanicou až v gruzínskom Tbilisi. Zdôraznil pritom, že 
mal poverenie skúmať úroveň ciest najmä v zornom uhle vojensko-strategických plánov.9

Začiatkom mája 1939 podnikol cestu na Slovensko aj F. X. Dorsch a na základe skúse-
ností zorganizoval po dohode s F. Todtom rokovania slovenských a nemeckých odborníkov 

8 Pozri napríklad: BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 311. List F. X. Dorscha z úradu Generálneho 
inšpektora v Berlíne Š. Janšákovi na ministerstvo dopravy v Bratislave z 8. 5. 1939; BArch Berlin, f. 
R 4601/153, Bl. 310. List F. X. Dorscha T. Bauderovi na Úrad ríšskeho protektora v Prahe zo 
17. 5. 1939; BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 305-306. List T. Baudera z Úradu ríšskeho protektora 
v Prahe F. X. Dorschovi na úrad Generálneho inšpektora v Berlíne z 24. 5. 1939; BArch Berlin, f. R 
4601/153, Bl. 270-271. Správa F. Todta na Správu ríšskych diaľnic v Berlíne (RAB – Direktion Ber-
lin) o plnení jemu zverených úloh pri organizácii plánov cestného staviteľstva na Slovensku zo 
16. 6. 1939; BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 281. List F. Todta Š. Janšákovi z 15. 6. 1939 s ocenením 
výsledkov slovensko-nemeckej dohody o spoločnom projekte cestných stavieb na rok 1939.
9 BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 311. List F. X. Dorscha Š. Janšákovi z 8. 5. 1939; BArch Berlin, 
f. R 4601/153, Bl. 310. List F. X. Dorscha T. Bauderovi zo 17. 5. 1939; BArch Berlin, f. R 4601/153, 
Bl. 305-306. List T. Baudera F. X. Dorschovi z 24. 5. 1939; BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 270-271. 
Správa F. Todta na RAB – Direktion Berlin zo 16. 6. 1939; BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 281. List 
F. Todta Š. Janšákovi z 15. 6. 1939.
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pre oblasť cestného staviteľstva v Berlíne. Pravdepodobne v dňoch 23. až 24. mája 1939 
opäť navštívil Slovensko, aby odprevadil z Bratislavy Š. Janšáka a Ing. Štefana Poliačka, 
prednostu odboru pre cestné komunikácie ministerstva dopravy a verejných prác na študij-
nú cestu a rokovania do Nemecka.10 Slovenskí odborníci zotrvali v Nemecku do začiatku 
júna 1939. Oboznámili sa s moderným systémom cestnej dopravy Ríše, najmä s novými 
diaľnicami. V Berlíne viedli rozhovory s F. Todtom, neskôr aj T. Bauderom a s inými pred-
staviteľmi rozvoja cestnej siete a celej infraštruktúry Nemecka. Podľa správy Obchod-
no-politického oddelenia Zahraničného úradu (Handelspolitische Abteilung des Auswerti-
gen Amtes – HaPol AA), konkrétne legačného radcu HaPol a zároveň predsedu nemeckej 
časti slovensko-nemeckých vládnych výborov Karla Hudeczka sa v prvých dňoch júna 
1939 konali v Berlíne rokovania Š. Janšáka a F. Todta o výhľadových plánoch výstavby 
ciest na Slovensku.11

Nemecká strana počítala s výstavbou 300 km moderných ciest s pevným povrchom po-
čas štyroch rokov so súhrnnými nákladmi 180 mil. RM, čiže asi 2 mld. Ks. Jedna tretina 
uvedených nákladov, čiže asi 60 mil. RM, by išla na Nemcami dodané projekty, technoló-
gie, techniku, prenájom strojov, vysokokvalitné materiály a odborníkov. Finančné krytie 
poskytnutého know-how mala zabezpečiť slovenská strana. Ďalšie dve tretiny celkových 
nákladov 120 mil. RM, určených na stavebné práce ríšsko-nemeckých firiem na území Slo-
venska, by opäť uhradila slovenská vláda zo štátneho rozpočtu, ale nepriamo formou pou-
kazov cez clearingové zúčtovanie počas štyroch rokov výstavby. Poukazy by slúžili na 
krytie miezd slovenských robotníkov povolaných do Ríše v súhrnnom počte 60-tis. osôb. 
Ďalších 30-tis. robotníkov mohla slovenská vláda zamestnať na slovensko-nemeckých cest-
ných stavbách. Týmto mal stavebný program prispieť aj k rozhodujúcemu zníženiu neza-
mestnanosti, ktorá ešte v roku 1939 na Slovensku znamenala vleklý problém. V prípade 
neschopnosti vlády získať potrebné finančné prostriedky na plánované cestné projekty, bolo 
Nemecko ochotné poskytnúť Slovensku dlhodobé úvery. Zástupcovia slovenských hospo-
dárskych kruhov požiadali nemeckých partnerov, aby vzhľadom na akútny nedostatok tech-
nických odborníkov mohli byť pozvaní späť na Slovensko českí stavební inžinieri vysídlení 
do protektorátu. Nemeckí národohospodári to rázne odmietli a ubezpečili, že pre Slovensko 
už je pripravený kontingent nemeckých inžinierov. Podľa ďalšieho vývoja uvedené tvrdenie 
zodpovedalo skutočnosti.12 

Na program jednaní sa dostali aj najbližšie úlohy cestného staviteľstva na Slovensku, 
ktoré mali riešiť strategické potreby Nemecka. Účastníci prerokovali v základných bodoch 
projekt urýchlenej výstavby cestných ťahov z Bratislavy cez údolie Váhu do Žiliny a Vyso-
kých Tatier ako súčasť medzinárodného cestného spojenia z Vroclavu do Bratislavy. Tento 
mal zjavne nadväzovať na plánovaný systém diaľnic severno-južným smerom. Projekt no-
vých ciest na západnom a severozápadnom Slovensku presadzovalo nemecké vojenské ve-
lenie a malo na jeho realizáciu údajne pripravený objem investícií v hodnote 10 mil. RM. F. 
X. Dorsch bol poverený dohodnúť konkrétny obsah a postup stavebných prác na rokova-
niach v Bratislave, plánovaných od 11. júna 1939. Vzhľadom na ďalší vývoj nemeckej vo-

10 BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 311. List F. X. Dorscha Š. Janšákovi z 8. 5. 1939; BArch Berlin, 
f. R 4601/153, Bl. 310. List F. X. Dorscha T. Bauderovi zo 17. 5. 1939.
11 BArch Berlin, f. R 901/111 386. Prípis K. Hudeczka na HaPol AA v Berlíne o slovensko-nemec-
kých rokovaniach ohľadne výstavby cestnej siete na Slovensku zo 6. 6. 1939.
12 BArch Berlin, f. R 901/111 386. Prípis K. Hudeczka na HaPol AA v Berlíne zo 6. 6. 1939.



VOJENSKÁ HISTÓRIA

42

jenskej agresie bolo zrejmé, že projekt nových ciest mal svojou územnou orientáciou slúžiť 
na dopravné a logistické zabezpečenie útoku proti Poľsku.13 

Projekt slovensko-nemeckej spolupráce na výstavbe cestnej siete Slovenska v roku 
1939 dostal reálnu podobu na plánovaných rokovaniach F. X. Dorscha v Bratislave, ktoré 
sa konali 12. až 13. júna 1939. Viedli ich F. X. Dorsch a Š. Janšák za účasti ďalších predsta-
viteľov rezortu cestného staviteľa Nemecka, Slovenska a protektorátu. Rokovania boli 
zaštítené nadviazaním oficiálnych stykov medzi slovenským ministrom dopravy a verej-
ných prác Júliusom Stanom a generálnym inšpektorom F. Todtom. Podľa správy z rokova-
ní, vypracovanej pre slovenského ministra zahraničia a vnútra Ferdinanda Ďurčanského, tu 
bola zastúpená početná skupina hostí. Na rokovania prišli aj predstavitelia niektorých sta-
vebných organizácií a firiem z Nemecka a protektorátu, ktoré sa mali zúčastniť stavebných 
prác. Prítomný bol tiež T. Bauder, jeho zástupca v protektorátnej inštitúcii Skupina cestná 
sieť B. Schmidt alebo predstavitelia nemeckej stavebnej firmy Sayer & Wörner z Mnícho-
va. Aktuálne vojenské účely stavebných projektov potvrdzovala účasť zástupcu Nemeckej 
vojenskej komisie na Slovensku podplukovníka Rödera.14

Výsledky rozhovorov mali podobu slovensko-nemeckej dohody o účasti Nemecka 
a protektorátu na výstavbe štyroch úsekov ciest v oblasti západného, severného a severový-
chodného Slovenska počas roka 1939. Dohoda na obidvoch stranách potvrdzovala rozhod-
nutie F. Todta o zriadení zastupiteľskej Vrchnej stavebnej správy Generálneho inšpektorátu 
pre nemeckú cestnú sieť v Bratislave (Generalispektor für deutsche Strassenwesen Ober-
bauleitung Pressburg) pod vedením ríšsko-nemeckého inžiniera. Jeho zástupcom mohol 
byť slovenský inžinier. Podľa počtu naplánovaných cestných úsekov sa mali zriadiť aj 
miestne stavebné správy. Vrchná stavebná správa v Bratislave, ktorej subalterné zamestna-
nectvo mali tvoriť slovenskí inžinieri a administratívni pracovníci, by vystupovala ako ob-
chodný zástupca slovenského ministerstva dopravy a verejných prác. Mala pripravovať 
všetky technické podklady, konečné projekty a finálne bilancie stavebných úsekov a bola 
zodpovedná za kvalitu a náležitú realizáciu stavebných diel. Obsahom projektu boli štyri 
hlavné úseky ciest Bratislava – Modra – Trnava – Trenčín – Žilina; Bratislava – Nitra – 
Zvolen – Ružomberok; Žilina – Ružomberok – Prešov a Malacky – Modra. Stavby mali 
realizovať predovšetkým nemecké firmy, ktoré by však stáli k dispozícii aj slovenským 
podnikateľom a spoločne vytvárali veľké pracovné skupiny. Kľúčový bod slovensko-ne-
meckej dohody tvorili podmienky financovania stavieb. Nemecká delegácia odhadovala 
celkové náklady stavebných projektov asi na 20 mil. RM. Tieto by si Ríša a slovenská vláda 
rozdelili na polovicu. Generálny inšpektor pre nemeckú cestnú sieť mal poskytnúť predda-
vok 10 mil. RM, z ktorého by sa financovali všetky stavebné a administratívne náklady vo 
vzťahu k územiu Nemecka. Išlo napríklad o nákupy strojov a materiálov v Nemecku, tunaj-
šie administratívne a dopravné výdavky nemeckých firiem, časť nákladov na mzdy nemec-
kých inžinierov a odborníkov, plynúce v Nemecku počas ich činnosti na Slovensku a nákla-

13 BArch Berlin, f. R 901/111 386. Prípis K. Hudeczka na HaPol AA v Berlíne zo 6. 6. 1939.
14 PA AA, f. GP, k. 207. Protokol zo zasadnutia slovenského a nemeckého vládneho výboru v Brati-
slave 22. 4. 1939; PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa Vrchnej stavebnej správy Generálneho inšpek-
torátu pre nemeckú cestnú sieť v Bratislave (ďalej Vrchná stavebná správa v Bratislave) o výsledkoch 
slovensko-nemeckého projektu výstavby ciest na rok 1939 z 15. 1. 1940; Slovenský národný archív 
(ďalej SNA), f. Národný súd – Dr. Jozef Tiso (ďalej NS – J. Tiso), sign. Tnľud 6/46, inv. č. 71, k. 57. 
Správa zo slovensko-nemeckých rokovaní o spoločnej výstavbe cestnej siete 12. – 13. 6. 1939 v Bra-
tislave pre ministra zahraničia F. Ďurčanského.
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dy na slovenský pobyt nemeckých odborníkov, realizované v Nemecku. Slovenská vláda 
mala poskytnúť okolo 100 mil. Ks na stavebné a administratívne náklady, uskutočnené na 
území Slovenska. Tieto by zahŕňali mzdy slovenských robotníkov, časť mzdových nákla-
dov nemeckých odborníkov za ich pracovnú činnosť na Slovensku a tunajšie náklady na ich 
pobyt, dopravné náklady a administratívne výdavky firiem v podmienkach Slovenska. 
V záujme úspor slovenskej vlády sa mala väčšina stavebných materiálov nakúpiť v Nemec-
ku, čo by prípadne zvýšilo preddavok generálneho inšpektora. Mzdy slovenských a nemec-
kých robotníkov, inžinierov a ďalších odborníkov plánovali stanoviť podľa podmienok 
platných na Slovensku a v Nemecku. Slovenské vládne miesta mali ako protihodnotu voči 
preddavku generálneho inšpektora vystaviť dobropis, krytý určitými hodnotami, napríklad 
hodnotou dunajskej flotily alebo dodávkami žiadaných komodít, napríklad vývozom dreva. 
V prípade, že Slovensko nebolo schopné kryť protihodnotu uvedenými spôsobmi, mohlo 
preddavok splatiť počas obdobia 20 rokov pravidelnými splátkami.15

V ďalších bodoch sa vládne miesta Slovenska zaviazali oslobodiť dodávky materiálov, 
zariadení a kancelárskych potrieb z Nemecka pre účely stavebných projektov od colných 
poplatkov a obmedzení vzájomného obchodného styku. Od všetkých odvodov mali byť 
oslobodené aj nemecké firmy zainteresované na stavebných projektoch. Na záver dohody F. 
Todt prisľúbil slovenským vládnym kruhom, technickým inštitúciám a firmám odborné po-
radenstvo a odovzdanie najnovších poznatkov a skúseností z oblasti cestného staviteľstva. 
Mladým slovenským inžinierom, stavebným technikom a zástupcom firiem prisľúbil študij-
né pobyty v nemeckých technických inštitúciách a priamo na stavbách najmodernejších 
diaľnic a ďalších cestných stavieb. V nadväznosti na rokovania vládnych výborov mala byť 
pri Vrchnom stavebnom úrade v Bratislave zriadená projekčná kancelária na prípravu tech-
nických projektov slovenských cestných stavieb pri využití najnovších poznatkov.16

Zástupca Slovenska na rokovaniach Š. Janšák už počas prvého dňa rozhovorov infor-
moval ministra F. Ďurčanského o postojoch nemeckej delegácie. F. Ďurčanský zvolal na 
poobedie 12. júna 1939 poradu zástupcov hospodárskych a finančných inštitúcií na minis-
terstve zahraničia. Prítomní boli guvernér národnej banky Dr. Imrich Karvaš, vládny radca 
ministerstva financií Dr. Alexander Hrnčár, sekčný šéf ministerstva hospodárstva Dr. Ferdi-
nand Klinda a za ministerstvo dopravy a verejných prác Š. Poliaček. Predstavitelia sloven-
ských hospodárskych kruhov potom viedli paralelné jednania so slovensko-nemeckými 
rokovaniami, kde Slovensko reprezentoval iba Š. Janšák. Ich stanoviská a prijaté závery sa 
v mnohom líšili od obsahu slovensko-nemeckej dohody, ktorej obsah zúčastnení nemeckí 
národohospodári bezpochyby považovali za konečný a záväzný. Hlavný strategický zámer 
urýchlenej výstavby ciest na západnom, severnom a severovýchodnom Slovensku bol aj 
domácim národohospodárom v podstate jasný, aj keď podrobnosti nepoznali. Nemecká vo-
jenská komisia vôbec netajila, že projekty mali vojenský účel. Slovenská strana však do 
popredia kládla aj ďalší významný aspekt veľkého projektu. Nemecko malo svojou účasťou 
na ňom pokryť aspoň časť clearingovej špičky, ktorá už v prvých týždňoch slovensko-ne-
meckého platobného styku hrozivo narastala a tiež nahradiť vojenský materiál a ďalšie hod-

15 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Text slovensko-nemeckej dohody o výstavbe cestnej siete z rokova-
ní 12. až 13. 6. 1939 v Bratislave, predložený v Berlíne 15. 6. 1939 F. X. Dorschom generálnemu in-
špektorovi F. Todtovi.
16 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Text slovensko-nemeckej dohody o výstavbe cestnej siete z 12. až 
13. 6. 1939, predložený v Berlíne 15. 6. 1939.
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noty zabrané nemeckou brannou mocou po vytvorení ochranného pásma na západnom Slo-
vensku. Vládna správa o rokovaniach hodnotila slovenský uhol pohľadu na stavebné pro-
jekty nasledovne: „…Nemecký štát dlhuje Slovenskému štátu z titulu súkromno-obchodné-
ho, jednak za válečný materiál, odobraný Slovensku, značné sumy. Tieto sumy objavujú sa 
na klearingovom účte súkromného obchodu ako značná špička v náš prospech. Na účtoch 
za odobraný vojenský materiál tiež sú isté obnosy v náš prospech, ktoré by Nemci chceli 
vyrovnať. Z toho dôvodu chcú nám pomôcť pri výstavbe niektorých ciest na západnom Slo-
vensku, na ktorých i oni majú značný záujem…“ 17

Slovenskí národohospodári a vládni predstavitelia zostavili k slovensko-nemeckej doho-
de zoznam pripomienok, ktorý bolo možné označiť ako alternatívnu koncepciu spolupráce. 
Podľa ich predstáv mali stavebné práce vykonávať predovšetkým slovenské firmy, a nemec-
kí podnikatelia by nastúpili len v prípade nedostatku slovenských kapacít. Nemecké firmy 
mali pritom zamestnávať prednostne slovenské robotníctvo a nakupovať domáce materiály 
a polotovary. Z Nemecka by sa dovážali iba nedostatkové materiály a nemeckí inžinieri 
a technici mali nastúpiť iba v odboroch, ktoré Slovensko nemohlo personálne zabezpečiť. 
Ceny surovín a polotovarov z Nemecka žiadali prispôsobiť cenám na Slovensku. Na krytie 
hodnoty strojov, techniky a materiálov nakúpených v Nemecku plánovali využiť protihod-
notu vojenského materiálu zabraného nemeckou brannou mocou. Mzdy nemeckých inžinie-
rov a odborníkov navrhovali splácať na 50 % Nemeckom v RM a na 50 % v korunách slo-
venskou vládou. Náklady nemeckých firiem na Slovensku by znášala slovenská vláda, zatiaľ 
čo ich zisky, odpisy a úmor strojov a materiálov by hradila nemecká strana. Napriek tomu, 
že slovenské štatistiky oficiálne evidovali okolo 27-tis. nezamestnaných, na západnom Slo-
vensku už pociťovali nedostatok pracovných síl. Slovenskí národohospodári preto žiadali, 
aby z kontingentu asi 50-tisíc slovenských robotníkov v Nemecku bolo do 5 tisíc odvolaných 
späť na plánované cestné stavby. Kým nemeckí predstavitelia odhadovali celkové náklady 
stavebných projektov na 20 mil. RM (asi 225 mil. Ks), zástupcovia slovenských hospodár-
skych kruhov na čele s I. Karvašom počítali s nákladmi 60 mil. až 100 mil. Ks. Podľa I. 
Karvaša bolo Slovensko schopné zo štátneho rozpočtu uvedenú hodnotu zabezpečiť.18

Správa o vývoji rokovaní pre slovenské vládne miesta a nemecké dokumenty z neskor-
šieho obdobia vypovedali aj o pozadí slovensko-nemeckých rozhovorov. Nemecká delegá-
cia žiadala bližšie údaje o kapacite slovenského priemyslu stavebných hmôt a hutníctva pre 
účely plánovaných stavieb a budúcich projektov. Dohodli sa rámcové termíny výstavby 
jednotlivých úsekov, metódy technickej realizácie projektov, príprava a organizácia stavieb. 
Nemeckí národohospodári sa mohli na základe predložených údajov presvedčiť, že kapaci-
ty slovenského priemyslu stavebných hmôt plne zodpovedali nárokom plánovaných sta-
vieb. Z technickej koncepcie stavieb vyplývalo, že malo ísť najmä o spevnenie povrchov už 
existujúcich vozoviek prostredníctvom moderných materiálov a metód. Aj v prípade most-
ných stavieb nemeckí inžinieri pôvodne uvažovali iba o spevnení mostných konštrukcií. 
Uvedené koncepcie zodpovedali momentálnym potrebám urýchlenej úpravy cestnej siete 
pre aktuálne vojenské účely. Neskôr však bolo rozhodnuté o výstavbe viacerých nových 
mostov. Celkovo mali upraviť asi 300 km ciest v časovom horizonte do konca septembra, 

17 SNA, f. NS – J. Tiso, sign. Tnľud 6/46, inv. č. 71, k. 57. Správa zo slovensko-nemeckých rokovaní 
o spoločnej výstavbe cestnej siete 12. – 13. 6. 2013 v Bratislave pre ministra zahraničia F. Ďurčanského.
18 SNA, f. NS – J. Tiso, sign. Tnľud 6/46, inv. č. 71, k. 57. Správa zo slovensko-nemeckých rokovaní 
o spoločnej výstavbe cestnej siete 12. – 13. 6. 2013 v Bratislave pre ministra zahraničia F. Ďurčanského,
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najneskôr do polovice októbra 1939. Uvedené termíny jednoznačne potvrdzovali, že sta-
vebné projekty boli súčasťou technickej prípravy útoku na Poľsko. Nemecká delegácia po-
žadovala, aby prípravu cestných stavieb organizovala 6 až 8 členná komisia nemeckých 
odborníkov, vedená majiteľom firmy Sayer & Wörner Mníchov B. Wörnerom. Táto by 
uskutočnila dôkladnú obhliadku cestných úsekov a tunajších prírodných podmienok a na 
mieste vypracovala konkrétne plány úpravy vozoviek. K dispozícii mala mať osobné autá 
a vagón s prístrojmi a ďalšími potrebami. Na študijnej ceste a vypracovaní projektov sa 
mohol zúčastniť jeden, nanajvýš dvaja, slovenskí inžinieri. Výstavbu jednotlivých cestných 
úsekov by riadilo 8 až 10 lokálnych stavebných správ, z ktorých každá mala organizovať 
úpravu asi 30 km vozoviek. Podľa nemeckých návrhov správu tvorili dvaja inžinieri a dva-
ja technickí odborníci, pričom vedúca funkcia spočívala v rukách nemeckého inžiniera so 
slovenským zástupcom.19

Napriek tomu, že celý projekt slúžil nemeckým záujmom, slovenskí národohospodári 
ho vítali. Mali ním zabezpečiť kvalitnú rekonštrukciu veľkej časti vozoviek za technickej 
a finančnej pomoci Nemecka. Podľa I. Karvaša mohla slovenská vláda projektom ušetriť 
financie, ktoré by musela vložiť do pravidelnej údržby cestnej siete. Ušetrené finančné pro-
striedky navrhoval investovať do rekonštrukcie ďalších ciest podľa technického vzoru pro-
jektu. Už 13. júna 1939 predložili návrh slovensko-nemeckej dohody o spolupráci na vý-
stavbe cestnej siete slovenskej vláde. Táto návrh dohody ako celok prijala a uvítala, aj keď 
si bola vedomá rôzneho výkladu obsahu dohody na oboch stranách. Generálny inšpektor 
pre nemeckú cestnú sieť dohodu potvrdil prípisom z 15. júna 1939.20

Po civilných národohospodároch prevzali text dohody zástupcovia nemeckej brannej 
moci, konkrétne členovia Dopravného velenia Nemeckej vojenskej komisie v Bratislave 
(Transportkommandatur der deutschen Militärkommission in Pressburg). Títo po konzultá-
ciách s predstaviteľmi slovenského ministerstva dopravy verejných prác dohodu otvorene 
a bezprostredne upravili v zmysle vojenských, respektíve vojnových, cieľov. Podľa výkladu 
generálneho inšpektora sa pritom opierali o závery ochrannej zmluvy z marca 1939. Projekt 
výstavby ciest rozdelili na vojenskú a civilnú časť. Do vojenskej časti zaradili niektoré plá-
nované, ako aj ďalšie stavby, ktoré mali byť ukončené do 15. augusta 1939. Patrili medzi ne 
všetky plánované mostné stavby. Konkrétne išlo o spevnenie 154 mostov s cieľom zvýšiť ich 
nosnosť zo 4 t až 10 t na 16 t a o výstavbu dvoch nových mostov. Súčasne bolo treba urých-
lene spevniť 850 km až 1 000 km vozoviek na západnom, severnom a severovýchodnom 
Slovensku formou posypov chemicky upravenými materiálmi. Civilná časť projektu v pod-
state súhlasila s obsahom slovensko-nemeckej dohody, ale úseky ciest určené na kvalitnejšie 
spevnenie boli obmedzené na západné a severozápadné Slovensko v dĺžke 221 km. Ich re-

19 SNA, f. NS – J. Tiso, sign. Tnľud 6/46, inv. č. 71, k. 57. Správa zo slovensko-nemeckých rokova-
ní o spoločnej výstavbe cestnej siete 12. – 13. 6. 2013 v Bratislave pre ministra zahraničia F. Ďurčan-
ského; PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa Vrchnej stavebnej správy v Bratislave o výsledkoch sloven-
sko-nemeckého projektu výstavby ciest na rok 1939 z 15. 1. 1940; PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa 
Vrchnej stavebnej správy v Bratislave z 26. 1. 1940 o výsledkoch slov.-nem. cestného projektu na rok 
1939 a jeho financovaní.
20 SNA, f. NS – J. Tiso, sign. Tnľud 6/46, inv. č. 71, k. 57. Správa zo slovensko-nemeckých rokova-
ní o spoločnej výstavbe cestnej siete 12. – 13. 6. 2013 v Bratislave pre ministra zahraničia F. Ďurčan-
ského; PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa Vrchnej stavebnej správy v Bratislave zo 16. 11. 1939 
o vývoji slovensko-nemeckých zmluvných vzťahov v oblasti cestnej výstavby a o vývoji financovania 
cestných projektov na rok 1939.
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konštrukciu mali uskutočniť podľa nemeckých noriem. Znamenalo to rozšírenie na 6 m, 
spevnenie okrajov kamennými obrubníkmi v šírke 25 cm a pokrytie térom, štrkom a stredne 
hrubým plášťom asfaltu. Dôležitá bolo aj stavebná úprava neprehľadných zákrut a vyrovna-
nie najväčších nerovností dĺžkových profilov. Civilnú časť projektu mali dokončiť podľa 
pôvodných zámerov, čiže najneskôr do polovice októbra 1939. Výstavba sa oficiálne začala 
17. júla 1939. Podľa hlásení o jej výsledkoch zo začiatku nasledujúceho roka 1940 obe časti 
plánovaného projektu realizovalo desať veľkých stavebných firiem, z nich deväť ríšsko-ne-
meckých a jedna slovenská, ktoré spojením s viacerými menšími slovenskými firmami vy-
tvorili pracovné spoločenstvá. V nich pracovalo asi 150 nemeckých a slovenských inžinie-
rov, 800 nemeckých a slovenských technikov a kvalifikovaných robotníkov a 5 000 sloven-
ských pomocných robotníkov. Cestné ťahy sa podarilo vybudovať, respektíve upraviť, pri-
bližne v plánovanom rozsahu s určitým časovým sklzom, najmä pokiaľ išlo o civilnú časť 
projektov. Na stavbách premiestnili 260-tis. m3 zeminy a použili 634-tis. t štrku, stavebného 
kameňa a prídavných materiálov, 1,310 mil. m2 asfaltového koberca, 9-tis. t téru a bitúme-
nov, 2,5-tis. t uhlia a 3-ts. t gasolínu (plynového oleja). Nasadili rôzne druhy stavebnej tech-
niky, napríklad asi 150 valcov, 20 asfaltovacích strojov a 100 nákladných áut.21

Dôležitý podiel na realizácii projektu z roka 1939 mal zastupiteľský úrad nemeckého 
cestného staviteľstva na Slovensku Vrchná stavebná správa Generálneho inšpektorátu pre 
nemeckú cestnú sieť v Bratislave. Generálny inšpektor F. Todt poveril jej založením F. X. 
Dorscha. Tento počas krátkeho pobytu v Bratislave 12. až 13. júna 1939 okrem jednaní so 
slovenskými zástupcami podnikal aj urýchlené organizačné práce na zriadení sledovaného 
úradu. Krátko na to F. Todt vymenoval za vedúceho svojho zastupiteľského orgánu v Brati-
slave pracovníka Vrchnej stavebnej správy ríšskych diaľnic vo Viedni Ing. Kurta Vogla. 
Nový organizátor cestného staviteľstva na Slovensku zotrval aj na svojom odbornom poste 
vo Viedni, kde zastával funkciu vedúceho referenta pre hlavné diaľničné ťahy. K. Vogl mal 
pracovať na dvoch dôležitých postoch, lebo si to podľa F. Todta vyžadovali momentálne 
potreby Ríše. V liste na Správu ríšskych diaľnic v Berlíne zo 16. júna 1939 sa F. Todt vy-
jadril, že „…Politické úlohy pri rozširovaní územia Ríše možno dosiahnuť, len keď jedna 
a tá istá osobnosť bude nasadená na viaceré pracovné pozície…“22 Organizačné prípravy 
Vrchnej stavebnej správy v Bratislave, ktorú umiestnili na Špitálsku ulicu č. 40, sa ukončili 
už 20. júna 1939. Finančné zabezpečenie jej prevádzky a hlavných stavebných programov 
sa malo uskutočňovať cez osobitné konto vo viedenskej úradovni Ríšskej banky pod číslom 
1928. Tu podľa prísľubu F. Todta mali finančné miesta čo najskôr poukázať hodnotu 10 mil. 
RM, čo zodpovedalo dohodnutému podielu nemeckej strany na projektoch cestných stavieb 
Slovenska v roku 1939. Mohlo však ísť aj o ďalší príspevok osobitného charakteru, na pre-
vádzku a stavebné aktivity Vrchnej stavebnej správy od vládnych hospodárskych miest Ne-
mecka, respektíve od Generálneho inšpektorátu v Berlíne.23 

21 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa Vrchnej stavebnej správy v Bratislave o výsledkoch sloven-
sko-nemeckého projektu výstavby ciest na rok 1939 z 15. 1. 1940; PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa 
Vrchnej stavebnej správy v Bratislave o výsledkoch slovensko-nemeckého projektu výstavby ciest na 
rok 1939 a o výhľadoch na rok 1940 z 26. 1. 1940; PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa Vrchnej staveb-
nej správy v Bratislave z 8. 4. 1940 o využití skúseností z roka 1939 na projekty cestných stavieb na 
roky 1940 – 1941.
22 BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 270-271. Správa F. Todta na RAB – Direktion Berlin o plnení 
jemu zverených úloh pri organizácii plánov cestného staviteľstva na Slovensku zo 16. 6. 1939.
23 BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 278-279. List F. X. Dorscha F. Janšákovi z 15. 6. 1939; BArch 
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Nemeckí predstavitelia vyjadrovali nad výsledkami slovensko-nemeckých rozhovorov 
o cestnom staviteľstve veľkú spokojnosť. Chválili prínos dohody v technickej, hospodárskej 
aj politickej oblasti. Generálny inšpektor F. Todt v spomínanom liste na Správu ríšskych 
diaľnic vyjadril k dosiahnutej dohode nasledovné stanovisko: „…Ako Generálny inšpektor 
pre nemeckú cestnú sieť som dostal poverenie vybudovať na Slovensku rôzne cestné ťahy 
a všestranne podporovať slovenskú vládu pri výstavbe jej osobitných cestných sietí. So šéfom 
slovenského cestného staviteľstva bola na základe rozhovorov uzavretá dohoda, ktorá svojim 
vplyvom má pre pomer medzi Nemeckou ríšou a Slovenskou republikou veľký význam v hos-
podárskych aj politických vzťahoch…“24 F. Todt sa v rovnakom čase osobne poďakoval Š. 
Janšákovi za dovtedajšiu spoluprácu v osobitnom liste, ktorým reagoval na Janšákovu sprá-
vu, že slovenská ministerská rada dohodu o cestnom staviteľstve z 13. júna 1939 schválila. 
F. Todt označil dohodu za natoľko obsažnú a vyčerpávajúcu, že v nasledujúcich dňoch bude 
potrebné dolaďovať už len drobnosti z plánovaného stavebného projektu.25 

F. X. Dorsch zaslal Š. Janšákovi poďakovanie za úspešnú spoluprácu zároveň s F. Tod-
tom v sprievodnom liste. Vo svojom mene aj za F. Todta vyslovil nádej, že slovenská vláda 
získa potrebné prostriedky 100 mil. Ks ako svoj podiel na financovanie projektu cestných 
stavieb v roku 1939. Ubezpečil, že nemecká strana má podiel 10 mil. RM celkom iste k dis-
pozícii. Ďalej oznámil splnenie plánu vyslania nemeckých odborníkov cestného staviteľstva 
na Slovensko. V dňoch 20. až 21. júna 1939 prišla z Nemecka skupina až 20 stavebných in-
žinierov pod vedením Ing. von Sonnenburga, aby pred spustením projektu zhodnotili situá-
ciu v teréne a uskutočnili projekčné prípravy. Pre potreby Vrchnej stavebnej správy v Brati-
slave a zrejme aj pre inžinierov okolo von Sonnenburga F. X. Dorsch žiadal od slovenskej 
vlády poukázať 10-tis. Ks na novozriadené konto Generálneho inšpektora pre nemeckú cest-
nú sieť v Slovenskej národnej banke. Nemeckí inžinieri v teréne mali k dispozícii osobné 
autá, ako aj poukážky na tankovanie benzínu, uhradené nemeckou stranou. Na záver F. X. 
Dorsch vyslovil presvedčenie, že Slovensko za odbornej a technickej pomoci Nemecka 
čoskoro vybuduje modernú cestnú sieť, ako predpoklad úspešného hospodárskeho rozvoja.26 

Vrchná stavebná správa Generálneho inšpektorátu v Bratislave začala rozbiehať svoje 
aktivity okamžite po zriadení 20. júna 1939. Jej vedúci K. Vogl už 26. júna podal prvé týžden-
né hlásenie o činnosti úradu. Požadoval rozšíriť stav zamestnancov o dvoch diplomovaných 
inžinierov so skúsenosťami v cestnom staviteľstve, ďalej žiadal jedného technika, vládneho 
inšpektora a technického inšpektora. Veľmi dôrazne poukázal na skutočnosť, že sľúbený prí-
spevok 10 mil. RM od nemeckých vládnych miest na činnosť Vrchnej stavebnej správy sa 
ešte na konte v Ríšskej banke neobjavil. Vo vzťahu k slovenskej vláde požadoval, aby pri fi-
nancovaní aj organizácii stavebných prác mal jeho úrad úplnú nezávislosť od centrálnych 

Berlin, f. R 4601/153, Bl. 269. List F. X. Dorscha nemeckému konzulovi v Bratislave Ernstovi von 
Druffelovi z 19. 6. 1939; BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 267. Záznam nemeckého poradcu Sloven-
skej národnej banky Waldemara Hartmanna F. X. Dorschovi o vytvorení účtu pre Vrchnú stavebnú 
správu v Bratislave z 22. 6. 1939.
24 BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 270-271. Správa F. Todta na RAB – Direktion Berlin zo 
16. 6. 1939.
25 BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 281. List F. Todta Š. Janšákovi z 15. 6. 1939 s ocenením výsled-
kov slovensko-nemeckej dohody o spoločnom projekte cestných stavieb na roku 1939.
26 BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 278-279. List F. X. Dorscha F. Janšákovi z 15. 6. 1939; BArch 
Berlin, f. R 4601/153; BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 268. Výkaz o príchode nemeckých staveb-
ných inžinierov na Slovensko pod vedením Ing. von Sonnenberga.
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inštitúcií Slovenského štátu. Osadenstvo nového úradu sa postupne rozširovalo. Najvýznam-
nejšími pracovníkmi po K. Voglovi sa stali krajinský stavebný radca Kumpf v pozícii mana-
žéra a Ing. Klempt ako ďalší technický pracovník. Možnosť prijať slovenského inžiniera na 
post zástupcu, čo predpokladala zmluva z júna 1939, vedúci K. Vogl zjavne nevyužil. Sloven-
ská vláda prispievala na chod úradu dohodnutou čiastkou asi 10-tis. Ks mesačne. V prípade 
rozsiahlejších projekčných a stavebných programov, ministerstvo dopravy a verejných po-
skytovalo Vrchnej stavebnej správe technických odborníkov. Napríklad v neskoršom období 
rokov 1940 – 1941 boli do bratislavského zastupiteľstva Generálneho inšpektorátu vyslaní 
ekonomickí a stavební inžinieri ministerstva v súhrnnom počte 19 osôb.27 

Vrchná stavebná správa v Bratislave mala podiel na väčšine prípravných prác stavebné-
ho projektu na rok 1939 alebo ich sama organizovala. Následne prevzala kľúčovú úlohu aj 
pri jeho realizácii. Spolu s generálnym inšpektorom F. Todtom a s ministerstvom verejných 
prác v Bratislave uskutočnila výberové konanie na stavebné firmy a participovala na dovo-
ze techniky a materiálov z Nemecka. Záujem nemeckých aj slovenských firiem o lukratívne 
verejné zákazky na cestné stavby bol veľmi veľký. Stavebné práce podľa výsledných úda-
jov realizovalo desať hlavných stavebných spoločností, z toho deväť nemeckých a jedna 
slovenská v súčinnosti s menšími slovenskými firmami. Tomu zodpovedal aj program sta-
vieb, predložený K. Voglom ministerstvu verejných prác 5. júla 1939, kde figurovalo deväť 
nemeckých spoločností. Každá mala mať jednu partnerskú slovenskú firmu. Medzi dvojice 
firiem boli rozdelené jednotlivé stavebné úseky. Výber slovenských partnerov a prideľova-
nie úsekov ešte nebolo ukončené. Zároveň pokračovalo aj výberové konanie nemeckých 
spoločností. Údaje vo Voglovom programe sú preto len čiastočné.28 Rozdelenie firiem 
a úsekov k 5. júlu 1939 bolo nasledovné:

Tabuľka č. 1 – Rozdelenie stavebných úsekov projektu cestných stavieb z roka 1939 medzi 
nemecké a slovenské stavebné firmy k 5. 7. 1939

Nemecká firma
 
Slovenská firma Pridelený úsek

Teeras Mníchov Lanna Bratislava Modra – Trnava
Lenz u. Co. Mníchov Inžesta Bratislava Nové Mesto nad Váhom – 

Trenčín
Sager u. Wörner Mníchov Konštruktíva Bratislava Trenčín – Považská 

Bystrica
Viannova Viedeň Ing. J. Kodl Bratislava Považská Bystrica – 

Priekopa

27 BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 264. Týždenná správa vedúceho Vrchnej stavebnej správy Ge-
nerálneho inšpektorátu v Bratislave K. Vogla o činnosti jeho úradu, zaslaná 26. 6. 1939 pravdepodob-
ne F. X. Dorschovi; BArch Berlin, f. R 4601/3076. Prípis Generálneho inšpektorátu v Berlíne na 
Vrchnú stavebnú správu v Bratislave z 8. 8. 1939; BArch Berlin, f. R 4601/3076. Prípis vrchného fi-
nančného prezidenta na Generálny inšpektorát pre nemeckú cestnú sieť v Berlíne z 25. 2. 1944; PA 
AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Zmluva medzi Vrchnou stavebnou správou v Bratislave a MDVP zo 
17. 6. 1941 o spoločnej výstavbe ciest na Slovensku v rokoch 1940 – 1941 – prílohy.
28 BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 252-257. Plán realizácie slovensko-nemeckého projektu výstav-
by cestnej siete na rok 1939 z 5. 7. 1939, vpracovaný Vrchnou stavebnou správou v Bratislave.
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Nemecká firma
 
Slovenská firma Pridelený úsek

Oemler Stuttgart Ing. A. Bugan Ružomberok Priekopa – Dolný Kubín

F. Kirchhoff Stuttgart Ing. R. Povrazník Bratislava Žilina – Čadca – štátna 
hranica

Baugesellschaft Porr Viedeň zatiaľ neurčený Kostolná – štátna hranica

K. Kübler A.G. Stuttgart zatiaľ neurčený zatiaľ neurčený

Christoph u. Unmack Berlín zatiaľ neurčený zatiaľ neurčený

Prameň: BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 255. Plán realizácie slovensko-nemeckého projektu výstav-
by cestnej siete na rok 1939 z 5. 7. 1939, vypracovaný Vrchnou stavebnou správou Generálneho in-
špektorátu v Bratislave.

Uvedený stavebný program počítal aj s úsekmi Dolný Kubín – Tvrdošín štátna hranica 
a s dlhým úsekom Ružomberok – Prešov. Línia smerom na stredné Slovensko z Nitry do 
Zvolena, Banskej Bystrice a Ružomberka, dohodnutá na rokovaniach 12. až 13. júna 1939 
vo Voglom pláne chýbala. Momentálne totiž nezodpovedala aktuálnym strategickým potre-
bám Nemecka. Správa F. X. Dorscha K. Voglovi z 25. júla 1939 uvádza šesť ďalších nemec-
kých spoločností a inžinierskych firiem z Viedne, Freiburgu a ďalších miest.29 V celkovom 
výbere prevažovali stavebné subjekty z Ostmarky, čiže z Rakúska a z juhonemeckých re-
giónov. Išlo zjavne o zámer a sledované firmy sa mali pravdepodobne podieľať aj na pláno-
vaných diaľničných úsekoch na území bývalej ČSR, Poľska, Rakúska a Maďarska.30 Všet-
kým vybraným firmám zaslal generálny inšpektor F. Todt osobný list, kde naznačil, že prá-
ce musia vykonať v najvyššej kvalite, lebo reprezentujú v očiach Slovenska Nemecko 
a majú teda aj ideovo-politickú úlohu. Konkrétne napísal: „…Prevzali ste realizáciu staveb-
ných prác na Slovensku, za ktorých vzorné vyhotovenie nesiem voči slovenskému minister-
stvu dopravy zodpovednosť. Očakávam od Vás, že prevzaté práce uskutočníte s mimoriad-
nym úsilím a a s mimoriadnou starostlivosťou a že dôveru, ktorú prechováva Slovenský štát 
voči nemeckým inžinierom a podnikateľom v celej šírke naplníte…“31 Podľa neskorších 
údajov z bilancií vykonaných stavebných prác vyplynulo, že v konečnom výbere deviatich 
nemeckých firiem vypadli tri posledne menované Baugesellschaft Porr Viedeň, K. Kübler 
A.G. Stuttgart a Christoph u. Unmack Berlín. Tieto nahradili firmy Allgemeine Strassen-
baugesellschaft Viedeň, W. J. Scheid Limburg a Nickel u. Seitz Freiburg.32

29 Išlo o firmy: Allgemeine Strassenbaugesllschaft Viedeň, W. Hartl Holzkonstruktion Viedeň, A. 
Chromys Wwe u. Sohn Viedeň, Nickel u. Seitz Freiburg, W. J. Scheid Limburg a. d. Lahn, S. Rauscher 
u. Söhne Hausmenig
30 BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 252-257. Plán realizácie slovensko-nemeckého cestného projek-
tu na rok 1939 z 5. 7. 1939; BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 146. Prípis Generálneho inšpektorátu 
v Berlíne vedúcemu Vrchnej stavebnej správy v Bratislave z 25. 7. 1939.
31 BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 147. Osobný list F. Todta nemeckým firmám vybraným na rea-
lizáciu slovensko-nemeckého projektu cestných stavieb na rok 1939, vystavený 24. 7. 1939.
32 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa Vrchnej stavebnej správy v Bratislave na nemecké vyslanectvo 
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V oblasti zabezpečenia cestných stavieb na rok 1939 kvalitnými surovinami a mate-
riálmi považovala nemecká strana za mimoriadne dôležitý dovoz materiálov na plánova-
né odprašovanie povrchu slovenských ciest chemicky upraveným posypom. Konkrétne 
išlo o chlórmagnézium a chlórkalcium. Vrchná stavebná správa v Bratislave v súčinnos-
ti s nadriadenými orgánmi sprostredkovala jednania s nemeckými firmami, ktoré mohli 
tieto posypové materiály poskytnúť. Hlavným dodávateľom sa nakoniec stala spoloč-
nosť Chemische Fabrik Kalk z Kolína nad Rýnom v celkovom objeme 550 t chlórkalcia. 
Organizáciu dopravy uvedeného materiálu po železnici, ktorý vyžadoval takmer 30 va-
gónov, zabezpečoval styčný dôstojník Dopravného veliteľstva v Bratislave. Na vrstvenie 
chlórkalcia na vozovky používali tri špeciálne posypové stroje, dodané Vrchnej staveb-
nej správe v Bratislave z Nemecka. Jeden z nich poskytli na prenájom bezplatne. Posy-
pové práce uskutočnil v období od 16. augusta do 6. septembra 1939 podnik Nemecká 
cestná služba – Špeciálne podniky pre boj proti poľadovici a prachu (Deutscher Stras-
sen-Dienst – Spezialunternehmen für Glatteis und Staubbekämpfung) v spolupráci s ne-
meckými stavebnými firmami na všetkých plánovaných úsekoch ciest na západnom, se-
verozápadnom, severnom a východnom Slovensku v celkovej dĺžke 821 km. Celkovo 
pokryli rozlohu 4,3-tis. km2. Nemeckí odborníci získali na Slovensku pri posypových 
prácach nové skúsenosti a podnikali pokusy s novými pracovnými postupmi, najmä pri 
využití chlórkalcia na zníženie rizika šmyku v letnom a osobitne v zimnom období. Po-
vrchy ciest, skvalitnené aj využitím chlórkalcia, skúšali prejazdom vojenských motorizo-
vaných kolón i tankov.33 Realizácia stavieb vychádzala z nemeckých noriem, konkrétne 
zo Smerníc pre výstavbu regionálnych ciest (Richtlinien für den Ausbau von Landstras-
sen – RAL) Generálneho inšpektorátu pre nemeckú cestnú sieť. Vzhľadom na urýchlenú 
výstavbu, respektíve úpravu, ciest a potrebných mostných stavieb, museli využiť viaceré 
osobitné postupy alebo aj priekopnícke metódy. Tieto zaradili medzi platné normy 
a uplatnili aj na stavbách v Nemecku.34 

Pri financovaní projektov Vrchná stavebná správa v Bratislave koordinovala svoju 
činnosť s bratislavským ministerstvom verejných prác a s ďalšími finančnými inštitúcia-
mi. Podľa pôvodného zámeru boli náklady na stavby jasne a vyvážene rozdelené medzi 
nemeckú a slovenskú stranu. Už počas júla 1939 sa však dohodnutá forma financovania 
začala komplikovať. Vrchná správa predložila 5. júla 1939 nemeckým a slovenským vlád-
nym úradom celkový rozpis nákladov. Tieto mali dosiahnuť 148 mil. Ks, z čoho na výdav-
ky v korunách pripadalo 68 mil. Ks a na výdavky v markách 8 mil. RM, pri osobitnom 
výhodnom kurze pre slovenskú stranu 1 RM : 10 Ks. Zdalo sa, že problém financovania 
bol vyriešený, ale práve metódy výpočtu nákladov a spôsob ich uhrádzania sa stali neu-
ralgickým bodom celého projektu a nemecko-slovenskej spolupráce v danej oblasti. Slo-
venské ministerstvo financií počítalo so sľúbenou nemeckou pomocou prostredníctvom 
tovarových pôžičiek. Zástupca generálneho inšpektora však telefonickým rozhovorom 
26. júla 1939 oznámil Š. Janšákovi, že ríšske ministerstvo hospodárstva nemohlo pro-
striedky na pôžičky v momentálnej situácii poskytnúť. Preto bol dohodnutý kompromis. 

v Bratislave z 8. 5. 1940 o využití skúseností z roka 1939 na projekty cestných stavieb na rok 1940.
33 BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 138-144. Správa Nemeckej cestnej služby o výsledkoch posypo-
vých prác na cestách Slovenska v auguste až septembri 1939, zaslaná F. X. Dorschovi 9. 11. 1939.
34 BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 252-257. Plán realizácie slovensko-nemeckého cestného projek-
tu na rok 1939 z 5. 7. 1939.
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Slovenská vláda a predstavitelia finančných inštitúcií prehodnotili svoje zdroje a dospeli 
k názoru, že Slovensko bolo schopné zo štátneho rozpočtu pokryť tzv. normálne náklady, 
čiže výdavky na materiál v slovenských cenách a náklady na práce domácich firiem. Vý-
davky prekračujúce tzv. normálne náklady, čo znamenalo financovanie urýchlených prác, 
náklady na drahé nemecké materiály, nakupované v Ríši a finančne náročne nemecké fir-
my by prevzala nemecká strana.35 

Okrem nového prístupu k financovaniu stavebných prác bolo nutné vzájomne potvrdiť 
zmeny v obsahu projektov, iniciované predstaviteľmi Wehrmachtu a Nemeckej vojenskej 
komisie na Slovensku. F. X. Dorsch preto vypracoval návrh medzištátnej zmluvy, obsahu-
júci špeciálne novú metódu financovania projektov a nový rozpis plánovaných cestných 
úsekov. Novú verziu slovensko-nemeckej zmluvy požadovali najmä slovenské vládne 
miesta a osobne Š. Janšák. Už vopred však treba upozorniť, že práve nejasnosti okolo finan-
covania mali za následok, že zmluva ostala neuzavretá. Upravená koncepcia úsekov ciest 
určených na dôkladné spevnenie sa v zásade realizovala. Pozostávala z línií Bratislava – 
Modra – Trnava – Trenčín – Žilina – Dolný Kubín – štátna hranica Trstená; Žilina – štátna 
hranica Čadca; Kostolná – štátna hranica Starý Hrozenkov; štátna hranica Čadca – štátna 
hranica Makov. Návrh zmluvy obsahoval aj úsek štátnej cesty Kraľovany – Prešov, ale 
tento bol podľa koncepcie vojenských zložiek zaradený medzi úseky s rýchlou úpravou 
v termíne do polovice augusta 1939.36

Záverečné správy o realizácii projektov uvádzali, že napriek turbulenciám vo financo-
vaní napredovali stavebné práce vcelku úspešne a v rámci harmonogramov, najmä pokiaľ 
išlo o tzv. vojenskú časť projektov s urýchleným ukončením. Len dôkladná prestavba ciest 
na západnom Slovensku mala určitý sklz. Bola ukončená v novembri 1939. Podiel na za-
ostávaní jednotlivých diel mali aj meškajúce úvery na stavebné práce, poskytované banka-
mi a uhrádzané slovenskou vládou. Rozdelenie platieb v markách a slovenských korunách 
za materiály, stroje, mzdy a práce uskutočnené v Ríši a na Slovensku v podstate zodpove-
dalo pravidlám dohodnutým v Bratislave 12. a 13. júna 1939, tak ako ich predložila ne-
mecká delegácia. Problém spočíval v tom, ako rozdeliť platby na tzv. normálne, aké by si 
vyžiadala výstavby za domáce priemerné ceny slovenskými firmami a nadštandardné, kto-
ré si vyžadovalo urýchlenie stavieb, realizované drahšími nemeckými firmami a prostred-
níctvom kvalitných drahých nemeckých materiálov. Tzv. normálne náklady mala totiž hra-
diť slovenská vláda v korunách, zatiaľ čo rozdiel nadštandardných zvýšených nákladov by 
financoval Generálny inšpektorát pre nemeckú cestnú sieť v markách. Na platbách z ne-
meckej strany sa najmä v prvej urýchlenej fáze podieľal Wehrmacht, lebo mal prvoradý 
záujem na realizácii stavebných projektov. Odhady tzv. normálnych nákladov sa u sloven-
ských finančných inštitúcií a predstaviteľov nemeckých hospodárskych kruhov líšili. Slo-
venskí národohospodári ich začiatkom septembra 1939 odhadovali na 55 mil. Ks. Generál-
ny inšpektorát prostredníctvom listu Vrchnej stavebnej správy z 29. septembra však vyža-

35 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. List Š. Janšáka F. X. Dorschovi o podmienkach financovania slov.-
nem. cestného projektu na rok 1939 z 26. 7. 1939.
36 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa Vrchnej stavebnej správy v Bratislave zo 16. 11. 1939 o vývo-
ji slovensko-nemeckých zmluvných vzťahov v oblasti cestnej výstavby a o vývoji financovania cest-
ných projektov na rok 1939; PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. List Š. Janšáka F. X. Dorschovi o podmien-
kach financovania slov.-nem. cestného projektu na rok 1939 z 26. 7. 1939; PA AA, f. GP, k. 229, zv. 
1. List F. X. Dorscha Š. Janšákovi o zmenách slov.-nem. zmluvy o výstavbe ciest na rok 1939 
z 3. 8. 1939.
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doval náklady v slovenských korunách okolo 75 mil. Ks vrátane odvodov a poplatkov. Išlo 
o financie potrebné na úhradu prác nemeckých firiem za dopravu, mzdy a materiály na 
Slovensku. Súhrnné „normálne“ náklady pri využití domácich slovenských firiem Gene-
rálny inšpektorát odhadoval až na 106,5 mil. Ks, zatiaľ čo výdavky na urýchlenie stavieb 
len asi na 4 mil. RM, teda na 40 mil. Ks pri kurze 1 RM : 10 Ks. Výsledné prepočty nákla-
dov za rok 1939, uskutočnené počas roka 1940, kalkulácie Generálneho inšpektorátu v zá-
sade potvrdili. V ďalšom liste z 3. novembra 1939 Vrchná stavebná správa žiadala pre ne-
mecké firmy 79,3 mil. Ks, do čoho započítali dávky, poplatky a tzv. zaistený výkon. Reak-
cia ministerstva dopravy a verejných prác bola tvrdá. Sekčný šéf Š. Poliaček v návrhu 
konečnej hodnoty rozpočtu na výstavbu ciest pre vládu zo 6. novembra 1939 uviedol, že 
maximálny podiel Slovenska na financovaní slovensko-nemeckého stavebného projektu 
v sledovanom roku v domácej mene môže byť 65 mil. Ks. Vláda Poliačkov návrh 9. no-
vembra 1939 schválila. Podľa vedúceho Vrchnej stavebnej správy K. Vogla uvedená hod-
nota nestačila pokryť celkové prevádzkové náklady nemeckých firiem. Hrozilo, že práce 
na niektorých úsekoch ostanú do zimy 1939 – 1940 nedokončené a vplyvom poveternost-
ných podmienok budú znehodnotené. Obnovenie prác na jar 1940 by si vyžiadalo nové 
neplánované náklady37.

Zástupcovia Nemecka argumentovali, že pre dofinancovanie spoločných cestných sta-
vieb za rok 1939 bolo potrebné zvýšenie celkových nákladov nemeckých firiem v domácej 
mene zo 65 mil. na 75 mil. Ks. Dňa 14. novembra 1939 danú možnosť pripustil Š. Janšák 
v rozhovore s F. X. Dorschom. Na slovensko-nemeckých rokovaniach 16. novembra 1939 
za účasti nemeckého vyslanca Hansa Bernarda a F. X. Dorscha u nového predsedu vlády 
Vojtecha Tuku bolo zvýšenie nákladov, pravdepodobne aj premiérovou zásluhou, schvále-
né. V. Tuka zvýšenie oficiálne potvrdil v liste nemeckého vyslancovi z 25. novembra 1939. 
Podľa obsahu listu už bolo zo slovenskej strany investovaných 60,9 mil. Ks vrátane 3 % 
dávok a poplatkov. Zvýšenie nákladov v slovenských korunách potvrdilo prezídium minis-
terskej rady výnosom z 30. novembra 1939.38 

Rozhovory o dofinancovaní projektov za rok 1939 sa ťahali takmer do polovice nasle-
dujúceho roka, už v rámci jednaní o nových plánoch cestných komunikácií. Tu sa až po-

37 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. List Vrchnej stavebnej správy v Bratislave zo 14. 11. 1939 na nemec-
ké vyslanectvo v Bratislave o stave financovania slovensko-nemeckých cestného stavebného projektu 
na rok 1939; PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Stanovisko Vrchnej stavebnej správy v Bratislave zo 
14. 11. 1939 k uzneseniu slovenskej vlády o spôsobe financovania slov.-nem. cestného stavebného 
projektu na rok 1939 z 9. 11. 1939; PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa Vrchnej stavebnej správy 
v Bratislave zo 16. 11. 1939 o vývoji slovensko-nemeckých zmluvných vzťahov v oblasti cestnej 
výstavby a o vývoji financovania cestných projektov na rok 1939; PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa 
Vrchnej stavebnej správy v Bratislave o výsledkoch slovensko-nemeckého projektu výstavby ciest na 
rok 1939 z 15. 1. 1940; PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa Vrchnej stavebnej správy v Bratislave 
o výsledkoch slovensko-nemeckého projektu výstavby ciest na rok 1939 a o výhľadoch na rok 1940 
z 26. 1. 1940.
38 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. List Vrchnej stavebnej správy v Bratislave Š. Janšákovi zo 14. 11. 1939; 
PA AA, f. GP, k. 228, zv. 2. List predsedu vlády V. Tuku nemeckému vyslancovi H. Bernardovi 
z 25. 11. 1939; PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa Vrchnej stavebnej správy v Bratislave na nemecké 
vyslanectvo v Bratislave z 30. 11. 1939 o výsledkoch rokovaní ohľadne slovenského podielu na finan-
covaní slov.-nem. cestných stavebných projektov za rok 1939; PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. List F. X. 
Dorscha na MDVP v Bratislave z 1. 3. 1940.
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stupne objavili reálne údaje o podiele slovenských a nemeckých hospodárskych inštitúcií, 
respektíve Wehrmachtu, na financovaní spoločných projektov v roku 1939. Wehrmacht 
poukázal napríklad 0,4 mil. RM (4 mil. až 4,5 mil. Ks) na spevnenie a výstavbu mostov. 
Jeho presný podiel však ostal nejasný. Podľa údajov z apríla 1940 si projekty vyžiadali 
dovedna 150 mil. Ks, z čoho 75 mil. Ks tvoril podiel slovenskej vlády v korunách a 7,5 mil. 
RM podiel Nemecka v markách, a to v osobitnom kurze 1 RM : 10 Ks.39 Dôkazom týchto 
údajov sú aj výsledky financovania projektov za rok 1939 uvádzané samotnou slovenskou 
stranou. Bratislavské ministerstvo dopravy a verejných prác oficiálne vykazovalo svoj po-
diel na sledovaných stavbách v hodnote 75 mil. Ks, čo zodpovedalo výsledným bilanciám 
Vrchnej stavebnej správy v Bratislave.40 Ďalšie dokumenty z mája 1940 uvádzajú, že pria-
me náklady deviatich nemeckých firiem na stavebné práce vrátane dávok a poplatkov do-
siahli 128,7 mil. Ks, z čoho 50,6 % tvorili výdavky v markách.41 Podiel jednotlivých ne-
meckých firiem na hodnote realizovaných stavebných prác bez započítania daní uvádza 
nasledujúca tabuľka.

Tabuľka č. 2 – Hodnota prác vykonaných jednotlivými nemeckými stavebnými firmami na 
slovenských cestných stavbách v roku 1939 v tis. RM a v mil. Ks bez daní a poplatkov

Firma
Náklady
v tis. RM

Náklady
v mil. Ks

Celkové 
náklady

v tis. RM

Podiel nákladov
v Ks v %

Teeras
Mníchov

 
615

 
5 273

 
1 143

 
46,2

Allgemeine
Strassenbau
Viedeň

 
317 3 097

 
626

 
49,5

Vianova
Viedeň 965 11 206 2 085 53,7
Sager u. Wörner
Mníchov 1 009 6 672 1 676 39,8
Lenz u. Co
Viedeň 401 4 187 819 51,1
Oemler
Stuttgart 1 380 12 751 2 655 48,0
Nickel u. Seitz
Freiburg 512 5 025 1 014 49,6

39 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa Vrchnej stavebnej správy v Bratislave o výsledkoch sloven-
sko-nemeckého projektu výstavby ciest na rok 1939 z 15. 1. 1940; PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa 
Vrchnej stavebnej správy v Bratislave z 8. 4. 1940 o využití skúseností z roka 1939 na projekty cest-
ných stavieb na rok 1940.
40 PORÁZIK, Karol. Cestné práce za Slovenskej republiky. In KŘIVANEC, Karel. Skúsenosti pri 
stavaní ciest na Slovensku. Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1943, s. 40-41.
41 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa Vrchnej stavebnej správy v Bratislave na nemecké vyslanectvo 
v Bratislave z 8. 5. 1940 o využití skúseností z roka 1939 na projekty cestných stavieb na rok 1940.
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Firma
Náklady
v tis. RM

Náklady
v mil. Ks

Celkové 
náklady

v tis. RM

Podiel nákladov
v Ks v %

W. J. Scheid
Limburg 455 5 130 968 53,0
Kirchhoff
Stuttgart 860 8 379 1 696 49,4

Spolu 6 514 61 720 12 682 48,7

Prameň: PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa Vrchnej stavebnej správy v Bratislave na ne-
mecké vyslanectvo v Bratislave z 8. 5. 1940 o využití skúseností z roka 1939 na projekty 
cestných stavieb na rok 1940.

Problematické financovanie prvej fázy výstavby cestnej siete na území nového štátu 
neodradilo slovenské ani nemecké hospodárske a vojenské kruhy od ďalšej vzájomne vý-
hodnej spolupráce. V hodnoteniach stavebných prác za rok 1939 sa konštatovalo, že pre obe 
strany bude účelné vypracovať podobný projekt aj na rok 1940. Slovensko by ním získalo 
možnosť ďalšej urýchlenej výstavby modernej cestnej siete a pre Nemecko mal naďalej 
vojenský význam. Nemeckí národohospodári v ňom nachádzali aj vhodnú formu znižova-
nia clearingovej špičky dodávkami materiálov, strojov a kvalifikovaných prác. Ťaženie pro-
ti Poľsku prinieslo do vývoja cestného staviteľstva a celej infraštruktúry nový fenomén 
vojnové škody a ich odstraňovanie. Predstavitelia nemeckej vojenskej misie na Slovensku 
už pred útokom na Poľsko počítali s tým, že do plánov ďalšej výstavby ciest bude treba 
začleniť aj odstraňovanie dôsledkov prechodu vojenských jednotiek na vozovkách a cest-
ných mostoch, ako aj na železničných tratiach, tuneloch a staniciach. Tieto práce sa začali 
v roku 1940.42 

Pre nemeckú stranu bolo pokračovanie slovensko-nemeckých projektov cestných sta-
vieb veľmi dôležité po vojensko-strategickej, hospodárskej aj politickej stránke, podobne 
ako v predošlom období. Na prelome rokov 1939 – 1940 sa zároveň stala aktuálnou dlho-
dobá úloha výstavby stredoeurópskych diaľničných systémov a zapojenia Slovensko do ich 
rámca. Záujem o ďalšiu spoluprácu mali aj slovenské vládne miesta, ale s viacerými pod-
mienkami. Nemeckí národohospodári preto boli voči slovenským kolegom ústretoví 
a ochotní k viacerým ústupkom. K. Vogl dal na začiatku januára 1940 v liste F. X. Dorscho-
vi návrh motivovať najvýznamnejších kolegov z bratislavského ministerstva verejných prác 
Š. Janšáka, Š. Poliačka a hlavného technického komisára Ing. Karola Porázika k ďalšej 
spolupráci odmenami za zásluhy o slovensko-nemecký projekt z roka 1939 v hodnote od 
2,5 tis. Ks až do 10-tis. Ks. K. Vogl žiadal F. X. Dorscha o poverenie vyplatiť odmeny z pro-
striedkov Vrchnej stavebnej správy v Bratislave. 43

42 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa Vrchnej stavebnej správy v Bratislave o výsledkoch sloven-
sko-nemeckého projektu výstavby ciest na rok 1939 z 15. 1. 1940; PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa 
Vrchnej stavebnej správy v Bratislave o výsledkoch slovensko-nemeckého projektu výstavby ciest na 
rok 1939 a o výhľadoch na rok 1940 z 26. 1. 1940.
43 BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 130. List K. Vogla na Generálny inšpektorát v Berlíne 
z 1. 1. 1940.
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Odborná a hospodárska pomoc Slovensku v rámci sledovaných cestných projektov bola 
z nemeckej strany aj v roku 1940 interpretovaná ako dôležitá forma šírenia nemeckého 
vplyvu v ekonomickej aj ideovo-politickej sfére. Treba konštatovať, že aj keď odborná po-
moc zo strany Nemecka sledovala v konečnom dôsledku vlastný nemecký záujem, išlo 
o bezplatné poskytovanie technického know-how nemeckých stavebných firiem Slovensku, 
podobne ako vo viacerých iných sférach hospodárstva a techniky. Nemecký vyslanec H. 
Bernard v správe na Zahraničný úrad z januára 1940 uviedol k sledovaným otázkam nasle-
dovné: „…Politický význam nasadenia nemeckých inžinierov a cestných stavebných firiem 
na Slovensku nemožno podceňovať, lebo Slovákom sa prostredníctvom stavby cestného 
ťahu Bratislava – Čadca, respektíve Trstená, každodenne predvádzali pred očami nemecké 
schopnosti. Toto musí uznať každý, kto poznal predchádzajúci stav cesty. Z politického 
a hospodárskeho hľadiska je nanajvýš žiaduce, aby generálny inšpektor pre nemeckú cest-
nú sieť dal možnosť pokračovať v prácach na Slovensku aj v tomto roku. Toto sa pochopi-
teľne deje odhliadnuc od odstredivých politických prúdov, pod čím sa chápe odpor, ktorý 
má príčinu predovšetkým v tom, že slovenský štát nemá na stavbu svojej cestnej siete k dis-
pozícii potrebné prostriedky; ďalej tiež preto, že slovenské vládne úrady pre výstavbu ciest 
neradi stavajú svoju činnosť do tieňa práce Vrchnej stavebnej správy. Žiadam tiež aby 
sa v rámci existujúcich uvedených možností generálnemu inšpektorovi pre cestnú sieť 
umožnilo na Slovensku ďalej pôsobiť vo veľkom rozsahu…“44 Slovenskí národohospodári 
z ministerstva verejných prác dali nemeckému vyslancovi za pravdu, keď sa v oficiálnej 
publikácii z roka 1943 o výsledkoch cestného staviteľstva slovenského štátu vyjadrili k sta-
vebnej činnosti nemeckých firiem počas roka 1939 s veľkým obdivom: „…Ríšsko-nemecké 
podnikateľské firmy s dlhoročnou praxou ukázali svoju zručnosť a rýchlosť nielen v práci 
samotnej, ale aj pri zariadení stanovíšť a organizovaní prác. Za 4 mesiace vykonali prácu, 
ktorú by náš štát so silami po ruke súcimi nebol vykonal ani za dva roky…“45

Vyslanec H. Bernard napriek mnohým problémom, nedostatku financií a za odstredi-
vých tlakov zo strany časti vládnych predstaviteľov jednoznačne odporúčal, aby sa na Slo-
vensku pokračovalo vo výstavbe ciest za účasti nemeckých odborníkov a firiem v podob-
nom rozsahu ako v roku 1939, lebo to malo veľký hospodársko-politický význam. V ďalšej 
časti listu vyslovil obavy, že pre nedostatok finančných prostriedkov by v nadchádzajúcom 
roku museli pokračovať vo výstavbe len slovenské firmy a domáci inžinieri, čo by spoma-
lilo práce a zrejme aj znížilo ich kvalitu. Vyzýval, aby sa takémuto vývoju za každú cenu 
zabránilo.46 

Zástupcovia hospodárskych a vojenských kruhov Nemecka preto nabádali slovenských 
predstaviteľov ku včasnej príprave stavebných projektov. Slovenskí národohospodári však 
plánovali rozsah stavebnej činnosti na rok 1940 veľmi opatrne. Navrhovali, aby dĺžka no-
vých a rekonštruovaných ciest dosiahla maximálne 125 km. Vrchná stavebná správa Gene-
rálneho inšpektorátu v Bratislave a nemecké vyslanectvo presadzovali dĺžku cestných úse-

44 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa nemeckého vyslanca H. Bernarda na Zahraničný úrad v Berlí-
ne z 19. 1. 1940 o výsledkoch slov.-nem. cestného projektu na rok 1939 a o možnostiach jeho pokra-
čovania.
45 PORÁZIK, Karol. Cestné práce za Slovenskej republiky. In KŘIVANEC, Karel. Skúsenosti pri 
stavaní ciest na Slovensku. Bratislava : Slovenská vysoká škola technická, 1943, s. 41.
46 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa nemeckého vyslanca H. Bernarda na Zahraničný úrad v Berlí-
ne z 19. 1. 1940 o výsledkoch slov.-nem. cestného projektu na rok 1939 a o možnostiach jeho pokra-
čovania.
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kov až do 175 km. V danom variante by sa náklady pohybovali asi na úrovni 52,5 mil. Ks 
a 4 mil. až 4,5 mil. RM.47 Úsilie dôkladne vypracovať rozpočty a presne určiť finančný 
podiel Slovenska a Nemecka na cestných stavbách vyvolalo obojstranné taktizovanie. Slo-
venské ministerstvo zahraničia 2. februára 1940 prisľúbilo, že zorganizuje rokovania o pro-
jekte na bežiaci rok za účasti kompetentných slovenských ministerstiev, nemeckého vysla-
nectva, Nemeckej vojenskej komisie a zástupcov Generálneho inšpektorátu pre nemeckú 
cestnú sieť na Slovensku. Tu mali jednoznačne určiť celkové náklady, podiel Ríše na pro-
jektoch, náklady priamo vynaložené v slovenských korunách a podiel Vrchnej stavebnej 
správy v Bratislave na stavebných dielach, poukázaný prostredníctvom clearingu.48 

Nemeckí národohospodári, ako aj zástupcovia ríšskych ozbrojených síl a nemeckého 
vyslanectva v Bratislave sa na avizované rokovania intenzívne pripravovali. K 15. februáru 
1940 bola ohlásená porada zástupcov nemeckého vyslanectva, Dopravného veliteľstva Ne-
meckej vojenskej komisie a Vrchnej stavebnej správy v Bratislave k otázkam výstavby 
„nemeckých ciest na Slovensku“. Táto s najväčšou pravdepodobnosťou prijala stratégiu 
zvýšenia tlaku na slovenské vládne miesta v záujme ďalšieho pokračovania spoločných 
projektov.49 Formovanie stratégie vyvrcholilo v marci 1940. Vedenie Generálneho inšpek-
torátu v správe na Zahraničný úrad v Berlíne z 13. marca 1940 ubezpečovalo, že nový 
program cestných stavieb bude čoskoro prerokovaný so slovenskou stranou aj s ideovým 
projektom napojenia cestnej siete Slovenska na stredoeurópsky diaľničný systém. Nemeckí 
národohospodári mali zároveň pripravený návrh financovania nových projektov znížením 
clearingovej špičky a boli ochotní k ústupkom aj ohľadne dofinancovanie už realizovaných 
stavieb z roka 1939. Predstavitelia ministerstva verejných prác totiž práve týmto podmieňo-
vali ďalšiu spoluprácu s Nemeckom.50 

Dňa 15. marca 1940 sa na pôde Ríšskeho ministerstva hospodárstva v Berlíne konala 
porada zástupcov Generálneho inšpektorátu F. X. Dorscha a stavebného radcu Kumpfa ako 
zástupcu Vrchnej stavebnej správy v Bratislave s predstaviteľom hostiteľského ministerstva 
vládnym radcom Dr. Matthäim a s ďalšími národohospodármi. Ministerstvo hospodárstva 
privítalo návrh pokryť náklady na budúce stavebné projekty uvoľnením zamrznutých po-
hľadávok Slovenska voči Nemecku na clearingových účtoch. V prípade, že by slovenská 
vláda nemala k dispozícii dostatok finančných prostriedkov na nové cestné stavby, podobne 
ako v predchádzajúcom roku, bolo Ríšske ministerstvo hospodárstva pripravené pomôcť 
v súčinnosti s Ríšskym ministerstvom financií. Ohľadne vojensko-strategických cieľov no-
vých stavebných projektov sa prítomní plánovali obrátiť na Hlavné velenie brannej moci 

47 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa Vrchnej stavebnej správy v Bratislave o výsledkoch sloven-
sko-nemeckého projektu výstavby ciest na rok 1939 a o výhľadoch na rok 1940 z 26. 1. 1940; PA AA, 
f. GP, k. 229, zv. 1. Správa nemeckého obchodného atašé E. Geberta na Vrchnú stavebnú správu 
v Bratislave z 2. 2. 1940 o vývoji rokovaní so slovenskými predstaviteľmi ohľadne programu výstav-
by ciest na rok 1940.
48 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa E. Geberta na Vrchnú stavebnú správu v Bratislave z 2. 2. 1940 
o vývoji rokovaní so slovenskými predstaviteľmi ohľadne programu výstavby ciest na rok 1940.
49 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa stavebného radcu Kumpfa na nemecké vyslanectvo v Bratisla-
ve z 12. 2. 1940 o dofinancovaní stavebných projektov za rok 1939 a o plánoch výstavby ciest na rok 
1940. Správa bola zaslaná na vedomie aj E. Gebertovi a nemeckému vojenskému atašé Beckerovi.
50 BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 101. Správa Generálneho inšpektorátu v Berlíne na Zahraničný 
úrad v Berlíne o stave slovensko-nemeckých cestných projektov z 13. 3. 1940.
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(OKW), konkrétne na šéfa dopravy pri Generálnom štábe pozemného vojska.51 Predstavite-
lia nemeckého cestného staviteľstva F. X. Dorsch, K. Vogl a stavebný radca Kumpf sa stretli 
na záverečnej taktickej porade 26. marca 1940 v predvečer plánovaných slovensko-nemec-
kých rozhovorov, zrejme na nemeckom vyslanectve. F. X. Dorsch vyzval kolegov, aby nad-
chádzajúce rokovania držali pevne v rukách. Okrem strategických cieľov sa opäť hovorilo 
aj o možnosti odbúrať účasťou na stavbách ciest značnú časť clearingovej špičky v pro-
spech Slovenska približne v hodnote 10 mil. RM.52 

Oficiálne rozhovory o slovensko-nemeckých plánoch cestnej výstavby na rok 1940, kto-
ré nemeckí národohospodári medzi sebou príznačne nazývali „plány nemeckých ciest na 
Slovensku“, sa konali 27. marca 1940 v Bratislave. Podľa zápisu F. X. Dorscha boli okrem 
neho na rokovaniach za nemeckú stranu prítomní K. Vogl a stavebný radca Kumpf. Sloven-
ské záujmy podľa zápisu reprezentoval iba sekčný šéf ministerstva dopravy a verejných 
prác Š. Janšák. Obe strany však pravdepodobne zastupovali aj ďalší pracovníci vládnych 
úradov a predstavitelia firiem.53 Vývoj rozhovorov naznačil, že priority nemeckých a slo-
venských účastníkov projektu sa uberali rôznymi smermi. Pre nemeckú delegáciu bolo mo-
mentálne prvoradé napojenie už existujúcej a plánovanej cestnej siete Slovenska na projek-
ty stredoeurópskeho diaľničného systému, v danej fáze na diaľničný ťah Vroclav – Viedeň – 
Budapešť. Koordinátorom vnútroštátnych slovenských a medzinárodných diaľničných 
projektov bol K. Vogl ako zamestnanec Vrchnej stavebnej správy Generálneho inšpektorátu 
v Bratislave a zároveň Vrchnej stavebnej správy ríšskych diaľnic vo Viedni. Tretím partne-
rom malo byť bratislavské ministerstvo dopravy a verejných prác. Podľa výhľadových plá-
nov by sa územie Slovenska priamo zapojilo do diaľničného ťahu Viedeň – Budapešť v úse-
ku Bratislava – Považie – Budapešť. Tento úsek plánovali na trase z Bratislavy do Hlohov-
ca a odtiaľ smerom na juh cez Nitru po maďarskú hranicu a ďalej až do Budapešti. Zároveň 
sa počítalo s prípadným pokračovaním výstavby diaľnice na stredné a horné Považie. Exis-
toval aj druhý variant diaľnice Viedeň – Budapešť situovaný na trase južne od Dunaja, teda 
obchádzajúci Slovensko. Podľa správy Generálneho inšpektorátu v Berlíne z februára 1940 
však druhý variant do budúcnosti vylúčili.54 

Z výhľadových plánov diaľničného systému Vroclav – Viedeň – Budapešť nemecká de-
legácia na rokovaniach v marci 1940 predložila slovenskej strane len momentálne aktuálny 
strategický úsek diaľnice Viedeň – Bratislava, spájajúci slovenskú cestnú sieť s diaľnicami 
v Ostmarke (Rakúsku) a v Nemecku. Projektanti už mali pripravených niekoľko verzií uve-
deného diaľničného úseku a v nasledujúcich mesiacoch pribúdali ďalšie. Medzi početnými 

51 BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 47. Záznam z rokovania zástupcov Generálneho inšpektorátu pre 
nemeckú cestnú sieť a Ríšskeho ministerstva hospodárstva v Berlíne na uvedenom ministerstve 
15. 3. 1940.
52 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Záznam z porady predstaviteľov nemeckého cestného staviteľstva F. 
X. Dorscha, K. Vogla a Kumpfa o slovensko-nemeckom projekte výstavby ciest na rok 1940 v Brati-
slave 26. 3. 1940.
53 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Záznam zo slovensko-nemeckých rokovaní o spoločnom projekte 
cestných stavieb na rok 1940 v Bratislave 27. marca 1940.
54 BArch Berlin, f. R 4601/4139, Bl. 3. Správa Generálneho inšpektorátu v Berlíne na OBR Wien 
und Linz o plánoch zapojenia Slovenska do siete ríšskych diaľnic z 15. 2. 1940; PA AA, f. GP, k. 229, 
zv. 1. Záznam zo slovensko-nemeckých rokovaní o spoločnom projekte cestných stavieb na rok 1940 
v Bratislave 27. marca 1940 BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 101. Správa Generálneho inšpektorátu 
v Berlíne na Zahraničný úrad v Berlíne o stave slovensko-nemeckých cestných projektov z 13. 3. 1940.
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verziami boli dve základné. Jedna počítala s diaľnicou len na území Ríše a s priamym spo-
jením cez hranicu do Bratislavy, kým druhá pripúšťala výstavbu dlhšieho diaľničného úse-
ku aj na území Slovenska. Od týchto základných verzií sa odvíjali viaceré varianty. Diaľni-
ca na území Ríše, kam v sledovanom období patrila aj obec Devín s tamojším hradom, bola 
na jar 1940 predstavená v úseku Viedeň – Gänsendorf – Leopoldsdorf – Moravské pole – 
rieka Morava – Devín. Existoval aj variant severnejšej trasy, medzi obcami Markgrafneu-
siedel a Schönfeld.55 Návrhy diaľničnej trasy s dlhším úsekom na území slovenského štátu 
počítali s tromi variantmi, podľa toho, kde mala diaľnica preťať tok Moravy. Do úvahy 
prichádzalo premostenie pri Devínskom Jazera, Devínskej Novej Vsi alebo na slovenskej 
strane obce Devín.56 Slovenskí národohospodári dostali od nemeckej delegácie prísľub, že 
všetky stavebné práce na plánovanej diaľnici Viedeň – Bratislava v úseku od slovenskej 
štátnej hranice po Bratislavu vykonajú nemecké firmy, a náklady budú poukázané na clea-
ringový dobropis Slovenska v Nemecku, čiže v konečnom dôsledku sa odpíšu z clearingo-
vej špičky. Vzhľadom na momentálne hospodárske záujmy Slovenska však bola výstavba 
diaľničného spojenia s Viedňou menej dôležitá. Slovenská delegácia na čele so Štefanom 
Janšákom predložila na sledovaných rokovaniach svoju prioritu budovanie cestného ťahu 
Trnava – Nitra – Zlaté Moravce – Sv. Kríž nad Hronom (Žiar nad Hronom) – Banská Bys-
trica – Brezno – Kráľova Lehota – Važec – Vysoké Tatry. Išlo o projekt v plánovanej dĺžke 
336 km s nákladmi 250 mil. Ks, známy ako cesta Trnava – Vysoké Tatry. Slovenská vláda 
už rozhodla o spustení prác na prvom úseku nového cestného ťahu.57 

Rôzne smerovanie hlavných zámerov slovenskej vlády a predstaviteľov Nemecka 
v rozvoji cestnej siete na Slovensku roku 1940 sa prejavilo už v nasledujúcich dňoch 
a malo za následok, že obsah rokovaní z 27. marca 1940 nemohol byť transformovaný do 
podoby zmluvy alebo aspoň rámcovej dohody. Tento vývoj negatívne vnímala najmä ne-
mecká strana, kde vynakladali veľké úsilie na uskutočnenie záverov sledovaných jednaní. 
Veľkým sklamaním pre F. X. Dorscha bol postoj ministerstva dopravy a väčšiny zástupcov 
slovenských vládnych kruhov k nemeckým návrhom, sprostredkovaný Š. Janšákom. Tento 
v listoch na Vrchnú stavebnú správu v Bratislave návrhy nemeckej delegácie de facto od-
mietol. Najmä ohľadne plánu diaľnice Viedeň – Bratislava sa ukázalo, že slovenské vládne 
miesta prejavili o tento zaujímavý projekt ďalekosiahleho významu minimálny záujem. 
Poslednou možnosťou ako ovplyvniť slovenskú vládu a kompetentné úrady bolo podľa F. 
X. Dorscha obrátiť sa na predsedu vlády V. Tuku a vo vojenských kruhoch na zástupcu 
nemeckej komisie podplukovníka Rödera. Š. Janšák v odpovediach na nemecké návrhy 
síce vyjadril za ministerstvo dopravy jednoznačnú ústretovosť a tiež technickú a finančnú 
pripravenosť uskutočniť spoločne plánované zámery, ale z jeho vyjadrení nebolo jasné, 
ktoré plány mal na mysli a ich realizáciu videl v horizonte dvoch rokov.58 Podľa hodnotení 

55 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Záznam zo slovensko-nemeckých rokovaní o spoločnom projekte 
cestných stavieb na rok 1940 v Bratislave 27. marca 1940; BArch Berlin, f. R 4601/4139, Bl. 5-7. 
Správa K. Vogla z OBR Wien und Linz na Generálny inšpektorát v Berlíne o variantoch plánu diaľni-
ce Viedeň - Bratislava z 20. 5. 1940.
56 BArch Berlin, f. R 4601/4139, Bl. 16-17. Správa OBR Wien und Linz na Generálny inšpektorát 
v Berlíne o variantoch plánu diaľnice Viedeň - Bratislava zo 4. 7. 1940.
57 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Záznam zo slovensko-nemeckých rokovaní o spoločnom projekte 
cestných stavieb na rok 1940 v Bratislave 27. marca 1940; PORÁZIK, Karol. Cestné práce za Sloven-
skej republiky, ref. 40, s. 37-39.
58 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. List F. X. Dorscha vyslancovi H. Bernardovi z 23. 4. 1940 v Berlíne 
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E. Geberta z mája 1940 bol Š. Janšák hlavným problémovým faktorom slovensko-nemec-
kých vzťahov na poli cestného staviteľstva, keďže išlo o známeho „čechofila“ a exponenta 
medzivojnového režimu.59

V nasledujúcom období sa už projekt diaľnice Viedeň – Bratislava na programe sloven-
sko-nemeckých rokovaní neobjavili. Hlavným objektom spoločných projektov bola opäť 
vnútroštátna cestná sieť Slovenska. Pozornosť nemeckých národohospodárov a nemeckého 
vyslanectva v Bratislave sa obrátila na hľadanie finančných zdrojov a metód zníženia clea-
ringovej špičky v platobnom styku so Slovenskom účasťou na financovaní cestných diel. 
Na začiatku mája 1940 viedli intenzívne rozhovory o finančnom podiele na sledovaný rok 
zástupcovia slovenskej vlády s predstaviteľmi nemeckého stavebného gigantu Organizácie 
Todt (Organisation Todt). Poradca E. Gebert a vyslanec H. Bernard v korešpondencii infor-
movali, že Organizácia Todt prejavila veľký záujem o pokračovanie slovenských cestných 
projektov a podiel na financovaní v zásade prisľúbila.60 Vývoj ukazoval, že plány „nemec-
kej cestnej siete na Slovensku“ za rok 1940 budú vyžadovať zainteresovanosť najmä na 
nemeckej strane, lebo slovenské vládne inštitúcie prejavovali o finančnú účasť na celom 
spoločnom projekte malý záujem. Na stretnutí s E. Gebertom 7. mája 1940 oznámili Š. 
Janšák za ministerstvo verejných prác, I. Karvaš za národnú banku a mimo stretnutia aj M. 
Pružinský za ministerstvo financií, že slovenské vládne miesta nemali k dispozícii rozpoč-
tové prostriedky na „dodatočné cestné stavby“ v roku 1940. Š. Janšák dokonca vyhlásil, že 
zo slovenských zdrojov budú financované iba stavby organizované slovenskými úradmi 
a realizované slovenskými firmami. Konečný verdikt vo veci financovania spoločných sta-
vieb mal vysloviť minister zahraničia F. Ďurčanský.61 O týždeň neskôr 14. mája 1940 dostal 
nemecký vyslanec od slovenského ministerstva zahraničia oficiálne vyrozumenie, že takmer 
všetky stavebné zákazky na rok 1940 už boli pridelené stavebným firmám. Zahraničná fir-
ma mohla dostať zákazku len keď náklady v jej ponuke boli o 20 % nižšie, než náklady 
v ponukách domácich firiem. Na ďalšie objednávky cestných stavieb už neboli v štátnom 
rozpočte na rok 1940 vyčlenené financie.62 

o postoji slovenských vládnych a hospodárskych predstaviteľov k spoločnému projektu výstavby 
ciest; PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. List Š. Janšáka na Vrchnú stavebnú správu v Bratislave o možnos-
tiach pokračovania projektu výstavby ciest z 12. 4. 1940 v Bratislave.
59 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. List E. Geberta vyslancovi H. Bernardovi o podiele Organizácie Todt 
na cestných projektoch a postoji slovenských vládnych miest k projektu na rok 1940 a možnosti jeho 
financovania cez clearing z 8. 5. 1940 v Bratislave.
60 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. List E. Geberta na Vrchnú stavebnú správu v Bratislave o podiele 
Organizácie Todt na slovensko-nemeckom cestnom projekte zo 7. 5. 1940; PA AA, f. GP, k. 229, zv. 
1. List vyslanca H. Bernarda F. X. Dorschovi z 9. 5. 1940 o vývoji slovensko-nemeckých rokovaní 
o cestnom projekte na rok 1940 a možnostiach jeho financovania prostredníctvom clearingu; PA AA, 
f. GP, k. 229, zv. 1. List E. Geberta vyslancovi H. Bernardovi o podiele Organizácie Todt na cestných 
projektoch a postoji slovenských vládnych miest k projektu na rok 1940 a možnosti jeho financovania 
cez clearing z 8. 5. 1940 v Bratislave; PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa Vrchnej stavebnej správy 
v Bratislave z 8. 4. 1940 o využití skúseností z roka 1939 na projekty cestných stavieb na rok 1940.
61 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Záznam E. Geberta zo slovensko-nemeckých rokovaní 7. 5. 1940 
o projekte cestných stavieb na rok 1940 a možnostiach jeho financovania prostredníctvom clearingu.
62 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. List obchodno-politického oddelenia slovenského ministerstva zahra-
ničia nemeckému vyslancovi H. Bernardovi zo 14. 5. 1940 o príprave cestných stavebných projektov 
slovenskej vlády na rok 1940 a o podiele zahraničných firiem na týchto projektoch.
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Odmeraný postoj vládnych hospodárskych a politických kruhov Slovenska dostal už 
v jarných mesiacoch a najmä v lete 1940 značné trhliny. Dva dni po slovensko-nemeckých 
rokovaniach zo 7. mája 1940 oznamoval nemecký vyslanec H. Bernard F. X. Dorschovi, že 
odmietavé postoje slovenských národohospodárov ku clearingovému zúčtovaniu cestných 
stavieb už prekonzultoval s ministrom zahraničia F. Ďurčanským a s premiérom V. Tukom. 
Zatiaľ čo u F. Ďurčanského nepochodil, premiér V. Tuka bol voči nemeckým požiadavkám 
zrejme ústretovejší. Predstavitelia nemeckého cestného staviteľstva zároveň prehĺbili tlak 
na slovenské vládne miesta po diplomatickej a politickej linke, najmä prostredníctvom mi-
nistra F. Todta a exponentov Zahraničného úradu. Na konci mája 1940 o tom informoval 
poradca E. Gebert. Podľa jeho záznamu sa podnikli „rázne kroky“ na presadenie účasti 
Organizácie Todt na slovenských cestných projektoch podľa nemeckých predstáv.63 

V lete 1940 sa zmenili politické a následne aj hospodárske podmienky slovensko-ne-
meckého vzťahu. Vo väčšom alebo menšom meradle sa tento vývoj odrazil vo všetkých 
sférach vzájomnej spolupráce. Dôležitým faktorom v oblasti spoločných cestných projek-
tov bol odchod nemeckého vyslanca H. Bernarda a odvolanie F. Ďurčanského z funkcie 
ministra zahraničných vecí. Tento si k viacerým prejavom neochoty voči nemeckým požia-
davkám, ktoré ho stáli vládne pozície, pripísal aj obštrukcie k účasti Nemecka na výstavbe 
slovenskej cestnej siete. Nástupom nového nekompromisného vyslanca Manfreda von Kil-
lingera tlak na váhajúcich slovenských politikov, národohospodárov a technikov s najväč-
šou pravdepodobnosťou vzrástol. Strategické vojensko-hospodárske ciele si vyžiadali po-
kračovanie spoločných cestných diel. V auguste 1940 sa začala realizácia nových projektov 
na obdobie 1940 – 1941. Ich aktuálnosť rástla najmä od začiatku roka 1941 s prípravou 
vojny proti Sovietskemu zväzu. Plánovanie jednotlivých stavieb malo však pravdepodobne 
len charakter provizórnych rámcových dohôd. Projekty nadobudli pevný zmluvný základ 
až v júni 1941, niekoľko dní pred napadnutím Sovietskemu zväzu, so spätnou platnosťou 
od augusta 1940. Medzitým sa odohrával tvrdý zápas o celkovú podobu slovensko-nemec-
kých plánov rozvoja cestnej siete.64 

Do oficiálneho uzavretia zmluvy museli exponenti cestného staviteľstva na nemeckej aj 
slovenskej strane do značnej miery improvizovať. Platilo to najmä pre druhú polovicu roka 
1940, keď sa projekty rozbiehali. Spočiatku hrozilo, že nemecké hospodárske kruhy, repre-
zentované Organizáciou Todt a Generálnym inšpektorátom, budú musieť prevziať nielen 
výdavky v markách, ale aj náklady v slovenských korunách. Výdavky na stavby za rok 
1940 v slovenských korunách odhadovali na 50 mil. Ks. E. Gebert v hlásení zo začiatku 
augusta 1940 ako najspoľahlivejší zdroj krytia uvedenej hodnoty označil Wehrmacht. K. 
Vogl oznámil Gebertovi, že Wehrmacht bol ochotný poskytnúť firmám na Slovensku poža-
dovanú hodnotu 5 mil. RM ako „stratené náklady“, teda bez toho, že by počítal s ich navrá-
tením. Ing. Vogl predpokladal, že Wehrmacht by uhradil výdavky firiem v markách v Ne-

63 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. List obchodno-politického oddelenia slovenského ministerstva zahra-
ničia nemeckému vyslancovi H. Bernardovi zo 14. 5. 1940 o príprave cestných stavebných projektov 
slovenskej vlády na rok 1940 a o podiele zahraničných firiem na týchto projektoch.; PA AA, f. GP, k. 
229, zv. 1. Záznam E. Geberta z 30. 5. 1945 o opatreniach k nasadeniu Organizácie Todt na cestné 
stavebné práce na Slovensku.
64 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Text slovensko-nemeckej zmluvy o výstavbe cestných komunikácii na 
území slovenského štátu medzi Vrchnou stavebnou správou Generálneho inšpektorátu pre nemeckú 
cestnú sieť v Bratislave a Ministerstvom dopravy a verejných prác Slovenskej republiky zo 17. 6. 1941 
v Bratislave.
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mecku a tiež náklady na suroviny a mzdy realizované na Slovensku.65 V konečnom dôsled-
ku potrebné financie v slovenských korunách dodalo s najväčšou pravdepodobnosťou Ríš-
ske ministerstvo hospodárstva. Tvrdil to sám generálny inšpektor pre nemeckú cestnú sieť 
F. Tod, aj keď v zastúpení, listom vládnemu radcovi Dr. Matthiämu z konca augusta 1940. 
Minister hospodárstva Walter Funk údajne prisľúbil, že hodnotu 50 mil. Ks pokryjú proti-
hodnotou v markách, a to v dvoch sadzbách. Prvú z nich plánovali uvoľniť k 1. septembru 
1940 a druhú do konca roka.66 

Okrem financií museli organizátori spoločných cestných projektov zabezpečiť dostatok 
kvalitných surovín, materiálov a polotovarov, ako aj pracovné sily a odborníkov. V rokoch 
1940 – 1941 slovenský štát začal pociťovať chronický nedostatok najmä kvalifikovaných 
robotníkov a technikov. E. Gebert v spomínanom hlásení zo začiatku augusta 1940 uviedol, 
že K. Vogl mal sledovanú otázku riešiť nasadením voľných pracovných síl zo zbrojoviek. 
V rokoch 1940 – 1941 sa postupne menili aj mzdové podmienky a nároky pracovnej sily. 
Kým v polovici roka 1939 K. Vogl požadoval priemernú mzdu pomocného robotníka 2,30 
Ks na hodinu, do konca roka vzrástla na 2,60 Ks a v auguste 1940 sa počítalo s jej ďalším 
zvýšením. E. Gebert apeloval na K. Vogla, že politickou úlohou do budúcnosti je zabezpe-
čiť, aby so mzdou rástol aj pracovný výkon slovenského robotníka, zodpovedajúci výkonu 
modernej nemeckej techniky. Upozornil aj na podstatne väčšie nebezpečenstvo štrajkov 
a výluk než v roku 1939. Bolo potrebné vyvinúť tlak na slovenské vládne miesta, aby s vy-
užitím politických nástrojov eliminovali šírenie mzdových nárokov formou štrajkov.67

Zmluva o slovensko-nemeckých cestných projektoch na roky 1940 – 1941 vznikala po-
stupne a jej ustanovenia bezpochyby platili v praxi už viacero mesiacov pred oficiálnym 
podpisom 17. júna 1941. Spätne potvrdzovala aj hlavné termíny a úlohy výstavby počas 
druhej polovice roka 1940. Bola určitým kompromisom medzi požiadavkami slovenských 
národohospodárov budovať cestnú sieť vlastným tempom a nárokmi nemeckej strany na 
špičkovú kvalitu a rekordné termíny stavieb. Spätne sa tiež dozvedáme, že slovensko-ne-
mecké projekty výstavby ciest, kodifikované zmluvou z júna 1941, boli označované, zrejme 
hlavne v nemeckých vojenských kruhoch, ako Otto program 1940/1941. Sledovaná zmlu-
va, podpísaná až po nástupne ďalšieho nemeckého vyslanca Hannsa Elarda Ludina, čiastoč-
ne zmenila filozofiu spolupráce. Keďže predstavitelia partnerských krajín dlhodobo neve-
deli sformovať jasnú koncepciu spoločných stavieb a ich financovania, plánované projekty 
rozdelili do dvoch skupín podľa priorít a záujmov zmluvných strán. Každú z dvoch skupín 
stavebných diel mal realizovať slovenský štát a zastupiteľstvo Generálneho inšpektorátu 
osobitne a na poklade vlastných finančných zdrojov. Úvodné články však zároveň konšta-
tovali, že v priloženej mape už sú presne vyznačené úseky ciest pridelené jednej a druhej 
zmluvnej strane.68 

65 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Záznam E. Geberta z 8. 8. 1940 v Bratislave o možnostiach financo-
vania, organizácií prác a zabezpečení pracovných síl na slovensko-nemecký cestný projekt na rok 
1940.
66 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Rýchlopis Generálneho inšpektorátu v Berlíne na Ríšske ministerstvo 
hospodárstva z 23. 8. 1940 o možnostiach financovaní slovensko-nemeckého cestného projektu z ne-
meckých zdrojov.
67 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Záznam E. Geberta z 8. 8. 1940 v Bratislave o možnostiach financo-
vania, organizácií prác a zabezpečení pracovných síl na slovensko-nemecký cestný projekt na rok 
1940.
68 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Zmluva medzi Vrchnou stavebnou správou Generálneho inšpektorátu 
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Zmluva potom riešila jednotlivé podmienky uskutočnenia oboch častí celkového staveb-
ného programu. Viaceré z nich kopírovali podmienky dohôd z roka 1939. Chýbali však roz-
hodujúce konkrétne údaje o finančných nákladoch projektov a tiež spôsob uhrádzania sta-
vieb z nemeckej strany. Časť nákladov na stavby zadané Vrchnou stavebnou správou v Bra-
tislave nemeckým firmám sa mala podobne ako v roku 1939 financovať v korunách a časť 
v markách, čo bolo potenciálnym zdrojom ďalších nejasností. V korunách hradili položky 
realizované na Slovensku a v markách platby uskutočnené na území Ríše. Vrchná stavebná 
správa mohla zadať stavby aj slovenským firmám. Tieto boli financované v domácej mene 
a ich realizácia podliehala všetkým daniam a odvodom. Nemecké firmy odvádzali na Slo-
vensku dane len z korunovej časti svojich podnikateľských obchodov. Štát oslobodil Vrchnú 
stavebnú správu a jej pobočky od viacerých daní a dávok.69 Technickú prípravu stavebných 
projektov mala uskutočniť Vrchná stavebná správa za úzkej spolupráce s II. sekciou rezortu 
verejných prác. Slovenské finančné inštitúcie podľa tretieho článku zmluvy preberali nákla-
dy na výkup pozemkov pod cestnými stavbami aj s príslušnými poplatkami. Zároveň muse-
la slovenská vláda vopred zabezpečiť celý plánovaný objem stavebného materiálu a bezplat-
ne ho doručiť nemeckým firmám. Vrchná stavebná správa bola na oplátku povinná zabezpe-
čiť urýchlené uskutočnenie prác na podkladoch ciest aj s valcovaním pred nástupom zimy 
1941. Ďalšie práce na povrchoch ciest mali ukončiť do 1. júla 1941, teda asi dva týždne po 
oficiálnom podpise zmluvy. Práce v skutočnosti pokračovali do konca roka 1941.70

V Otto programe 1940/1941 ostal nejasný celkový rozsah stavieb, využité stavebné po-
stupy, objemy použitých materiálov, počty nasadených pracovných síl a presnejší podiel 
nemeckých stavebných firiem. Určitý obraz o vykonaných prácach nám poskytuje zoznam 
stavebných úsekov, pripojený k zmluve. Slovenským firmám pridelili 21 a nemeckým 22 
úsekov, pričom dva nemecké boli ďalej rozčlenené na sedem menších častí. Slovenské fir-
my mali väčší podiel na novostavbách ciest, kým úlohou nemeckých bola najmä rekon-
štrukcia a úpravy povrchov. Otto program 1940/1941 zasahoval väčšinu regiónov sloven-
ského štátu a veľkú časť cestnej siete s hlavným zámerom jej podstatného skvalitnenia. 
Nasledujúca tabuľka približuje podiel nemeckých firiem podľa pridelených úsekov, druhu 
stavieb a druhu stavebných prác.71 

Tabuľka č. 3 – Úseky ciest a formy stavebných prác, pridelené ríšsko-nemeckým firmám 
v rámci stavebných projektov Otto programu na roky 1940 – 1941

Úsek cesty Druh stavebných prác
Trenčín – Vlársky priesmyk rekonštrukcia, úprava povrchu
Žilina – Rajec – Gajdel (Kľačno) rozšírenie cesty a štrkový koberec v Rajci
Tvrdošín – Slanica – Polhora výstavba s úpravou povrchu

pre nemeckú cestnú sieť v Bratislave a Ministerstvom dopravy a verejných prác v Bratislave zo 
17. 6. 1941 o spoločnej výstavbe ciest na Slovensku v rokoch 1940 – 1941.
69 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Zmluva medzi Vrchnou stavebnou správou v Bratislave a MDVP zo 
17. 6. 1941 o spoločnej výstavbe ciest na Slovensku v rokoch 1940 – 1941.
70 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Zmluva medzi Vrchnou stavebnou správou v Bratislave a MDVP zo 
17. 6. 1941 o spoločnej výstavbe ciest na Slovensku v rokoch 1940 – 1941.
71 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Zmluva medzi Vrchnou stavebnou správou v Bratislave a MDVP zo 
17. 6. 1941 o spoločnej výstavbe ciest na Slovensku v rokoch 1940 – 1941.
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Úsek cesty Druh stavebných prác
Dolný Kubín-Ružomberok-Banská Bystrica spevnenie mostov
Kraľovany – Kráľova Lehota rekonštrukcia, posypový a betónový 

koberec
Poprad – Prešov rekonštrukcia, posypový a spevnený 

koberec
Kežmarok – Stará Ľubovňa – Lubotín výstavba so štrkovým kobercom
Lubotín – Sabinov – Prešov výstavba s úpravou povrchu
Prešov – Kapušany – Giraltovce – Dukla rekonštrukcia, posypový koberec, 

preloženie
Banská Bystrica – Brezno výstavba s úpravou povrchu
Brezno – Červená Skala – Pusté Pole výstavba, rekonštrukcia, úprava povrchu
Pusté Pole – Poprad spevnenie mostov
Hnúšťa – Tisovec – Červená Skala výstavba, štrkový koberec, spevnenie 

mostov
Zvolen – Podkriváň výstavba s úpravou povrchu
Zvolen – Krupina – Nemce výstavba so štrkovým kobercom
Hliník – Banská Štiavnica výstavba, štrkový koberec, spevnenie 

mostov
Banská Štiavnica – Nemce spevnenie mostov
Gajdel (Kľačno) – Prievidza – Handlová výstavba s úpravou povrchu
Nitra – Zlaté Moravce – Kozárovce výstavba s úpravou povrchu
Kozárovce – Tlmače – Rybník – Kmeťovce rekonštrukcia, novostavba s posypom
Kmeťovce-Nemce-Pokriváň-Lovinobaňa výstavba s posypovým kobercom

Prameň: PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Zmluva medzi Vrchnou stavebnou správou v Bratisla-
ve a MDVP zo 17. 6. 1941 o spoločnej výstavbe ciest na Slovensku v rokoch 1940 – 1941 – 
prílohy.

Podiel jednotlivých ríšsko-nemeckých firiem možno vytušiť z výsledkov ich stavebnej 
činnosti za celé obdobie rokov 1939 – 1941, ktoré sú uvedené vo firemných propagačných 
materiáloch. Z týchto prameňov zároveň vyplýva, že viaceré nemecké stavebné podniky si 
na Slovensku otvorili pobočky a že okrem spomínaných firiem vyvíjali na Slovensku roz-
siahle aktivity aj ďalšie ríšsko-nemecké korporácie cestného staviteľstva. Viedenská firma 
Allgemeine Strassenbau, spomínaná v projektoch z roka 1939, otvorila pobočky v Trenčíne 
a Banskej Bystrici. V rokoch 1939 – 1941 postavila alebo upravila cesty s dĺžkou 70 km 
v rôznych regiónoch. Mníchovská spoločnosť Teeras Strassenbau založila filiálku v Zlatých 
Moravciach. Mala podiel na budovaní štátnej cesty č. 1 Bratislava – Modra – Trnava – Zla-
té Moravce – Krupina. Najväčší podiel mala zrejme spoločnosť Vianova – Bauaktiengesell-
schaft Viedeň, lebo v rokoch 1939 – 1941 vybudovala a spevnila 115 km vozoviek aj s pod-
kladom na rôznych úsekoch.72 Z ďalších nemeckých firiem vykonala veľký rozsah prác 

72 Adresár priemyslu, obchodu, remesiel, peňažníctva, poisťovníctva a družstevníctva na Slovensku. 
Bratislava : Obchodná a priemyselná komora v Bratislave, 1943, s. 272-275; Podniky, ktoré pomáha-
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v dĺžke 58 km spoločnosť Baugesellschaft Überland Viedeň, ako aj viedenský podnik STU-
AG – Strassen – und Tiefbauunternehmung. Tento zriadil kanceláriu pre Slovensko priamo 
vo Viedni a vybudoval 55 km vozoviek. Filiálku na území Slovenska založila viedenská 
spoločnosť Lenz – Süddeutsche Baugesellschaft. Na cestných stavbách mali podiel aj fir-
my Allegemeine Baugesellschaft A. Porr, Viedeň, Ing. Josef Hrachowina Hoch-Tief-Eisen-
betonbau Viedeň, Hans Barkhausen – Niederdeutscher Strassen-und Tiefbau Hannover s fi-
liálkou vo Zvolene a iné.73 

Finančné vyrovnanie Otto programu 1940/1941 a úhrady pohľadávok jednotlivých fi-
riem sa ťahali najmenej do konca roka 1943. Odovzdávanie stavieb pre technické a iné 
príčiny tiež ďaleko prekročilo horizont oficiálneho ukončenia programu na roky 1940 – 
1941. Vyslanec H. E. Ludin v správe z novembra 1941 uviedol, že pri návšteve nemeckej 
vládnej delegácie v Bratislave 1. augusta 1941 stanovili celkové náklady Otto programu na 
160 mil. Ks. Z uvedenej hodnoty už slovenské ministerstvo financií uhradilo 80 mil. Ks 
a druhú polovicu plánovali uhradiť do konca decembra 1941. Túto mala zrejme pokryť 
nemecká strana. H. E. Ludin však v januári 1942 tlmočil sťažnosť Vrchnej stavebnej správy 
v Bratislave, že nemecké vládne miesta jej dlžia z úhrad za rok 1941 v domácej mene 25 
mil. Ks a v nasledujúcom roku údajne žiadne financie z Ríše nedostane. Podľa vyslanca 
dorovnanie chýbajúcich prostriedkov ostávalo na bratislavskom ministerstve financií. Kľú-
čový podiel na platbách z nemeckej strany malo s najväčšou pravdepodobnosťou opäť ve-
lenie nemeckých ozbrojených síl, respektíve vládne vojenské kruhy a ich ríšske ministers-
tvá. Práve v sledovanom období prebehla na úrovní ríšskych ministerstiev prestavba, ktorej 
výsledkom bol vznik Ministerstva pre výrobu zbraní a munície. Uvedené presuny mali pod-
ľa vedenia Vrchnej stavebnej správy v Bratislave za následok nejasnosť kompetencií, a tým 
aj výpadky vo financovaní cestných stavieb na Slovensku.74

Činnosť Vrchnej stavebnej správy Generálneho inšpektorátu pre nemeckú cestnú sieť 
v Bratislave pokračovala až do roka 1944. Správy o nových projektoch slovensko-nemeckej 
spolupráce v cestnom staviteľstve však už nenachádzame. Projekty plnili aktuálne vojen-
sko-strategické úlohy do nástupu vojny proti Sovietskemu zväzu. Napriek mnohým problé-
mom, najmä s financovaním stavieb, možno konštatovať, že hlavné úlohy výstavby kľúčo-
vých cestných ťahov na Slovensku pre logistické zabezpečenie nemeckej vojenské agresie 
smerom na východ boli splnené. Hlavná pozornosť nemeckého vojenského velenia a prís-
lušných ministerstiev sa s rozširovaním vojnového konfliktu na území Sovietskeho zväzu 
presunula ohľadne zabezpečenia dopravno-logistických potrieb mimo územia Slovenska. 
Výhľadové plány zapojenia Slovenska do budúceho diaľničného systému strednej a juho-
východnej Európy boli z hospodárskeho hľadiska naďalej aktuálne, ale vzhľadom na vývoj 
medzinárodnej vojensko-politickej situácie a pre nedostatok financií, zdrojov a pracovných 

li budovať nové Slovensko. In KŘIVANEC, Karel. Skúsenosti pri stavaní ciest na Slovensku. Brati-
slava : Slovenská vysoká škola technická, 1943, prílohy.
73 Adresár priemyslu, obchodu, remesiel, peňažníctva, poisťovníctva a družstevníctva na Slovensku. 
Bratislava: Obchodná a priemyselná komora v Bratislave, 1943, s. 272-275; Podniky, ktoré pomáhali 
budovať nové Slovensko. In KŘIVANEC, Karel. Skúsenosti pri stavaní ciest na Slovensku. Bratislava 
: Slovenská vysoká škola technická, 1943, prílohy.
74 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa vyslanca H. E. Ludina na Zahraničný úrad v Berlíne o plnení 
plánu cestných stavieb Otto program a o postupe jeho financovania z 13. 11. 1941; PA AA, f. GP, k. 
229, zv. 1. Správa vyslanca H. E. Ludina na Zahraničný úrad v Berlíne o stave financovania sloven-
sko-nemeckých cestných projektov zo 14. 1. 1942.
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síl ich postupne odsúvali na vedľajšiu koľaj. Vedúci Vrchnej stavebnej správy v Bratislave 
Ing. K. Vogl, ktorý stelesňoval prepojenie s regionálnym centrom výstavby diaľnic vo Vied-
ni, odstúpil v polovici roka 1941 z funkcie v Bratislave a na jeho miesto prišiel vládny sta-
vebný radca Ing. Silwester. Vymenili sa aj ďalší pracovníci stavebnej správy v Bratislave. 
Podnikateľské aktivity ríšsko-nemeckých stavebných firiem na slovenských cestách pokra-
čovali s najväčšou pravdepodobnosťou aj po roku 1941 formou individuálnych zmlúv 
s Vrchnou stavebnou správou, prípadne s bratislavským ministerstvom dopravy a verejných 
prác, ale už mimo dlhodobých medzištátnych projektov.75 

Dobové štatistiky uvádzajú, že výsledkom cestného staviteľstva na území Slovenskej 
republiky do konca roka 1943 bolo 280 km nových štátnych ciest a ďalších 226 km cest-
ných ťahov bolo rozostavaných. Ešte väčší rozsah mala rekonštrukcia vozoviek. V rokoch 
1939 – 1943 sa dĺžka ciest s pevným povrchom rozšírila zo 739 km na 1 701 km a ich podiel 
na celkovej dĺžke cestnej siete vzrástol z 12,7 % na 28 %. Náklady na výstavbu a rekon-
štrukciu vozoviek dosiahli za uvedené roky asi 808 mil. Ks. Veľký podiel na uvedených 
výsledkoch mali práve ríšsko-nemecké stavebné firmy a organizačné aktivity Vrchnej sta-
vebnej správy v Bratislave. Len za rok 1939 nemecké firmy upravili kvalitnejšími postupmi 
210 km ciest a ďalších asi 820 km upravili formou posypu chemickými materiálmi, dove-
zenými z Nemecka. V rámci Otto programu počas rokov 1940 – 1941 mohli ríšske firmy 
postaviť alebo zásadným spôsobom skvalitniť okolo 200 km vozoviek a ďalšie desiatky 
kilometrov čiastočne spevnili provizórnymi metódami. Reálny finančný príspevok Nemec-
ka na tzv. „nemecké cesty na Slovensku“ v rokoch 1939 – 1941 ostal nejasný. Podľa viace-
rých údajov nemeckých a slovenských prameňov sa v ideálnom variante pohyboval odha-
dom asi od 125 mil. až do 235 mil. Ks, čo vzhľadom na celkové náklady cestného staviteľ-
stva do konca roka 1943 boli významné hodnoty. Najväčším prínosom z nemeckej strany 
však bola odborná, technologická a technická pomoc, ktorá umožnila podstatné urýchlenie 
výstavby cestnej siete na Slovensku. Napriek tomu, že záujem Nemecka o rozvoj sloven-
ského cestného staviteľstva mal pragmatické vojensko-strategické, hospodárske a ideolo-
gické ciele, činnosť nemeckých stavebných firiem, úradov a inštitúcií prispela veľkým die-
lom k modernizácii sledovaného segmentu infraštruktúry Slovenska.76

75 PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Hlásenie vedúceho Vrchnej stavebnej správy v Bratislave Ing. Silwe-
stra na Generálny inšpektorát v Berlíne z 15. 9. 1941 o následkoch povodní na mostných stavbách; 
BArch Berlin, f. R 4601/3076. Hlásenie Ing. Silwestra na Generálny inšpektorát v Berlíne zo 
6. 4. 1943 o finančných transakciách nemeckých firiem; BArch Berlin, f. R 4601/3076. Hlásenie Ing. 
Silwestra na Generálny inšpektorát v Berlíne z 12. 1. 1944 o zablokovaní konta Vrchnej stavebnej 
správy v Slovenskej národnej banke.
76 K uvedeným údajom pozri napríklad tieto pramene: Cesty. In Slovenský priemysel, rok 1943, s. 
91-92; PORÁZIK, Karol. Cestné práce za Slovenskej republiky, ref. 40, s. 31-52; PA AA, f. GP, k. 
229, zv. 1. Správa Vrchnej stavebnej správy v Bratislave o výsledkoch slovensko-nemeckého projek-
tu výstavby ciest na rok 1939 z 15. 1. 1940; PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa Vrchnej stavebnej 
správy v Bratislave o výsledkoch slovensko-nemeckého projektu výstavby ciest na rok 1939 a o vý-
hľadoch na rok 1940 z 26. 1. 1940; PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa Vrchnej stavebnej správy 
v Bratislave z 8. 4. 1940 o využití skúseností z roka 1939 na projekty cestných stavieb na roky 1940 – 
1941; BArch Berlin, f. R 4601/153, Bl. 138-144. Správa Nemeckej cestnej služby o výsledkoch posy-
pových prác na cestách Slovenska v auguste až septembri 1939, zaslaná F. X. Dorschovi 9. 11. 1939; 
PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa Vrchnej stavebnej správy v Bratislave na nemecké vyslanectvo 
v Bratislave z 8. 5. 1940 o využití skúseností z roka 1939 na projekty cestných stavieb na rok 1940; 
PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa nemeckého obchodného atašé E. Geberta na Vrchnú stavebnú 
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Ľ. HALLON: SLOWAKISCH-DEUTSCHE PROJEKTE DER STRATEGISCHEN STRASSENZÜ-
GE AUF DEM GEBIET DER SLOWAKEI IN DEN JAHREN 1939-1941

Die Slowakei war nach 1938 eingeschlossen in die Pläne der Entwicklung des internationalen 
Verkehrsnetzes, die im Rahmen der Großraumwirtschaft des national-sozialistischen Deutschland 
entworfen worden sind. Einen Bestandteil dieser Pläne bildete der Ausbau von internationalen 
Straßenverbindungen nach dem Muster der deutschen „Reichsautobahnen“, die an die Straßenverbin-
dungen einzelne Staaten, auch der Slowakei, angeschlossen werden sollten. Schon einige Wochen 
nach der Entstehung des selbstständigen Slowakischen Staates im März 1939 wurden intensive deut-
sch-slowakische Verhandlungen aufgenommen, auf denen sowohl langfristige, als auch aktuelle 
Programme des Straßenbaus gemäß der wirtschaftlichen und militärisch-politischen Ziele Deut-
schlands besprochen wurden. Im Juni 1939 wurde die slowakisch-deutsche Vereinbarung betreffend 
den beschleunigten Ausbau und Verbesserung des Straßennetzes in der nordwestlichen und nördli-
chen Slowakei. Das verdeckte Ziel, das hinter diesem Gedanke stand, war die logistische Sicherstel-
lung des geplanten deutschen Angriffs auf Polen im September 1939. Deutschland beteiligte sich an 
diesem Programm sowohl technisch als auch finanziell durch das Amt des Generalinspektors für das 
deutsche Straßenwesen, das in Bratislava seine oberste Bauverwaltung errichtete. Nach der Verwirkli-
chung des Programms wurde die slowakisch-deutsche Zusammenarbeit auf diesem Gebiet mittels des 
sog. „Otto“-Programms weitergeführt, und zwar durch den Straßenbau in den Jahren 1940-1941. 
Deutschland unternahm zusätzlich den Versuch, die Slowakei in den Ausbau des internationalen Au-
tobahnnetzes miteinzubinden. Die deutschen Bauunternehmen haben im Laufe des Jahres 1939 etwa 
210 Km Straßen durch Anwendung hochwertiger Baumethoden wiederhergestellt und weiter zirka 
820 Km einer Adaptation unterzogen, in dem Straßen mit chemischen Materialien bestreut wurden, 
die aus Deutschland eingeliefert worden sind. In den Jahren 1940-1941 wurden rund 200 Km Fa-
hrstrecken grundsätzlich erneuert und verbessert und weitere ein Paar Zehn Kilometer teilweise ver-
festigt durch die Anwendung von provisorischen Baumethoden.

správu v Bratislave z 2. 2. 1940 o vývoji rokovaní so slovenskými predstaviteľmi ohľadne programu 
výstavby ciest na rok 1940; PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa vyslanca H. E. Ludina na Zahraničný 
úrad v Berlíne o plnení plánu cestných stavieb Otto program a o postupe jeho financovania 
z 13. 11. 1941; PA AA, f. GP, k. 229, zv. 1. Správa vyslanca H. E. Ludina na Zahraničný úrad v Ber-
líne o stave financovania slovensko-nemeckých cestných projektov zo 14. 1. 1942.
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VYSOKÁ VOJENNÁ ŠKOLA 1940 – 1945. II. časť

JAROSLAV KOZOLKA

KOZOLKA, J.: Military University 1940 – 1942. Part II. Vojenská história, 4, 19, 
2015, pp 67-83, Bratislava.
The study is a follow up to the article on the Military University published in 
Vojenská história No. 3/1015. The author states that the Military University, 
where teaching in the I. course of learners in the Section “A”, the general staff 
officers, and the Section “B”, the intendants, started on 14. 2. 1940 also continued 
in the II. year in 1940/1941. The teaching system has not changed compared to 
the I. year, consisting of professional military and non-military subjects, along 
with foreign languages. Learners of the Military University attended fellowships 
at the military units and higher unit staffs. No significant changes occurred among 
the teaching staff of the Military University compared to the I. year either.
Author further notes that the II. year was aimed at teaching the general tactics and 
the tactics of services within divisions and work at the division staff. The III. year 
went on in 1941 – 1942, with the teaching staff and the Military University 
learners participating in the campaign against the USSR in the summer of 1941. 
Teaching at the Military University resumed in August 1941 and the I. training 
course was completed.
Military History. Slovakia. World War 2. Military University. Part II.

II. ročník I. kurzu VVŠ (1940/1941)

Druhý ročník I. kurzu VVŠ trval od 16. septembra 1940 do 30. apríla 1941. Tento ročník 
bol zameraný predovšetkým na získanie teoretických znalostí z jednotlivých odborných 
predmetov, pričom až v treťom ročníku mali frekventanti absolvovať praktickú časť pred-
metov. Cieľom II. ročníka VVŠ bolo prebrať všeobecnú taktiku a taktiku služieb v rámci 
divízie a prácu v štábe divízie.1 Na VVŠ zostal veliteľom oddelenia „A“ (gšt.) pplk. gšt. V. 
Kanák, ktorý sa v pomerne krátkom čase vypracoval na skúseného vojenského vysokoškol-
ského pedagóga a vynikajúceho vedúceho oddelenia na VVŠ.

II. ročník VVŠ sa začal u frekventantov oddelenia „A“ (gšt.) VVŠ absolvovaním stáží 
v útvaroch telegrafného a pionierskeho (ženijného – pozn. J. K.) vojska v období od  
16. septembra 1940 do 5. októbra 1940.2 Účelom stáží bolo praktické poznanie týchto zbra-

1 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, šk. 2. VVŠ, č. j. 747/dôv.1940 z 21. 9. 1940. Vec: Priebeh 2. roč-
níka VVŠ – oddel. gšt.
2 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, šk. 2. VVŠ, č. j. 747/dôv.1940 z 21. 9. 1940. Vec: Priebeh 2. roč-
níka VVŠ – odd. gen. št.; VHA Bratislava, f. MNO Dôverné I., 1940, šk. 53. MNO, č. j. 163.272/
dôv.1940 z 24. 9. 1940. Vec: Skusy frekventantov VVŠ u tel. práporu 3 v N. Meste nad Váhom.; VHA 
Bratislava, f. MNO Dôverné I., 1940, šk. 53. VVŠ, č. j. 688/Dôv.1940 z 2. 7. 1940, Vec: Skusy frek-
ventantov VVŠ.
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ní, ich úloh a praktickej činnosti. Ďalej bolo účelom stáží oboznámiť sa so ženijným a spo-
jovacím prístrojovým vybavením a technikou, zásadami jeho použitia v bojových podmien-
kach. Frekventanti VVŠ sa počas stáže v pionierskom prápore okrem iného prakticky oboz-
námili so stavbou provizórneho ženijného mosta na rieke Váh. Po absolvovaní stáží frek-
ventanti oddel. „A“ (gšt.) VVŠ pokračovali v teoretickom štúdiu.

Po príchode frekventantov VVŠ oddelenia „A“ (gšt.) do Bratislavy sa na VVŠ uskutoč-
nilo slávnostné otvorenie II. ročníka VVŠ, ktorého sa okrem armádnych špičiek a profesor-
ského zboru a frekventantov VVŠ zúčastnili aj predseda slovenskej vlády Dr. Vojtech Tuka, 
minister NO gen. I. tr. F. Čatloš a ďalšie významné osobnosti verejného života. Veliteľ VVŠ 
plk. gšt. A. Malár v hlavnej reči poukázal na problémy, s ktorými sa MNO a velenie školy 
od vzniku samotnej VVŠ musela boriť, okrem iného, vyzdvihol aj súčinnosť VVŠ s nemec-
kou armádou. V príhovore poukázal aj na vzťah slovenskej brannej moci k nemeckej voj-
novej doktríne, keď uviedol: „V doktríne vojenskej začalo sa pomaly a postupne prechá-
dzať k nemeckej… čo sa látky týka, bude sa preberať v 2. ročníku štúdium vyššej jednotky – 
divízie a to už na podklade doktríny nemeckej sa skúsenosťami z posledných vojenských 
ťažení, nakoľko tieto mohli byť dodnes vyhodnotené.“3 Veliteľ VVŠ mimoriadne pozitívne 
hodnotil pomoc členov nemeckej vojenskej misie pri fungovaní VVŠ.4 

Druhý ročník I. kurzu VVŠ bol v znamení zintenzívnenia spolupráce VVŠ s nemeckou 
stranou. Spolupráca sa rozvinula predovšetkým vo forme získavania poznatkov o nemeckom 
vyučovacom systéme, zavedenom na berlínskej Kriegsakademie, a v ďalších školských 
a školiacich inštitúciách, ako napr. na škole pancierového vojska, delostreleckej škole a pod. 
Významným pokrokom v spolupráci VVŠ a berlínskej Kriegsakademie bolo realizovanie 
návštevy profesorov VVŠ v Kriegsakademie v dňoch 8. až 15. januára 1941. Veliteľ VVŠ plk. 
gšt. A. Malár a profesori VVŠ pplk. gšt. L. Lavotha, pplk. gšt. V. Kanák, pplk. gšt. A. Ballay 
a mjr. gšt. E. Polk na návrh šéfa Nemeckej vojenskej misie na Slovensku absolvovali pracov-
nú návštevu nemeckej vojnovej školy a oboznámili sa výučbou v rámci práve prebiehajúceho 
IV. učebného kurzu.5 Cieľom stáže bolo nadviazať študijné styky s nemeckou Kriegsakade-
mie, štúdium spôsobu vyučovania na škole a skúseností získané v poľskom a francúzskom 
ťažení v rokoch 1939 – 1940. Tiež sa podrobnejšie oboznámili s nemeckou vojenskou doktrí-
nou. Slovenských vojenských pedagógov čakalo prekvapenie, keď im veliteľ Kriegsakade-
mie plk. gšt. Foertsch úprimne oznámil, že v berlínskej Kriegsakademie v čase vojny nepre-
biehalo štandardné dvojročné štúdium, typické pre mierové obdobie, ale prebiehali iba kurzy 
dôstojníkov určených pre prácu vo vyšších štáboch v trvaní 10 týždňov. Pedagógovia VVŠ 
získali na nemeckej vojnovej škole zaujímavé poznatky, ktoré zhrnul vo svojej správe po 
návrate z Nemecka mjr. gšt. E. Polk. Ten, okrem iného, uviedol o nemeckom prístupe k vyu-
čovaniu, že „spôsob rozhodovania, vyučovania a úprava rozkazov podľa vysvetlenia sa úplne 
stotožňujú s naším spôsobom, nebolo nič pozorovať zvlášť rozdielneho medzi vyučovaním na 
Vysokej vojennej škole u nás a na týchto kurzoch“. Mjr. gšt. E. Polk okrem iného ocenil, že 

3 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1941, kar. 5. Príhovor veliteľa VVŠ plk. gšt. A. Malára pri slávnostnom 
otvorení 2. ročníka I. kurzu VVŠ v priestoroch VVŠ v Bratislave.
4 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1941, kar. 5. Príhovor veliteľa VVŠ plk. gšt. A. Malára pri slávnostnom 
otvorení 2. ročníka I. kurzu VVŠ v priestoroch VVŠ v Bratislave.
5 KOZOLKA, Jaroslav. Stáž predstaviteľov slovenskej Vysokej vojennej školy v Nemecku 
(I./1941). In Vojenská história, 2008, roč. 12, č. 3. s. 105-115. ISSN 1335-3314.; VHA Bratislava, f. 
VVŠ, 1940, šk. 2. MNO, č. j. 276191/zahr.pol.1940 z 30. 12. 1940. Vec: Skúsená dôstojníkov gene-
rálneho štábu v Nemecku – odvelenie.
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„okrem menších posluchární sú tu veľké sály pre aplikačné prednášky, jeden sál má zariade-
nie pre premietanie obrazov“. V závere ale mjr. gšt. E. Polk z pohľadu sondovania možného 
prehĺbenia spolupráce formou stáží slovenských dôstojníkov na berlínskej Kriegsakademie 
konštatoval „… je teraz nevhodná doba na vysielanie dôstojníkov na rôzne skúsené do Ne-
mecka, lebo skutočne bolo pozorovať, že každý jednotlivec dôkladne zamestnaný…. navrhu-
jem preto, aby skúsené v Nemecku predbežne boli obmedzené“.6 Slovenskí vojenskí pedagó-
govia boli prvými cudzincami, ktorým bolo umožnené sledovať spôsob vyučovania na berlín-
skej Kriegsakademie. Nemecký model vyučovania sa ukázal ako vhodný na jeho aplikovanie 
v bratislavskej VVŠ, najmä to, že sa prednášalo každý pracovný deň, poslucháči absolvovali 
rôzne cvičenia na mape a v teréne v rámci divízie, frekventanti boli v posledných troch týž-
dňoch kurzu vysielaní na štábne cesty, aktívne boli vtiahnutí do vyučovacieho procesu, pri-
čom sa kládol dôraz na ich samostatnosť. Študenti nemeckej vojnovej školy museli byť pri-
pravení riešiť pridelené námety, bežne sa ich učili aj v čase voľna. V oblasti taktiky sa kon-
štatovalo, že zásady, ktoré sa vyučovali v nemeckej Kriegsakademie, boli známe aj na Slo-
vensku. Výučba služieb sa považovala za rovnocennú so slovenskou. Pre nemeckú doktrínu 
bolo charakteristické z pohľadu riadenia a velenia, že bola založená na princípe iniciatívnos-
ti podriadeného, keď veliteľ vydá rozkaz splniť určitú úlohu a nestará sa o to, ako podriadený 
veliteľ úlohu splní. Podriadenému sa ponechávala iniciatíva, hlavne v pohyblivom boji. Ne-
mecká doktrína zásadne odmietala každé riešenie bojovej situácie, ktoré bolo založené na 
obrane, dávala dôraz na delostrelectvo. Podľa nemeckej doktríny sa malo postupovať údermi 
a hĺbkovým prenikaním a rozvrátením nepriateľskej zostavy.7 

VVŠ preberala od nemeckej brannej moci študijné materiály, ktoré obsahovali nové a na 
tú dobu moderné poznatky z bojovej činnosti, z vedenia bojových operácií, ale aj z činnos-
ti vojenských telies a vyšších veliteľstiev v bojových podmienkach. Obdobne sa frekven-
tanti VVŠ oboznamovali aj s niektorými základnými nemeckými služobnými predpismi.

V priebehu II. ročníka frekventanti oddelenia A (gšt.) VVŠ prebrali všeobecnú taktiku 
a taktiku služieb v rámci divízie a prácu oddelení štábu divízie. Frekventanti VVŠ sa mali 
zdokonaliť v taktike jednotlivých zbraní, ako aj prebrať látku z vojenskej železničnej služ-
by.8 Predmetom štúdia bolo predovšetkým vojnové zloženie pešej divízie a jej bojová čin-
nosť v rôznych fázach a druhoch bojovej činnosti. Vyučovalo sa aj materiálne zabezpečenie 
divízie, použitie jednotlivých druhov vojsk a pod. V taktike zbraní sa pokračovalo podľa už 
skôr stanovených námetov zo všeobecnej taktiky alebo podľa osobitného námetu. Profesor-
ský zbor VVŠ, ako aj frekventanti VVŠ sa podrobne oboznamovali s rozkazovacou techni-
kou nemeckej armády a jej aplikovaním v podmienkach slovenskej brannej moci, v bojovej 
činnosti. Podľa študijného plánu sa mali oboznámiť aj s najnovšími štúdiami o vojne. Malo 
sa pokračovať v prednáškach o vojenskom trestnom práve a kárnom poriadku, o kancelár-
skej službe pri vyšších veliteľstvách a o vojnovom priemysle.9 Teoretické štúdium na VVŠ 

6 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, 1941, šk. 3. Vec: Poznatky zo skúsených v Nemecku, z 1. 2. 1941, 
vypracované pre potreby VVŠ. Denník skúsenej (pozn. autora: je prílohou správy). Spracovateľ mjr. 
gšt. Elemér Polk.
7 Tamže.
8 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, šk. 2. VVŠ, č. j. 747/dôv.1940 z 21. 9. 1940. Vec: Priebeh 2. roč-
níka VVŠ – oddel. gšt.; VHA Bratislava, f. MNO dôverné I., 1940, šk. 53. VVŠ, č. j. 730/Dôv.1940 
z 16. 9. 1940. Vec: Profesori na prednášanie voj. žel. služby – vyžiadanie.
9 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, šk. 2. VVŠ, č. j. 747/dôv.1940 z 21. 9. 1940. Vec: Priebeh 2. roč-
níka VVŠ – oddel. gšt
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prebiehalo v čase od 7. októbra 1940 do 30. marca 1941,10 sčasti prerušované stážami 
v útvaroch zbraní.

Cvičenia boli zamerané nielen na taktiku, ale aj na prácu v štábe vyššej jednotky, pričom 
sa od frekventantov VVŠ vyžadovalo hlavne posúdenie situácie a rozhodnutie, ako aj jeho 
zdôvodnenie. Samotné posúdenie situácie malo logicky vychádzať z jednotlivých prvkov 
rozhodnutia, pričom sa mali uvádzať tvrdenia, ktoré potvrdzovali správnosť navrhovaného 
rozhodnutia, ale aj tie, ktoré boli proti.11 

Prednášali sa aj predmety zamerané na organizáciu a činnosť jednotlivých druhov zbra-
ní, ich úlohy a organizáciu v zostave vojenských telies či už na úrovni vojenských útvarov, 
tak aj na úrovni vyšších jednotiek. Zároveň pokračovali školské cvičenia zamerané na vše-
obecnú taktiku, činnosť pechoty a OPL, na materiálnu službu gen. štábu, delostrelectvo, 
vojenskú železničnú službu, šifrovanie, styk a spojenie

Vedenie VVŠ v duchu zásad aplikovaných na berlínskej Kriegsakademie, usmerňovalo 
svoj profesorský zbor, aby sa pri riešení určených námetov kládol dôraz predovšetkým na 
problematiku vedenia boja. Pri každej téme (námete), po vyriešení základného námetu, sa 
mali prednášajúcim profesorom zadávať ďalšie nadväzujúce situácie, majúce za cieľ vyvo-
lávať nové rozhodnutia, ktoré mali vypracovávať frekventanti VVŠ.12 Profesori VVŠ boli 
usmerňovaní, aby sa pri príprave námetov na vyučovanie naďalej oboznamovali s prísluš-
nými staťami nemeckého vojenského predpisu „Die Truppenführung“13 a aby vlastnú slo-
venskú rozkazovaciu techniku čo najviac prispôsobili nemeckej príručke. Nemecký predpis 
„Die Truppenführung“ bol vo väčšom množstve obstaraný pre potreby VVŠ prostredníc-
tvom nemeckej vojenskej misie v Bratislave, nakoľko podľa tvrdenia veliteľa VVŠ plk. gšt. 
A. Malára mali „tvoriť základ úspechu vo vtedajšej vojne“.14 

V období od 21. októbra 1940 do 2. marca 1941 sa prednášali v oddelení „A“ (gšt.) VVŠ 
vojenské odborné predmety, všeobecná taktika, motorizácia armády, delostrelectvo a OPL, 
letectvo, materiálna služba gen. štábu, styk a spojenie, pechota, šifrovanie, letectvo, vojno-
vý priemysel a vojenská železničná služba, zdravotná služba v poli a veterinárna služba, 
opevňovanie, remontná služba, vojenský priemysel, šifrovanie, ale aj vojenské dejiny a kár-
ne právo, kancelárska služba. Od 2. decembra 1940 do 2. februára 1941 tiež absolvovali 
školské cvičenia zo všeobecnej taktiky, ku ktorým aj vypracovávali písomné práce.

Prednášali sa tiež nevojenské predmety, pričom vysoké nasadenie a záujem frekventantov 
VVŠ o štúdium nevojenských predmetov vysoko pozitívne hodnotil jeden z mimoriadnych 
profesorov VVŠ Dr. Štefan Moyzes, inak senátny predseda Slovenského najvyššieho súdu.15

Vojenské odborné predmety prednášali predovšetkým riadni profesori VVŠ pplk. gšt. 
E. Novotný, mjr. gšt. A. Ballay, pplk. gšt. K. Brezany, pplk. gšt. J. Krnáč, pplk. gšt. V. 
Talský, mjr. gšt. V. Kanák, mjr. gšt. F. M. Borský, mjr. gšt. L. Lavotha, mjr. gšt. K. Peknik, 

10 Tamže.
11 Tamže.
12 Tamže.
13 Išlo o služobný predpis nemeckej armády „Die Truppenführung, Ein Handbuch für den Truppen-
führer und seine Gehilfen“, ktorý bol zadovážený VVŠ ako významná vyučovacia pomôcka.
14 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, šk. 2. VVŠ, č. j. 747/dôv.1940 z 21. 9. 1940. Vec: Priebeh 2. roč-
níka VVŠ – oddel. gšt.
15 Dr. Štefan Moyzes vysoko ocenil študijné nasadenie frekventantov VVŠ vo svojom pochvalnom 
liste zo dňa 8. 2. 1941, ktorý adresoval veliteľstvu VVŠ. Vedenie VVŠ obratom odoslalo Dr. Š. Moy-
zesovi ďakovný list.
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pplk. gšt. R. Pilfousek, stot. gšt. Parčámi (neskôr Parčan), pplk. gšt. F. Urban, mjr. gšt. J. 
Golian, stot. gšt. E. Polk, sčasti aj mimoriadni profesori mjr. Ing. Dr. M. Marko, stot. let. J. 
Lisický, mjr. jazd. J. Malár, mjr. spoj. J. Morvic, mjr. let. J. Ďurana, mjr. spoj. J. Marko, 
mjr. útv. Š. Čáni, a mjr. kanc. M. Hefka, mjr. pech. F. Krakovský, stot. pion. J. Sedlický, 
mjr. vet. MVDr. Weiser, mjr. just. JUDr. S. Korbeľ, mjr. del. R. Šmarda, mjr. jazd. T. Dual-
ský, stot. pion. J. Sedlický, pplk. pion. Š. Pohranc a ďalší. Na prednáškach predmetu vo-
jenské dejiny sa podieľali aj samotní frekventanti VVŠ, medzi nimi npor. G. Vargoš a npor. 
spoj. Ľ. Šteiner.16 

V dňoch 26. februára až 1. marca 1941 sa frekventanti oddelenia „A“ (gšt.) VVŠ zú-
častnili veliteľského cvičenia na mape, organizovaného pri Veliteľstve pozemného vojska 
v Banskej Bystrici, usporiadaného Inšpektorátom armádnych škôl.17 Išlo o cvičenie na ma-
pách, pri ktorom sa mali frekventanti VVŠ oboznámiť so štábnou prácou v čo najrealistic-
kejších podmienkach. Podľa stanovených kritérií sa cvičilo na mapách na úrovni troch di-
vízií. Frekventanti mali rozdelené jednotlivé štábne a veliteľské funkcie, v ktorých sa po-
stupne striedali. Úlohou cvičenia bolo čo najkomplexnejšie preveriť vedomosti frekven-
tantov VVŠ a oboznámiť ich s činnosťou štábu vyššieho veliteľstva v bojových podmien-
kach. Cvičenia sa museli zúčastniť aj profesori VVŠ. Vedúcim cvičenia bol veliteľ VVŠ 
plk. gšt. A. Malár.

V období od 17. do 19. marca 1941 frekventanti oddel. „A“ (gšt.) VVŠ absolvovali 
ďalšiu stáž, tentoraz v III. oddiele DPLP, dislokovanom v Bratislave, kde sa oboznámili 
s ťažkou protilietadlovou batériou a jej činnosťou, s prácou s pomocnými prístrojmi a čin-
nosťou poveternostnej stanice, ale aj s činnosťou ľahkej protilietadlovej čaty, s protilietad-
lovým zbrojným materiálom a pod.18 V dňoch 23. až 30. marca 1941 absolvovali cvičenie 
v horách, vo výcvikovom stredisku na Smrekovici, zároveň absolvovali aj lyžiarsky výcvik. 
Pritom sa bližšie oboznamovali s náročnosťou a špecifikami vedenia bojových operácií 
v horských podmienkach. Počas výcviku sa prednášali skúsenosti zo zimných bojov na 
frontoch druhej svetovej vojny, spoločne so skúsenosťami z prvej svetovej vojny. Po návra-
te z lyžiarskeho výcviku absolvovali ďalšie teoretické prednášky z vojenských odborných 
predmetov, napr. prednášky z vojenskej železničnej služby, námet útok pešieho pluku 
v spolupráci s útočnou vozbou a ďalšie.

Dôležitou previerkou získaných odborných znalostí bola vojnová hra II. ročníka VVŠ 
na mape. Išlo o náročné aplikačné cvičenie, v ktorom mali frekventanti VVŠ preukázať 
získané znalosti a schopnosť ich správneho aplikovania pri plánovaní a vedení bojovej čin-
nosti divízie. Účelom vojnovej hry na rozdiel od školských cvičení, v rámci ktorých sa mali 
frekventanti pod vedením profesorov VVŠ naučiť aplikovať rôzne operačné a taktické zá-
sady za určitých vybraných predpokladov, bolo preskúšať schopnosti a úroveň získaných 
vedomostí frekventantov komplexne, dať im možnosť samostatne sa rozhodovať a viesť boj 
podľa určených úloh a situácií, ako aj prehĺbiť ich rozkazovaciu techniku. Z tohto dôvodu 
bola daná účastníkom vojnovej hry úplná iniciatíva a absolútna voľnosť pri riešení zadanej 

16 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, šk. 2, VVŠ, č. j. 782/Dôv.1940. Vec: Rozvrh prednášok oddel. gšt. 
od 21. 10. do 1. 12. 1940.
17 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, 1941, šk. 3. VVŠ, č. j. 10/Dôv.1941. Vec: rozvrh prednášok oddel. 
gšt. od 3. 2. do 2. 3. 1941.
18 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, 1941, šk. 3. Delostrelecký protilietadlový pluk, III. oddiel, č. j. 94/
Dôv.1941 z 12. 2. 1941. Predmet: skúsená frekventantov VVŠ u DPL – predloženie návrhu.
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úlohy a výberu spôsobu jej realizácie. Vojnová hra II. ročníka VVŠ prebiehala na mapách 
v dňoch 3. až 5. apríla 1941 v priestoroch VVŠ.19 Význam tejto vojnovej hry potvrdzovala 
aj skutočnosť, že hlavným vedúcim cvičenia bol sám veliteľ VVŠ plk. gšt. A. Malár, ktorý 
tiež zastával funkcie hlavného rozhodcu a riadil samotné cvičenie a rozpravu.20

Frekventanti VVŠ spolu s profesormi absolvovali v období od 17. do 30. apríla 1941, 
mesiaci apríl 1941 vykonali štábnu cestu, na ktorej preberali všeobecnú taktiku na stupni 
divízia.21 V rámci nej absolvovali aj aplikačné cvičenie v priestore Giraltovce – Barde-
jov.22 Zaujímavosťou tejto vojnovej hry bolo, že v námetoch vystupovali tri strany, jedna 
strana ako protivník (červená strana), ďalšia strana ako slovenská armáda (modrá strana) 
a tretia strana ako spojenec Slovenska (zelená strana). Táto vojnová hra s veľkou pravde-
podobnosťou počítala so ZSSR ako nepriateľom a s Nemeckom ako s priateľom. Toto 
aplikačné cvičenie zapadlo do celkového rámca postupných príprav Slovenska do vojny 
proti ZSSR.23 

Druhý ročník oddelenia „B“ (int.) VVŠ v šk. roku 1940/1941 bol predovšetkým v zna-
mení štúdia intendančných odborných predmetov, ktoré sa frekventantom prednášali už od 
začiatku II. ročníka, od 16. septembra 1940.24 Podľa rozvrhu sa prednášali najmä vojenské 
intendančné odborné predmety ako Materiálna služba intendančná, Technológia, Intendant-
ská služba, Intendantská správa a Intendančná služba v poli, Hospodárska služba a Hospo-
dárska správa, Intendančný zemepis, Odborná činnosť proviantná, ale aj ďalšie odborné 
predmety súvisiace s intendančnou službou, ako napr. predmety Stavebná služba a Staveb-
ná správa, Vojnový priemysel, Kancelárska služba a Výživa človeka. Cvičenia absolvovali 
frekventanti predovšetkým z predmetov Materiálna služba a Intendančná služba v poli.25 

Frekventanti oddelenia „B“ (int.) VVŠ sa zúčastňovali spoločne s frekventantmi od-
del. A (gšt.) VVŠ niektorých spoločných prednášok a cvičení zo všeobecnej taktiky, ako 
napr. prednášky zameranej na tému „presun divízie ďaleko od nepriateľa“, prednášanú 
mjr. gšt. V. Kanákom alebo prednášky a cvičenia z predmetu „materiálna služba generál-
neho štábu“, ktoré prednášal predovšetkým mjr. gšt. F. M. Borský. Okrem týchto vojen-
ských odborných predmetov sa im prednášali aj predmety Vojenské trestné právo a Zák-
lady súkromného práva. Venovali sa aj cudzím jazykom, predovšetkým nemčine a fran-

19 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, 1941, šk. 3. VVŠ, II. ročník. Vec: rozvrh prednášok oddel. gšt. od 
31. 3. do 4. 5. 1941.
20 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1943, šk. 10. VVŠ: Smernice pre vojnovú hru II. ročníka VVŠ.
21 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, 1941, šk. 3. VVŠ, II. ročník. Vec: rozvrh prednášok oddel. gšt. od 
31. 3. do 4. 5. 1941.
22 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, 1941, šk. 3. MNO, č. j. 167.179dôv./štáb.1940. Vec: Veliteľské 
cvičenia v r. 1940 a 1941 – nariadenie.
23 KATREBA, Zoltán. Vojenské a politické kroky Slovenskej republiky pred vstupom do vojny pro-
ti Sovietskemu zväzu. In Vojenská história, 2000, roč. 4, č. 2, s. 49-50. ISSN 1335-3314.; MIČIANIK, 
Pavel. Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu (1941-1944) I. V operácii BARBAROSSA. 
Banská Bystrica : Dali-BB, s.r.o., 2007, s. 43. ISBN 978-80-89090-37-2.
24 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, šk. 2. VVŠ, č. j. 747/dôv.1940 z 21. 9. 1940. Vec: Priebeh 2. roč-
níka VVŠ – odd. gen. št.
25 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, šk. 2. VVŠ, č. j. 759/Dôv.1940 Vec: Priebeh prednášok oddel. B 
od 7.X. do 20.X.1940.; VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, šk. 2. VVŠ, č. j. 848/Dôv.1940 Vec: Priebeh 
prednášok oddel. int. od 2.XII. do 21.XII.1940.; VHA Bratislava, f. VVŠ, šk. 1940, 1941, šk. 3. VVŠ, 
č. j. 55/Dôv.1941. Vec: Rozvrh prednášok oddel. intend. od 3. marca 1941 do 30. marca 1941.
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cúzštine.26 Okrem toho absolvovali aj nevojenské predmety, napr. Právo verejné a súk-
romné, Účtovníctvo a Súkromná ekonomika.

V oddelení „B“ (int.) VVŠ v II. ročníku najviac prednášali riadni profesori VVŠ plk. int. 
V. Baumann, pplk. int. F. Skřepek (neskôr Slávkovský), mjr. int. V. Danielovič, mjr. int. O. 
Kvapilík a mjr. int. L. Kasl. Frekventantov oddelenia B (int.) často prednášali pplk. gšt. V. 
Kanák a pplk. gšt. L. Lavotha.

Druhý ročník VVŠ sa skončil dňom 30. apríla 1941.27 Skončeniu II. ročníku VVŠ pred-
chádzali ročníkové skúšky, na základe ktorých frekventantov oboch oddelení VVŠ prísne 
ohodnotili a bolo im určené poradie na základe dosiahnutých študijných výsledkov.

III. ročník I. kurzu VVŠ (1941/1942)
 
Tretí ročník VVŠ sa začal dňom 4. mája 1941.28 Cieľom tohto ročníka bolo, aby si frek-

ventanti prehĺbili vedomosti získané v I. a II. ročníku školy. Praktické cvičenia v teréne mali 
dať frekventantom návod, ako postupovať v poľných podmienkach. V pôvodných plánoch 
MNO a veliteľstva VVŠ bolo naplánované ukončenie III. ročníka VVŠ už dňom 15. no-
vembra 1941.29 Ďalší vývoj medzinárodnej situácie, predovšetkým vyhlásenie vojny ZSSR 
dňa 22. júna 1941 nacistickým Nemeckom a zapojenie Slovenska do tejto vojny výrazným 
spôsobom zasiahlo do života a chodu VVŠ. Okrem iného oddialilo ukončenie štúdia frek-
ventantov I. kurzu VVŠ o niekoľko mesiacov.

Cieľom III. ročníka VVŠ bolo, aby frekventanti prebrali všeobecnú taktiku a taktiku 
služieb v rámci divízie a prácu v štábe divízie, hlavne pri cvičeniach v teréne, prakticky 
precvičili dovtedy získané teoretické znalosti frekventantov. Ďalšou z úloh posledného roč-
níka VVŠ bolo prebrať všeobecnú taktiku a taktiku služieb v rámci armádneho zboru a prá-
ce v štábe zboru, ako aj taktiku rýchlych jednotiek v rámci ľahkých motorizovaných divízií 
a motorizovaných divízií pri cvičeniach na mape. Mali absolvovať jednu vojnovú hru v te-
réne a prebrať informatívne tému nástup armády. Zároveň sa mali dokončiť prednášky z vo-
jenskej železničnej služby, študovať spôsob bojov proti opevneniam a v opevneniach.30 

Podľa pôvodných predpokladov frekventanti oddelenia „A“ (gšt.) VVŠ mali naplánova-
ný bohatý študijný program. V mesiaci júl 1941 mali absolvovať stáže v Leteckej škole 
v Trenčianskych Biskupiciach (od 21. júla do 2. augusta 1941)31 a vo Vojenskej továrni 
v Zemianskych Kostoľanoch, kde mali absolvovať plynový kurz. Na prelome júla a augus-
ta 1941 mali absolvovať stáž v Pluku útočnej vozby v Turčianskom sv. Martine a potom 
v Jazdeckom priezvednom oddiele 1 v Bratislave. Následne mali v mesiaci august 1941 

26 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, šk. 2. VVŠ, č. j. 759/Dôv.1940. Vec: rozvrh prednášok oddel. B 
od 7.X. do 20.X.1940.
27 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, šk. 2. VVŠ, č. j. 897/Dôv.1940 z 21. 12. 1940. Vec: Vyučovanie 
a ukončenie VVŠ – návrh.
28 VHA Bratislava, f. VVŠ 1940, 1941, šk. 3. VVŠ, č. j. 128/Dôv.1941 z 11. 4. 1941. Vec: Priebeh 3. 
ročníka VVŠ.
29 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, šk. 2. VVŠ, č. j. 897/Dôv.1940 z 21. 12. 1940. Vec: Vyučovanie 
a ukončenie VVŠ – návrh.
30 VHA Bratislava, f. VVŠ 1940, 1941, šk. 3. VVŠ, č. j. 128/Dôv.1941 z 11. 4. 1941. Vec: Priebeh 3. 
ročníka VVŠ.
31 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, 1941, šk. 3. LŠ, č. j. 347/Dôv.1941 z 16. 6. 1941. Vec: Skúsená 
VVŠ u LŠ – predloženie osnovy.
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realizovať dve vojnové hry v okolí výcvikového tábora Oremov Laz počas 14 dní. Bola tiež 
naplánovaná ďalšia štábna cesta, zameraná na všeobecnú taktiku v armádnej skupine. Na 
záver ročníka sa mala uskutočniť študijná cesta po Slovensku počas 7 až 10 dní.32 

Vyučovanie v poslednom ročníku oddelenia „A“ (gšt). VVŠ sa realizovalo obdobným 
spôsobom ako v predošlých ročníkoch. Frekventanti mali rozdelené predmety na vojenské 
odborné, na predmety všeobecné, na výučbu jazykov. V priebehu III. ročníka školy boli pre 
frekventantov naplánované dve skúšky. Po skončení tretieho ročníka mali frekventanti VVŠ 
vykonať záverečné skúšky.

Medzi odborné témy, ktoré frekventanti v treťom ročníku VVŠ preberali, patrili: divízia 
za približovania a zjednávania dotyku, divízia v útoku, zaujatie obrany divízie ďaleko od 
nepriateľa, divízia v obrane v lesoch, skupiny pri obrane osád a opevnení, divízia v útoku 
v lesoch, skupiny v útoku na osady a opevnenia. Na týchto prednáškach sa profesori VVŠ 
zameriavali nielen na všeobecnú taktiku, ale aj na materiálnu službu, činnosť pechoty, de-
lostrelectva a ženijnej jednotky.33 Aj v III. ročníku VVŠ sa pri vyučovaní prihliadalo na 
taktiku a činnosť nemeckých vyšších vojenských jednotiek.

Čo sa týkalo odborných tém, v ďalšej časti III. ročníka VVŠ frekventanti preberali aj 
témy presun a približovanie zboru, zahajovacie boje zboru, zbor v útoku, zbor pri využití 
úspechu, zbor v obrane a zbor v obrane na širokom fronte. Informatívne sa preberala aj téma 
nástup armády.34

Výučba vyššie uvedených predmetov prebiehala tak, aby frekventanti rozhodovali čo 
najsamostatnejšie a najiniciatívnejšie. Námety jednotlivých fáz bojov divízie vypracováva-
li priamo frekventanti VVŠ, ktorí následne aj viedli cvičenia podľa nimi vypracovaných 
námetov. Okrem toho museli vypracovať aj školské práce na témy divízia v útoku a zbor 
v útoku.35 Na príprave a následnom hodnotení školských prác sa podieľali viacerí naj-
významnejší profesori VVŠ, najviac odborne z práce vyšších štábov a veliteľstiev.36 
Na štábnej ceste sa mali frekventanti VVŠ precvičovať na tému divízia pri útoku, v obrane 
a na širokom fronte.37

Dňom 5. júla 1941 sa mali podľa pôvodných učebných plánov skončiť sústavné pred-
nášky III. ročníka a malo sa začať obdobie stáží podľa vopred vypracovaného programu. 
Stáže mali trvať 6. júla do 17. augusta 1941.38 Mimoriadne dramatický vývoj situácie v Eu-
rópe, ktorý vyvrcholil zahájením vojny nacistickým Nemeckom proti ZSSR, však neumož-
nil, aby na VVŠ riadne pokračovalo vyučovanie. Slovenská branná moc sa naplno zapojila 
do ťaženia nacistického Nemecka proti ZSSR. Jedným z dôsledkov uvedeného stavu bolo 
prerušenie štúdia na všetkých slov. vojenských školách a kurzoch.

32 VHA Bratislava, f. VVŠ 1940, šk. 2. VVŠ, č. j. 897/Dôv.1940 z 21. 12. 1940. Vec: Vyučovanie 
a ukončenie VVŠ – návrh.
33 VHA Bratislava, f. MNO dôverné I., 1940, šk. 52. MNO, č. j. 151.442 Dôv./3.výcv.1940 
z 31. 1. 1940. Vec: Vysoká vojenná škola – zriadenie. Príloha č. 1.
34 Tamže.
35 Tamže.
36 VHA Bratislava, f. VVŠ 1940, 1941, šk. 3. Príloha k dokumentu VVŠ, č. j. 128/Dôv.1941 
z 11. 4. 1941. Vec: Priebeh 3. ročníka VVŠ
37 VHA Bratislava, f. MNO dôverné I., 1940, šk. 52. MNO, č. j. 151.442 Dôv./3.výcv.1940 
z 31. 1. 1940. Vec: Vysoká vojenná škola – zriadenie. Príloha č. 1.
38 VHA Bratislava, f. VVŠ 1940, 1941, šk. 3. VVŠ, č. j. 128/Dôv.1941 z 11. 4. 1941. Vec: Priebeh 3. 
ročníka VVŠ.
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Frekventanti oddelenia „B“ (int.) VVŠ začali III. ročník VVŠ odbornými prednáškami 
vo VVŠ, zameranými predovšetkým na odborné intendančné predmety. Okrem toho sa ďa-
lej prednášali aj nevojenské predmety, pričom profesori VVŠ mali odovzdať svoje klasifi-
kácie frekventantov do konca mája 1941.39 

V období od 26. mája do 29. mája 1941 sa uskutočnili v oddelení „B“ (int.) VVŠ skúšky 
z hlavných predmetov. Skúšky boli zamerané na predmety Intendančná služba v poli, Inten-
dantská správa, Odborná činnosť proviantná, Hospodárska a materiálna správa, Stavebná 
a Ubytovacia správa.40 Skúšky prebehli komisionálne. Za predsedu skúšobnej komisie bol 
určený plk. int. V. Baumann. Členmi komisie boli zástupca veliteľa VVŠ pplk. gšt. L. La-
votha, prednášajúci profesor, prípadne ďalší člen profesorského zboru.41 Skúšky boli rozde-
lené na dve etapy. Prvá časť skúšky prebehla v dobe od 26. do 29. mája 1941, druhá sa mala 
realizovať od 3. do 8. novembra 1941.42 V prvej časti skúšok sa mala preskúšať celá látka 
z I. a II. ročníka VVŠ a teória látky III. ročníka, v druhej časti skúšok sa mali frekventanti 
podrobiť praktickej skúške z látky všetkých troch ročníkov. Časť zo skúšok z prvej časti 
(intendančná služba v poli, stupeň vojenské telesá a divízia sa mala realizovať v poľných 
podmienkach od 21. do 27. júna 1941, no pre začatie ťaženia proti ZSSR k nej v plánova-
nom termíne nedošlo. Program druhej časti skúšok bol zameraný na intendančnú službu 
v poli na stupni zbor. V období od 20. do 25. októbra 1941 mali frekventanti oddelenia „B“ 
(int.) VVŠ naplánovanú štábnu cestu, na ktorej mali absolvovať druhú časť skúšok.

Podľa pôvodného plánu priebehu štúdia v III. ročníku VV, malo byť ukončené štúdium 
v I. kurze VVŠ a vykonané slávnostné vyradenie frekventantov I. kurzu VVŠ dňa 12. no-
vembra 1941.43 

Celý plán priebehu III. ročníka VVŠ v oboch jeho oddeleniach bol zásadným spôsobom 
narušený účasťou slovenskej brannej moci v ťažení proti ZSSR, po vyhlásení vojny nacis-
tickým Nemeckom dňa 22. júna 1941, v dôsledku čoho muselo byť štúdium na VVŠ a os-
tatných vojenských školách prerušené.

Účasť profesorského zboru a frekventantov VVŠ v ťažení proti ZSSR v lete 1941

Dňa 22. júna 1941 vyhlásilo nacistické Nemecko vojnu ZSSR a nemecké vojská vtrhli 
na územie ZSSR.44 Do tejto vojny sa zapojilo aj Slovensko, či už poskytnutím svojho úze-

39 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, 1941, šk. 3. VVŠ, č. j. (pozn. autora: na listine nebolo uvedené sp. 
číslo) Dôv./1941. Vec: Rozvrh prednášok oddelenia intend. od 5. mája 1941 do 16. júna 1941.
40 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, 1941, šk. 3. VVŠ, č. j. (pozn. autora: na listine nebolo uvedené sp. 
číslo) Dôv./1941. Vec: Rozvrh prednášok oddelenia intend. od 5. mája 1941 do 16. júna 1941.; VHA 
Bratislava, f. VVŠ, 1940, 1941, šk. 3. MNO, č. j. 129/Dôv.1941. Vec: Program skúšok a program 
skúsených frekventantov oddel. intend.
41 Ako členovia skúšobnej komisie sa zúčastnili mjr. int. A. Schiel, mjr. int. O. Kvapilík, mjr. int. L. 
Kasl, mjr. int. V. Danielovič a pplk. int. F. Skřepek (neskôr priezvisko zmenené na Slávkovský).
42 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, 1941, šk. 3. VVŠ, č. j. 129/Dôv.1941 z 11. 4. 1941. Vec: Program 
skúšok a program skúsených frekventantov VVŠ – oddel. intendancie.
43 Tamže.
44 In CSÉFALVAY, František – KÁZMEROVÁ, Ľubica. Slovenská republika 1939-1945. Chronoló-
gia najdôležitejších udalostí. Bratislava : HÚ SAV, 2007. s. 65-67. ISBN 9-788096-978229.; MIČIA-
NIK, Pavel. Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu I. (1941-1944). V operácii BARBA-
ROSSA. Banská Bystrica : Dali-BB, s.r.o., 2007. s. 46-55. ISBN 978-80-89090-37-2.
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mia ako nástupného priestoru nemeckému horskému zboru v oblasti Prešova a ďalším jed-
notkám Wehrmachtu pri Poprade, ale aj vyslaním vlastnej armády proti ZSSR.45 Jedným 
z dôsledkov mobilizácie slov. brannej moci a jej účasti na ťažení proti ZSSR bolo aj rozhod-
nutie ministra NO zo dňa 22. júna 1941, ktorým boli zrušené všetky armádne odborné 
kurzy a prerušené vyučovanie vo vojenských školách, medzi nimi aj vo VA a vo VVŠ.

Ako prvá bola vytvorená improvizovaná vyššia jednotka s názvom Rýchla skupina, na 
čele s gšt. R. Pilfouskom, profesorom VVŠ, odoslaná ako prvá slovenská vojenská jednotka 
na front už dňa 25. júna 1941.46 Na Slovensku bola medzitým vyhlásená mobilizácia sloven-
skej brannej moci, pričom už dňa 18. júna 1941 mobilizovala časť záložníkov. Krátko po 
Rýchlej skupine sa podarilo na základe mobilizácie sformovať Armádnu skupinu. Armádna 
skupina bola vytvorená v sile pešieho zboru, zložená z dvoch peších divízií a zborových 
jednotiek.47 Velil jej priamo minister NO gen. I. tr. F. Čatloš, pričom táto bola následne tiež 
odoslaná na front do ZSSR48 a už na začiatku mesiaca júl 1941 dosiahla hranice ZSSR.

Dôvodom na prerušenie štúdia na VVŠ bol predovšetkým chronický nedostatok štáb-
nych a intendančných dôstojníkov pre vyššie veliteľstvá určené na front49, sčasti aj nedosta-
tok schopných a skúsených nižších dôstojníkov.

Prakticky až na malé výnimky všetci riadni, ale aj mimoriadni profesori VVŠ, spolu 
s veliteľom VVŠ a všetci frekventanti VVŠ boli odoslaní na front. Vo väčšine prípadov boli 
pridelení k štábom a intendanciám poľných vyšších veliteľstiev. Veliteľ VVŠ plk. gšt. A. 
Malár bol ustanovený za veliteľa 2. divízie50, plk. gšt. R. Pilfousek sa stal veliteľom Rýchlej 
skupiny, neskôr premenovanej na Rýchlu brigádu.51 Riadni profesori VVŠ – dôstojníci gšt. 
boli zaradení do najvýznamnejších štábnych funkcií pri vyšších poľných veliteľstvách, 
napr. do funkcií náčelníkov štábov a prednostov jednotlivých oddelení štábov divízií a ve-
liteľstva armádnej skupiny. Riadni profesori VVŠ – dôstojníci int. vykonávali funkcie pred-
nostov intendancií pri divíziách a pri veliteľstve armádnej skupiny. Časť mimoriadnych 

45 In CSÉFALVAY, František – KÁZMEROVÁ, Ľubica. Slovenská republika 1939-1945. Chronoló-
gia najdôležitejších udalostí. Bratislava : HÚ SAV, 2007. s. 66-67. ISBN 9-788096-978229.
46 BYSTRICKÝ, Jozef. Július Nosko v slovenskej armáde v rokoch 1939-1944. In TÓTH, Dezider 
(ed.) Zborník Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. 2007. Generál Július 
Nosko. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2011, s. 12. ISBN 978-80-89514-04-5; KLIMENT, K., Char-
les – NAKLÁDAL, Břetislav. Slovenská armáda 1939-1945. Praha : Levné knihy KMa, 2006, s. 83-
85. ISBN 80-7309-395-2.; kol. Prehľad operácií slovenskej armády od 23. júna do 30. júla. Bratisla-
va : MNO, 1942. s. 5-7.
47 kol. Prehľad operácií slovenskej armády od 23. júna do 30. júla. Bratislava : MNO, 1942. s. 
7-14.; MIČIANIK, Pavel. Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu (1941-1944) I. V ope-
rácii BARBAROSSA. Banská Bystrica : Dali-BB, s.r.o., 2007, s. 138-144. ISBN 978-80-89090-37-2.
48 BAKA, Igor. Generál Čatloš a Slovenská armáda na východnom fronte v rokoch 1941-1942. In 
BAKA, Igor – CSÉFALVAY, František – KRALČÁK, Peter a kol. Ferdinand ČATLOŠ – vojak a po-
litik (1895-1972). Bratislava : Pro Militaria Historica v spolupráci s VHÚ Bratislava, 2011, s. 132. 
ISBN 978-80-970768-0-1.; MIČIANIK, Pavel. Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu 
(1941-1944) I. V operácii BARBAROSSA. Banská Bystrica : Dali-BB, s.r.o., 2007, s. 138-144. ISBN 
978-80-89090-37-2.
49 URBAN, František. Môj osud. Dlhá cesta domov. Bratislava : MAGNET PRESS s. r. o., 2012, s. 
40. ISBN 978-80-89169-24-5.
50 MIČIANIK, Pavel. Slovenská armáda v ťažení proti Sovietskemu zväzu (1941-1944) I. V operácii 
BARBAROSSA. Banská Bystrica : Dali-BB, s.r.o., 2007. ISBN 978-80-89090-37-2. s. 138.
51 Tamže. s. 61, 64-65, 87.
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profesorov VVŠ (dôstojníci zbraní) bola zaradená zväčša na veliteľských postoch veliteľov 
práporov (oddielov) alebo plukov, časť z nich (dôstojníci služieb) na postoch prednostov 
služieb na úrovni veliteľstva divízie, resp. na úrovni veliteľstva Armádnej skupiny.

V dôsledku prerušenia vyučovacieho procesu na VVŠ nemohol byť splnený vyučovací 
harmonogram VVŠ, nerealizovali sa stáže v Leteckej škole v Trenčíne v období od 6. do 19. 
júla 194152, vo Vojenskom technickom a chemickom ústave v Zemianskych Kostoľanoch 
od 21. do 26. júla 194153, v Pluku útočnej vozby v Martine od 27. júla do 2. augusta 1941 
a stáž v Jazdeckom priezvednom oddiele 1 v Bratislave od 4. do 14. augusta 1941.54 Frek-
ventanti oddelenia „B“ (int.) VVŠ mali absolvovať spoločne s oddelením „A“ (gšt.) VVŠ 
plynový kurz.

Frekventanti VVŠ boli zaradení predovšetkým do funkcií prednostov alebo pridelených 
dôstojníkov oddelení divíznych štábov, resp. boli určení ako pridelení dôstojníci v štábe 
Armádnej skupiny. Niektorí z frekventantov VVŠ, schopní a skúsení velitelia jednotiek, 
boli zaradení na veliteľské posty (zväčša ako velitelia rôt a batérií) jednotlivých plukov. 
Frekventanti oddelenia „B“ (int.) VVŠ boli prideľovaní k intendancii veliteľstva Armádnej 
skupiny, intendanciám veliteľstiev divízií a do ďalších funkcií plánovaných pre intendan-
tov. Profesorom a frekventantom VVŠ v prvopočiatku, hlavne počas mobilizácie a formo-
vania Armádnej skupiny, výrazne pomohli skúsenosti z ťaženia proti Poľsku v roku 1939. 
Na druhej strane získali nové skúsenosti z presunov vojsk na veľké vzdialenosti, ale predo-
všetkým z bojového nasadenia Armádnej skupiny a jej podriadených zväzkov a útvarov. 
Ťaženie proti ZSSR bolo pre frekventantov školy praktickou previerkou ich teoretických 
vedomostí v praxi, v bojových podmienkach, bolo pre nich konfrontáciou medzi teóriou 
a praxou. Za zmienku stojí, že spomedzi frekventantov VVŠ najvýznamnejší post zrejme 
zastával mjr. jazd. Július Nosko, ktorý bol dňom 7. júla 1941 ustanovený do funkcie náčel-
níka štábu vyššej jednotky – Rýchlej brigády.55 

Až neskôr, po reorganizácii Armádnej skupiny na východnom fronte v mesiaci august 
1941 a návrate časti vojsk na Slovensko, boli do zázemia odoslaní všetci frekventanti VVŠ 
a časť vojenských pedagógov VVŠ, a došlo k obnoveniu štúdia na škole.

Obnovenie vyučovania na VVŠ v auguste 1941

Po návrate frekventantov a viacerých profesorov VVŠ z frontového nasadenia v polovi-
ci augusta 1941 na Slovensko,56 sa dňom 18. augusta 1941 obnovilo vyučovanie vo VVŠ. 

52 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, 1941, šk. 3. VVŠ, č. j. 128/Dôv.1941 z 11. 4. 1941. Vec: Priebeh 
3. ročníka VVŠ.
53 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, 1941, šk. 3. VTaCHÚ Zemianske Kostoľany, č. j. 7.113/Dôv.1941. 
Vec: Rozvrh hodín na týždeň od 21.VII. – 26.VII.1941.
54 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1942, šk. 7. JPO I, č. j. 1039.Dôv./1941 z 20. 6. 1941. Vec: Skúsená 
VVŠ.; VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, 1941, šk. 3. VVŠ, č. j. 128/Dôv.1941 z 11. 4. 1941. Vec: Prie-
beh 3. ročníka VVŠ.
55 BYSTRICKÝ, Jozef. Július Nosko v slovenskej armáde v rokoch 1939-1944. In TÓTH, Dezider 
(ed.) Zborník Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. 2007. Generál Július 
Nosko. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2011, s. 12. ISBN 978-80-89514-04-5.
56 Napr. frekventanti oddelenia A – gšt. VVŠ stot. pech. Július Tóth sa z poľa vrátil dňa 14. 8. 1941. 
Obdobne sa vrátil z poľa aj mjr. jazd. J. Nosko a ostatní frekventanti VVŠ. In VÚA – VHA Praha, zb. 
KL a KML. Kmeňový list Jozefa Tótha a Júliusa Noska.
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Uvedený termín pokračovania výučby na VVŠ stanovil zástupca veliteľa armády (Veliteľ-
stvo Ladislav) gen. II. tr. A. Pulanich vo svojom výnose č. 1513/Dôv.1.oddel.1941 zo dňa 
10. augusta 1941(Vec: Vysoká vojenná škola – pokračovanie).

V dôsledku ťaženia proti ZSSR už nemohol byť splnený pôvodný harmonogram výučby 
III. ročníka VVŠ, nebolo možné ukončiť štúdium na VVŠ ešte v kalendárnom roku 1941.

Frekventanti oddelenia „A“ (gšt.) VVŠ sa opätovne naplno zapojili do vyučovacieho 
procesu. Pokračovanie v štúdiu sa začalo stážou v Leteckej škole v Trenčianskych Biskupi-
ciach od 18. augusta 1941, na čas dvoch týždňov. Tu sa frekventanti VVŠ oboznamovali 
s organizáciou a taktikou letectva, súčinnosťou letectva s ostatnými zbraňami, predovšetkým 
s pechotou a delostrelectvom, s výzbrojou a leteckým technickým materiálom, s technický-
mi možnosťami letectva a aktualitami v letectve. Frekventanti VVŠ počas stáže absolvovali 
viacero pozorovacích letov, predovšetkým na pozorovacích lietadlách Š-328, no nebolo 
možné im z časových dôvodov zabezpečiť dôkladný letecký pozorovateľský výcvik tak ako 
v medzivojnovej čs. Vysokej škole válečnej v Prahe.57 Zaujímavé bolo, že traja z frekventan-
tov I. kurzu VVŠ ešte v čs. armáde absolvovali kurz pozorovateľov zbraní (pechoty) ako 
subalterní dôstojníci.58 

V období od 8. septembra do 5. októbra 1941 absolvovali frekventanti VVŠ teoretickú 
výučbu na VVŠ, pričom prednášky a cvičenia boli zamerané na stupeň armádny zbor. 
V rámci tém sa vyučovala organizácia (armádneho) zboru, pochod zboru a útočné operácie 
zboru, ale aj služby zboru a delostrelectvo zboru. V prednáškovej činnosti sa využívali aj 
najnovšie skúsenosti slovenskej armády z bojov na východe počas ťaženia v ZSSR. Frek-
ventantom VVŠ sa tiež odprednášala téma týkajúca sa bojových akcií slovenského vojska.

Po teoretickej časti výučby nasledovali školské cvičenia. Pri jednotlivých cvičeniach sa 
precvičovala schopnosť frekventantov VVŠ vhodne a účelne plánovať použitie základných 
druhov zbraní v bojovej činnosti vyššej jednotky, precvičovala sa predovšetkým taktika 
delostrelectva, činnosť materiálnej služby generálneho štábu, využitie letectva a pod. Naj-
viac sa podieľali na teoretickej výučbe pplk. gšt. F. M. Borský, pplk. gšt. V. Kanák, stot. let. 
Lisický, pplk. gšt. R. Pilfousek a pplk. gšt. L. Lavotha. Podklady a námety na niektoré 
cvičenia pripravovali aj niektorí frekventanti VVŠ, ako to bolo v prípade stot. jazd. J. Šim-
ka, npor. G. Vargoša, mjr. jazd. J. Noska, stot. jazd. J. Straku a stot. pech. A. Cipricha. In-
tenzívne sa vyučovali cudzie jazyky, predovšetkým nemecký jazyk.59 

V období od 6. do 31. októbra 1941 sa frekventanti oddelenia „A“ (gšt.) VVŠ venovali 
predovšetkým školským cvičeniam z vojenských odborných predmetov so zameraním na 
rôzne oblasti zabezpečenia bojovej činnosti vyšších jednotiek, ako bol prieskum, styk 
a spojenie, BCHL, materiálna služba generálneho štábu, letectvo, delostrelectvo, ale aj štáb-
na a veliteľská činnosť počas vedenia boja. Časť týchto predmetov sa konala v teréne, 
v okolí Bratislavy. Viacerí frekventanti VVŠ boli zapojení do vyučovacieho procesu, keď 

57 Absolventmi uvedeného kurzu pozorovateľov zbraní počas štúdia na medzivojnovej pražskej Vá-
lečnej škole, neskôr premenovanej na Vysokú válečnú školu, boli gen. I. tr. F. Čatloš, plk. gšt. Š. Ju-
rech a pplk. gšt. E. Novotný. In CSÉFALVAY František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 
1939-1945. Bratislava : VHÚ, 2013, s. 110-111, 183-184. ISBN 978-80-89523-20-7.
58 Išlo o frekventanta oddel. „A“ (gšt.) stot. pech. J. Tótha a dvoch frekventantov oddel. „B“ (int.) 
VVŠ stot. pech. J. Čecha a stot. pech. M. Kolpaka. In VÚA-VHA Praha, zb. KL a KML. Kmeňové 
listy dôstojníkov Jozefa Čecha, Michala Kolpaka a Jozefa Tótha.
59 VHA Bratislava, f. VVŠ 1940, 1941, šk. 3. VVŠ, č. j. 212/dôv.1941. Vec: Rozvrh prednášok od-
del. gšt. od 8. 9. do 5. 10. 1941.
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prednášali svojim spolužiakom. Išlo o stot. del. Vojtecha Višňovského, stot. spoj. Ľ. Šteine-
ra a mjr. del. O. Hreblaya.

Frekventanti VVŠ v dňoch 25. až 29. novembra 1941 absolvovali vojnovú hru, ktorá 
mala preveriť ich teoretické vedomosti a schopnosť ich použitia v plánovaní bojovej operá-
cie na mape. Najprv sa oboznámili so zadaním, neskôr spracovali písomné rozhodnutia pre 
vojnovú hru a následne v dňoch 27. až 29. novembra 1941 absolvovali samotnú vojnovú 
hru na mapách.

V období od 1. decembra 1941 až do 6. januára 1942 sa frekventanti oddelenia „A“ 
(gšt.) VVŠ venovali teoretickému štúdiu na VVŠ.60 Zástupca veliteľa VVŠ pplk. gšt. L. 
Lavotha viedol sériu prednášok na tému „Nástup armády“, na prednáškach sa výrazne po-
dieľal veliteľ oddelenia A (gšt.) VVŠ pplk. gšt. V. Kanák.61 

Na konci III. ročníka frekventanti oddelenia „A“ (gšt.) VVŠ vykonali viacdňové nároč-
né záverečné skúšky, v ktorých všetci uspeli.

Aj v treťom ročníku sa štúdium na oddelení „B“ (int.) VVŠ realizovalo obdobne ako 
v predošlých ročníkoch. Frekventanti intendančného smeru mali rozdelené predmety na 
vojenské odborné a na predmety všeobecné. Ďalej museli absolvovať v poslednom ročníku 
VVŠ aj výučbu jazykov a hodiny jazdy na koni. V III. ročníku VVŠ v oddelenia „B“ (int.) 
bolo štúdium odborných vojenských predmetov zamerané predovšetkým na činnosť inten-
dancie na stupni zbor a čiastočne aj na stupni armáda, boli vykonané skúsené pri intendan-
ciách vyšších veliteľstiev so zámerom, aby sa frekventanti intendancie čo najpodrobnejšie 
oboznámili s praktickým chodom intendančnej služby a dokázali v praxi využívať získané 
teoretické vedomosti. Na konci tohto ročníka mali vykonať záverečné skúšky na VVŠ.62 

Frekventanti oddelenia „B“ (int.) VVŠ v III. ročníku do konca mája 1941 absolvovali teo-
retickú výučbu na VVŠ. Následne mali byť odoslaní na stáže k intendanciám vyšších veliteľ-
stiev. Od 20. do 26. júla 1941 mali absolvovať v Zemianskych Kostoľanoch plynový kurz.63 

Medzi odborné predmety, ktoré sa vyučovali v III. ročníku oddelenia „B“ (int.) VVŠ, 
patrili predovšetkým Odborná proviantná činnosť, Intendantská správa, Intendančné útva-
ry, Intendančný zemepis, Hospodárska správa, Intendančná služba v poli, Hospodárska 
a intendantská správa a iné. Tieto predmety už boli priamo zamerané predovšetkým na in-
tendančnú službu a na jej službu v poli, na činnosť intendančných útvarov a hospodársku 
správu. Prednášal sa aj intendančný zemepis, mimoriadne dôležitý pre intendančné zabez-
pečenie armády ako celku, ale aj jej vojenských jednotiek.

Prednášali sa aj nevojenské predmety, ako Verejné právo, Štátne účtovníctvo, Politický 
zemepis, Politické dejiny a Politická ekonómia. Ich hlavnou úlohou bolo oboznámiť frek-
ventantov a prehĺbiť ich znalosti a všeobecný rozhľad v oblasti politických a ekonomických 
vied, aby tak mohli pochopiť širšie súvislosti a vzťahy medzi štátom a jeho armádou, úlo-
hami štátu, ako aj získať základy štátneho účtovníctva (štátny rozpočet a ďalšie oblasti) 
predovšetkým vo vzťahu k armáde a MNO.

60 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, 1941, šk. 3. VVŠ, č. j. 272/Dôv.1941. Vec: III. ročník 1941, rozvrh 
prednášok od 1. decembra 1941 do 6. januára 1942 (pozn. autora: pre oddelenie „A“ gšt. VVŠ).
61 Tamže.
62 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, 1941, kar. 3. VVŠ ročník 1940/1941, VVŠ, č. 129/Dôv.1941 
z 9. 4. 1941. Vec: program skúšok a program skúsených frekventantov VVŠ – oddel. intendancie
63 VHA Bratislava, f. VVŠ 1940, 1941, šk. 3. VVŠ, č. j. 128/Dôv.1941 z 11. 4. 1941. Vec: Priebeh 3. 
ročníka VVŠ.
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Dňom 5. júna 1941 sa pre frekventantov oddelenia „B“ (int.) VVŠ skončila teoretická 
výučba, od 16. júna 1941 začalo pre nich obdobie stáží.64 Počas stáží mali frekventanti 
uplatniť svoje čerstvo nadobudnuté vedomosti. Od 16. júna 1941 do 31. augusta 1941 
mali absolvovať stáže na MNO. To sa však realizovalo iba čiastočne, pre napadnutie 
ZSSR fašistickým Nemeckom dňa 22. júna 1941. Po návrate frekventantov VVŠ z poľné-
ho nasadenia na Slovensko absolvovali teoretické štúdium na VVŠ, v rámci ktorého pre-
berali cvičenia v rámci armádneho zboru v útoku so zameraním na činnosť intendančnej 
služby a jednotlivých zložiek služieb, ich spoluprácu s bojovými jednotkami zboru, inten-
dančné zabezpečovanie armádneho zboru v útoku a súčinnosť veliteľov s dôstojníkmi 
intendantstva.

Stáže na MNO sa predsa len uskutočnili, v období od 8. septembra do 12. októbra 1941. 
Frekventanti boli odoslaní na stáže aj k VPV v Banskej Bystrici, intendanciám veliteľstiev 
1. divízie v Trenčíne a 2. divízie v Prešove.65 Na MNO boli zaradení na Vojenskej správe 
v Intendancii MNO.

V závere štúdia na VVŠ frekventanti absolvovali náročné viacdňové skúšky, ktoré ab-
solvovali všetci úspešne. Skúšky boli komisionálne, pričom najdlhšie trvali skúšky z pred-
metov Intendantská správa, Odborná činnosť proviantná a Hospodárska správa.

Ukončenie štúdia I. kurzu VVŠ

Po absolvovaní štúdia na VVŠ a úspešnom vykonaní záverečných skúšok, bolo stanove-
né poradie absolventov VVŠ na základe výsledného prospechu. V oddelení A (gšt.) VVŠ 
bolo určené poradie a prospech absolventov nasledovne: v poradí prvý mjr. jazd. J. Nosko, 
druhý pplk. del. L. Šišovský a tretí stot. spoj. Ľ. Steiner (všetci traja s prospechom veľmi 
dobrý). V poradí štvrtý stot. pech. J. Greguška, piaty stot. pech. V. Kužel, šiesty stot. jazd. 
Š. Šimko, siedmy mjr. del. D. Jamriška, ôsmy stot. pech. A. Ciprich, deviaty mjr. pech. Jo-
zef Markančuk, desiaty stot. jazd. J. Straka, jedenásty npor. pech. G. Vargoš, dvanásty stot. 
pech. V. Višňovský, trinásty mjr. del. O. Hreblay, štrnásty stot. pech. J. Tóth, pätnásty mjr. 
let. A. Ďurčanský, šestnásty npor. pech. J. Hrábek, sedemnásty stot. pech. L. Gesteš, osem-
násty stot. pech. Š. Murgaš (pôvodne Magyar), devätnásty stot. jazd. P. Vlčko, dvadsiaty 
stot. pech. J. Stanek, dvadsiaty prvý stot. pech. J. Cisárik a dvadsiaty druhý stot. pech. Š. 
Humay, všetci s výsledným prospechom dobrý.66 

V oddelení B – int. VVŠ bolo na základe výsledkov skúšok určené poradie a prospech 
absolventov nasledovne: v poradí prvý stot. pech. J. Zajáček, druhý mjr. del. E. Schnek 
a tretí stot. pech. J. Dvornák (všetci traja s prospechom výborný). Štvrtý v poradí stot. del. 
J. Vestenický, piaty stot. del. J. Snopko, šiesty stot. del. B. Junas, siedmy npor. pech. K. 
Dobrovodský, ôsmy stot. pech. M. Kolpak, deviaty npor. del. E. Czajka, desiaty stot. pech. 
Ľ. Puchý, jedenásty stot. pech. J. Čech, všetci s výsledným prospechom veľmi dobrý. Ako 

64 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1942, šk. 7. MNO, č. 176/Dôv.1941. Vec: Frekventanti VVŠ oddel. in-
tend., pridelenie na skúsenú.; VHA Bratislava, f. VVŠ, 1940, 1941, šk. 3. VVŠ, II. ročník 1940/1941. 
Vec: rozvrh prednášok oddelenia intend. od 5. 5. 1941 do 16. 6. 1941.
65 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1942, šk. 7 MNO, č. 176/Dôv.1941. Vec: Frekventanti VVŠ oddel. in-
tend., pridelenie na skúsenú.
66 VHA Bratislava, f. MNO, Taj., 1941, kar. 14 a f. VVŠ, 1941, kar. 5. VVŠ č. 1/Dôv.1942 
z 13. 1. 1942, Vec: Poradná listina absolventov VVŠ – oddelenia gšt. za školské roky 1940/1942.
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dvanásty v poradí bol hodnotený stot. del. J. Račica a trinásty, stot. pech. Š. Žiška, obaja 
s výsledným prospechom dobrý.67 

Všetci absolventi VVŠ boli dňa 14. februára 1942 v Bratislave slávnostne vyradení. 
Keďže išlo o vyradenie historicky prvého kurzu VVŠ, zúčastnili sa ho najvyšší predstavite-
lia slovenskej brannej moci, príslušníci diplomatického zboru, ako aj najvyšší štátni pred-
stavitelia na čele s prezidentom republiky Dr. J. Tisom. Prezident Dr. J. Tiso mal k absol-
ventom VVŠ slávnostný príhovor v telocvični Vojenskej akadémie,68 neskôr, po skončení 
vyraďovacieho ceremoniálu a po vykonaní vojenskej prehliadky, sa konala recepcia v dôs-
tojníckom kasíne.69 Nakoľko veliteľ VVŠ gen. II. tr. A. Malár bol v tej dobe v Berlíne, 
slávnostné vyradenie absolventov VVŠ riadil plk. gšt. R. Pilfousek, ktorý Malára zastupo-
val. Ukončenie prvého kurzu VVŠ bolo celospoločenskou udalosťou, ktorá bola prezento-
vaná aj prostredníctvom novín a rozhlasu.70 Zvláštnosťou tejto slávnostnej chvíle bola účasť 
rumunskej vojenskej delegácie, ale aj do slávnostného programu vhodne zakomponované 
dekorovanie vyznamenaniami slovenských dôstojníkov, na fronte zranených vojakov, 
sestier SČK a ďalších osôb.71 

Absolventi školy si v písomnostiach za skratkou svojej hodnosti a príslušnosti k stavov-
skej skupine začali písať skratku „abs. VVŠ“, aby bolo zreteľné označené, že ide o absol-
ventov VVŠ, budúcich dôstojníkov gšt. alebo int. O čerstvých absolventov VVŠ bol v celej 
armáde, na všetkých vyšších veliteľstvách, veľký záujem.72 Všetky vyššie veliteľstvá v roku 
1942 trpeli chronickým nedostatkom štábnych dôstojníkov a dôstojníkov intendantstva. 
Túto nepriaznivú situáciu ešte umocňovala zvýšená potreba dôstojníkov gšt. a int. v poli, na 
východnom fronte v Rýchlej a Zaisťovacej divízii.

MNO naplánovalo pre jednu časť absolventov VVŠ – oddelenia „A“ (gšt.) povinnú prax 
v štáboch RD a ZD na východnom fronte, pre druhú časť absolventov VVŠ po dohode 
s nemeckou stranou MNO naplánovalo stáž na nemeckých vyšších veliteľstvách, v rámci 

67 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1941, kar. 5, VVŠ: Hlavný protokol o prospechu oddelenia B.
68 FABRICIUS, Miroslav – HRADSKÁ, Katarína (ed.). Jozef Tiso. Prejavy a články. zv. II. (1938-
1944). Bratislava : AEPress, spol. s r. o., HÚ SAV, 2007, s. 433-435. ISBN 80-88880-46-7.
69 VHA Bratislava, f. MNO dôverné, 1942, šk. 263. MNO, č. j. 92.076 Dôv./1-1942 z 11. 2. 1942. 
Vec: Vyradenie absolventov VVŠ dňa 14. 2. 1942 a vyznamenanie vojenských civilných osôb.
70 Napr. Slovák, roč. 24, 1942, č. 38, s. 1-2, Vyradili prvých absolventov Vysokej vojennej školy.; 
Gardista, roč. 4, 1942, č. 38, s. 3, Noví bojovníci za česť a slávu slovenského národa.; Slovenská po-
litika, roč. 23, 1942, č. 37, s. 1, Tradícia slovenskej hrdinskosti.; Slovenský vojak, 1942, č. 58, s. 1-2, 
Slávnostné vyradenie prvých absolventov VVŠ a ďalšie.
71 VHA Bratislava, f. MNO dôverné, 1942, šk. 263. MNO, č. j. 92.076 Dôv./1-1942 z 11. 2. 1942. 
Vec: Vyradenie absolventov VVŠ dňa 14. 2. 1942 a vyznamenanie vojenských civilných osôb.
72 Napr. zástupca šéfa a veliteľa vzdušných zbraní pplk. gšt. E. Novotný už vo svojej žiadosti zo dňa 
8. 5. 1941, kedy sa ešte predpokladalo, že dôjde k ukončeniu štúdia na VVŠ podľa pôvodného plánu 
ešte v r. 1941, žiadal MNO, aby po absolvovaní VVŠ boli pridelení k VÚ a VVZ absolventi oddel. 
„A“ (gšt.) VVŠ mjr. del. O. Hreblay, stot. let. A. Ďurčanský a stot. pech. J. Tóth, ako aj absolventi 
oddel. „B“ (int.) VVŠ mjr. del. E. Schnek, stot. pech. M. Kolpak, stot. pech. J. Čech a npor. del. J. 
Vestenický boli pridelení k VÚ a VVZ. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že uvedení absolventi školy boli 
buď pôvodne príslušníkmi VZ, resp. absolventmi odborného výcviku poľných leteckých pozorovate-
ľov pechoty (zbraní), z čoho vyplývalo, že majú odborné vedomosti v leteckom odbore a budú sa tam 
môcť veľmi dobre uplatniť pri VÚ a VVZ. In VÚ a VVZ, č. 31.419 Dôv./II.oddel.-osob.1941 
z 8. 5. 1941. Vec: VVŠ, ukončenie a prosba o pridelenie absolventov pre VÚ a VVZ.
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Heeresgruppe Süd, ktorého veliteľstvo bolo v Poltave.73 Absolventi VVŠ boli do poľa odos-
laní v marci 1942.74 Tu boli pridelení k štábom divízií, zborov a armády, aby tak boli oboz-
námení s prácou štábov vyšších veliteľstiev.

Po ich návrate na Slovensko dňa 1. júna 1942 bola časť z nich pridelená k MNO, ďalšia 
časť k štábom veliteľstiev 1. a 2. divíznej oblasti, ako aj k Veliteľstvu pozemného vojska. 
Absolvent VVŠ npor. pech. J. Hrabek bol pridelený na MNO ako styčný dôstojník pre ne-
meckého generála pri MNO a pre DHM.75 

Nemecká strana na základe žiadosti slovenskej strany súhlasila s tým, že poskytne pre 
troch najlepších absolventov oddelenia „B“ (int.) VVŠ ďalšie odborné školenie v nemec-
kých školách a intendančných zariadeniach a v zariadeniach nemeckej vojenskej správy. 
Slovenská strana na základe dohody nakoniec vyslala do Nemecka v čase od 15. februára 
do 4. júla 1942 stot. pech. Jozefa Zajáčka, stot. pech. Jozefa Dvornáka a stot. pech. Štefana 
Žišku.76 Nemecká strana sa plne postarala o slovenských dôstojníkov, dokonca im dala 
k dispozícii aj vozidlo podľa aktuálnych potrieb.

Slovenskí dôstojníci vykonávali výcvik v Heeresverwaltungsschule v Mníchove.77 Tu sa 
venovali teoretickej výučbe účtovníctva, ubytovacej službe, stravovacej službe, vrátane 
úloh poľnej správy uvedených služieb. Následne sa v Mníchove zúčastnili prehliadok rôz-
nych zariadení zásobovacej služby nemeckej armády.78 Absolvovali tiež prehliadku Der 
Akademie f.d.höh.Int.-Diest und das Abschiedsessen Berlin,79 neskôr absolvovali aj pre-
hliadky vojenských podnikov v Berlíne a jeho okolí. V období od 7. do 20. júna 1942 boli 
odvelení k intendancii pešej divízie na fronte a od 22. júna do 4. júla 1942 boli odvelení 
k intendancii veliteľstva armády v poli.80 

Všetci absolventi I. kurzu VVŠ, oddelenia „A“ generálneho štábu, ako aj oddelenia „B“ 
intendanstva, boli po vykonaní odbornej praxe pri štáboch a intendanciách vyšších veliteľ-
stiev ku dňu 1. januára 1943 preradení do stavovskej skupiny dôstojníkov generálneho štá-
bu a intendantstva.81 

73 K Heeresgruppe Süd do Poltavy bolo odoslaných 12 absolventov VVŠ a k ZD bolo odoslaných 5 
absolventov VVŠ. In VHA Bratislava, f. VVŠ, 1942, šk. 7. MNO, č. j. 93.172 Dôv./1-1942 z 3. 3. 1942. 
Vec: Odchod dôst., absolventov VVŠ do poľa – nariadenie.
74 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1942, šk. 7, VVŠ, č. j. 17/Dôv.1942 z 25. 2. 1942. Vec: odoslanie dôs-
tojníkov do poľa – uverejnenie v dôvernom domácom rozkaze MNO.
75 VHA Bratislava, f. VVŠ, 1942, šk. 7, MNO č. j. 97.900 Dôv. II/3.–1942 z 2. 6. 1941. Vec: dôstoj-
níci vysokej válečnej školy pridelenie a premiestnenie.
76 VHA Bratislava, f. MNO dôverné, 1942, šk. 263. MNO, č. j. 93.440.Dôv./1-1942 z 7. 3. 1942. 
Vec: Slovenskí dôstojníci do Nemecka na kurz.
77 Išlo o Vojenskú intendančnú školu v Mníchove.
78 VHA Bratislava, f. MNO dôverné, 1942, šk. 263. OKH Az 3 a/n at. Skup. (IV), č. j. Gen.
St.d.H.Nr.3748/42 g z 27. 2. 1942. Vec: odvelenie slovenských dôstojníkov intendantstva. Príloha č. 
1. Rozvrh času pre výcvik slovenských dôstojníkov intendantstva.
79 Išlo o Akadémiu pre vyššiu službu intendančnú v Berlíne.
80 VHA Bratislava, f. MNO dôverné, 1942, šk. 263. OKH Az 3 a/n at. Skup. (IV), č. j. Gen.
St.d.H.Nr.3748/42 g z 27. 2. 1942. Vec: odvelenie slovenských dôstojníkov intendantstva.; VHA Bra-
tislava, f. MNO dôverné, 1942, šk. 263. Vec: Časový program pre odvelenie slovenských intendant-
ských dôstojníkov.
81 Všetci absolventi oddelenia „A“ (gšt.) VVŠ boli k 1. 1. 1943 preradení do skupiny dôstojníkov 
generálneho štábu. Do skupiny dôstojníkov intendantstva boli preložení všetci absolventi oddelenia 
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J. KOZOLKA: MILITÄRISCHE HOCHSCHULE 1940-1945. TEIL II.

Die Militärische Hochschule (Vojenská vysoká škola, Abk. VVŠ), die am 14. Februar 1940 das 
Studium des ersten Kurses für Frequentanten der Abteilung „A“ – Generalstab, und „B“ – Intendantur, 
eröffnete, setze ihren Betrieb auch im zweiten Studiengang 1940/1941 fort. Die Lehrmethoden des 
Ausbildungssystems haben sich im Vergleich mit dem ersten Studiengang nicht verändert. Die Lehr-
veranstaltungen bestanden auch weiterhin aus den militärischen Fachstudiengängen und nicht-militä-
rischen Lehrveranstaltungen. Ebenfalls angeboten wurde das Studium von Fremdsprachen. Frequen-
tanten der VVŠ nahmen an Studienaufenthalten bei den jeweiligen Truppenteilen und in den Staben 
und Intendanzen von höheren Befehlshaberstellen teil. Zu grundsätzlichen Personalveränderungen im 
Professorenkorps der VVŠ kam es im Vergleich mit dem ersten Studienjahr nicht. Der Schwerpunkt 
der meisten Studienveranstaltungen beruhte auf der allgemeinen Taktik, der Waffentaktik, als auch 
der Taktik der Dienstabteilungen auf der Ebene des Trupps und der Gruppe. Ähnlich war es bei den 
Kursteilnehmern der Abteilung „B“ – Intendantur, die die Studienfächer Intendanz, Intendanz im 
Feld, Militärgeographie und weitere Spezialfächer auf der Ebene des Regiments besuchten. Die Ge-
staltung und der Verlauf der Lehrveranstaltungen des zweiten Studiengangs der VVŠ wurden gekenn-
zeichnet durch die fortschreitende Zusammenarbeit der Slowakei mi t dem national-sozialistischen 
Deutschland und dem immer stärker werdenden Einfluss der deutschen Militärdoktrin. Im Jahre 1941 
besuchten mehrere Professoren der VVŠ die Kriegsakademie in Berlin, wo sie sich mit dem Lehrpro-
zess vertraut machten.

Das dritte Studienjahr des ersten Kurses der VVŠ sollte ursprünglich im Jahre 1941 verlaufen, 
jedoch der Beginn des deutschen Feldzugs gegen die Sowjetunion im Sommer 1941 bedeutete einen 
negativen Einschnitt in den Lehrprozess der VVŠ. Am Krieg gegen die UdSSR nahm auch die slowa-
kische Armee teil, die Lehrveranstaltungen der Militärischen Hochschule wurden abgesagt und die 
Pädagogen und Studierende der VVŠ in den Kampf an der Ostfront berufen. Später wurde der Lehr-
betrieb der VVŠ wieder eröffnet. Auch im dritten Studienjahr waren die Lehrveranstaltungen auf die 
allgemeine Taktik, Waffentaktik, als auch die Taktik der Dienstabteilungen auf der Ebene des Trupps 
und der Gruppe, bzw. rein informativ auch auf die Ebene der Armee gerichtet.

Die Frequentanten des ersten Kurses der VVŠ absolvierten im Februar 1942 ihre Abschlussprü-
fungen. Insgesamt 22 Studierende in Abteilung „A“ Generalstab und 13 in Abteilung „B“ der Inten-
dantur des ersten Kurses schafften einen erfolgreichen Abschluss.

Das slowakische Militärhochschulwesen konnte durch den erfolgreichen Studienabschluss des 
ersten Studienjahres einen historischen Erfolg verzeichnen, in dem es gelungen ist, in den äusserst 
ungünstigen Bedingungen die höchste militärische Fachausbildung für die zukünftigen Offiziere des 
Generalstabs und der Intendantur der slowakischen Armee zu gewährleisten.

„B“ (int.) VVŠ, okrem npor. del. J. Račicu intendantstva bol Juraj Račica (pozn. J. K.: do skupiny 
dôstojníkov intendantstva bol preradený až dňom 1. 1. 1944). In Dôverný osobný vestník MNO, Roč-
ník IV, 1943, č. 2 z 1. 2. 1943, s. 7-8.
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VZNIK TZV. SLOVENSKEJ OTÁZKY V ČS. ARMÁDE 
A ZÁKLADNÉ VÝCHODISKÁ JEJ RIEŠENIA

ALEX MASKALÍK

MASKALÍK, A.: Origin of the so called Slovak Question in the CS Army and 
basic sources for the solution thereof. Vojenská história, 4, 19, 2015, pp 84-93, 
Bratislava.
In this study, the author focuses on the ethnic composition of the commanding 
officers of the Czechoslovak armed forces immediately after the World War 2, 
which was a part of the process of creating the new constitutional relationships 
between the two autonomous nations. The author states that especially in the 
period of “restricted democracy” in 1945 – 1948, it became a politically sensitive 
issue which had to consider the existence of the Czech and Slovak national element 
or at least had to give such an impression. After 1945, the position of Slovaks in 
the CS armed forces was already being solved within the so called “Slovak 
Question”. Its solution was based on the programme commitment of the first post-
war CS government, approved in Košice on 5 April. In the constitutional solving 
of the relations of the Czech and Slovak element, the Slovak legislative, 
governmental, and executive bodies should have been constituted, with the Slovak 
National Council (SNR) becoming the agency of the state of the Slovak nation.
The study also deals with the question of respect towards the position of Czechs 
and Slovaks on an equal principle. The commitment was also reflected particularly 
into the task to provide for adequate representation of Slovaks in all central 
institutions of the military administration. The commitments were also reflected 
in the proclaimed full equality of the Slovak and Czech languages as the 
commanding and official languages as well as in unprecedented formation of the 
Slovak national units.
Military History. Czechoslovakia. Y 1945 – 1948. Slovak Question in the CS 
Army and Basic Sources for the Solution thereof.

Národnostná výstavba veliteľského zboru československej armády bez-
prostredne po skončení druhej svetovej vojny bola súčasťou procesu utvárania nových štá-
toprávnych vzťahov medzi dvoma svojbytnými národmi.1 Ako taká sa stala predovšetkým 
v období „obmedzenej demokracie“ v rokoch 1945 – 1948 politicky citlivým problémom, 
ktorý musel existenciu českého a slovenského národného prvku zohľadňovať alebo aspoň 

1 Československá branná moc – oficiálne označenie pre armádu predmníchovskej čs. republiky  
v rokoch 1920 – 1939 a následne aj obnoveného Československa v rokoch 1945 – 1954. Jej „nástup-
com“ sa stala Čs. ľudová armáda (1954 – 1990); názov nebol zavedený žiadnym rozkazom preziden-
ta, ministra či iným predpisom a v branných zákonoch sa ešte do roku 1958 používalo označenie čs. 
vojsko. Priamo v texte sa bude ako synonymum termínu čs. branná moc, resp. ČSĽA používať pojem 
čs. armáda (všeobecne, nie ako terminus technicus).
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musel ten dojem vzbudzovať. Problém vzťahu Čechov a Slovákov nebol v spoločnom štáte 
žiadnou novinkou, z kvalitatívneho hľadiska však nemal tento nastolený fenomén obdoby 
ani potrebnú tradíciu. Za predmníchovskej republiky bol národnostný aspekt v podstate 
zúžený na nutnosť eliminovať silný nemecký prvok, a tak zostal pomer Čechov a Slovákov 
jedným zo zásadných nedostatkov predvojnového Československa. Koncepcia jednotného 
„československého národa“ bola od svojho začiatku nielen fikciou, ale ako nosná idea štát-
nej politiky vo všetkých oblastiach spoločenského života nebola schopná reagovať na reál-
ne vzťahy medzi oboma národmi – ani v situácii, keď bolo zrejmé, že práve rovnoprávne 
postavenie Čechov a Slovákov mohlo viesť k posilneniu spoločnej českej a slovenskej štát-
nosti. Ideológia čechoslovakizmu vytláčala slovenskú národnosť z armády a mala ďaleko-
siahle negatívne dopady v personálnej oblasti jej veliteľského zboru.2

V čs. brannej moci po roku 1945 sa postavenie Slovákov už riešilo v rámci tzv. sloven-
skej otázky. Základ jej riešenia predstavoval programový záväzok prvej povojnovej čs. vlá-
dy, schválený 5. apríla vo východoslovenských Košiciach. V treťom a šiestom bode svojho 
programu sa vládny kabinet sociálneho demokrata Zdeňka Fierlingera zaviazal „učinit ko-
nec všem starým sporům a vycházejíc z uznání Slováků jako nacionálně svébytného národa 
důsledně se snažit, aby v česko-slovenském poměru byla uskutečněna zásada »rovný s rov-
ným«, aby tak bylo uplatněno skutečné bratrství mezi oběma národy“. V tejto súvislosti 
„uznávajíc, že Slováci mají býti pány ve své slovenské zemi stejně jako Češi ve své české 
národní domovině, a že republika bude obnovována jako společný stát rovnoprávných ná-
rodů, českého a slovenského“ zároveň deklaroval vôľu vyjadriť toto uznanie „důležitými 
státně politickými akty“.3 Pri ústavnom riešení pomerov českého a slovenského prvku mali 
byť konštituované slovenské zákonodarné, vládne aj výkonné orgány, nositeľkou štátnej 
moci slovenského národa sa mala stať Slovenská národná rada (SNR).

V otázke rešpektovania postavenia Čechov a Slovákov v čs. armáde na rovnoprávnom 
princípe sa záväzok premietal v konkrétnej podobe najmä do úlohy zabezpečiť primerané 
zastúpenie Slovákov vo všetkých ústredných inštitúciách vojenskej správy.4 Aj keď Košic-

2 Konkrétnymi prejavmi nerovnoprávneho postavenia Slovákov bolo zavedenie jednotnej česko-
slovenskej národnosti (pričom „slovenskosť“ pri jej rozlišovaní zmizla v roku 1922 a opätovne sa 
objavila až niekedy v druhej polovici 30. rokov), nerešpektovanie slovenského jazyka a aj napr. úplné 
vylúčenie dejín Slovákov z výučby na vojenských školách. Politická zaslepenosť v uprednostňovaní 
riešenia veľmi silne rezonujúcej nemeckej otázky (v podmienkach zostrujúcej sa medzinárodnej situ-
ácie v Európe) pred tou slovenskou celkovo napokon viedla nielen k víťazstvu autonomistických síl 
na Slovensku a následnému rozpadu štátu, ale aj k vytvoreniu istého vzájomného antagonizmu medzi 
oboma národmi. K národnostnej výstavbe veliteľského (špeciálne dôstojníckeho) zboru čs. brannej 
moci v rokoch 1918 – 1939 a postaveniu Slovákov v nej bližšie pozri: ANGER, J. Nástin národnostní 
struktury československé armády v letech 1918 – 1938. (dokumentačná štúdia). Bratislava 1991; 
ČAPLOVIČ, M. Postavenie a profesionálny rast slovenských dôstojníkov v československej brannej 
moci v rokoch 1920 – 1939. In Vojenská osveta, 2006, s. 58-68; MASKALÍK, A. Zámer, či nevyhnut-
nosť? Slováci v dôstojníckom zbore čs. brannej moci 1918 – 1939. In Historická revue, roč. 24, 2013, 
č. 3, s. 26-31; ŠTEFANSKÝ, V. K niektorým problémom postavenia Slovákov v čs. armáde (1918 – 
1939). In Vojenská história, roč. 1, 1997, č. 2, s. 3-17; VODIČKA, S. Několik poznámek k problému 
Slováků v důstojnickém sboru československé armády v letech 1918 – 1939. In Slovensko v politic-
kom systéme Československa. Bratislava 1992, s. 180-183.
3 http://www.svedomi.cz (Košický vládní program).
4 http://www.svedomi.cz (Košický vládní program). Aj Gottwaldova KSČ (ktorá v máji 1946 zosta-
vovala nástupnickú vládu po Fierlingerovom kabinete) deklarovala v rámci svojej brannej politiky, že 
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ký program ani žiadny iný dokument túto otázku bližšie nešpecifikoval, za „primeraný“ 
konečný cieľ pomerného zastúpenia sa pokladal 25 %-ný podiel, ktorý v podstate zodpove-
dal národnostnej štruktúre obyvateľstva štátu, a aj národnostným aspektom demografic-
kých, organizačných a dislokačných východísk budovania jeho armády.5 Slovenská politic-
ká reprezentácia uvedený percentuálny pomer pokladala za spravodlivý a postačujúci pre 
zastúpenie Slovákov v dôstojníckom zbore z hľadiska ich celkového počtu, hodnostného 
profilu i funkčného zaradenia. Záväzky sa okrem iného premietali aj do proklamovanej 
úplnej rovnoprávnosti a rovnocennosti slovenčiny a češtiny ako jazykov veliacich a služob-
ných a v bezprecedentnom vytváraní slovenských národných jednotiek „při zachování plné 
jednotnosti velení a armádní organizace… na základě jednotných služebních řádů, složené 
převážně z mužstva, poddůstojnictva a důstojnictva slovenské národnosti“.6 Analogicky sa 
pritom chápalo aj utváranie českých národných útvarov na území Čiech a Moravy.

Z hľadiska česko-slovenských vzťahov predstavoval Košický program akési vyvrchole-
nie snáh slovenskej odbojovej reprezentácie v oblasti národnej emancipácie. Jeho konkrét-
ne ustanovenia boli ale výsledkom zložitých politických rokovaní, ktoré medzi predstavi-
teľmi SNR, prezidentom Edvardom Benešom a zástupcami čs. vlády a politického exilu 
prebiehali už od jesene 1944. V politickej i vojenskej sfére vychádzali slovenské požiadav-
ky z objektívnej reality Slovenského národného povstania. A tá vytvárala pre slovenskú 
stranu predpoklady a argumenty na kodifikáciu vyššej kvality, resp. roviny štátoprávneho 
usporiadania než tomu bolo v čs. predmníchovskej republike. Výstavba armády v rámci 
politického systému nemohla, pochopiteľne, tento stav obísť.

SNP zaradilo veliteľský zbor povstaleckej armády do tábora protihitlerovskej koalície. 
Tým de facto „omilostilo“ väčšinu slovenských dôstojníkov z „prehreškov“ aktívnej účasti 
v bojoch so Spojencami po boku tretej ríše a zvýraznilo nutnosť riešenia budúcich vzťahov 
Čechov a Slovákov v novej armáde. Navyše výslednicou diametrálne odlišného vývoja 
v Protektoráte Čiech a Moravy a Slovenskej republike, ako aj skutočnosti, že značná časť 
slovenského veliteľského zboru sa aktívne zapojila do národno-oslobodzovacieho zápasu, 
bol fakt, že slovenská domáca zložka povojnovej čs. armády sa formovala takmer s ročným 
predstihom pred českou a koncom vojny už predstavovala nezanedbateľnú zložku. Ozbro-

bude „dbát, aby byla zachována práva slovenského národa… a na postupné a plánovité uskutečňo-
vání proporcionálního zastoupení Slováků v důstojnickém sboru“. Národní archiv (NA) Praha, fond 
(f.) Klement Gottwald, svazek (sv.) 56, archivní jednotka (arch.j.) 903, Vojenský program /Dodatek 
k dopisu členům strany/.
5 Uvedený číselný údaj nie je možné z hľadiska jeho objavenia dokumentačne podložiť, nakoľko 
nie je známe, v ktorej z dohôd (a či vôbec v nejakej) bol podchytený. Je však viac ako pravdepodobné, 
že vychádzal z ústnych dohôd, resp. bol všeobecne akceptovaný natoľko, že pre „svoju samozrej-
mosť“ bol pri koncipovaní a písomnom potvrdzovaní Košického vládneho programu „opomenutý“ 
a pri jeho obsahovom napĺňaní sa postupovalo viac-menej automaticky. Z hľadiska archívnych zázna-
mov sa uvedené číslo (a to dokonca v slovnom spojení „podľa dohody“) po prvýkrát oficiálne objavi-
lo vo vystúpení člena Predsedníctva ÚV KSS a podpredsedu SNR Ladislava Holdoša počas schôdze 
branného výboru ÚV KSČ 7. januára 1947. NA Praha, f. Bezpečnostní a branní výbor Ústavodárního 
národního shromáždění, signatúra 40-250a-I. S uvedeným číslom operoval vo svojom expozé na 5. 
zasadnutí Predsedníctva SNR 24. februára 1947 aj štátny tajomník MNO, Ján Lichner. Slovenský 
národný archív (SNA) Bratislava, f. Úrad predsedníctva SNR, inventárne číslo (inv. č.) 5, úradná 
kniha 1, sign. 48a.
6 http://www.svedomi.cz (Košický vládní program).



VOJENSKÁ HISTÓRIA

87

jené vystúpenie Slovákov, navyše, znamenalo aj výraznú aktivizáciu slovenského politické-
ho hnutia, ktorá vyvrcholila prevzatím zákonodarnej, vládnej a výkonnej moci orgánmi 
SNR.7 Jej programové ciele, smerujúce k etablovaniu v podstate federatívneho štátoprávne-
ho usporiadania, sa stali základnou východiskovou bázou predstavy štátu dvoch rovnopráv-
nych národov s definovaním rozsiahlych právomocí slovenských orgánov. Spoločne s prvý-
mi názormi na budúce vyjadrenie národnej svojbytnosti Slovákov, ako aj s plánmi na vyu-
žitie slovenskej armády pre protifašistické vystúpenie, sa tak už v lete 1944 zrodili všeobec-
né úvahy o slovenskom „zviditeľnení“ sa v novej čs. armáde.8

Pri zrode slovenskej otázky stála idea jednotiek zložených z osôb slovenskej národnos-
ti, so slovenskou služobnou a veliacou rečou, pôsobiacich v rámci čs. armády. Predstavovala 
integrálnu súčasť úsilia Slovákov o dosiahnutie rovnoprávneho postavenia v spoločnom štá-
te s českým národom.9 K nej sa vykryštalizovali dva prístupy. Stanovisko predstaviteľov 
SNR, účelovo podporované najmä zahraničným centrom KSČ v Moskve, bolo v základných 
bodoch sformulované do požiadaviek zriadiť vojenské útvary zložené z osôb slovenskej 
národnosti, označované ako slovenské a nesúce názvy „spojené s tradicí slovenského národa 
a udávající národní charakter slovenský“. Vznik slovenského fenoménu sa však nezlučoval 
s predstavou prezidenta Beneša o obnovení republiky a jej brannej moci v duchu predmní-
chovských pomerov. Kontroverzie v tejto otázke vychádzali predovšetkým z odlišnej inter-
pretácie zásad jednotnosti obnovovanej čs. armády.10 SNR ju chápala s určitým zohľadnením 

7 „Deklaráciou Slovenskej národnej rady“ z 1. septembra 1944 vyšla SNR z ilegality a predstavila 
sa slovenskej verejnosti ako vrcholný orgán domáceho odboja a jediného oprávneného reprezentanta 
slovenského národa. Hneď 12. septembra bola vytvorená Rada na obranu Slovenska, ktorej uznesenia 
mali byť na slovenskom území záväzné pre všetky vojenské a partizánske veliteľstvá. Bližšie pozri: 
Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti II. Bratislava 1998, s. 352-355. Slovenské národné 
orgány v dokumentoch. Bratislava 1977, s. 17-18.
8 Nepriamo to naznačujú výsledky rokovania predsedu vtedy ešte ilegálnej SNR Karola Šmidkeho 
so zástupcami zahraničného centra KSČ v Moskve koncom augusta 1944. Dokument O niektorých 
otázkach národnooslobodzovacieho boja na Slovensku, ktorý syntetizoval závery týchto rozhovorov, 
okrem iného, poukazoval aj na snahu SNR o udržanie istej organizačnej samostatnosti slovenských 
jednotiek v rámci zahraničnej čs. armády a vplyvu na ich najvyššie veliteľské stupne. Pozri Slovenské 
národné povstanie. Dokumenty, Bratislava 1965, s. 312. Poverenník SNR pre školstvo a osvetu Jozef 
Lettrich vo svojom memorande zo septembra 1944 zas odporúčal „v záujme zaistenia vnútornej rov-
nováhy“ akceptáciu akéhosi „národnostného kľúča“ pri obsadzovaní funkcií v štátnej správe, založe-
nom na princípe parity (podľa ktorého ak by bol ministrom Slovák, štátnym tajomníkom mal byť 
Čech a naopak). Vojenská správa mala brať v dôstojníckom zbore „dostatočný“ zreteľ na národné 
zloženie štátu. Archív Ústavu Tomáša Garrigua Masaryka (AÚTGM) Praha, f. Edvard Beneš II, kar-
ton 105, sign. V-72.
9 Objavila sa už pri zrode Československa a opätovne bola predkladaná v zlomových momentoch 
jeho vývoja. Po prvýkrát rezonovala v rokoch 1917 – 1919 medzi slovenskými legionármi v Rusku, 
potom sa výrazným spôsobom zviditeľnila na prelome rokov 1938 – 1939 bezprostredne pred rozbi-
tím Československej republiky a do roviny praktickej realizácie vstúpila práve na konci druhej sveto-
vej vojny v súvislosti s obnovou spoločnej československej štátnosti. K problematike bližšie pozri: 
ŠTEFANSKÝ, V. Slovenská otázka v čs. légiách v Rusku. In Vojenské obzory, roč. 2, 1995, príloha H, 
s. 17-29; CHYTKA, S. Niektoré snahy o budovanie národnej armády Slovenska v rokoch 1938 – 
1939. In Historický časopis, roč. 42, 1994, č. 2, s. 333-340; ŠIMUNIČ, P. Národnostná otázka v Slo-
venskej armáde a česko-slovenských zahraničných jednotkách 1939 – 1945. In Z vojenskej histórie 
Slovenska. Zborník vedeckých štúdií. Trenčín 1994, s. 90-91.
10 Problémom zostával spôsob, akým sa nová čs. branná moc mala na oslobodzovaných územiach 
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národnostného aspektu, čo Beneš kategoricky odmietal. Bol ochotný uznať princíp rovno-
právnosti národov, avšak jeho štrukturálne a inštitucionálne uplatnenie vo vzťahu k armáde 
pokladal za narušenie jej štátnej jednoty, za oslabovanie jej sily a bojaschopnosti, ale tiež za 
východisko k možnému zneužitiu časti ozbrojených síl proti integrite štátu. Taktiež bol 
ochotný akceptovať existenciu národných jednotiek spolu s rovnocennosťou českého a slo-
venského jazyka, avšak striktne zavrhoval odobriť označovanie a pomenovávanie sloven-
ských jednotiek. Veľké výhrady mal tiež v otázke kompetencií SNR vo vzťahu k výstavbe 
veliteľského zboru i určitých právomocí vo vojenskej oblasti, v čom videl neprípustné ob-
medzovanie kompetencií MNO i centralizácie samotného velenia. Nemalú rolu v preziden-
tovom odmietavom postoji hrala aj jeho odmeranosť voči všetkému slovenskému, umocne-
ná rozpadom Československa a vznikom Slovenskej republiky v marci 1939.11

Realita, ku ktorej začalo dochádzať už v rámci úvodnej etapy oslobodzovania Českoslo-
venska, však nútila Benešovu exilovú administratívu stavať sa k iniciatíve predstaviteľov 
slovenskej politickej reprezentácie ústretovo a blahosklonne.12 So vstupom jednotiek 1. čs. 
armádneho zboru na slovenské územie totiž prenikal stále intenzívnejšie do politického 
zdôvodnenia slovenskej otázky aj praktický prvok. Šlo o využitie slovenského ľudského 
potenciálu ako prirodzeného zdroja budovania čs. armády.13 Očakávaná transformácia ce-

Slovenska tvoriť. V hre bola totiž Benešova koncepcia, ktorú Londýn plánoval uplatňovať prostred-
níctvom činnosti tzv. Veliteľstva pre oslobodené územie a koncepcia presadzovaná čs. komunistami 
v Moskve, ktorá rátala s doplňovaním a rozširovaním 1. čs. armádneho zboru. Predstavitelia SNR, 
ktorí po vojenskej porážke Povstania prešli na oslobodené územie, videli v činnosti Veliteľstva pre 
oslobodené územie zasahovanie do svojich kompetencií, a tak celkom logicky pod vplyvom propa-
gandy čs. komunistov v Moskve, deklarujúcej pochopenie s obhajobou národnej slobody a rovno-
právnosti Slovákov, skĺzali do konfrontačnej roviny presadzovania svojich požiadaviek. ŠTAIGL, J. 
K niektorým otázkam existencie slovenských národných jednotiek v čs. armáde po 2. svetovej vojne. 
In Vojenské obzory, roč. 3, 1996, č. 1., s. 119-120.
11 Averzia voči všetkému, čo bolo slovenské, sa premietla aj do ministerských nariadení Londýna vo 
veciach zaraďovania slovenských zajatcov do zahraničných jednotiek. Náčelník čs. vojenskej misie 
v ZSSR v Moskve a akási predlžená ruka Beneša, brigádny generál Heliodor Píka, túto skutočnosť 
jasne tlmočil veliteľovi čs. samostatnej brigády v ZSSR brigádnemu generálovi Janovi Kratochvílovi 
už v polovici júla 1943: „Ani čs. vláda, ani spojenecké vlády neuznávají „slovenského státu“ a kdo 
uvádí státni příslušnost slovenskou, neuznává čs. republiky v předmnichovských hranicích a nemůže 
býti přijat do československé armády. Proto ty osoby, které trvají na zapsání státního občanství slo-
venského, odešlete zpět do zajateckého tábora. Přesvědčete se však předem, zda jde o neuvědomělost 
nebo o úmyslné a tendenční vyzdvihování slovenského státu.“ Vojenský ústřední archiv – Vojenský 
historický archiv (VÚA – VHA) Praha, f. Velitelství čs. vojenských jednotek v SSSR 1943, sign. 11-
4/3. Sám Beneš sa nevyjadroval na adresu Slovákov nijako úctivo a s pochopením. V decembri 1943 
napr. poznamenal že: „Mne nikdy nedostanete k tomu, abych uznal slovenský národ… Nikomu ne-
bráním, aby o sobě říkal, že je Slovák, avšak nedopustím, aby se prehlašovalo, že existuje národ slo-
venský.“ BEER, F. a kol. Dějinná křižovatka. Praha 1964, s. 27-30.
12 V tomto ohľade je najzaujímavejšia zmena v postojoch prezidenta Beneša, ktorý koncom roka 
1944 síce na svojom stanovisku jednotného čs. národa naďalej zotrvával, avšak zároveň už zdôrazňo-
val, že „považuje za nepřípustné toto svoje stanovisko komukoliv vnucovat… u nás má být plně a poc-
tivě respektován Slovák /jako národ/, Čech /jako národ/ a Čechoslovák /jako národ/.“ BEER, F. a kol. 
Dějinná křižovatka. Praha 1964, s. 27-30. Značnú dávku pretvárky bolo cítiť aj z programového pre-
hlásenia čs. strany ľudovej na jar 1945, v ktorom prejavili hlbokú túžbu po „národní jednotě mezi 
Čechy a Slováky“. FALŤAN, S. Slovenská otázka v Československu. Bratislava 1968, s. 128-143.
13 Už pri budovaní čs. vojenských jednotiek v ZSSR zohrával slovenský prvok významnú úlohu, 
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lých organických súčastí slovenskej armády pod právomoc novotvoriacej sa jednotnej čs. 
armády jej vtláčala národnostný ráz a tento fakt nebolo možné ignorovať.14 Okrem toho 
londýnska vláda strácala reálny vplyv nielen na udalosti na Slovensku, kde si SNR zacho-
vala vplyv napriek porážke SNP, ale aj na dianie okolo čs. armádneho zboru, ako odraz 
presunu mocensko-politickej váhy na moskovské exilové centrum.15

Reálnejšie stanovisko k slovenskej otázke boli čs. exilové kruhy v Londýne donútené 
zaujať po peripetiách na Podkarpatskej Rusi, kde došlo medzi prolondýnsky orientovaným 
Veliteľstvom pre oslobodené územie a sovietskymi vojenskými orgánmi ku konfliktom 
v otázke náboru a mobilizácie tunajších občanov predmníchovskej čs. republiky. Tieto 
komplikácie boli najväčším zdrojom Benešovych obáv, nakoľko podobný scenár bolo mož-
né očakávať aj na Slovensku.16 Oprávnené obavy umocňoval fakt, podľa ktorého slovenská 

keďže väčšina príslušníkov slovenskej armády bojujúcej na východnom fronte, ktorá padla do zajatia, 
resp. prešla na sovietsku stranu, sa dobrovoľne hlásila o vstup. K 1. aprílu 1944 vzrástol podiel Slo-
vákov na celkových počtoch východných jednotiek z 9,75 % zaznamenaných k 30. septembru 1943 
(343 z 3.517), na 39,02 %, keď z 7 065 príslušníkov čs. vojenskej jednotky v ZSSR bolo 2 757 Slová-
kov. Český prvok bol pritom zastúpený 15,8 % podielom. VÚA – VHA Praha, f. Velitelství čs. vojen-
ských jednotek v SSSR 1944, sign. 12-4/4. Do začiatku septembra 1944 narástol počet príslušníkov 
zboru na 16 451, z toho bolo už 7 872 Čechov (47,85 %) a 3 326 Slovákov (20,22 %). Do prekročenia 
čs. hraníc 6. októbra 1944 bolo v zbore zaregistrovaných už 23 151 osôb, z toho českej národnosti 
11 450 (49,46 %) a slovenskej 4 601 (19,87 %). Po vstupe na územie Slovenska sa hlavným zdrojom 
doplňovania stala mobilizácia z radov obyvateľstva Slovenska a do 18. mája, keď došlo k reorganizá-
cii zboru na armádu, nastúpilo do jeho bojových súčastí, výcvikových jednotiek, škôl a tylových za-
riadení 74 148 osôb, z toho až 67 799 (t. j. 91,44 %) Slovákov. Správa pre štátneho tajomníka MNO 
udávala, že v poslednej fáze boja bolo v 1. čs. armádnom zbore v ZSSR zaradených 48-tisíc Slovákov 
(vrátane dôstojníkov a rotmajstrov) a v Taliansku prešlo k Spojencom 400 mužov Zaisťovacej divízie. 
Vo výcvikových strediskách bolo okrem toho sústredených 18 500 vojakov slovenskej národnosti a do 
počtov neboli zarátaní partizáni. VÚA – VHA Praha, f. Úrad štátneho tajomníka MNO 1945, karton 
117, i.č. 6101, č.j. 63423. Len pre porovnanie, v čs. vojenských jednotkách na Západe bolo v prvej 
polovici augusta 1940 v rámci zmiešanej brigády zaradených zo súhrnného počtu 3 274 osôb 2 595 
českej a 459 slovenskej národnosti (14,02 %), koncom septembra 1943 len v rámci obrnenej brigády 
z celkového počtu 4 095 jej príslušníkov bolo 2 627 Čechov a 740 Slovákov (18,07 %). V zostávajú-
com období postupne vzrástol slovenský prvok v obrnenej jednotke až na 20 %. K predmetnej prob-
lematike bližšie pozri: BYSTRICKÝ, J. Slováci v česko-slovenských jednotkách v zahraničí (1939 – 
1945). In Spoločnosť, armáda, osobnosť, 1995, č. 2, s. 39-44; BYSTRICKÝ, J. Zahraničný vojenský 
odboj v rokoch druhej svetovej vony. In Vojenská výchova, 1993, č. 2, s. 9-16.
14 Hlavný ideológ a popredný komunistický funkcionár moskovského vedenia KSČ Václav Kopec-
ký v jednom zo svojich moskovských článkov z polovice septembra 1944, okrem iného, skonštatoval, 
že: „Je jasno, že organizmus nové československé armády bude při státní jednotnosti československé 
armády daleko výrazněji ztělesňovat nacionální složky, než jak tomu bylo v dřívější československé 
armádě. V rámci jednotné československé armády bude muset zůstat zachován slovenský charakter 
těch vojenských útvarů, které se nyní vyznamenávají v hrdinných bojích na Slovensku.“ Bližšie pozri 
Slovenské národné povstanie. Dokumenty. Bratislava 1965, s. 499.
15 Potlačením SNP síce stratila SNR moc de facto, de iure však jej moc trvala naďalej, pretože na-
riadením č. 40/1944 Zb. n. SNR ju preniesla na svoje predsedníctvo, a to opäť na jednotlivých členov, 
čím bola zaistená právna kontinuita. Bližšie pozri KLÍMEŠ, M. – LESJUK, P. – MALÁ, I. – PRE-
ČAN, V. Cesta ke květnu. Vznik lidové demokracie v Československu. I/II. Praha 1965, dok. 20, s. 
125-132, dok. 87, s. 283.
16 Píka odporúčal povoliť organizovanie vojenských útvarov so slovenskou služobnou rečou v rám-
ci čs. armády predovšetkým z politických dôvodov. V jednej zo svojich depeší do Londýna z januára 
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strana „nachádzala“ so svojimi predstavami ďaleko väčšie pochopenie u moskovských ko-
munistov, ktorých prístup k národnostným požiadavkám Slovákov bol determinovaný pre-
dovšetkým snahou využiť spory SNR a Londýna vo svoj vlastný prospech. Aj preto bol 
nakoniec Beneš s vytváraním jednotiek na národnostnom princípe v rámci čs. armády do-
nútený súhlasiť aj proti svojmu názoru a presvedčeniu. Bolo však zrejmé, že prístupy oboch 
mocenských strán kalkulovali s prechodným charakterom opatrení.17

Koncom decembra 1944 sa v Moskve uskutočnili rokovania, ktoré prakticky rozhodli 
o spôsobe riešenia tzv. slovenskej otázky. Pri zachovaní všetkých predpisov a rádov čs. ar-
mády prijaté opatrenia zaručovali slovenským jednotkám úradný slovenský jazyk a mož-
nosť niesť názvy tradícií slovenského národa. V súvislosti s výstavbou samotného veliteľ-
ského zboru potom išlo o možnosť ponechania vojenských hodností dôstojníkom, rotmaj-
strom a poddôstojníkom bývalej slovenskej armády, ak sa neprevinili proti národnej cti a na 
potvrdenie výlučnej právomoci SNR podávať návrhy na ich prevzatie a zaradenie do čs. 
armády.18 Na základe správ o „predbežnom“ akceptovaní slovenských požiadaviek sa tzv. 

1945 zdôrazňoval, že: „Je to nezbytné kompromisní řešení. Je nebezpečí (a byly již úkazy), že sloven-
sšti branci budou odmítat nastoupit do 1. čs. armádního sboru a že SNR, která si osobuje právo vy-
hlašovat mobilizaci, by sama začala stavět vojenské útvary, nebo druhé, ještě větší nebezpečí, že se 
slovenští vojáci budou houfně hlásit do Rudé armády.“ VÚA–VHA Praha, Čs. vojenská mise v SSSR, 
č.j. 4026/1944. Bližšie pozri: HANZLÍK, F. K historii řešení otázky postavení Slováků v nově vznika-
jící československé armádě na přelomu let 1944 – 1945. In Sborník Vojenské akademie v Brně, řada 
C, 1993, s. 259-263.
17 Časový horizont existencie slovenských národných jednotiek nebol bližšie špecifikovaný, v nad-
väznosti na predchádzajúce stanoviská je však pravdepodobné, že ich zriadenie sa predpokladalo len 
na obdobie úvodnej etapy výstavby čs. armády (čo udalosti po roku 1945 jasne potvrdili). Všetci zú-
častnení upozorňovali predovšetkým na „současnou psychologii slovenského lidu, na jeho vyspělost, 
na vysoké národní uvědomení“, pričom odporúčali „předvídati a připraviti v rámci vojenském taková 
opatření, aby se Slovák ihned na počátku budování jednotného čs. státu, cítil naprosto rovnoprávnym 
a rovnocenným občanem… Slovenský voják, kterého budeme již zítra mobilizovat a který musí býti co 
nejrychleji zařazen na frontu, nesmi míti ani stúni pocitu nebo domění, že slovenský jazyk je méněcen-
ný… prakticky vzato, první vojenské jednotky, budou se budovati na osvobozeném území Slovenska 
výhradně z branců slovenských, z nichž převážna většina dostala slovenský výcvik ve slovenské ar-
mádě.“ Nevyhnutnosť kompromisného riešenia, ktoré by predišlo vyvolaniu nedôveru či možného 
konfliktu ešte pred uskutočnením obnovenia spoločnej štátnosti, potvrdil českej strane aj fakt, že „…
dnešní vnitřní život Slovenska a rovněž i slovenské povstáni nám ukázaly, jak živelně si razí cestu 
národní sebevědomí Slováků a dojem plné svébytnosti. S tím musíme počítat při budování obrozené 
Československé republiky… Slováci tyto věci prosadí dřív nebo později, neboť za touto populární 
otázkou bude stát celý slovenský národ a zároveň celá čs. komunistická strana. Proto je výhodněší 
připustit ihned řešení těchto požadavků v rozhodný psychologický moment, než je povolovat na ústu-
pu.“ Archiv bezpečnostních složek (ABS) Praha, f. 302-36-1/1-10.
18 Zásady pre zaradenie príslušníkov slovenskej armády do čs. zahraničnej armády, resp. pre stano-
venie hodností, poradia a povyšovania, dovtedy určovalo nariadenie londýnskeho ministerstva národ-
nej obrany z 1. júna 1944 pod názvom „Zařaďování příslušníků slovenské armády do čs. zahraniční 
armády“, podľa ktorého všetci príslušníci slovenskej armády mali byť zaradení do čs. zahraničnej 
armády bez ohľadu na hodnosť a branný pomer. Ministerstvo si vyhradilo právo rozhodovať do akej 
hodnosti a s akým poradím bude ich povyšovanie, resp. ich menovanie prevádzané, resp. možnosť 
svoje opatrenia kedykoľvek zmeniť „pro případ, že by v budoucnu vyšly najevo okolnosti, které, kdy-
by byly dříve známy, vedly by MNO k jinému rozhodnutí“. VÚA – VHA Praha, f. 1. čs. armádní sbor 
v SSSR 1944, sign. 68-B-2/2.
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predsedníctvo delegácie SNR pre oslobodené územie obrátilo začiatkom februára 1945 na 
veliteľa 1. čs. armádneho zboru brigádneho generála Ludvíka Svobodu so žiadosťou, aby 
podľa nich postupoval už pri dopĺňaní a rozširovaní zborových jednotiek. Dňom 13. febru-
ára bola vo všetkých útvaroch zavedená v služobnom styku rovnocennosť slovenčiny a češ-
tiny a ďalej bolo nariadené, aby v novovytváraných jednotkách, pokiaľ boli zložené prevaž-
ne zo Slovákov, bol používaný cvičebný poriadok a povely v slovenskej reči.19

Po opätovnom skonštituovaní slovenských orgánov sa zintenzívnili národné snahy 
SNR, ktoré vyvrcholili vydaním uznesenia známeho ako Stanovisko a požiadavky slo-
venského národa z 2. marca 1945.20 Nová čs. vláda mala deklarovať, že uznáva svojbyt-
nosť slovenského národa a formálne odmietnuť ústavne zakotvenú existenciu čs. národa. 
Uznesenie plenárneho zasadnutia SNR, ktoré sa stalo smernicou pre postup jej delegácie 
na moskovských rokovaniach koncom marca 1945, zdôrazňovalo, že očakáva od prezi-
denta a novej vlády realizáciu schválených požiadaviek v plnom rozsahu. Rokovaní 
o tejto otázke sa nakoniec slovenská delegácia nezúčastnila, dôsledkom čoho boli prijaté 
ustanovenia o národných jednotkách evidentne prezentované v podobe korigovaných ná-
zorov Beneša. Návrh nevyjadroval zásadu zvýraznenia národného charakteru jednotiek, 
pričom právomoci SNR v otázkach preberania Slovákov do čs. armády obmedzoval len 
na jej „směrodatné dobrozdání a doporučení“.21 Predsedníctvo SNR tlmočilo svoju ne-
spokojnosť uznesením zo 14. apríla 1945, v ktorom trvalo na tom, „aby slovenský cha-
rakter jednotiek bol i navonok označený, dokým si národ jasne neuvedomí novú organi-
záciu v armáde“.22 Týkalo sa to obzvlášť jednotiek 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, 
ktoré v danom čase predstavovali vojenské formácie s absolútnou väčšinou osôb sloven-
skej národnosti.23

Aj napriek striktnému odmietaniu zo strany prezidenta sa reálny základ slovenských 
národných jednotiek rýchlo rozširoval. Od 18. mája, keď bol 1. čs. armádny zbor preme-
nený na čs. armádu, sa základným jadrom organizačných prvkov vojskovej štruktúry na 
Slovensku stávali dôstojníci a vojaci slovenskej národnosti. Zväzy a zväzky mali byť 
posilňované doplnkami z výcvikových stredísk na Slovensku, pričom na základe platného 
teritoriálneho spôsobu doplňovania armády nastupovali „založáci“, ako aj branci zo Slo-
venska do posádok na jeho teritóriu. Dohoda československej vlády a Predsedníctva SNR 

19 VÚA–VHA Praha, f. 1. čs. armádní sbor v SSSR, E-2/7-335,1945.
20 MĚCHÝŘ, J. Slovensko v Československu. Slovensko-české vztahy 1918 – 1991. Dokumenty, 
názory a komentáře. Praha 1991, dok. VIII, s. 50-55.
21 ŠTAIGL, J. K niektorým otázkam existencie slovenských národných jednotiek v čs. armáde po 2. 
svetovej vojne. In Vojenské obzory, roč. 3, 1996, č. 1., s. 120-121.
22 SNA Bratislava, Úrad Predsedníctva SNR, č. j. 712/prez.1945.
23 Šlo o 2. čs. samostatnú paradesantnú brigádu a 4. čs. samostatnú brigádu, ktoré sa po oslobodení 
stali organizačným rámcom pre novovytvorené divízie na území Slovenska – konkrétne pre 2. pešiu 
a 4. rýchlu. Väčšinu dôstojníkov 2. čs. paradesantnej brigády tvorili príslušníci slovenskej armády, 
ktorí padli do sovietskeho zajatia, resp. prešli na stranu Červenej armády počas svojho pôsobenia na 
východnom fronte (v rámci Zaisťovacej divízie, Rýchlej divízie, resp. 1. pešej divízie). Dôstojnícky 
zbor 4. čs. samostatnej brigády tvorili výlučne dôstojníci slovenskej armády, účastníci SNP, ktorí sa 
k zboru prihlásili po potlačení povstania a počas oslobodzovania čs. územia. Len v jej rámci slúžilo 
koncom vojny 392 dôstojníkov a 97 rotmajstrov. VÚA – VHA Praha, f. 1. čs. armádní sbor v SSSR, 
č. j. 2040/taj.1945.
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o postavení a právomoci slovenských národných orgánov24 z júna 1945, ako aj viaceré 
dohovory medzi českou a slovenskou politickou reprezentáciou zabezpečili slovenským 
národným orgánom bezprostredne po skončení druhej svetovej vojny pomerne značný 
priamy i nepriamy vplyv na výstavbu armády, predovšetkým vojenských jednotiek na 
Slovensku. V oblasti formovania ich veliteľského zboru dostali okrem iného aj právo 
predkladať návrhy a odporúčania na obsadenie najdôležitejších veliteľských a štábnych 
funkcií a na povýšenie do vyšších dôstojníckych a generálskych hodností, vyjadrovali sa 
tiež k návrhom na vyznamenanie vojenských osôb. Možnosť vplývať na výstavbu armády 
a jej veliteľského zboru poskytovala aj funkcia štátneho tajomníka MNO, do ktorej bol na 
základe konsenzu o recipročnom národnostnom obsadzovaní funkcií ministrov a štátnych 
tajomníkov v rezortoch národnej obrany, zahraničných vecí a zahraničného obchodu, vy-
menovaný Slovák, generál veterinárstva Mikuláš Ferjenčík. Vytvorenie funkcie štátneho 
tajomníka sa stalo akýmsi symbolom akceptácie slovenského národnostného hľadiska 
v armáde a dávalo Slovákom nádej na seriózne riešenie už existujúcej tzv. slovenskej 
otázky v nej. Slovenská strana si tak v „predvečer“ mierovej výstavby čs. veliteľského 
zboru vybudovala pomerne dobrú pozíciu.

V priebehu mocenského zápasu, poznačenom rôznymi stranícko-politickými záujma-
mi a stretmi, sa však realita čs. vzťahov posúvala do inej roviny. A tá sa od prijatých 
a ostentatívne deklarovaných zásad podstatne líšila.25 Dohody, zabezpečujúce sloven-
ským národným orgánom značný vplyv na výstavbu armády, sa tak postupom času uká-
zali ako iluzórne. Dohoda predstaviteľov politických strán združených v Národnom fron-
te Čechov a Slovákov o doplnení a zmenách dohody medzi vládou ČSR a Predsedníctvom 
SNR z júna 1946 znamenala ústup slovenských politických orgánov do úzadia a postup-
ný koniec výstavby slovenských národných jednotiek.26 Tento proces sa odrazil aj v Bu-
dovateľskom vládnom programe z 11. júla 1946, ktorý už ustanovenia o budovaní slo-

24 Tzv. prvá pražská dohoda z 2. júna 1945 oficiálne potvrdila SNR v postavení nositeľky štátnej 
moci na Slovensku, ktorá disponovala všetkou mocou vládnou, výkonnou i zákonodarnou. Dohoda 
potvrdila asymetrické riešenie štátoprávnych pomerov, na základe ktorého malo Slovensko charakter 
politickej autonómie s niektorými dočasnými prvkami federalizmu, taktiež vymedzila pojem celoštát-
nych vecí a dávala SNR veľké právomoci v personálnych otázkach na Slovensku. V tejto oblasti prá-
vomoci SNR obmedzovala tzv. druhá pražská dohoda z 11. apríla 1946, a to v prospech centrálnej 
vlády, ktorá mala právo vracať návrhy SNR, v prípade ak boli v rozpore s jednotnou personálnou 
politikou. Bližšie pozri: Pražské dohody 1945 – 1947. Sborník dokumentů. Praha 1992.
25 Podľa profesora Jana Rychlíka došlo v národnostnej oblasti výstavby armády k rôznej interpretá-
cii ustanovení Košického vládneho programu, a to najmä zo strany Slovákov, ktorých naivnosť a po-
litický idealizmus nemohol priniesť nič iné než zjednotenie českej politickej scény, a tým výrazné 
skomplikovanie možných riešení slovenskej otázky. Ako vážny nedostatok slovenských politikov sa 
mal ukázať predovšetkým fakt, že si – podobne ako mnohokrát predtým a ešte viackrát potom – neu-
vedomili, do akej miery je ich predstava zlučiteľná so záujmami silnejšieho českého partnera. RYCH-
LÍK, J. Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1945 – 1992. Praha – Bratislava 1998, s. 
14-21. To však ešte samo osebe nijako neospravedlňuje spôsob riešenia slovenskej otázky po roku 
1945 a osobitne po roku 1948.
26 Tzv. tretia pražská dohoda z 27. júna 1946 presadila centralistický princíp usporiadania štátu 
a predstavovala reálny zásah do kompetencií slovenských národných orgánov do takej miery, že sa 
stali fakticky bezmocnými inštitúciami nachádzajúcimi sa v područí vlády. Dokumenty slovenskej 
národnej identity a štátnosti II. Bratislava 1998, s. 444-447.
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venských národných jednotiek neobsahoval. Národnostnú výstavbu armády všeobecne 
taktiež osudovo determinovalo vnímanie dôstojníkov brannej moci Slovenskej republiky 
vládnou administratívou. Otázka ich pôsobenia v armáde, funkčného zaradenia a hod-
nostného postupu bola totiž priamo poznamenaná značnou nedôverou zo strany politic-
kých strán, komunistických štruktúr i najvyšších armádnych kruhov voči ich politickej 
a štátnej spoľahlivosti.27

A. MASKALÍK: ENTSTEHUNG DER SOGENANNTEN SLOWAKISCHEN FRAGE IN DER 
TSCHECHOSLOWAKISCHEN ARMEE UND DIE AUSGANGSPUNKTE FÜR DEREN LÖ-
SUNG

Der Ausbau des Korps der Befehlshaber der tschechoslowakischen Armee nach dem Nationalitä-
ten-Muster unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg bildete einen integralen Bestandteil des Prozes-
ses der Formierung von neuen staatsrechtlichen Beziehungen zwischen den Tschechen und Slowaken 
als zweier eigenständiger Nationen. Als eine selbständige Frage wurde es insbesondere in der Zeit 
der sog. beschränkten Demokratie in den Jahren 1945-1948 zu einem politisch sensiblen Problem, 
das im Kontext der Existenz von zwei selbständigen und (zumindest formal betrachtet) gleichberech-
tigten Nationen berücksichtigt werden musste, bzw. es musste zumindest der Anschein erweckt we-
rden, dass diese Frage nicht außer Acht gelassen wird. Innerhalb der tschechoslowakischen Armee 
nach 1945 wurde die Stellung der Slowaken im Unterschied zur Zeit der sog. vor-münchener Repub-
lik (1918-1938) im Rahmen eines „Gesamtpakets“ der slowakischen Frage gelöst. Als es um die 
Frage der Würdigung der gleichberechtigten Stellung der Tschechen und Slowaken in der tschecho-
slowakischen Armee ging, so bestand die Aufgabe in der Gewährleistung einer angemessenen Ver-
tretung der Slowaken in allen Zentralbehörden der Militärverwaltung, die der Nationalitätenstruktur 
der Bevölkerung im Staat entsprechen sollte. Der slowakischen Seite ist es tatsächlich gelungen, eine 
verhältnismäßig gute Position im Prozess des Aufbaus des Befehlshaberkorps der tschechoslowakis-
chen Streitkräfte für sich zu beanspruchen. Jedoch im Laufe des Machtkampfes, der durch verschie-
dene partei-politische Interessen und zum Teil heftige Auseinandersetzungen gezeichnet war, rückte 
die Realität der gegenseitigen tschechisch-slowakischen Beziehungen in eine völlig andere Ebene, 
die von den beschlossenen und nach Außen ostentativ deklarierten Grundprinzipien sehr weit ent-
fernt war.

27 V tejto súvislosti nemožno odhadnúť mieru, v akej sa pod rezervovaný a neraz až odmietavý po-
stoj voči nim podpísalo emotívne vnímanie krivdy za „zradu“ z marca 1939, pravdepodobne však 
nebolo malé. Faktom zostáva, že vojnová minulosť slovenských veteránov a ich „predvídavá pohoto-
vosť“ pri zapojení sa do protifašistickej rezistencie (ktorá de facto očistila ich meno), „iritovala“ 
mnohých dôstojníkov českej národnosti a prispievala tak k ich postupnej diskreditácii. Obhajoba ná-
rodných záujmov síce viedla zo slovenskej strany k istej tolerancii voči „závadám“ týchto dôstojní-
kov, tú však české politické subjekty nijako nezdieľali.
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A V RUMUNSKU V OBDOBÍ DRUHEJ SVETOVEJ 
VOJNY (POKUS O ANALÝZU PARALEL A ŠPECIFÍK)

ANTON HRUBOŇ

HRUBOŇ, A.: Vienna Arbitrations as the Determinants of Political Regimes in 
Slovakia and Romania during the World War 2. Vojenská história, 4, 19, 2015,  
pp 94-108, Bratislava.
Author of the study attempts to comparatively interpret several determinants of 
the political regime development in Slovakia and Romania in the period starting 
from 1938. In particular, he monitors how the domestic and foreign policy 
development in both countries was influenced by ultimate decisions of the Vienna 
arbitrations of November 1938 or August 1940. The common denominator here 
was the fact that both countries have lost a relatively large share of their integral 
territory (as a result of German pressure), in particular in favour of Hungary. In 
terms of heuristics, the paper is based on specialized literature of both domestic 
and foreign origin, in which the author is well oriented. The author correctly 
proves that the Vienna arbitrations had significantly determined the functioning 
of the existing regimes in both countries. Whereas the Ludak regime establishing 
in Slovakia (under the Hlinka’s Slovak People’s Party) was not harmed by the 
decision of the 1st Vienna Arbitration at all, in Romania the decision of the 2nd 
Vienna Arbitration of August 1940 caused the fall of the government and 
establishment of even stricter dictatorship with National Socialist features.
Military History. Slovakia, Romania. World War 2. Vienna Arbitrations.

Slovenská republika a Rumunské kráľovstvo neboli v rokoch druhej svetovej 
vojny geograficky v susedskom vzťahu, no napriek tomu mali k sebe po mnohých stránkach 
blízko. Vzájomná spolupráca, rozvíjaná najmä v oblastiach kultúry a hospodárstva, nevychádza-
li iba z aktuálneho geopolitického rozloženia, ale mali svoje hlbšie historické a mentálne korene.

Slovensko-rumunské vzťahy po nadviazaní oficiálnych diplomatických stykov dňa 18. 
augusta 19391 na oficiálnej medzištátnej úrovni posilňovalo vedomie spoločnej, tzv. útrpnej 

1 Určitou zaujímavosťou je, že Rumunsko diplomaticky uznalo Slovenskú republiku ako vôbec 
posledný štát pred vypuknutím druhej svetovej vojny. PETRUF, Pavol. Zahraničná politika Sloven-
skej republiky 1939 – 1945. Bratislava : Historický ústav SAV, 2011, s. 214. ISBN 978-80-89396-15-
3. K slovensko-rumunským vzťahom vo vojnovom období detailnejšie pozri BAUEROVÁ, Jana. 
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minulosti spojenej so spoločným bojom za národnostné práva a vo vojnovom období pre-
dovšetkým kresťanská tradícia, antikomunizmus a prináležitosť k Paktu Osi.2 Významným 
činiteľom, ktorý popri tradične dobrých vzťahoch z minulosti stmeľoval slovensko-rumun-
skú kooperáciu, bol tzv. maďarský faktor.

Zahraničná politika Maďarska, od polovice 30. rokov systematicky sledujúca revíziu tria-
nonských hraníc,3 postupne artikulovala svoje územné požiadavky tak voči Slovensku (Čes-
koslovensku), ako aj voči Rumunsku. Politika revízie mala v praxi omnoho širší než len za-
hraničnopolitický a geografický dopad. Jej ofenzívnosť sekundárne ovplyvňovala aj vnútornú 
politiku a charakter režimov v štátoch susediacich s Maďarskom, či už išlo o národnostnú 
politiku, alebo obsahovú stránku štátnej doktríny a ideológie. Tieto aspekty tvorili v prípade 
oboch analyzovaných krajín formatívnu črtu ich režimov a dynamiky, ktorou prešli.

Politické režimy4, pôsobiace na Slovensku a v Rumunsku počas vojnových rokov, sa vo 
svojich hlavných rysoch etablovali temer v rovnakom období a za podobných okolností. 
Autokraticky vládnuci kráľ Karol II. zrušil ústavu, obmedzil parlamentnú demokraciu 
a tradičnú stranícku štruktúru typickú pre parlamentné demokracie nahradil Frontom ná-
rodnej obrody (Frontul Renaşterii Naţionale) vo februári 1938.5 Na Slovensku došlo k po-
zvoľnému zániku parlamentnej demokracie len o pár mesiacov neskôr, postupne od ok-
tóbra 1938, kedy boli všetky pravicové a stredopravicové politické strany prinútené pod 
nátlakom vstúpiť do štruktúr Hlinkovej slovenskej ľudovej strany – Strany slovenskej ná-
rodnej jednoty (HSĽS-SSNJ). HSĽS-SSNJ sa stala akýmsi ekvivalentom rumunského 
Frontu národnej obrody, pričom treba jednoznačne podotknúť, že akákoľvek pôsobnosť 
slovenských strán mimo tohto politického subjektu bola vylúčená.6 Z hľadiska politologic-
kej klasifikácie možno oba režimy v ich počiatočnej vývojovej fáze zaradiť do škály auto-
ritatívnych režimov s otvorenou perspektívou ich mutácie v závislosti od aktuálnych geo-
politických trendov.

Významným, hoci častokrát prehliadaným stimulom modifikácie ich charakteru a vývo-
jových tendencií, bol vonkajší činiteľ. Slovensko ani Rumunsko v kontexte geopolitiky roz-
hodne nepatrili medzi hráčov „prvej ligy“ a vo svojich moderných dejinách, zjednodušene 
povedané, viac prijímali verdikty mocností, než ich sami určovali. Do tohto rámca jed-

Slovensko a Rumunsko v rokoch 1939 – 1944. Trnava : Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Tr-
nave – Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2014, 250 s. ISBN 978-83-7490-763-7.
2 PETRUF, ref. 1, s. 219.
3 HETÉNYI, Martin. Slovensko-maďarské pomedzie v rokoch 1938 – 1945. Nitra : FF UKF, 2008, 
s. 13. ISBN 978-83-7490-763-7. V oficiálnych diplomatických dokumentoch maďarská vláda a ma-
ďarské diplomatické zastupiteľstvá hovorili o domáhaní sa legitímneho práva národa na sebaurčenie.
4 Pod pojmom režim budem v príspevku chápať normatívny subsystém politického systému, ktorý 
zahŕňa všetky princípy, pravidlá a autority politického diania, ich interakciu a proces ich fungovania. 
CABADA, Ladislav – KUBÁT, Michal et al. Úvod do studia politické vědy. Praha : Eurolex Bohemia, 
2002, s. 200-201. ISBN 80-86432-41-6.
5 LEE, Stephen J. Európske diktatúry 1919 – 1945. Bratislava : Kalligram, 2015, s. 405. ISBN 978-
80-8101-881-7.
6 V decembri 1938 prinútili predstavitelia HSĽS pod hrozbou pozastavenia činnosti vliať sa do 
štruktúr HSĽS-SSNJ aj poslednú vzdorujúcu Slovenskú národnú stranu. LETZ, Róbert. Hlinkova 
slovenská ľudová strana (Pokus o syntetický pohľad). In LETZ, Róbert – MULÍK, Peter – BARTLO-
VÁ, Alena (ed.). Slovenská ľudová strana v dejinách 1905 – 1945. Martin : Matica slovenská, 2006, 
s. 67. ISBN 80-7090-827-0.
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noznačne spadajú aj okolnosti, priebeh a výsledky dvoch medzinárodných arbitráží, zná-
mych podľa miesta ich konania ako viedenské, ktoré obe krajiny podstatne poznačili.

Prvá Viedenská arbitráž, ako akt prepojený pupočnou šnúrou s klauzulami Mníchovskej 
dohody, zastihla slovenskú politickú reprezentáciu v štádiu nepripravenosti a diplomatickej 
neskúsenosti; v čase, keď si vedenie HSĽS, resp. HSĽS-SSNJ ešte len upevňovalo pozíciu 
hegemóna na domácej scéne. Arbitrážny debakel, v dôsledku ktorého Slovenská krajina ako 
autonómny subjekt v rámci česko-slovenského štátu stratila približne pätinu svojho územia 
v prospech Maďarska, tak mohol byť pred verejnosťou prezentovaný ako tragický následok 
„českej“ zahraničnej politiky, od ktorej sa Tisova autonómna vláda rázne dištancovala. Zba-
vovanie sa spoluzodpovednosti za arbitrážny neúspech naberalo v argumentačnej tónine 
slovenskej vlády niekedy až kabaretný podtón. Slovenský premiér Jozef Tiso vo svojom 
večernom prejave z 2. novembra 1938 sumarizoval: „Zodpovednosť za to padá predovšet-
kým na tých politikov, ktorí za posledných 20 rokov rozhodovali bez našej účasti a vôle 
o našom národe… Preto náš národ, i keď nie vlastnou vinou… dostal sa do položenia, 
v ktorom rozhodovalo sa o ňom ako o porazenom nepriateľovi. A teda proti nemu, často 
i v rozpore s princípom etnickým.“7

Arbitrážny rozsudok integritu novoetablovanej moci na Slovensku, paradoxne, nijako 
neoslabil. Skôr naopak. Obraz Maďarska ako neprajnej entity, ktorej zámerom je Sloven-
sku a Slovákom iba škodiť, sa stal doslova chrbtovou kosťou ideového sveta ľudáckeho 
režimu a jeho príbehu národných dejín a premietol sa i do vývojových premien čerstvo 
zrodeného režimu.8 Slovenskej vláde arbitrážny verdikt poslúžil ako nepriama zámienka 
realizácie tzv. „očistnej“ politiky voči menšinám žijúcim na Slovensku. Ako už bolo spo-
menuté, vláda výsledky arbitráže primárne pripísala na konto ústredného kabinetu, resp. 
Čechov, a teda nepriamo i českej menšiny na Slovensku, ktorú paušálne nálepkovala ako 
ortodoxných prívržencov centrálnej vlády a nositeľov „masarykovsko-benešovského du-
cha“. Zatiaľ čo česká menšina, obviňovaná z nepriateľstva voči Slovensku, na mocenské 
rozhodnutie nemecko-talianskej komisie bytostne nedoplatila, o židovskej minorite to už 
vonkoncom nemožno tvrdiť. Na základe demonštrácie niekoľkých stoviek Židov pred bra-
tislavským hotelom Carlton za pripojenie slovenských území k Maďarsku z 1. novembra 
1938 sa slovenská vláda rozhodla Židov kolektívne potrestať vysťahovaním nemajetných 
Židov a Židov s cudzou štátnou príslušnosťou na územie pripadnuvšie po arbitráži Maďar-
sku.9 Akcia vysťahovania 7 tisíc príslušníkov tejto menšiny do slovensko-maďarského po-

7 FABRICIUS, Miroslav – HRADSKÁ, Katarína (ed.). Jozef Tiso. Prejavy a články (1938 – 1944). 
Zv. II. Bratislava : Historický ústav SAV, AEP, 2007, dok. č. 14, s. 25. ISBN 80-88880-46-7. Prvá 
Viedenská arbitráž pritom vonkoncom maďarskú vládnu garnitúru plne neuspokojovala. Vodca ma-
ďarskej menšiny na Slovensku gróf János Esterházy na jej margo kriticky skonštatoval, že už ko-
márňanské rokovania „boli nešťastím [a] pri istej dávke trpezlivosti by sa bolo dalo veľa získať… 
Kánya však konal mimoriadne nemotorne a úplne nesamostatne. Premiér Imrédy mu čochvíľa telefo-
noval, prikazoval mu prerušiť rokovania, čo v konečnom dôsledku viedlo k tak nevýhodnej Viedenskej 
arbitráži.“ SEGEŠ, Dušan – HERTEL, Maroš – BYSTRICKÝ, Valerián (ed.). Slovensko a slovenská 
otázka v poľských a maďarských diplomatických dokumentoch v rokoch 1938 – 1939. Bratislava : Pro 
Historia, 2012, dok. 204, s. 444. ISBN 978-80-971247-1-7.
8 PETRUF, ref. 1, s. 79.
9 KAMENEC, Ivan. Po stopách tragédie. Bratislava : Archa, 1991, s. 24-29. ISBN 80-7115-015-0. 
Pozri tiež SCHVARC, Michal – HOLÁK, Martin – SCHRIFFL, David (ed.). „Tretia ríša“ a vznik 
Slovenského štátu. Dokumenty I. Bratislava : Ústav pamäti národa – SNM – Múzeum kultúry karpat-



VOJENSKÁ HISTÓRIA

97

medzia (nakoniec zastavená), akt „vybíjania hnevu a frustrácie“10, bola prvým z reťaze 
protižidovských opatrení.11

Politická prax ľudáckeho režimu bola tak už vo svojej zárodočnej fáze, pragmaticky zu-
žitkujúc arbitrážnu úpravu slovensko-maďarskej hranice považovanej všeobecne za krivdu, 
okupáciu a návrat maďarskej poroby,12 formovaná v duchu hesla „Za nás a proti všetkým“13. 
Dôsledky rozhodnutia z Belvederského paláca zradikalizovali vnútornú politiku slovenskej 
vlády, ako aj slovenskú verejnosť. Vďaka volaniam po zjednotení národa a živeniu atmo-
sféry permanentného strachu ľudáci nenarazili pri presadzovaní tejto línie na žiaden výraz-
nejší odpor. Práve prvá Viedenská arbitráž vyznačila kontúry budúcej národnostnej politiky 
slovenského štátu, a to najmä vo vzťahu k menšinám a vo vzťahu k Maďarsku na bilaterálnej 
diplomatickej úrovni.14 Základným cieľom slovenskej zahraničnej politiky sa po roku 1939 
stala myšlienka „revízie revízie“.15 Slovenská vládna reprezentácia vzhľadom na jej úsilie 
nezostať na medzinárodnom poli osihotená, arbitráž formálne rešpektovala, no dlhodobo sa 

ských Nemcov, 2008, dok. 106, s. 317. ISBN 978-80-89335-02-2.
10 BAKA, Igor. Politický systém a režim Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1940. Bratislava : 
Vojenský historický ústav, 2010, s. 22. ISBN 978-809-69375-9-2.
11 Mimochodom, násilná fluktuácia Židov prebiehala aj opačným smerom. Maďarské orgány začali 
bezprostredne po prvej Viedenskej arbitráži vyháňať židovské obyvateľstvo Podkarpatskej Rusi do 
oblastí, ktoré zostali Česko-Slovensku. Toto opatrenie najviac pocítili tzv. haličskí Židia (Židia prisťa-
hovaní z oblasti Haliče). ŠVORC, Peter. Zakletá zem. Podkarpatská Rus 1918 – 1946. Praha : Nakla-
datelství Lidové noviny, 2007, s. 182-183. ISBN 978-80-7106-754-2.
12 MICHELA, Miroslav. Národné ujmy ako naratívna konštanta: k oficiálnym reprezentáciám Tria-
nonu a prvej Viedenskej arbitráže v prvej polovici 20. storočia. In Dvě století nacionalismu. Praha : 
Masarykův ústav a Archiv AV ČR – Filozofická fakulta UK, 2014, s. 279. ISBN 978-80-87782-35-4.
13 KUBÁTOVÁ, Hana. Nepokradeš! Nálady a postoje slovenské společnosti k židovské otázce, 
1938 – 1945. Praha : Academia, 2013, s. 75. ISBN 978-80-200-2230-1.
14 Bývalý zástupca poľského konzula v Bratislave Zbigniew Jakubski (vo funkcii 1933 – 1937) vo 
svojej správe z 23. 11. 1939 explicitne napísal, že „hybnou silou národného a politického života Slo-
vákov je nenávisť k Maďarom“. SEGEŠ, HERTEL, BYSTRICKÝ, ref. 7, dok. 270, s. 547. J. Esterhá-
zy ako osoba štylizujúca sa do pozície zmierovateľa medzi Maďarmi a Slovákmi navrhoval tesne po 
arbitráži protimaďarské nálady otupiť zdanlivo výhodne vyzerajúcim „obchodom“ – odstúpiť Sloven-
sku približne 1 000 km2 maďarského územia výmenou za ekonomickú spoluprácu, čím by Budapešť 
svojho severného suseda bližšie pripútala k sebe. Tamže, dok. 204, s. 443.
15 Na tomto mieste treba doplniť, že otázka slovensko-maďarskej hranice nebola napriek oficiál-
nym nemeckým garanciám prvou Viedenskou arbitrážou definitívne uzavretá. Maďarsko získalo 
ďalších 74 východoslovenských obcí s približne 40 tisíc obyvateľmi v dôsledku tzv. Malej vojny 
z marca 1939. K jej priebehu pozri CSÉFALVAY, František. Maďarsko-slovenský ozbrojený konflikt 
v marci 1939. In ŠTEFANSKÝ, Michal – PURDEK, Imrich (ed.). Slovensko vo vojnách a v konflik-
toch v 20. storočí. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2003, s. 117-126. Ako uvádza historik 
Martin Lacko, maďarský útok na Slovensko v očiach slovenskej verejnosti ešte väčšmi umocnil ob-
raz Maďarska ako úhlavného nepriateľa Slovenska a Slovákov. Maďarská vojenská agresia v marci 
1939 vyvolala doslova vlnu pronárodného entuziazmu, keď sa do ešte len tvoriacej sa armády hlási-
li na obranu slovenského územia tisícky dobrovoľníkov. LACKO, Martin. Maďarský vpád na Slo-
vensko v marci 1939 a jeho ohlas. In MITÁČ, J. (ed.). Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži. Brati-
slava : Ústav pamäti národa, 2011, s. 200-216. ISBN 978-80-89335-45-9. Vedľajším produktom 
konfliktu z hľadiska režimu bolo utvrdenie verejnosti v správnosti ním kultivovaných téz nahliadania 
na slovensko-maďarský problém.



VOJENSKÁ HISTÓRIA

98

snažila o jej anulovanie alebo prinajmenšom korektúry.16 Stále prítomný strach z maďarské-
ho iredentizmu17 zákonite viedol k nabaľovaniu a inštrumentalizovaniu nových mýtotvor-
ných aspektov v režimovom dejinnom príbehu, akým bola napríklad idea svätoplukovskej 
koruny, propagovaná hlavným ideológom HSĽS Štefanom Polakovičom.18 Tento historický 
mýtus, na ktorom mal byť podľa Š. Polakoviča postavený fundament národného povedomia 
Slovákov, tvorila téza, proklamujúca, že Slováci sú starobylým národom s vlastnou historic-
kou štátnosťou (Svätoplukovou Veľkomoravskou ríšou = „Veľkoslovenským kráľovstvom“), 
staršou než uhorský a český štát, v dôsledku čoho Maďari ani Česi nemajú žiaden nárok na 
správu územia Slovenska alebo jeho časti.19 Polakovičova nacionálno-romantická argumen-
tácia našla podporu aj u niektorých rešpektovaných slovenských vedcov. Významný jazyko-
vedec prof. Ján Stanislav v súlade s ňou v jednom z článkov tvrdil, že „novodobé Slovensko 
je len malým zvyškom starého veľkého Slovenska, ktoré sa rozprestieralo po väčšej časti 
Dunajskej kotliny“.20 Historik a tvorca ľudáckej koncepcie národných dejín František Hru-
šovský v jubilejnom zborníku k 10. výročiu v tom čase už nejestvujúcej Slovenskej republi-
ky zdôraznil „krížovú cestu“ slovenskej štátnosti, ktorou podľa neho štát v období rokov 
1938/1939 – 1945 prešiel: „[Slovenský štát] zniesol všetky búrky a pohromy, všetku biedu 
a ťažkosti, všetky krivdy a poníženia, lebo veril v svoju životnú silu…“21 

Práve posledná časť Hrušovského vety bola v poarbitrážnom diskurze veľakrát zdôraz-
ňovaná i režimovou propagandou v jednoduchom slogane: Viedenská arbitráž Slovákov 
ako národ nikdy nezlomí, ba ešte väčšmi zomkne a posilní. Pilier viery v revíziu arbitráže 
mala garantovať „Božia spravodlivosť“, ktorá v ľudáckom slovníku Slovákom dodávala 
silu trpieť a prežiť napriek „dejinnej nepriazni“. Akcentovaná ústredná postava božskej en-

16 Opozičné a odbojové kruhy stáli vo všeobecnosti na platforme úplnej revízie prvej Viedenskej 
arbitráže, t. j. obnovenia slovenských hraníc do stavu spred Mníchova, čo chceli dosiahnuť s pomo-
cou mocností protihitlerovskej koalície.
17 Podľa historika Istvána Janeka Maďarsko od myšlienky tzv. veľkej revízie definitívne upustilo po 
Malej vojne, keď si uvedomilo dve veci: Slováci z etnicky takmer rýdzo slovenských území k Maďar-
sku nechcú a Budapešť bude na akýkoľvek posun hraníc potrebovať nemecký súhlas. JANEK, István. 
Maďarské a slovenské revizionistické snahy a bilaterálne vzťahy v rokoch 1939 – 1940. In MITÁČ, 
Ján (ed.): Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži. Bratislava : Ústav pamäti národa, 2011, s. 83. ISBN 
978-80-89335-45-9. K myšlienke revízie bližšie pozri ZEIDLER, Miklós. A revíziós gondolat. Pozso-
ny : Kalligram, 2009, 390 s. ISBN 978-80-8101-188-7. G. Ciano však v rozpore s týmto konštatova-
ním bol počas marcovej krízy roku 1939 stále presvedčený, že spoločným cieľom Poľska a Maďarska 
je spoločná štátna hranica – „sen, ktorého sa nevzdajú“. Začiatkom druhej polovice apríla 1939 do-
dal: „K slovenskému problému – Maďarsko zaujme pozorovací postoj a nepodnikne nič, čo by nebolo 
v súlade s nemeckými želaniami“. Ciano’s Diary 1939 – 1943. Melbourne – London – Toronto : W. 
Heinemann, 1950, s. 43, 74.
18 PEKÁR, Martin. Štátna ideológia a jej vplyv na charakter režimu. In FIAMOVÁ, Martina – HLA-
VINKA, Ján – SCHVARC, Michal (ed.). Slovenský štát 1939 – 1945. Predstavy a realita. Bratislava 
: Prodama – Historický ústav SAV, 2014, s. 148. ISBN 978-80-89396-32-0.
19 Bližšie POLAKOVIČ, Štefan. Slovenský národný socializmus (Ideové poznámky). Bratislava : 
Generálny sekretariát HSĽS, 1941, s. 141-157.
20 ČIERNA-LANTAYOVÁ, Dagmar. Tradícia a dejiny. Vybrané otázky zo slovensko-maďarských 
a slovensko-ruských vzťahov (1934 – 1949). Bratislava : Historický ústav SAV – Typoset Print, 2009, 
s. 39-40. ISBN 978-80-970302-0-9.
21 HRUŠOVSKÝ, František. Cesta slovenských dejín k Slovenskej republike. In Slovenská republi-
ka 1939 – 1949. Whiting : J. J. Lach, 1949, s. 23.
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tity v argumentácii HSĽS posväcovala všetky kroky režimu – veď napokon, ako sa opako-
vane vyjadril J. Tiso, božím výtvorom boli nacionalizmus i kresťanstvo.22 Tisov režim tak 
dokázal z arbitrážnej traumy prostredníctvom inštrumentu obranného nacionalizmu pro-
duktívne vytiahnuť politický kapitál. Na pozadí protimaďarského vyhranenia vystaval 
v kolektívnom vedomí Slovákov imaginárne emocionálne puto a vybudoval v ňom kon-
štrukt spoločne zdieľaného osudu národa proti niekomu, podobne ako ďalšie súdobé tzv. 
dynamické režimy.23 

Dôsledky prvej Viedenskej arbitráže sa však neodrazili len v premenách mapy európ-
skeho kontinentu, vo vývoji politického režimu na Slovensku a jeho ideologických vlásoč-
níc. Arbitráž poznačila celý systém medzinárodných vzťahov, dovtedy platných zmlúv 
a paktov. Dotkla sa i tzv. Malej dohody a nastolila otázku udržania územnej integrity druhej 
krajiny „na rane“ – Rumunského kráľovstva.

Viedenské rozhodnutie nemecko-talianskej komisie vyvolalo v Bukurešti odôvodnenú 
paniku. Rumunsko malo z pochopiteľných dôvodov eminentný záujem na udržaní stability 
versaillského systému. Arbitráž, aj s ohľadom na maďarsko-nemecké zblíženie v druhej 
polovici 30. rokov, ale neveštila pre Rumunsko nič dobré. Rumunská vláda sa po 2. novem-
bri 1938 oprávnene obávala možných zmien hraníc v prospech svojich susedov. Na rozdiel 
od Československa sa sprvu cítila medzinárodnopoliticky silnejšia. Nádejala sa v neochvej-
nú podporu Francúzska a Veľkej Británie, ktoré by sa podľa očakávaní Bukurešti v prípade 
arbitrážneho riešenia problému sporných rumunsko-maďarských a rumunsko-bulharských 
hraníc postavili na stranu Rumunska.24 Tzv. cik-cak politika Karola II. ale vo výslednom 
účtovaní nebola úspešná. Snaha kultivovať dobré vzťahy s Francúzskom a Veľkou Britá-
niou a súčasne hľadať cestičky k spolupráci s Nemeckom nemohla byť vo vojnovom obdo-
bí korunovaná úspechom.25 Paralelne s oslabením Francúzska v medzinárodnej politike po 
jeho kapitulácii v júni 1940 sa výrazne oslabovala aj pozícia Rumunska. Tým pádom sa 
automaticky otváral problém revízie hraníc so susediacimi štátmi. Z triumfujúcich veľmocí 
revíziu otvorene podporovalo len Taliansko, kým Nemecko hralo politiku „dvoch želiezok 
v ohni“ a až do júla 1940 sa nestavalo k maďarským územným požiadavkám jednoznačne 
zhovievavo.26

Na rozdiel od Slovenska, pre ktoré predstavovalo konštantnú hrozbu najmä Maďarsko, 
voči Rumunsku vznášali teritoriálne nároky i ďalší jeho susedia, obzvlášť Zväz sovietskych 
socialistických republík (ZSSR). Dialo sa tak vo veľmi nestabilnom období – veď len od 
pádu kabinetu Octaviana Gogu vo februári 1938 po nástup Iona Antonesca v septembri 
1940 sa pri moci vystriedalo deväť vlád.27 V atmosfére hlbokej krízy karolistického režimu 

22 JELINEK, Yeshayahu A. The Parish Republic. Hlinka’s Slovak People’s Party. Boulder : East 
European Quarterly, 1976, s. 81. ISBN 0-914710-01-9.
23 GRIFFIN, Roger. The Nature of Fascism. London : Pinter, 1991, s. 48. ISBN 0-861871-12-X.
24 BALOGH, Béni L. The Second Vienna Award and the Hungarian-Romanian Relations 1940 – 
1944. Boulder : Social Sciences Monographs, 2011, s. 39-40. ISBN 978-0-88033-682-6.
25 TREPTOW, Kurt W. (ed.). Dějiny Rumunska. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000, s. 309. 
ISBN 80-7106-348-7.
26 BALOGH, ref. 24, s. 41.
27 TREPTOW, ref. 25, s. 294. Pre porovnanie, medzi decembrom 1918 a februárom 1938 sa v Ru-
munsku vystriedalo 24 vládnych kabinetov, z ktorých len dva vydržali celé volebné obdobie (!). 
ZEMKO, Milan. Parlamentná demokracia a politický extrémizmus. Československo a iné nové štáty 
v mocensko-politických pomeroch medzivojnovej stredovýchodnej Európy. In BYSTRICKÝ, Valeri-
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došlo k predohre druhej Viedenskej arbitráže – nútenému odstúpeniu severnej Bukoviny 
a Besarábie v prospech ZSSR.28 

Rumunská vládna garnitúra, sledujúc eskalujúci maďarský a bulharský revizionizmus, 
si bola vedomá, že odtrhnutie severovýchodnej časti Rumunska nemusí byť poslednou stra-
tou kráľovstva.29 Hneď po prijatí sovietskeho ultimáta Karol II. dňa 28. júna 1940 v krajine 
nariadil všeobecnú mobilizáciu. Krajina žila vo všeobecnom očakávaní neodvrátiteľného 
ozbrojeného konfliktu s Maďarskom. Rumunská armáda sa rozostavila pozdĺž maďar-
sko-rumunskej hranice, pričom do inkriminovanej severnej Transylvánie, na ktorú si robilo 
nároky Maďarsko, boli odposlané posilňujúce vojenské jednotky. Rumunská tlač spustila 
proti svojmu severnému susedovi aktívnu kampaň. Vo vypätej situácii bolo Rumunsko od-
hodlané na vojnu.30

Militarizácia rumunskej verejnosti zo strany režimu mala omnoho emocionálnejšie ko-
rene než volania slovenskej vlády po návrate odstúpeného juhu Slovenska.31 Oblasť sever-
nej Transylvánie, ktorú Maďarsko anektovalo druhou Viedenskou arbitrážou z 30. augusta 
1940,32 spájali s Rumunskom ďaleko pevnejšie kultúrno-historické korene než Slovensko 
s etnicky prevažne maďarskými južnými okresmi, slovakizovanými zväčša až po roku 
1918.33 Z tohto hľadiska bolo pochopiteľné, že rumunská spoločnosť považovala arbitráž za 

án – KOVÁČ, Dušan – PEŠEK, Jan et al. Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848 – 
1992. Bratislava : Veda, 2012, s. 167. ISBN 978-80-224-1223-0.
28 A. Hitler nechcel podráždiť ZSSR (v zmysle paktu Ribbentrop – Molotov svojho vtedajšieho spo-
jenca), a tak voči sovietskym územným požiadavkám nijako nenamietal. Naopak, Nemecko rumunskej 
vláde odporúčalo, aby Sovietom ustúpila a požadované územia im bez otáľania vydala. GILBERT, 
Martin. Druhá světová válka. Úplná historie. Praha : BB/art, 2006, s. 135. ISBN 80-7341-933-5.
29 Obe spomenuté krajiny si robili ašpirácie na územia stratené v prospech Rumunska v prvých dvoch 
decéniách 20. storočia. Bulharsko malo záujem o južnú Dobrudžu, ktoré stratilo roku 1913 v dôsledku 
balkánskych vojen; Maďarsko zasa o Transylvániu, ktorú stratilo Trianonskou mierovou zmluvou roku 
1920. BENNS, Lee F. Europe 1939 to the Present. New York : Appleton Century Crofts, 1971, s. 53. 
Veľké Rumunsko tak z hľadiska neskorších revizionistických ambícií susedných štátov čelilo rovnaké-
mu problému ako Československo – bolo mnohonárodnostným štátom, ktorý po demografickej stránke 
tvorili Rumuni len zo 70%. Okrem nich farebnú paletu národov a národností dotvárali Maďari, Bulha-
ri, Tatári, Turci, Rómovia, Ukrajinci, Židia, Nemci a i. CRAMPTON, R. J. Eastern Europe in the 
Twentieth Century. London – New York : Routledge, 1995, s. 107. ISBN 0-415-05346-3.
30 BALOGH, ref. 24, s. 55-56.
31 Okrem straty občanov slovenskej národnosti bola prvá Viedenská arbitráž považovaná za ka-
tastrofu hlavne pre narušenie infraštruktúry a hospodárske straty. V jej dôsledku Slovensko prišlo 
o 38,8 % ornej pôdy najvyššej bonity. Ťažké straty zaznamenalo taktiež v oblasti ťažobného, kožiar-
skeho, tlačiarskeho, energetického a plynárenského priemyslu. SABOL, Miroslav. Impact of the 
Vienna Arbitration on Agriculture, Industry and Infrastructure in Southern Slovakia. In HUDEK, 
Adam et al.: Overcoming the Old Borders. Beyond the Paradigm of Slovak National History. Bratisla-
va : Historický ústav SAV – Prodama, 2013, s. 126, 129. ISBN 978-80-89396-26-9. Mimoriadne 
senzitívne sa na Slovensku vnímalo aj odstúpenie Košíc – tradičného hospodárskeho, obchodného 
a kultúrneho centra východného Slovenska a z geostrategického hľadiska strata železničného spojenia 
s Podkarpatskou Rusou a spoločnej hranice so spojeneckým Rumunskom. DEÁK, Ladislav (ed.). 
Viedenská arbitráž. 2. november 1938. Dokumenty I. (20. september – 2. november 1938). Martin : 
Matica slovenská, 2002, s. 24. ISBN 80-7090-630-8.
32 K pripojeniu južnej Dobrudže k Bulharsku došlo zakrátko na to, dňa 7. 9. 1940 Craiovskou zmlu-
vou. CRAMPTON, ref. 29, s. 117.
33 Ako zaujímavosť možno spomenúť, že volania po prisúdení rumunských území Maďarsku sa 
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národnú tragédiu. Na rozdiel od slovenskej vlády, garnitúra Karola II. mohla zo straty se-
verných území viniť iba svoju diplomaciu. Prirodzeným dôsledkom druhej Viedenskej ar-
bitráže bolo zmrazenie rumunsko-maďarských vzťahov na formálne minimum a z pohľadu 
rumunskej vnútornej politiky vybičovanie krízy do maxima. Autority vyzývali občanov, 
aby zachovali pokoj a poriadok a nedali rozčarovaniu vytrysknúť v preexponovanej podo-
be. Režim však nebol schopný udržať tieto prejavy na uzde a došlo k viacerým inciden-
tom.34 Arbitráž, považovaná za neslýchaný akt bezprávia, zároveň, podobne ako na Sloven-
sku, oživila protimaďarské resentimenty z minulosti.

Na Slovensku sa druhá Viedenská arbitráž stretla s negatívnou odozvou. Osobite sa 
dotkla i dolnozemských Slovákov, žijúcich v odlúčených oblastiach (do Maďarska sa takto 
dostalo asi 17 tisíc Slovákov).35 Slovenská vláda v arbitrážnom výsledku pozorovala zvýše-
nie geopolitickej sily Maďarska a neúspech vlastnej propagandy, udržiavajúcej obyvateľ-
stvo v sústavnom pozitívnom presvedčení, že revízia viedenského verdiktu nie je vylúčená 
a Slovensko môže dostať svoje územia späť. Maďarský iredentizmus, vychádzajúci z ná-
rodnosocialistickej zásady etnického princípu (völkisch), sa slovenskí vládni činitelia pokú-
šali dlhodobo otočiť vo svoj prospech. Premiér a minister zahraničných vecí Vojtech Tuka 
a minister vnútra Alexander Mach oboznámili v auguste 1940 vodcu maďarskej menšiny na 
Slovensku Jánosa Esterházyho s požiadavkou vrátiť Slovensku územie okolo Šurian a Le-
víc (cca 2500 km2) so 140 tisíc obyvateľmi, etnicky zväčša slovenského pôvodu.36 Ich od-
had načasovania požiadaviek revízie prvej Viedenskej arbitráže bol však zásadne chybný – 
Nemecko o žiadnej, ani len kozmetickej oprave slovensko-maďarskej hranice v tom čase 
neuvažovalo. Na úrodnú pôdu nepadli ani Machove volania po recipročnej výmene obyva-
teľstva (Slováci z Dolnej zeme za Maďarov z okolia Nitry),37 motivované Hitlerovými vy-
hláseniami o pripravovaných presídľovacích akciách.38 V súvislosti so zmenou rumunských 
hraníc treba spomenúť tiež zaujímavú, no viac-menej kurióznu šuškanú propagandu, šírenú 

objavovali aj na Slovensku. Počas Horthyho návštevy Košíc dňa 11. 11. 1938, kedy túto baštu vý-
chodného Slovenska slávnostne prevzal pod maďarskú správu, sa z davu ozývali skandovania hesla 
„Späť Sedmohradsko“, ako aj hlasy za prinavrátenie Kluža Maďarsku. SCHVARC, HOLÁK, SCHRI-
FFL, ref. 9, dok. 114, s. 353.
34 BALOGH, ref. 24, s. 248-249.
35 JANEK, ref. 17, s. 104. Do Maďarska sa dostali dolnozemskí Slováci zo žúp Bihor, Salaj a Satu 
Mare. BAUEROVÁ, Jana. Počiatky zahraničnopolitickej spolupráce medzi Slovenskou republikou 
a Rumunským kráľovstvom (august 1939 – september 1940). In Historický zborník, roč. 24, 2014, č. 
1 – 2, s. 72. ISBN 978-80-8128-122-8. Ako uvádza historik Miroslav Kmeť, pripojenie Sedmohrad-
ska k Maďarsku z 30. 8. 1940 znamenalo pre tam žijúcich dolnozemských Slovákov tvrdý úder. 
V nasledujúcom období museli znášať obmedzenia v národnom i politickom živote. V septembri 1940 
boli slovenskí učitelia prinútení opustiť svoje miesta v školách. Maďarské úrady sa takisto snažili 
preťať bezprostredný kontakt slovenskej inteligencie so Slovákmi prekladaním jej príslušníkov na iné 
služobné miesta. KMEŤ, Miroslav. Rumunskí Slováci v historickom priereze a na konci 2. svetovej 
vojny. In EDROIU, Nicolae – MÂRZA, Eva – SYRNÝ, Marek (ed.). Udalosti 23. augusta 1944 
v Rumunsku a Slovenské národné povstanie z 29. augusta 1944 (ich vplyv na oslobodenie Rumunska 
a Slovenska a na ukončenie druhej svetovej vojny). Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2012, s. 103. 
ISBN 978-80-89514-08-3.
36 JANEK, ref. 17, s. 102-103.
37 HETÉNYI, ref. 3, s. 22-23.
38 LIPTÁK, Ľubomír. 2217 dní. Slovensko v čase druhej svetovej vojny. Bratislava : Kalligram, 
2011, s. 230. ISBN 978-80-8101-557-1.
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na Slovensku v polovici roku 1940. Podľa jej „zaručených“ správ mala byť k ZSSR zakrát-
ko po severnej Bukovine a Besarábii pripojená Karpatská Ukrajina a na to dokonca aj Slo-
vensko.39 Takéto plány však nemali racionálny základ a pravdepodobne boli len prianím 
v ilegalite pôsobiacej komunistickej strany.40

Na prelome augusta a septembra 1940 bolo zjavné, že kráľovská diktatúra Karola II. 
v Rumunsku sa zrúti. Kult monarchu, ktorého vládna propaganda vyzdvihovala ako zá-
chrancu vlasti, predvídavého človeka a garanta národných ideálov,41 dostával závažné 
rany. Schyľovalo sa nielen ku kráľovmu politickému pádu, ale aj ku transformácii režimu 
v dôsledku posledných udalostí. Radikalizovanie rumunskej spoločnosti a nutnosť nájde-
nia modusu vivendi s Nemeckom otváralo dvere politickému návratu extrémnych živlov. 
Tie už od začiatku 30. rokov predstavovala Légia archanjela Michala, resp. Železná garda. 
Horia Sima, po smrti Cornelia Z. Codreana jej nový líder, ktorý sa do Rumunska vrátil po 
krátkom vynútenom pobyte v nemeckom exile, prišiel do vlasti ovenčený aurou osoby, 
ktorá má úzke kontakty s Adolfom Hitlerom a ktorá môže Rumunsku výrazne napomôcť 
pri jeho integrácii do „Novej Európy“. Do H. Simu sa vkladali určité nádeje, že jeho blíz-
kosť k Nemecku dokáže cez berlínske kontakty otupiť maďarský a bulharský revizioniz-
mus. Boli to ale klamlivé očakávania.42 H. Sima nepobudol vo vláde ani týždeň43 a násled-
ne sa stiahol do akejsi polopozície voči Karolovi II. Predpokladal, že po sovietskych budú 
nasledovať bulharské a najmä maďarské územné požiadavky,44 voči ktorým bude vláda 
Iona Gigurta bezmocná.

Nemci považovali Gigurtov kabinet za nespoľahlivý a presadzovali rekonštrukciu vlády 
okolo nacionalistu Gheorghea Brâtiana a legionárskeho hnutia. Hoci medzi G. Brâtianom 
a legionármi prebehli prvé rokovania, Brâtianovi spolupracovníci sa nakoniec rozhodli 
v spolupráci s extrémistickými legionármi nepokračovať.45 V auguste 1940 bol pritom koa-
ličný pakt Brâtianu – Sima veľmi aktuálny. Karol II. však odmietol legionárom prideliť 
strategické rezorty vo vláde a usiloval sa, aby nad štátom nezískali totálnu kontrolu. Legio-
nárom sa päť ponúkaných ministerstiev málilo. Keďže pre svoje požiadavky nezískali pod-
poru Ríše, ktorá mala pochybnosti o odbornej zdatnosti prípadného legionárskeho kabinetu, 
vládna kríza sa ďalej vyhrocovala.46 

Kríza režimu vrcholila po tom, čo boli Rumunsku oznámené uznesenia druhej Vieden-
skej arbitráže. Vo Viedni bola rumunská delegácia na čele s Mihailom Manoilescom posta-

39 LIPTÁK, ref. 38, s. 230- 231.
40 K problematike pozri JABLONICKÝ, Jozef. Samizdat o odboji 2. Štúdie a články. Bratislava : 
Kalligram – Ústav slovenskej literatúry, 2006, s. 441-514. ISBN 80-7149-781-9.
41 TREPTOW, ref. 25, s. 294.
42 ŢIU, Ilarion. Legionary Movement after Corneliu Codreanu: From the Dictatorship of King Ca-
rol II. to the Communist Regime (February 1938 – August 1944). Boulder : East European Mono-
graphs, 2010, s. 154. ISBN 978-08-80336-59-8.
43 HITCHINS, Keith. Rumania 1866 – 1947. Oxford : Clarenton, 1994, s. 447. ISBN 0-19-822126-6.
44 ŢIU, ref. 42, s. IX.
45 ŢIU, ref. 42, s. 152-153.
46 Nemecký veľvyslanec v Rumunsku Wilhelm Fabricius H. Simovi prízvukoval, že strategické re-
zorty nemôžu legionári zaujať dovtedy, kým nebudú mať kvalitne prepracovaný ekonomický program 
a patrične erudovaných kandidátov pre obsadenie ministerských pozícií. Hospodársky chaos bol tým 
posledným, čo by si Nemecko v Rumunsku ako plánovanej ropnej zásobárni želalo. ŢIU, ref. 42, s. 
153-154.
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vená pred hotovú vec. M. Manoilescu si do bývalého hlavného mesta Rakúska priviedol 
celý tím expertov a pokúšal sa vopred pripravený arbitrážny verdikt upraviť v prospech 
Rumunska. Miesto toho však dostal na výber len dve možnosti. Jednu zlú – akceptovať 
novú podobu hraníc a druhú ešte horšiu – vystaviť krajinu hrozbe vojny s Nemeckom, na 
ktorej bude participovať i Maďarsko.47 V noci z 30. na 31. augusta 1940 v Bukurešti zasa-
dala Štátna rada (Consiliul de Coroanâ)48. I. Gigurtu maďarské požiadavky striktne odmie-
tal, pretože by, podľa jeho slov, vyústili do rozbitia „národnej jednoty a autority“, pričom 
zachovanie územnej integrity Transylvánie pripodobnil k „pevnosti rumunského ľudu“.49 
Počas zasadnutia Štátnej rady zdôraznil, že výsledky arbitráže sú horšie, než sa všeobecne 
očakávali a prerástli aj tie najpesimistickejšie predikcie.50 Pre porovnanie, Rumunsko stra-
tilo arbitrážou mnohonásobne viac než Slovensko – presne 42 243 km2 územia a približne 
2,6 milióna obyvateľov.51 Takýto rezultát nemohol zostať bez politických dôsledkov.

Za danej situácie moc doslova ležala na zemi a otázkou bolo len to, kto sa odváži hode-
nú revolučnú vlajku pozdvihnúť. Adeptom číslo jeden na uchopenie moci v štáte bol H. 
Sima, ktorý po svojom oficiálnom zvolení do funkcie vodcu hnutia plánoval v krajine usku-
točniť prevrat.52 Simovo legionárske hnutie (podľa volieb roku 1937 tretie najsilnejšie poli-
tické zoskupenie v Rumunsku so ziskom vyše 15%) výsledky arbitráže rezolútne odmieta-
lo. V atmosfére frustrácie z územného oklieštenia Rumunska sa dokonca objavili hlasy 
z okruhu Ilieho Gârneaţu a Radua Mironoviciho, aby Rumunsko uzavrelo spojenecký pakt 
so ZSSR a postavilo sa na odpor proti obsadeniu Transylvánie Maďarskom. Najpočetnejší 
prúd okolo H. Simu zastával vyčkávaciu pozíciu.53 

Karolovi II. sa situácia začala vymykať z rúk. V Sibiu a Bukurešti boli usporiadané veľ-
ké demonštrácie s podporou legionárov, proti ktorým nasadil policajné sily. Za týchto okol-
ností, vidiac neodvratný kolaps Karolovho režimu, sa H. Sima rozhodol udrieť. Ťažiskom 
prevratového plánu bolo vyvolať revolúciu v mestách, kde sa legionári tešili značnej podpo-
re (Temešvár, Deva, Alba Iulia, Bukurešť, Brašov, Ploješť a pôvodne aj Kluž).54 Legionárom 
sa pre revolúciu podarilo získať približne tisíc osôb. V deň vyhlásenia arbitrážneho rozsudku 
bol H. Sima na nemeckom veľvyslanectve, ale od W. Fabriciusa nedostal žiadnu podporu ani 

47 HITCHINS, ref. 43, s. 449.
48 Štátna rada bola poradným orgánom rumunského kráľa. Vznikla v roku 1866 a až do roku 1938 
mala iba neformálny charakter. Karol II. ju zoficiálnil až v Ústave z roku 1938 na dobu dvoch rokov. 
Rada zasadala v čase mimoriadnych udalostí celoštátneho významu.
49 BALOGH, ref. 24, s. 197-198. Je zaujímavé, že rovnako mystický význam Transylvánii pripiso-
val aj M. Horthy: „… Maďarskému srdcu boli všetky územia zobraté Trianonskou zmluvou rovnako 
drahé. Ale jedno z nich, Transylvánia, malo zvláštne miesto… Transylvánia bola počas 450 rokov 
tureckej nadvlády ohniskom, kde bol plameň národného ducha udržiavaný nažive…“ HORTHY, Mik-
lós. Memoirs. New York : R. Speller, 1957, s. 178.
50 BALOGH, ref. 24, s. 234-235.
51 Podľa odhadov rumunskej strany z roku 1940 nemali Maďari na odstúpenom území väčšinu 
(1 304 898 Rumunov – 968 371 Maďarov). Podľa maďarského sčítania z roku 1941 ho obývalo 
1 380 500 Maďarov a 1 029 000 Rumunov podľa národnosti, resp. 1 344 000 Maďarov a 1 068 700 Ru-
munov podľa jazyka. HITCHINS, ref. 43, s. 450, 486. Porovnaj percentuálnu štatistiku podľa IRMA-
NOVÁ, Eva. Maďarsko a versaillský mírový systém. Ústí nad Labem : Albis International, 2002, s. 
310. ISBN 80-86067-62-9.
52 ŢIU, ref. 42, s. 154-155.
53 ŢIU, ref. 42, s. 155-156.
54 ŢIU, ref. 42, s. 156.
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pokyn pre sformovanie nacionalisticko-legionárskej vlády. Tlak udalostí však k tomu jed-
noznačne spel. Dňa 1. septembra 1940 podpísal dokument, požadujúci Karolovu okamžitú 
abdikáciu. H. Sima v celej prevratovej akcii konal na vlastnú päsť. Nemeckých diplomatov 
oboznámil so svojím revolučným úmyslom a legionárskym propagandistom vydal príkaz 
obracať beztak vyhrotenú verejnú mienku ešte viac proti monarchovi. Diplomati H. Simu 
varovali, aby sa v akcii neprenáhlil; zároveň však o jeho zámeroch neinformovali Berlín 
včas a presne. Prevratová akcia bola naplánovaná na 21. hodinu dňa 3. septembra 1940.55 

H. Sima odcestoval v prezlečení do Brašova, kde sa medzičasom sformovalo jadro tero-
ristických legionárskych buniek v sile okolo 500 mužov. Hoci koncentračný bod legionárov 
bol vyzradený, armáda proti nim nezasiahla (zasiahla iba polícia a žandárstvo). Nepokoje sa 
však šírili i v ďalších mestách. V Konstanci sa niekoľko legionárov zhromaždilo na streche 
policajného veliteľstva a volalo z nej po zúčtovaní so „zradcami, zodpovednými za národnú 
katastrofu“.56 K menším ozbrojeným výtržnostiam došlo taktiež v Bukurešti, kde sa legio-
nári usilovali prevziať kontrolu nad rádiovými vysielačmi a poštou.57

Revolučná atmosféra v rozsahu, ako si predstavoval H. Sima, však v Rumunsku neex-
plodovala. Legionári svojimi sabotážnymi akciami dokázali vyvolať v uliciach miest zmä-
tok, ale nie priamo prinútiť Karola II. k rezignácii. Ozbrojené sily zostali verné vláde, no 
legionárske akcie predsa len spustenou lavínou demonštrácií čiastočne prispeli k definitív-
nej korózii karolistickému režimu. Memento posledných udalostí bolo príliš silné na to, aby 
kráľ dokázal pomery v krajine vrátiť do normálu. Karol II. v temer beznádejnej situácii 
poveril 4. septembra 1940 zostavením novej vlády generála I. Antonesca, prepusteného len 
pred troma dňami z internácie v kláštore. Kráľ od premiéra I. Antonesca očakával zahlade-
nie nepokojov a skrotenie legionárskych ašpirácií, smerujúcich jednoznačne k povaleniu 
jeho režimu. Po upokojení legionárskych protestov v Brašove a Konstanci sa všetko zdalo 
byť pod kontrolou. Nová vlna nepokojov sa však zdvihla hneď 5. septembra 1940, keď 
v Bukurešti prepukli protesty, vedené legionármi, opätovne požadujúce kráľovo odstúpe-
nie. Karol II., v zúfalej snahe udržať sa pri moci, vydal generálom I. Antonescovi a Dumit-
rovi Coroamovi pokyn nepokoje potlačiť, čo ale obaja dôstojníci odmietli. V dôsledku no-
vých násilností v uliciach I. Antonescu požiadal kráľa, aby sa zriekol trónu v prospech syna, 
Michala I., považujúc takýto čin za jediné východisko z krízy.58

Dňa 6. septembra 1940 musel Karol II. abdikovať a na druhý deň utiecť z krajiny. O týždeň 
na to došlo k vyhláseniu národného legionárskeho štátu, ktorého režim mal počas jeho krátke-
ho trvania (september 1940 – január 1941) výrazné národnosocialistické prvky. Na jednej stra-
ne boli v Rumunsku prebudené protižidovské vášne, vystupňované do bukureštského pogro-
mu počas legionárskej vzbury proti I. Antonescovi59. Na strane druhej bol chaos predošlých 

55 ŢIU, ref. 42, s. 157.
56 ŢIU, ref. 42, s. 158.
57 ŢIU, ref. 42, s. 159.
58 ŢIU, ref. 42, s. 159-161.
59 Legionársku vzburu I. Antonescu krvavo potlačil. Légia bola následne postavená mimo zákon, 
národný legionársky štát zrušený a nahradený pronemeckou, avšak typologicky nie národnosocialis-
ticky orientovanou vojenskou diktatúrou. PAXTON, Robert O. Anatomie fašismu. Praha : Nakladatel-
ství Lidové noviny, 2007, s. 115. ISBN 978-80-7106-811-2. Udalosti v Rumunsku mohli nabrať cel-
kom iný spád, keby A. Hitler otvorene nesympatizoval s I. Antonescom. I. Antonescu Führerovi im-
ponoval ako „muž dobrej viery, ktorý je odhodlaný držať vedenie pevne v rukách a je pritom zásado-
vým nacionalistom“. Ciano’s Diary 1939 – 1943, s. 330-331. Naopak, legionárov považoval za „ne-
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dní za cenu nastolenia vojenskej diktatúry konečne potlačený. Počas nasledujúcich necelých 
štyroch rokov Antonescovej vlády tvorila idea revízie druhej Viedenskej arbitráže – podobne 
ako v prípade slovenskej vlády – hlavný cieľ rumunskej zahraničnej politiky a jeden zo zák-
ladných cieľov režimu, a to za akúkoľvek cenu.60 Vidina hypotetickej revízie spájala myslenie 
všetkých rumunských politických elít bez ohľadu na ich farbu zajedno, včítane opozície pod 
Maniovým vedením. Idei opätovnej revízie boli podriadené všetky kroky Antonescovho reži-
mu, usilujúceho sa získať si realizovanou politikou čo najdôvernejšiu nemeckú priazeň.61 

Zatiaľ čo po stránke dopadu prvej, resp. druhej arbitráže na vnútropolitickú scénu na 
Slovensku a v Rumunsku sa vývoj uberal odlišnými vektormi, zaujímavé paralely sa pri 
komparatívnej analýze črtajú v oblasti postupu vo vojenskej politike, menovite v motivácii 
oboch štátov zapojiť sa do ťaženia proti ZSSR.

Slovensko ani Rumunsko nemalo so Sovietskym zväzom pred vypuknutím vojny vylo-
žene zlé vzťahy napriek úplnej ideologickej protichodnosti režimov. Hoci ZSSR roku 1940 
anektoval rumunské územia, ich prinavrátenie Antonescov režim nepovažoval oproti otáz-
ke severnej Transylvánie za conditio sine qua non.62 I. Antonescu sa usiloval o výmenu ru-
munskej účasti vo východnom ťažení za revíziu druhej Viedenskej arbitráže. V tomto ohľa-
de bol zásadový, čo sa mimochodom prejavilo v jeho negatívnom postoji k pripojeniu Pod-
nesterska k Rumunsku, ktoré mu A. Hitler núkal ešte v lete 1941 ako kompenzačnú vojnovú 
korisť za stratené Sedmohradsko.63

S rovnakými pohnútkami vstupovalo do vojny proti ZSSR i Slovensko. Slovenská vláda 
dúfala, že priloženie ruky k porážke nepriateľa prispeje k prehodnoteniu nemeckého stano-
viska voči hranici určenej 2. novembra 1938. Takáto taktika nebola novinkou – uplatnila sa 
napokon už počas vojny proti Poľsku na jeseň 1939, kedy slovenské prorežimné médiá 
rozpútali širokú kampaň v rozhlase a tlači za revíziu arbitráže.64 

spoľahlivých a rojčivých chuligánov“. BIDELEUX, R., JEFFRIES, I. A History of Eastern Europe. 
Crisis and Change. London – New York : Routledge, 1998, s. 488. ISBN 0-415-16112-6.
60 TILKOVSZKY, L. Pál Teleki (1879 – 1941). A Biographical Sketch. Budapest : Akad. K., 1974, s. 
53. Počas audiencie I. Antonesca u Benita Mussoliniho a Galeazza Ciana v rímskom Palazzo Venezia si 
rumunský líder neodpustil poznámku, že viedenské rozhodnutie bolo uskutočnené „na základe farebné-
ho papierika vytlačeného Maďarmi“. G. Ciano na tento Antonescov komentár nereagoval, no neskôr si 
do denníkov poznačil: „Nechcem s ním pokračovať v hádke, ale musím priznať, že počas rozhovorov so 
mnou ako s jedným z dvoch arbitrov nebol práve najzdvorilejší“. Ciano’s Diary 1939 – 1943, s. 306.
61 BALOGH, ref. 24, s. 250-251.
62 Rumunská vláda sa osobite obávala, že zapojenie krajiny do vojny proti ZSSR, do ktorej Rumun-
sko nasadilo omnoho väčšie sily než Maďarsko, môže perspektívne viesť k oslabeniu jeho obra-
nyschopnosti voči prípadnej maďarskej agresii. TEJCHMAN, Miroslav. Balkán ve válce a revoluci 
1939 – 1945. Praha : Karolinum, 2008, s. 337. ISBN 978-80-246-1374-1. K úsiliu Antonescovho re-
žimu obnoviť Veľké Rumunsko spred roku 1940 a k súvislostiam rumunskej ingerencie v ťažení 
proti ZSSR pozri TEJCHMAN, ref. 62, s. 328-340. Rumunsko nasadilo do operácie „Barbarossa“ 3. 
a 4. armádu v celkovej sile 14 divízií (1 tanková a 13 peších) a 8 brigád (5 peších a 3 jazdecké). Pod-
ľa oficiálnych údajov išlo spolu o 325 685 mužov, 201 tankov a 623 lietadiel. Boli to najväčšie počty 
zo všetkých armád zapojených nemeckých spojencov. MIČIANIK, Pavel. Slovenská armáda v ťažení 
proti Sovietskemu zväzu I. (1941 – 1944). V operácii BARBAROSSA. Banská Bystrica : Dali-BB 2007, 
s. 9. ISBN 978-80-89090-37-2.
63 TEJCHMAN, Miroslav. Rumunská okupace Transnistrie (1941 – 1944). In Slovanský přehled, 
roč. 83, 1997, č. 3, s. 295-306. ISSN 0037-6922.
64 HETÉNYI, ref. 3, s. 22.
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Maďarský faktor sa stal nielen formatívnym komponentom režimov na vojnovom Slo-
vensku a v Rumunsku, ale tiež mediátorom intenzívnejšieho zblíženia týchto štátov. Po 
vzniku samostatného Chorvátska v apríli 1941 sa v pozmenenej podobe fakticky obnovila 
nepísaná Malá dohoda z medzivojnového obdobia, namierená proti maďarskému revizio-
nizmu.65 Politické reprezentácie jednotlivých krajín sa vzájomne polooficiálne povzbudzo-
vali pri opätovnom vymáhaní území pripojených v rokoch 1938 – 1941 k Maďarsku. Ru-
munská podpora revízie slovensko-maďarských hraníc zvlášť zosilnela po druhej Vieden-
skej arbitráži. Podpredseda rumunskej vlády a minister zahraničných vecí Mihail Antone-
scu v rozhovoroch so slovenským vyslancom v Bukurešti Ivanom Mileczom sústavne vy-
jadroval znepokojenie nad maďarskými nárokmi a prihováral sa za živú rumunsko-sloven-
skú spoluprácu v oblasti zahraničnej politiky.66 Niektorí rumunskí politici zachádzali ešte 
ďalej. H. Sima dokonca svojho času navrhoval, aby Slovensko od Maďarska žiadalo Kar-
patskú Ukrajinu, a tak získalo spoločnú hranicu s Rumunskom ako za čias prvej Českoslo-
venskej republiky.67

Horthyho režim, naopak, vyvíjal sústredené úsilie, aby zabratie (česko)slovenských, ru-
munských a neskôr i juhoslovanských území propagandisticky zdôvodnil pred širokou sve-
tovou verejnosťou, vrátane západných mocností. Pre tieto účely v Maďarsku pracovali via-
ceré vedecké ústavy, ktoré vypracovávali propagačné knižné práce, kartografické materiály, 
tendenčné geopolitické, ekonomické, historicko-demografické štúdie, zdôvodňujúce nárok 
Maďarska na pripojené územia. Bola to snaha oprieť maďarské politické požiadavky o ve-
decký podklad.68 (Dodajme, že rovnako intenzívne úsilie vyvíjala aj rumunská protistra-
na).69 Maďarská vládna reprezentácia považovala za bezpodmienečné morálne privilégium 
a zároveň povinnosť udržať Maďarov „zjednotených“ po viedenských arbitrážach pokope 
v maďarskej vlasti, pretože, ako vo svojich memoároch napísal M. Horthy, „naša obava 
o ich osud bola otázkou sebazáchovy; bez našej intervencie by sa podmienky, v akých žili, 
stávali čoraz viac a viac stiesňujúcimi“.70 

Horthyho pohľad reprezentuje, pravda, len jednu stranu mince. Takýmto prístupom Bu-
dapešť síce v mysliach „navrátených bratov a sestier“ pestovala identitu fatalistickej priná-

65 LIPTÁK, ref. 38, s. 248. Bližšie pozri TEJCHMAN, Miroslav. Slovensko-rumunsko-chorvatská 
spolupráce v letech druhé světové války a Maďarsko. In Slovanský přehled, roč. 78, 1992, č. 2, s.  
158-170. ISSN 0037-6922. Malá dohoda ako systém bilaterálnych zmlúv medzi jej členmi mala v me-
dzivojnovom období nesporný význam pri konzervovaní versaillského rozpoloženia Európy. Počas 
svojej existencie, ako napísal britský politológ John O. Crane, „potvrdila svoju podstatnú životnosť 
a užitočnosť“. Na druhej strane, už začiatkom 30. rokov upozorňoval na nedôverčivé hlasy, ktoré 
Malú dohodu odsudzovali na zánik, čo sa neskôr v dôsledku krachu versaillskej Európy naplnilo. 
CRANE, John O. The Little Entente. New York : Macmillan, 1931, s. 149- 150.
66 ČIERNA-LANTAYOVÁ, ref. 20, s. 68.
67 LIPTÁK, Ľubomír. Slovensko v 20. storočí. Bratislava : Vydavateľstvo politickej literatúry, 1968, 
s. 186.
68 HETÉNYI, ref. 3, s. 24.
69 Do „priemyslu“ obhajoby rumunských nárokov na sporné územie Transylvánie boli vtiahnuté 
celé vedecké a akademické inštitúcie. Patrili medzi ne najmä historické inštitúcie a vedecké časopisy 
vychádzajúce v Bukurešti, Kráľovská nadácia pre literatúru a umenie, Ústav národnej histórie v Bu-
kurešti a Iaşi, Univerzita v Kluži, Ústav národnej histórie v Kluži a Centrum pre transylvánske štúdie. 
Bližšie MÂRZA, Radu. Romanian Historians and Propaganda (1914 – 1946). The Case of Transyl-
vania. Bratislava : AEP Press, 2014, 171 s. ISBN 978-80-89678-06-8
70 HORTHY, ref. 49, s. 172.
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ležitosti k historickej vlasti,71 ale pritom vytvárala prirodzený odpor nemaďarských náro-
dov Maďarského kráľovstva voči svojej politike a averzný reflex okolitých nemaďarských 
štátov, najmä Slovenska, Rumunska a Chorvátska. Tzv. svätoštefanský koncept obnovujú-
ceho sa Veľkého Maďarska (tolerantný kresťanský štát rôznorodých národov pod patroná-
tom Maďarov), presadzovaný oficiálne premiérom Pálom Telekim,72 by možno v radoch 
národnostných menšín časom našiel pochopenie, keby naň od samého počiatku nezanevre-
la samotná budapeštianska vláda.

Na záver v spojitosti s maďarským faktorom jeden paradoxný postreh. Najradikálnejšie 
politické sily, ktoré po istú dobu tvorili vládnu zložku režimov na Slovensku a v Rumunsku, 
prechovávali k iredentizmu krajne kritický postoj. Nepomerne pozitívnejší vzťah pestovali 
k svojej „duchovnej sestre“, maďarskej Strane šípových krížov (Nyilaskeresztes Párt – 
NYKP) a jej vodcovi Ferencovi Szálasimu, čo otvára otázku, do akej miery (a či vôbec) bol 
pre tieto „deti Novej Európy“ prednejší národný záujem alebo skôr transnacionálna esencia 
národného socializmu. V súvislosti s udalosťami v Rumunsku zo začiatku septembra 1940 
sa zachovali hlásenia o tom, ako príslušníci Hlinkovej gardy v Bratislave rozdávali letáky 
s textom „Chceme všetko, čo nám patrí. Nech žije Železná garda, Antonescu, Szálasi! Všet-
ko späť!“73 Paradoxnú oporu vo svojich maďarských druhoch videli aj rumunskí legionári 
počas prenasledovania Antonescovým režimom po neúspešnom prevrate v januári 1941, 
kedy sa Maďarsko stalo útočiskom viacerých politických utečencov z ich radov. Niektorým 
legionárom, ktorí vedeli po maďarsky, bola dokonca ponúknutá možnosť pracovať v štruk-
túrach NYKP v severnej Transylvánii.74 Je to o to komickejšie, že Szálasiho hungaristická 
ideológia, ktorú chcel po prevzatí moci presadiť v praxi, s existenciou samostatného Slo-
venska ani Rumunska v ich vtedajšej podobe vôbec nepočítala. Národy, združené na prin-
cípe konnacionalizmu v tzv. Karpatsko-dunajskej vlasti (Karpat-Duna Nagyháza), mali 
svorne pod vedením Maďarov ako kultúrne najvyspelejšieho národa spolunažívať v štáte, 
územne prevyšujúcom rozlohu Uhorska spred roku 1918 a prekonať tak podľa F. Szálasiho 
nefunkčnú štruktúru versaillskej Európy.75 Ktovie, či by gardisti a legionári prechovávali 
k NYKP také sympatie, keby si podrobnejšie preštudovali Szálasiho ideovo-programový 
spis Út és Cél…76

71 Je pozoruhodné, že takto osudovo zväčša svoju štátnu prináležitosť nechápali ani samotní Maďa-
ri žijúci mimo územia Trianonského Maďarska. Historik a hungarológ Carlile A. Macartney, ktorý 
v 30. rokoch absolvoval študijnú cestu po Československu, si poznamenal paradoxný, no frekvento-
vaný postoj Maďarov z južného Slovenska ohľadom ich identifikácie s ČSR, resp. „materskou kraji-
nou“: „Radšej sme pod Čechmi, než by sme mali byť súčasťou Maďarska, no pokiaľ by prišlo k hla-
sovaniu, zvolili by sme si Maďarsko“. C. A. Macartney odhadol, že takto by sa rozhodlo približne  
70 %, pričom by veľa záležalo od aktuálnej situácie vo svete a od režimu v Maďarsku. MACART-
NEY, Carlile A. Hungary and Her Successors. The Treaty of Trianon and Its Consequences. Oxford : 
Oxford University Press, 1965, s. 183.
72 TILKOVSZKY, ref. 60, s. 45.
73 LIPTÁK, ref. 38, s. 235-236.
74 ŢIU, ref. 42, s. 245.
75 PAYNE, Stanley G. A History of Fascism 1914 – 45. Madison : University of Wisconsin Press, 
1995, s. 272. ISBN 0-299-14870-X.
76 K problematike bližšie pozri PAKSA, Rudolf. Szálasi Ferenc és a hungarizmus. Budapest : Jaffa 
Kiadó, 2013, 254 s. ISBN 978-61-55235-55-9.
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Otvorený stúpenec maďarského revizionizmu Benito Mussolini sa vo svojom prejave 
dňa 5. júna 1928 vyjadril, že mierové zmluvy nie sú večné ani dokonalé.77 Už vývoj o de-
saťročie neskôr, na ktorom taliansky Duce aktívne participoval, mu dal za pravdu. Územná 
expanzia Maďarského kráľovstva v rokoch 1938, resp. 1940 na úkor Slovenska a Rumun-
ska potvrdila starú zásadu rebus sic stantibus, platnú pri vytyčovaní hraníc medzi dvoma 
štátmi odjakživa. Prvá a druhá Viedenská arbitráž hlboko poznačili slovensko-maďarské 
a rumunsko-maďarské vzťahy a výrazne ovplyvnili aj profil režimov v krajinách postihnu-
tých arbitrážou. Zatiaľ čo prvá Viedenská arbitráž kreditu slovenskej vlády nijako neuško-
dila, ba, naopak, jej nepriamo napomohla svoju moc stabilizovať, druhá Viedenská arbitráž 
sa v Rumunsku podpísala nielen pod kolaps vlády, ale tiež pod pád celého režimu v jeho 
vtedajšej podobe. Memento národnej traumy vyvolávalo u politických garnitúr oboch štá-
tov niekedy otvorenejšiu, niekedy podvedomú túžbu po revanši. Tá v kontexte vývoja na 
Slovensku a v Rumunsku nadobúdala špecifické, ale i analogické podoby a podstatne sa 
premietala do vnútropolitických, zahraničnopolitických i ideologických aspektov vývoja 
ich režimov vo vojnovom období.

A. HRUBOŇ: DIE WIENER SCHIEDSSPRÜCHE ALS BESTIMMUNGSGRÖSSEN DER POLI-
TISCHEN REGIME IN DER SLOWAKEI UND IN RUMÄNIEN WÄHREND DES ZWEITEN 
WELTKRIEGS (VERSUCH UM EINE ANALYSE VON GEGENSEITIGEN PARALLELEN UND 
SPEZIFIKA)

Der vorliegende, aus methodischer Sicht komparativ gefasste Beitrag behandelt den Einfluss der 
zwei Wiener Schiedssprüche auf die Entwicklungsdynamik der politischen Regime in der Slowakei 
und in Rumänien im Zweiten Weltkrieg. Analysiert werden die Parallelen und Spezifika in der Entwic-
klung der Regime in den beiden Ländern mit besonderer Berücksichtigung der politischen Linie. 
Ebenfalls erwähnt werden die psychologischen Auswirkungen von umfangreichen Gebietsverlusten 
zugunsten Ungarns, deren Ausdruck im propagandistischen Diskurs und in der Denkweise der breiten 
Öffentlichkeit im Kontext der slowakisch-ungarischen, rumänisch-ungarischen und slowakisch-rumä-
nischen Beziehungen. Der Erste Wiener Schiedsspruch konnte dem Ansehen der slowakischen auto-
nomen Regierung keinen ernstzunehmenden Schaden zufügen, ganz im Gegenteil – er trug mit dazu 
bei, dass sie ihre Machtstellung nach der Erklärung der slowakischen Autonomie am 6. Oktober 1938 
sogar stabilisieren konnte. Der Zweite Wiener Schiedsspruch hingegen führte in Rumänien nicht nur 
zum Zusammensturz der Regierung, sondern zum Niedergang des gesamten Regimes in seiner dama-
ligen Form. Der Mahnruf des nationalen Trauma-Erlebnisses rief in den Reihen der politischen Mach-
thaber in beiden Ländern ein manchmal offen formuliertes, manchmal ein eher unterbewusstes Ver-
langen nach Revanche, die im gesellschaftlich-politischen Kontext in der Slowakei und in Rumänien 
nicht nur besondere, sondern auch analogische Gestalten annahm und sich entscheidend in den in-
nenpolitischen, außenpolitischen und ideologischen Aspekten der Tendenzen der jeweiligen Regime 
Ende der 1930er und in der ersten Hälfte der 1940er Jahre auswirkte.

77 MILZA, Pierre. Mussolini. Praha : Volvox Globator, 2013, s. 416-417. ISBN 978-80-7207-894-3.
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DOKUMENTY A MATERIÁLY

VYPÁLENIE ZBOROVA V ROKU 1915 V ARCHÍVNYCH 
DOKUMENTOCH

JANA ZAŤKOVÁ

ZAŤKOVÁ, J.: The Burning of Zborov in 1915 in Archival Documents. Vojenská 
história, 3, 19, 2015, pp 109-119, Bratislava.
During World War 1., in the fall of 1914 and spring of 1915, the Eastern front 
was also running through the territory of today’s Eastern Slovakia. The fights 
between Austro-Hungarian and the advancing Russian army required also 
evacuation of a part of local population and several destroyed municipalities, 
including Zborov. This was first occupied by Russian troops as soon as in 
November 1914, however, the Russians later retreated. For the second time, the 
Russian troops got there on 25 March 1915 and forced the Austro-Hungarian 
units to retreat. However, before retreating, the commander of the Austro-
Hungarian 3rd corps, General Emil Colerus von Geldern, ordered to burn the 
village for tactical reasons. Several documents on this event are also found in the 
Military Archive in Vienna. In the first one, the Hungarian Prime Minister, Earl 
István Tisza expresses his interest in this event and investigation thereof and the 
other documents contain the statements of General Colerus and the command of 
the 3rd corps thereon.
Military History. Slovakia. World War 1. Eastern Slovakia – Zborov – burning in 
1915.

Počas prvej svetovej vojny prebiehal na jeseň 1914 a jar 1915 východný 
front aj na území dnešného východného Slovenska. V polovici novembra 1914 ruská 8. 
armáda prekročila hrebene Karpát. Dňa 20. novembra obsadila obce Ruské a Zvala, 22. 
novembra Sninu a nasledujúci deň Humenné. V tejto kritickej situácii sa rakúsko-uhor-
ským vojskám podaril útok do tyla ruských vojsk ktoré postupne ustúpili. Zároveň však 
prebiehal ruský postup v oblasti Duklianskeho priesmyku. Dňa 30. novembra po prvýkrát 
ruské vojská obsadili Zborov a na druhý deň Bardejov. V nasledujúcich dňoch však 3. ra-
kúsko-uhorská armáda generála Svetozara Boroeviča podnikla protiútok a podarilo sa jej 
dobyť späť Bardejov a postúpila až na hrebene Karpát. V januári sa ruské vojská opäť 
dostali na územie Slovenska až do údolia rieky Ondava. Na jar 1915 útok ruských vojsk 
pokračoval a hrozilo, že sa dostanú do vnútrozemia Uhorska. Boje vyvrcholili 26. až 31. 
marca a od 1. do 5. apríla. Obce v tejto oblasti boli vojnou priamo zasiahnuté a časť oby-
vateľov bola evakuovaná. Ruským vojskám sa podarilo obsadiť 126 z 378 obcí v okresoch 
Bardejov, Svidník a Giraltovce. Časť škôd na východnom Slovensku zapríčinila samotná 
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rakúsko-uhorská armáda, ktorá vypálila niekoľko obcí, ktoré mohli poskytnúť ochranu 
postupujúcim ruským jednotkám.1 

Jednou z týchto obcí bol aj Zborov. Prvýkrát bol obsadený ruskými oddielmi už v no-
vembri 1914, neskôr sa však Rusi stiahli. Druhýkrát sem ruské vojská postúpili 25. marca 
1915 a prinútili rakúsko-uhorské jednotky stiahnuť sa. Tesne pred ústupom však nechal 
veliteľ rakúsko-uhorského 3. zboru generál pechoty Emil Colerus von Geldern dedinu 
z taktických dôvodov vypáliť. Tento jeho postup vyvolal nevôľu a na prešetrení tejto zále-
žitosti mal záujem uhorský ministerský predseda gróf István Tisza. Generál Colerus svoje 
počínanie odôvodňoval strategickou nevyhnutnosťou, pretože obec mohla po odchode ra-
kúsko-uhorských jednotiek poskytnúť ochranu ruskému vojsku počas jeho útokov v okolí. 
Podobne nechal už aj predtým vypáliť niekoľko ďalších obcí, ktoré mohli slúžiť ako skrytý 
priestor na zhromaždenie nepriateľa v blízkosti frontu. 2

Na obnovu zničených obcí bola po skončení bojov na východnom Slovensku zorganizo-
vaná rozsiahla akcia. Okrem štátnej obnovy organizovali rôzne spolky a rôzne denníky 
zbierky, výstavy a lotérie, ktorých výnos šiel na podporu postihnutých oblastí a obnovu 
zničených obcí.3 To bolo predpokladom na to, aby sa do nich opäť vrátili ich obyvatelia.

 
Niekoľko dokumentov viažucich sa k tejto udalosti sa nachádza aj vo Vojenskom archí-

ve vo Viedni. V prvom z ich sa o túto udalosť a jej prešetrenie zaujíma uhorský ministerský 
predseda gróf István Tisza. Ďalšie prinášajú stanovisko generála Colerusa a veliteľstva  
3. zboru k tejto udalosti. Dokumenty uverejňujeme v pôvodnom znení s následným sloven-
ským prekladom. Nečitateľné alebo nezrozumiteľné miesta sme vyznačili […].

Nr.4 Des Zustellungsbuches: 4109

Chiffre – Depesche

Aufgeber: Gf. Tisza in Budapest am 27. 3. 1915
Eingelangt: N. A.5, am 27. 3. 1915, um 5 h 15 NM
Dechiffriert: Rttm. Lago, Taussig Oblt6. Abschrift: Krassl Oblt.7

Beteiltwurde: N. A. OA.8 Obstlt.9 K.
Original: verbrannt.
 Res. Nr. 1586 vom 27. 3. 1915

1 KOVÁČ, D a kol. Slovensko v 20. storočí. Prvá svetová vojna 1914 – 1918. Bratislava : Veda, 
2008, s. 173- 174.
2 KA, AOK, Op. Abteilung, R – Gruppe, k. 484.
3 KOVÁČ, a kol. ref. 1.
4 Nummer.
5 Nachrichtenabteilung.
6 Oberleutnant.
7 Obec Dlhá Lúka v Šarišskej stolici.
8 Operationsabteilung.
9 Oberstleutnant.
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Text: „General Colerus, welcher schon früher 17 Dörfer ohne zwingende
Notwendigkeit eingeäschert hat, hat vorgestern die Dörfer Hoszuret und
Zboro10 niederbrennen lassen. Ich habe die Ehre zu bitten, dass eine Un –
tersuchung der Sache durchgeführt und falls die zwingende militärische
Notwendigkeit dieser drakonischen Masregel nicht festgestellt würde,
genannter General zur Verantwortung gezogen werde. Ganz abgesehen von di -
ser Frage, muss ich gegen die Art und Weise der Durchführung Protest er –
heben. Es wurde militärischseits keinen Einwendung dagegen erhoben,
dass der Obergespann noch am Vormittag desselben Tages die Bevölkerung
beruhigte und die Männer zum Dortbleiben überredet hat. Nachmittags wurd
die Anzündung der Dörfer plötzlich durchgeführt, und den Leuten nicht
die geringste Zeit gelassen, wenigstens einen Teil ihrer Habseligkeiten
zu retten. Von allem anderen abgesehen ist dieser Vorgang schon mit Rück -
sicht auf die Verschwendung der zu retten gewesenen Lebensmittel eine
unverantwortliche Schädigung der mit der Ernährungsfrage verknüpften auch
militärische Interessen und läuft den diesbezüglichen weisen Intentionen
des Armeeoberkommandos schnurstracks entgegen.“ Ich habe die Ehre zu bitte
strenge Massnahmen gegen die Wiederholung solcher Vorfälle treffen zu
wollen.

Tisza.

Zdroj: Kriegsarchiv (ďalej KA), Armeeoberkommando (ďalej AOK), Operationsabteilung (ďalej 
OP-Abteilung), R – Gruppe, k. 484.

K. u. k.11 3. KORPSKOMMANDO
op. Nr. 348/14.

B u r g e s ch e.

Feldpostammt 65, am 28./3. 1915.
Auf op. Nr. 3677 vom 28./3. 1915
Der Vorwurf des königl.12 ung.13 Ministerpräsidenten, daß ich schon

früher 17 Dörfer ohne zwingende Notwendigkeit einäschern ließ, muss
ich ablehnen.

10 Obec Zborov v Šarišskej stolici.
11 Keiserlich und königlich.
12 Königlich.
13 Ungarisch.
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Im Verlauf der Operationen in diesem Gebiete NORDUNGARNS wur –
den Dörfer nur dann zerstört, wenn sie zum unbedingsten Freimachen
des Schußfeldes oder als verdeckender Sammelraum des Gegners nahe
vor der Front, beseitigt werden mussten, während der Gefechte wur –
den allerdings Ortschaften sowohl durch das eigene als das gegneri –
sche Artilleriefeuer zerstört, weil sie eben zwischen den beiden
Gefechtsfronten lagen.

Was die Einäscherung von ZBORÓ betrifft, so musste die In –
brandsetzung erfolgen, weil dieser Ort unmittelbar von der hier
aus taktischen Gründen eingebogenen eigenen Stellung liegt, nicht
verteidigt werden kann und die Wahrscheinlichkeit bietet, daß sich
der Gegner verdeckt ansammelt und auf der Hauptlinie über HOSSZÚRÉT –
BÁRTFA einbricht. Tatsächlich versuchen die Russen in den seiner
Bauart halber per teilweise eingeäscherten Ort sich fortwährend
festzusetzten. Übrigens ist ZBORÓ vollkommen im Bereich des fdl.14 
Artilleriefeuers, wie auch so eben eine Meldung eintraf, daß die
Straße unmittelbar südl. ZBORÓ durch 14 Volltreffer fdl. schwerer
Granaten zerstört wurde.

In HOSSZÚRÉT befinden sich gegenwärtig zwei eigen Brigade –
stäbe und auch eigene Truppen. Schon aus diesem Grunde wurde hier –
orts an eine Einäscherung dieses Ortes gar nicht gedacht. Wenn hier
Brände entstanden, sin sie ausschließlich durch die bis dahin wir -
kende fdl. Art. hervorgerufen worden.

Die Angaben des Obergespans sind, wie die bei den Unterre –
dungen anwesenden Gstb.15 Offzre16 es bezeugen könne, unterichtig.

Ich habe diesem Funktionär wiederholt und zwar bereits bei
dem ersten Aufenthalt in diesem Raume (Nov.17 vorigen Jahres) auf
seine frage erwidert, daß es erwünscht ist, die Bevölkerung möge
den raum hinter der Gefechtsfront auf ca. 30 km freimachen, damit
eintretenden Falles eine überhastete Evakuierung nicht notwendig
wäre. Auch jetzt habe ich ihm, als der Rückzug in die Stellung
ZBORÓ stattgefunden hat. Speziell hinsichtlich BÁRTFA geraten, die
Zivilbevölkerung zum verlassen der Stadt zu verhalten, die Ämter
etc. Abschutbsbereti zu machen. Der Obergespan sagte ausdrücklich,
daß er zu letzterer Evakuierung nur 3 Stunden benötige und bat
mich, zu erlauben, daß Zivilpersonen mit den leeren, von BÁRTFA
abgehenden Militärzügen abreisen dürfen, was ich selbstverständlich
bewilligte.

Die Angabe des Obergespans, ich hätte keine Einwendung erho –
ben, daß die Männer in ZBORÓ zurückbleiben könnten, ist falsch,
da zu dem Zeitpunkt dieser Unterredung ZBORÓ nicht allein in

14 Feindliche.
15 Generalstab.
16 Offiziere.
17 November.
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Brand gesetzt, sondern auch von fdl. Artillerie beschossen war.
Speziell die Inbrandsetzung teilte ich mich mit, sowie die hiezu
mßgebenden Gründe. Er schien von den notwendigkeit überzeugt zu
sein.

HOSSZÚRÉT wurde gar nicht besprochen, da wie schon erwähnt,
sich doch noch eigene Truppen befinden.

Ich muss hinzufügen, daß die Bewohner von ZBORÓ zeitgerecht
vom dortigen Stationskommnado, dem KMdo18. Der 22. LITD19 aufgefor –
dert waren, ZBORÓ zu räumen. Der Obergespan scheint der Ansicht
zu sein, daß militärischerseits mindensten einen Tag vor einem
Abzug der Truppen die Aufforderung zur Evakuierung durch die
Zivilbevölkerung ergehen müsse. Der Obergespan scheint der Ansicht
zu sein, daß militärischerseits mindestens einen Tag vor einem
Abzug der Truppen die Aufforderung zur Evakuierung durch die
Zivilbevölkerung ergehen müsse. Abgesehen davon, daß im Vertei –
digungskrieg sich bereits auf diese Zeit voraus nicht bestimmen
läßt, wann eine Stellung geräumt werden muss, würde eine derar –
tige Angabe, die immerhin zu gegenericher Kenntnis kommen kann,
schwerwiegende militärische nachteile in sich schließen.

Hätte der Obergespan meinem Rate stats gefolgt, einen größe –
ren Raum hinter der Gefechtsfront frei zu machen – der allgemeine
Zug der Gefechtsfront war ihm ja immmer bekannt – so wären über –
stürzte Evakuierung vermieden worden.

Wie wenig geneigt die Zivilbevölkerung ist, selbst sehr gefähr –
dete Orte trotz Aufforderung zu räumen, erhellt daraus, daß z. B.20 
Die Ortschaften in ONDAVA – TAL, obwohl sie zwischen beiden Gefechts –
fronten durch längere Zeit lagen, aus immer dringender notwendig
wrdenden militärischen Rücksichten – Gefahr der Ausspähnug –
durch militärischen Assistenz evakuiert werden mussten. (Fuhrwerke
zum Abtransporte wurden hier beigestellt.) BIHARÓ21 und KOMLÓSPATAK22,
welche währen der verteidigung der Höhen südl. d. ONDAVA wieder –
holt unter schwerem artilleriefeuer standen, wurden trotzdem
nicht zur Gänze von der Zivilbevölkerung geräumt.

In ZBORÓ dürften schwerlich große Mengen von Lebensmitteln
verloren gegangen sein, weil überhaupt nur wenig Bewohner in die –
sem Orte waren.

Ganz genaue Annaltspunkte für die rechtzeitige Evakuierung
konnte die Zivilverwaltung aus der an k. ung. Oberstuhlrichter
gerichteten Zuschrift vom 14./3. 1. J. entnehmen, wonach der Früh –

18 Kommando.
19 Landwehr Infanterie Truppendivision.
20 Zum Beispiel.
21 Obec Becherov v Šarišskej stolici.
22 Obec Chmeľová v Šarišskej stolici.
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Jahrsanbau nur südl. Der Linie FELSŐTARÓCZ23 – HOSSZÚRÉT – ENDREVÁ –
GÁSA24 – HAZSLIN25 gestattet worden war.

COLERUS

8/4.

Zdroj: KA, AOK – Op. Abteilung, R – Gruppe, k. 484.

K. und k. 3. Armeekommando.
Op. Nr. 3677

An
Das k. und k. Armeeoberkommado

      In

Feldpost 30, am 30. März 1915     Teschen.

Auf Op. Nr. 8480 vom 28./3. 1915 wird in der Anlage
der Bericht des Kommandanten des 3. Korps über die Inbrandsetz –
ung von ZBORÓ vorgelegt.

In dieser Angelegenheit teilt der hiesige Regierungs –
kommisär, Exzellenz von Molnár mit, daß er und ein Mi –
nisterpräsidenten wie folgt telephoniert habe:

„ Ein Teil von ZBORÓ wurde aus taktischen Gründen
vom 3. Korps angezündet, ferner 200 Familien von ZBORÓ

ud HOSSZURÉT auf Anordnung des Obergespans nach EPERJES
evakuiert.“

Von einem Niederbrennen von HOSSZURÉT wurde nichts er –
wähnt und ist Exz. V. Molnár auch in Kenntnis, daß Obergespan
an das Ministerpräsidium Bericht erstattet hat.

Herr Obergespann Sinnyei – Merse macht über
de Angelegenheit die Mitteilung, er sei am 25./3. Vormittag
beim 3. Korpskommando gewesen, wo ihm die Weiterfahr nach

23 Obec Vyšný Tvarožec v Šarišskej stolici.
24 Obec Andrejová v Šarišskej stolici.
25 Obec Hažlín v Šarišskej stolici.
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ZBORÓ gestattet wurde. Von einer unmittelbar bevorstehenden
Evakuierung dieser Ortschaft wurde ihm nichts gesagt, doch
war er über den Ernst der Situation orientiert.

Trotzdem hate Obergespan den männlichen Einwohner
von ZBORÓ den Rat erteilt im Orte zu bleiben, sich im Falle
einer Gefahr zu zerstreuen und später wieder zu ihrem Hab und
Gut zurückzukehren.

Zu einem späteren Zeitpunkt des gleichen Tages sei
dann der Ort, oder ein Teil desselben von unseren Soldaten an –
gezündet worden, ohne daß die Bewohner Zeit gehabt hätten, et –
was zu retten.

Von den Lebensmitteln soll vieles vergraben gewesen sein.
Der Herr Obergespan hat über den Brand von ZBORÓ tele –

phonisch mit dem Staatssekretär des Ministerpräsidiums gespro -
chen, wobei HOSSZURÉT nur im Zusammenhange mit der notwendi –
gen Evakuierung genannt wurde.

Daß dieser Ort den Flammen übergeben wurde, hat der
Obergespan n i ch t telephoniert, weshalb diesbezüglich nur
ein Irrtum vorliegen kann.

Auch von der Einäscherung von 17 Gemeinden im Herbste
vorigen Jahres sei diesmal nicht die Rede gewesen, doch sagt
der Obergespan sich persönlich überzeugt zu haben, daß seiner –
zeit tatsächlich soviele Gemeinden niedergebrannt wurden, wo –
rüber er auch damals die Meldung erstattet habe.

Der Obergespan gibt weiters an, es sei ihm von Exzellenz
Von C o l e r u s der rat erteilt worden, die Ämter in
BÁRTFA anzuweisen, sich für eine eventuelle Evakuierung bereit –
zuhalten, auch sei ihm bewilligt worden, die leer zurückrollen –
den Militärzüge für die Zurückschaffung der Zivilbevölkerung
zu benützen.

Schon bei einer früheren Besprechung, sagt der Oberge –
san, sei ihm vom Kommandanten des 3. Korps empfohlen worden,
der Raum auf zka 30 km hinter der gefechtsfront freiwillig
von der Zivilbevölkerung räumen zu lassen.

/: 1 Beilage :/

Zdroj: KA – AOK, Op. Abteilung, R – Gruppe, k. 484.
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Číslo odoslanej pošty: 4109

Šifrovaná depeša

Odosielateľ : Gróf Tisza   v Budapešti   27. 3. 1915
Prišlo: S.O. 27. 3. 1915,  o 5 h 15 m
Dešifrované: Rotmajster Lago, Taussig nadporučík   Opis: Krassl nadporučík
Zúčastnil sa: S.O., OO., podplukovník. K.
Originál: spálený

Text:
Generál Colerus, ktorý už predtým bez nutnej potreby vypálil17 dedín, nechal predvčerom
vypáliť dediny Dlhá Lúka a Zborov. Mám tú česť sa informovať (spýtať), či bolo 
vykonané vyšetrovanie tejto veci a v prípade, že by nebola zistená vojenská nutnosť 
tohto drakonického opatrenia, bude menovaný generál vzatý na zodpovednosť. Úplne 
odhliadnuc od tejto otázky, musím vzniesť protest proti druhu a spôsobu vykonania. 
Z vojenskej strany nebola vznesená žiadna námietka proti tomu, aby hlavný župan ešte 
predpoludním toho istého dňa upokojoval obyvateľstvo a mužov prehováral, aby tam 
zostali. Popoludní bola dedina náhle vypálená a ľuďom nebol nechaný dostatočný čas 
zachrániť si aspoň časť potrebných vecí. Odhliadnuc od toho všetkého, je tento priebeh, 
už vzhľadom na plytvanie potravinami, ktoré mohli byť zachránené, neospravedlniteľná 
ujma spojená s výživou aj vojenskými záujmami a priamo odporuje príslušným zámerom 
hlavného velenia armády.

Mám česť žiadať prísne opatrenia, aby sa takého prípady nestávali. +

Tisza.

C. a k. veliteľstvo 3. zboru
Op. č. 348/14

Poľná pošta 65, 28./3. 1915
Na op. č. 3677 z 28./3. 1915
Obvinenie kráľovského uhorského ministerského predsedu, že už predtým bolo 

bezdôvodne vypálených 17 dedín, musím odmietnuť.
V priebehu operácií v tomto priestore severného Uhorska boli dediny až potom 

zničené, keď museli byť odstránené kvôli bezpodmienečnému uvoľneniu palebného poľa 
alebo ako skrytý priestor zhromaždenia nepriateľa blízko frontu; počas bojov boli však 
dediny takisto zničené vlastnou alebo nepriateľskou delostreleckou paľbou, pretože ležali 
presne medzi oboma frontmi.
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Čo sa týka vypálenia Zborova, tak vypálenie sa muselo udiať, pretože táto konkrétna 
dedina ležala na pozícii, ktorá z taktických dôvodov nemohla byť uchránená a poskytovala 
možnosť, že sa tu nepriateľ skryto zhromaždí a prenikne na hlavnú líniu Dlhá 
Lúka – Bardejov. Kvôli iba čiastočnému vypáleniu dediny sa Rusi naozaj neprestajne 
pokúšali obsadiť jej stavby. Zborov je napokon presne v oblasti paľby nepriateľského 
delostrelectva. Tiež prišla správa, že cesta bezprostredne južne od Zborova bola zničená 
14 priamymi zásahmi ťažkých granátov.

V Dlhej Lúke sa v súčasnosti nachádzajú dva vlastné štáby brigád a aj vlastné 
jednotky. Aj z tohto dôvodu sa o vypálení tejto dediny vôbec neuvažovalo. Ak tu vznikli 
požiare, boli výhradne spôsobené až sem zasahujúcim nepriateľským delostrelectvom.

Ja som tomuto funkcionárovi opakoval, a síce už pri prvom pobyte v tomto priestore 
(november predchádzajúceho roku) na jeho otázky aj odpovedal, že je žiaduce, aby 
obyvateľstvo vyprázdnilo priestor cca 30 km za frontom. Potom by nasledujúce prípady 
unáhlenej evakuácie neboli nutné. Aj teraz som mu, keď sa konal ústup zo stanoviska 
Zborov, špeciálne ohľadom Bardejova, radil požiadať civilné obyvateľstvo o opustenie 
mesta, úrady atď. a urobiť prípravy na odsun.

Hlavný župan povedal vtedy dôrazne, že na poslednú evakuáciu potrebuje 3 
hodiny a prosil ma, či by civilné osoby mohli odísť prázdnymi vojenskými vlakmi 
odchádzajúcimi z Bardejova, čo som prirodzene povolil.

Údaje hlavného župana, že som nemohol vzniesť žiadne námietky voči tomu, aby 
muži mohli zostať v Zborove, sú falošné, pretože v čase tohto rozhovoru nebol v Zborove 
len zapálený oheň, ale bol aj ostreľovaný nepriateľským delostrelectvom. Špeciálne som 
mu oznámil podpálenie, ako aj k tomu vedúce dôvody. Vyzeral byť presvedčený o tejto 
nevyhnutnosti.

O Dlhej Lúke sa vôbec nerokovalo, pretože ako som už uviedol, sú tam naše vlastné 
jednotky.

Musím dodať, že obyvateľstvo Zborova bolo včas vyzvané tamojším miestnym 
veliteľstvom 22. domobraneckej pešej divízie vyprázdniť Zborov. Hlavný župan je toho 
názoru, že z vojenskej strany musí byť nariadená výzva na evakuáciu obyvateľstva 
najmenej deň pred odchodom jednotiek.

Odhliadnuc od toho, že v obrannej vojne sa v tejto dobe nedá vopred určiť, kedy 
bude musieť byť pozícia opustená, mohol by nepriateľ z týchto údajov prísť k poznatku, 
z ktorých by mohli vzniknúť závažné vojenské škody.

Keby hlavný župan stále nasledoval moje rady, vyprázdniť väčší priestor za frontom – 
všeobecné frontové ťaženie mu bolo stále známe – tak by sa bolo zabránilo náhlej 
evakuácii.

Ako málo je civilné obyvateľstvo naklonené tomu, samé vyprázdniť, napriek výzve, 
veľmi ohrozené miesta, vyplýva z toho, že napríklad obce v údolí Ondavy, ktoré síce už 
dlhší čas ležali medzi oboma frontmi, ako vždyz nevyhnutných vojenských dôvodov – 
nebezpečenstva vyzvedačstva – museli byť evakuované až za vojenskej asistencie (povozy 
na odchod sem boli dodané). Becherov a Chmeľová, ktoré počas obrany výšin južne od 
Ondavy opakovane boli pod ťažkou nepriateľskou delostreleckou paľbou, neboli napriek 
tomu úplne vyprázdnené civilným obyvateľstvom.

V Zborove ťažko mohlo byť zničené veľké množstvo potravín, pretože vo 
všeobecnosti bolo v tejto dedine iba málo obyvateľov.

Úplne presné časové body pre skorú evakuáciu mohli civilné úrady vyrozumieť 
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z prípisu adresovaného pre c. a k. okresného komisára zo 14./3., podľa ktorého boli 
povolené jarné poľné práce iba južne od línie Vyšný Tvarožec – Dlhá Lúka – Ondrejová – 
Hažlín.

Colerus

8/4

C.a k. 3. armádne veliteľstvo
Op. č. 3677

Pre

c. a k. hlavné velenie armády
v

Poľná pošta 30, 30. marca 1915.     Těšín

Na Op. č. 8480 z 28. 3. 1915 sa predkladá na základe správy 3. zboru o vypálení 
Zborova.

V tejto záležitosti informoval tamojší vládny komisár, excelencia von Molnár, že 
ministerskému predsedovi telefonoval nasledujúce:

„Časť Zborova bola z taktických dôvodov vypálená 3. zborom, okrem toho bolo 
na nariadenia hlavného župana evakuovaných 200 rodín zo Zborova a Dlhej Lúky do 
Prešova.“

O vypálení Dlhej Lúky nebolo nič uvedené a excelencii V. Molnárovi je známe, 
že hlavný župan Sinnyei – Merse v rovnakom zmysle ako on sám podal správu 
ministerskému predsedovi.

Pán hlavný župan Sinnyei – Merse napísal o záležitosti správu. On bol od 25./3. 
predpoludním na veliteľstve 3. zboru, kde mu bola povolená ďalšia cesta do Zborova. 
O bezprostredne blížiacej sa evakuácii tejto obce nebol informovaný, ale bol orientovaný 
v závažnosti situácie.

Napriek tomu radil hlavný župan mužským obyvateľom Zborova zostať na mieste, 
v prípade nebezpečenstva sa rozptýliť a vrátiť sa po majetok a hospodárstvo.

Neskôr toho istého dňa bola potom obec, alebo jej časť, vypálená našimi vojakmi bez 
toho, aby mali obyvatelia čas niečo zachrániť.

Malo sa tu nachádzať veľa ukrytých potravín.
Pán hlavný župan hovoril telefonicky o požiari Zborova so štátnym sekretárom 

ministerského prezídia, pričom Dlhá Lúka sa spomínala iba v súvislosti s nevyhnutnou 
evakuáciou.

Že táto obec bola vypálená, hlavný župan netelefonoval, preto táto informácia môže 
byť klamlivá. Ani o vypálení 17 dedín na jeseň minulého roka odvtedy nebola reč. Hlavný 
župan však predsa len povedal, že osobne bol prekvapený, že kedysi bolo skutočne tak 
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mnoho dedín vypálených, o čom bola vtedy aj podaná správa.
Hlavný župan ďalej uviedol, že dostal od excelencie von Colerusa radu, aby poučil 

úrady v Bardejove, aby sa pripravili na prípadnú evakuáciu a tiež že povolil využiť na 
opätovný návrat obyvateľstva prázdne, ustavične naspäť premávajúce vojenské vlaky.

Už pri predchádzajúcom rozhovore povedal hlavný župan, že mu odporúčal veliteľ 3. 
zboru, aby obyvateľstvo vyprázdnilo priestor cca 30 km za bojovým frontom.

/:1 príloha/
C.a k. hlavné velenie armády     nečitateľný podpis
Operačné oddelenie
Prezentované 3./4. 1915 predpoludním
Ad Op. č. 48480 R Kl. popoludní
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VOJENSKÁ NEMOCNICA V RUŽOMBERKU 
V ROKOCH 1914 – 1945

ĽUDOVÍT VOLÁRIK

VOLÁRIK, Ľ.: Military Hospital Ružomberok in 1914 – 1945. Vojenská história, 
4, 19, 2015, pp 120-152, Bratislava.
In his study, the author monitored the history of the Military Hospital in 
Ružomberk since its origin following the outbreak of the World War 1 until the 
end of the World War 2. The paper describes the origin and organizational 
structure of the hospital. During its history, the hospital started out as the 
temporary rescue and quarantine station dislocated in various objects of the town 
of Ružomberok in 1914, later becoming the so called barracks hospital. In the 
inter-war period, a stable military hospital originated, located partially in the 
brick buildings as well as in the original, even if reconstructed, barracks. The 
author describes the hospital reorganization in the pre-World War 2 period, the 
poor state of the most important hospital units on the threshold of war, construction 
of the modern pavilions after 1940, transition to the fulfilment of military tasks, 
involvement of the hospital in the Slovak National Uprising, evacuation, the 
hospital’s activity after the suppression of the Uprising until the liberation of 
Ružomberok. The author details the historical facts on the hospital’s activity in 
the context of significant historical events.
The author’s processing of the study was based mostly on the archival documents 
of the Military History Archive Bratislava and the Liptov Museum in Ružomberok. 
A number of factual information was also drawn from the MNO Journals, 
personal files of individual hospital representatives. The paper is suitably 
complemented with photographs.
Military History. Slovakia. Y 1914 – 1945. Central Military History in 
Ružomberok in 1914 – 1945.

PRVÁ SVETOVÁ VOJNA – VZNIK VOJENSKEJ NEMOCNICE

Roky 1914 – 1918

Prvá svetová vojna, tisícky ranených vojakov, si vyžiadali vznik vojenskej nemocnice 
v Ružomberku, ktorá ležala v blízkosti východného frontu.

Dňa 12. augusta 1914 zvoláva mešťanosta Ružomberka poradu, na ktorej sa prerokova-
la otázka provizórnej vojenskej nemocnice a školenie dobrovoľných ošetrovateliek. Maut-
nerove textilné závody rozšírili kapacitu závodnej nemocnice na sto lôžok.

Už 2. októbra 1914 priviezli z frontu do Ružomberka prvých päťdesiatjeden ranených 
vojakov. Karanténna stanica bola zriadená v Slotorovskej krčme v Malom Políku. Rane-
ných ukladali do provizórnych priestorov na uliciach Kalvárskej, Svätej Anny, v Rybárpoli 
a v bývalých (starých) Honvédskych kasárňach pri Kaštieli svätej Žofie, v ktorých začala 
svoju činnosť Vojenská nemocnica Ružomberok.
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Dňa 14. októbra 1914 bola zriadená v Jančekovom dome na Zelenej ulici cholerová 
pohotovostná stanica – Cholera Bereitschaft, kde sa dočasne sústreďovali vojaci postihnutí 
cholerou.

Provizórne umiestnenie vojenskej nemocnice nepostačovalo na veľký počet ranených 
z východného frontu. Predpoveď, že sa vojna skoro skončí, sa nenaplnila, preto sa pristúpilo 
k budovaniu barakovej vojenskej nemocnice na juhovýchodnom okraji Ružomberka, kde teraz 
stojí Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica. V januári roku 
1915 mal nemocničný komplex 12 barakov so 16 lekármi a ošetrovateľským personálom. Už 
14. februára 1915 pokročila stavba vojenskej nemocnice natoľko, že ju minister vnútra Sándor 
bol osobne otvoriť. Dokončená bola až 28. februára 1915. Na ploche 88 191 m2 vyrástla vojen-
ská nemocnica s dvadsiatimi barakmi s 2 300 lôžkami a začalo sa liečiť najpokrokovejšími 
metódami. Vojenská nemocnica dostala prvý röntgen a zariadenie na elektroliečbu.

Prvý transport zranených vojakov v počte 360 umiestnili v novej barakovej vojenskej 
nemocnici 5. marca 1915. Baraková vojenská nemocnica mala svoju zástavku na železnič-
nej trati do Korytnice v zadnej časti nemocnice, ranení vojaci sa po koľajniciach dostali 
takmer až na nemocničné postele. Postupne pribudol 15. marca 1915 druhý transport 250 
zranených, 20. marca 1915 tretí transport 265 zranených vojakov a 29. marca 1915 ďalší 
transport s 342 zranenými vojakmi. Takéto transporty prichádzali až do konca vojny. Dňa 
15. apríla 1915 vojenskú nemocnicu osobne navštívil arciknieža Salvator, námestný pro-
tektor Červeného kríža rakúsko-uhorskej monarchie a počas trvania vojny najvyšší inšpek-
tor zdravotníctva.1

Pri vojenskej nemocnici pribudol ďalší objekt – vojenský cintorín, na ktorom bolo po-
chovaných 874 vojakov, z toho národnosti československej 190, 4 talianskej, 250 maďar-
skej, 12 poľskej, 15 rakúskej, 44 ruskej, 160 rumunskej národnosti, 119 juhoslovanskej, 1 
tureckej a 79 neznámych.2 Vojenský cintorín slúžil na svoj účel až do roku 1950, keď bol 
v marci 1950 zrušený, v roku 1952 bola následne zrušená drevená kaplnka.

K organizácii vojenskej nemocnice
Hlavným správcom za Liptovskú stolicu bol hlavný župan JUDr. Arpád Kyszely, za 

vojsko plukovník MUDr. Mikuláš Roth.3 Veliteľom vojenskej nemocnice bol štábny lekár 
MUDr. Szégvary. Vojenská nemocnica mala chirurgické oddelenie, ktoré viedol primár plu-
kovník MUDr. Antonín Obhlídal, a interné oddelenie, ktoré viedol plukovník MUDr. Adolf 
Schwarz, kde sa liečili aj infekčne chorí. Personál vojenskej nemocnice tvorili lekári, zdra-
votný a pomocný personál a vojenská stráž, počet personálu bol asi 200.

Vojenská nemocnica mala vlastnú nemocničnú kuchyňu, kde sa osobitne varilo pre le-
károv a osobitne pre pacientov, ďalej mala kantínu, práčovňu, kotolňu v baraku číslo 16, 
triediacu stanicu, kde boli ranení a chorí rozdelení do jednotlivých barakov po vykonaní 
dezinfekcie a karantény.

Po zmene frontovej línie po ústupe ruských vojsk z Haliča slúžila vojenská nemocnica 
ako doliečovacie zariadenie pre vojnových invalidov. V nemocnici sa liečili Turci, Albánci, 

1 Liptovské múzeum v Ružomberku, opis kroniky mesta Ružomberok, s. 32-33.
2 VHA Bratislava, zb. Vojnové hroby a cintoríny, pomníky a pamätníky, Ružomberok, šk. 54, 
Soznam pochovaných /Vojenské hroby/ PV Ružomberok.
3 Liptovské múzeum v Ružomberku, opis kroniky mesta Ružomberok, s. 33, pozri tiež VHA Brati-
slava, f. 722 MNO, šk.1, Denník záložní nemocnice v Ružomberku, č.j. 4296.
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Srbi, Bulhari, Rumuni, Maďari, Poliaci, Rusi, Taliani, Nemci, Rakúšania. Mnohí z nich boli 
moslimovia, o čom svedčili hroby na vojenskom cintoríne, ktoré boli označené polmesia-
com obráteným k východu. Najväčší počet nemocných tvorili Česi a Slováci.4

OBDOBIE MEDZI PRVOU A DRUHOU SVETOVOU VOJNOU

Koniec roka 1918 – 1938

Rozpad rakúsko-uhorskej monarchie a vyhlásenie Československej republiky 28. ok-
tóbra 1918 bol významnou udalosťou aj pre Vojenskú nemocnicu Ružomberok.

Vojenská nemocnica krátko pred prevratom na Slovensku až do príchodu českoslo-
venského vojska pozostávala z 20 nemocničných barakov, jedného baraku pre laboratóriá, 
4 barakov slúžiacich na administratívne a ubytovacie účely, 2 nedostavané baraky, kapln-
ky, vojenského cintorína a garáže pre striekačku. Vedľa toho boli stajne pre kone a chlievy 
pre prasce.

Vojenská nemocnica bola invalidovňou, doliečovacím zariadením s 3 000 lôžkami s ur-
čením pre choroby pľúcne (TBC) a choroby cievne. Fungovala pod vedením štátnej správy, 
ktorej zástupcom bol hlavný župan JUDr. Arpád Kyszely, zástupcom vojensko-lekárskym 
bol plukovník MUDr. Mikuláš Roth a vojenským veliteľom vojenského personálu bol stot-
ník v zálohe Lorant.

V prvej polovici novembra 1918, keď sa nemocné a aj zdravé mužstvo dozvedelo o pre-
vrate, opustilo, až na ťažko chorých, nemocnicu. Ťažko chorí boli spolu s ošetrovateľským 
personálom odvezení sanitným vlakom 15. novembra 1918 do Pešti. Maďarský personál 
vojenskej nemocnice odišiel a nemocnica bola v pravom slova zmysle vyrabovaná. Aby sa 
zabránilo rabovaniu mesto zriadilo Stráž slobody, ktorá strážila aj nemocničné objekty. 
Vďaka starostlivosti mestského magistrátu boli zdravotnícke zariadenia, ako aj technické 
zariadenia uložené v rôznych skladoch v meste. Okolo 20. decembra 1918 prevzal spusto-
šené baraky podplukovník zdrav. zboru MUDr. Václav Pixa s oddielom zo Záložnej nemoc-
nice v Uherskom Hradišti. Podľa rozkazu Zemského vojenského veliteľstva pre Slovensko 
mal za úlohu v čo najkratšom čase vytvoriť záložnú nemocnicu s počtom lôžok 120. Pod-
plukovník zdrav. zboru MUDr. Václav Pixa ochorel a do funkcie bol ustanovený podplu-
kovník zdrav. zboru MUDr. Josef Janák, ktorý 4. januára 1919 prevzal aj 32 nedisciplino-
vaných vojakov, ktorých až na 2 poddôstojníkov prevelil k Doplňovaciemu veliteľstvu 
v Kroměříži. Do služby prijímal vojakov, ktorí sa vracali domov. S týmto národne uvedo-
melým a disciplinovaným personálom pokračoval v plnení stanovených úloh.

Už 10. januára 1919 bolo zriadené nemocničné oddelenie s 50 lôžkami. Po vykonaní 
kontrol v okolitých domoch bol nájdený lôžkový materiál, odevy, nábytok, 3 páry koní, 30 
ošípaných. V mesiaci február mestský magistrát odovzdal fyzikálne zariadenia, röntgenové 
a bakteriologické laboratóriá a zariadenie lekárne. Začiatkom marca 1919 bola už nemocni-
ca zariadená 200 lôžkami, ktoré tvorili interné a chirurgické oddelenie.5 Bola znovu zriade-
ná odvšiváreň so 16 vaňami a 16 sprchami s dennou výkonnosťou 800 mužov. Odvšiváreň 
slúžila aj pre potreby I. pluku československej slobody, I. československému pešiemu pluku 
a I. stotine československého námorníctva. Do prevádzky bola uvedená parná práčovňa 

4 ČOMBOR, Igor et al. Stručný náčrt histórie a súčasnosti VN SNP. Ružomberok 1994, s. 5-6.
5 VHA Bratislava, f. 722 MNO, šk.1, Denník záložní nemocnice v Ružomberku, č.j. 4296.
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s výkonnosťou 500 garnitúr bielizne denne. Bol tu jeden pojazdný dezinfektor a suchá ko-
mora, 3 hospodárske vozy, 1 malý voz (valník), 1 kočiar a 1 sane. Všetky prostriedky boli 
v dobrom technickom stave. Ku dňu 1. apríla 1919 personál nemocnice tvorili veliteľ ne-
mocnice, 3 lekári, 1 lekárnik, 1 poľný kurát, 30 ošetrovateľov, 7 ošetrovateliek, 12 pomoc-
ných a 6 kancelárskych síl.6 

V júni 1919 na základe nariadenia Zemského vojenského veliteľstva pre Slovensko bolo 
v Záložnej nemocnici v Ružomberku zriadené malarické oddelenie pre malarikov z celého 
Slovenska. Do nemocnice prichádzali chorí z vojenských oddielov z Liptovskej a Oravskej 
župy, okrem nich boli prijímaní aj civilní chorí, kvôli nutným operáciám.7

V súvislosti s vpádom Maďarskej červenej armády na Slovensko a bojom, ktoré vznikli 
medzi československým vojskom a maďarskou červenou armádou (Maďarská republika 
rád) tu bol zriadený zajatecký tábor, pre vojakov Maďarskej republiky rád.8 Po zhoršení 
vojenskej situácie bola Záložná nemocnica v Ružomberku pripravovaná na evakuáciu 
a preloženie. Záložná nemocnica v Ružomberku bola pri vpáde vojsk Maďarskej republiky 
rád pre východný front hlavným strediskom, a zriadením malarického oddelenia sa stala 
dôležitým centrom pre liečenie zákernej malárie.

Záložná nemocnica mala k dňu 27. septembra 1919 730 lôžok.
V roku 1919 bolo ošetrených v nemocnici 292 ranených, z tohto počtu bolo vyliečených 

100, 5 zomrelo a do iných nemocníc bolo odoslaných 187 chorých. Nemocnicou v roku 
1919 prešlo 5 504 ostatných chorých. Dňa 31. decembra 1919 bolo v záložnej nemocnici 
139 chorých.

Baraková vojenská nemocnica, ktorá bola postavená v rokoch 1914 – 1915, už splnila 
svoju úlohu a podľa správy o celkovom stave nemocnice z 1. apríla 1919 bolo potrebné 
nemocnicu zrekonštruovať. Na konci roka 1919 vzhľadom na veľký počet malárikov bolo 
zriadených 800 lôžok a podané návrhy na rekonštrukciu.9

K organizácii vojenskej nemocnice
Nemocnica niesla názov Záložná nemocnica v Ružomberku a bola v obvode Zemského 

vojenského veliteľstva pre Slovensko do reorganizácie v roku 1921. Po dobudovaní novej 
organizácie a rozmiestnení vojenských orgánov, útvarov a služieb na Slovensku v roku 1921 
niesla od 1. marca 1922 názov Posádková nemocnica Ružomberok na základe výnosu Mi-
nisterstva národnej obrany do 30. novembra 1938. Bola podriadená od roku 1922 Divíznej 
nemocnici č. 11 Košice, od 1. októbra 1925 Divíznej nemocnici č. 9 Bratislava, od mája 
1935 Divíznej nemocnici č. 10 Komárno, ktorá sa pri reorganizácii armády od 1. októbra 
1937 premenovala na Sborovú nemocnicu č. 10 Komárno na základe výnosu Ministerstva 
národnej obrany čj.9.342-I/4.odděl.1936 až do 31. augusta 1938, od 1. septembra 1938 bola 
podriadená Veliteľstvu V. zboru Trenčín a Veliteľstvu VII. zboru Banská Bystrica.

Veliteľom Záložnej nemocnice v Ružomberku sa po prevrate v roku 1918 od 20. decem-
bra 1918 do 3. januára 1919 stal podplukovník zdrav. zboru MUDr. Václav Pixa, od 4. ja-
nuára 1919 do 30. apríla 1921 podplukovník zdrav. zboru MUDr. Josef Janák, nemocnič-

6 VHA Bratislava, f. PVZS SLOV. 1919, šk. 1,2, Zpráva o celkovém stavu nemocnice ad č.1015 
zdrav ze dne 3. března 1919, č. 414.
7 VHA Bratislava, f. 722 MNO, šk. 1, Denník záložní nemocnice v Ružomberku, č.j. 4296.
8 Liptovské múzeum Ružomberok, opis kroniky mesta Ružomberok, s. 33.
9 VHA Bratislava, f. 722 MNO, šk.1, Denník záložní nemocnice v Ružomberku, č.j. 4296.
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ným zástupcom veliteľa bol major domobrany MUDr. Vladimír Tausik. Dňa 22. mája 1919 
prevzal funkciu zástupcu veliteľa nemocnice podplukovník MUDr. Ladislav Záhorský, 
a major domobrany MUDr. Vladimír Tausik prevzal chirurgické oddelenie.10

Záložná nemocnica v Ružomberku mala na konci roka 1919 tri nemocničné oddelenia, 
a to chirurgické, interné a malarické. Personál nemocnice tvorili: veliteľ nemocnice, 3 leká-
ri, 1 lekárnik, 1 zásobovací dôstojník, 1 hospodársky dôstojník, 1 poľný kurát, 60 ošetrova-
teľov mužov a 9 ošetrovateliek, 6 kancelárskych síl a 12 pomocných síl.11 Ďalšími veliteľmi 
Záložnej nemocnice v Ružomberku, Posádkovej nemocnice Ružomberok a Sborovej ne-
mocnice č. 10 Ružomberok boli v rokoch 1. mája 1921 do 30. septembra 1923 plukovník 
zdrav. MUDr. Jaroslav Hajnovský, od 1. októbra 1923 do 31. januára 1926 plukovník zdrav. 
MUDr. Bedřich Koukal, od 1. februára 1926 do 13. júna 1928 plukovník zdrav. MUDr. 
Václav Hornischer, od 14. júna 1928 do 30. septembra 1937 plukovník zdrav. MUDr. Anto-
nín Obhlídal, od 30. septembra 1937 do marca 1939 podplukovník zdrav. MUDr. Vladimír 
Řepka.

Záložná nemocnica v Ružomberku prijímala a ošetrovala ranených a chorých z východ-
nej oblasti. Odborná činnosť bola zameraná na chirurgickú a internú starostlivosť, na vý-
cvik pomocných zdravotníkov s dôrazom na likvidáciu a prevenciu infekčných ochorení. 
Veľkým problémom bol nárast venerických chorôb, veľký výskyt malárie, brušný a škvrni-
tý týfus, cholera, dyzentéria a trachóm. Záložnej nemocnici v Ružomberku bol navyše zve-
rený boj proti tuberkulóze vo vojskách rozmiestnených na Slovensku a Zakarpatskej Ukra-
jine. Od júna 1920 tu v samostatnom baraku začala pracovať Krajinská roztrieďovacia sta-
nica pre pľúcne choroby a TBC so 100 lôžkami.

Jej hlavnou úlohou bolo triediť vojakov s tuberkulózou a v miernejšej forme ich posie-
lať na sanatórne liečenie do vojenského liečebného ústavu pre choroby pľúcne v Tatran-
ských Matliaroch. Tuberkulóza kostí a vnútorných žliaz sa ošetrovala na chirurgickom od-
delení Záložnej nemocnice Ružomberok. Záložná nemocnica v Ružomberku poskytovala 
v povojnovom období zdravotnícke služby aj miestnemu obyvateľstvu. Na oddeleniach boli 
okrem vojakov hospitalizované aj civilné osoby, pretože v tomto čase nebola ešte v Ružom-
berku verejná nemocnica.

Po roku 1920 značne poklesli počty nemocných v záložnej nemocnici. Tak sa postupne 
prikročilo k rekonštrukčným prácam v nemocničných barakoch zameraných hlavne na 
úpravu izieb pre chorých na kapacitu maximálne 10 lôžok na izbu.

V roku 1927 sa začala výstavba nových tehlových murovaných pavilónov, z ktorých 
prvý, súčasná budova riaditeľstva, bol dokončený v roku 1928. Tento pavilón pôvodne ne-
bol postavený ako nemocničný pavilón, ale ako ubytovací pre príslušníkov 2. horského 
pešieho pluku 1. horskej brigády, ktorí pracovali na stavbách. Na nemocničné účely začal 
slúžiť až po rekonštrukčných prácach v roku 1939 – 1940 pre chirurgické oddelenie, interné 
oddelenie a lekáreň. Druhým murovaným pavilónom bola budova súčasného psychiatrické-
ho oddelenia, ktorý slúžil pre ubytovanie roty pomocného zdravotníctva. Tá každoročne 
vyškolila 70 – 80 vojakov pomocného zdravotníctva pre útvarové ošetrovne. Postupne sa 
budovali ďalšie nemocničné pavilóny.

V období rokov 1921 – 1938 nedošlo v nemocnici k žiadnym významným zmenám, bol 
zaznamenaný iba menší personálny pohyb, zväčšovala sa odborná úroveň nemocnice, ktorá 

10 VHA Bratislava, f. PVZS SLOV. 1919, šk. 1,2, č. 420.
11 VHA Bratislava, f. 722 MNO, šk.1, Denník záložní nemocnice v Ružomberku, č.j. 4296.
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bola vybavená novou zdravotníckou technikou a zvyšovala sa aj odborná kvalifikácia leká-
rov a zdravotníckeho personálu.12

V novembri roku 1938 sa Sborová nemocnica č.10 Komárno premiestnila do Ružom-
berka a plynule sa zlúčila s Posádkovou nemocnicou Ružomberok, ktorá bola zrušená  
30. novembra 1938 na základe výnosu Ministerstva národnej obrany Čj. 80.423 Dův.-I/4.
odd.1938 zo dňa 24. novembra 1938. Týmto zlúčením sa na konci roka 1938 vytvorila Sbo-
rová nemocnica č. 10 Ružomberok v podriadenosti Veliteľstva V. zboru Trenčín a Veliteľ-
stva VII. zboru Banská Bystrica.

DRUHÁ SVETOVÁ VOJNA

Roky 1939 – 1945

Po zlúčení Sborovej nemocnice č.10 Komárno a Posádkovej nemocnice Ružomberok 
bola na konci roku 1938 vytvorená Sborová nemocnica č. 10 Ružomberok v podriadenosti 
Veliteľstva V. zboru Trenčín a Veliteľstva VII. zboru Banská Bystrica. Sborová nemocnica 
č. 10 Ružomberok bola vo februári 1939 doplnená materiálom pre zabezpečenie zdravotné-
ho ambulantného vlaku Sborovou nemocnicou č. 7 Olomouc, ktorý bol uložený ako depozit 
vo Vojenskom zdravotnom sklade v Liptovskom Svätom Mikuláši, príslušné vozne a ostat-
né zariadenie dodané neboli. V nasledujúcom období bol dodaný stály zdravotný vlak. No 
prišiel 14. marec 1939, vznikol Slovenský štát a dochádza k personálnym zmenám, český 
personál odchádza do protektorátu Čechy a Morava.

Sborová nemocnica č. 10 sa od mája 1939 premenovala na Vojenskú nemocnicu 2 Ru-
žomberok v podriadenosti Vyššieho veliteľstva 2 Banská Bystrica a od 1. októbra 1939 
v podriadenosti Veliteľstva divíznej oblasti 2 Banská Bystrica, veliteľom nemocnice bol od 
marca 1939 do 31. augusta 1939 npor. zdrav. MUDr. Bohuš Štekláč, potom stotník zdrav. 
MUDr. Jozef Hogh s nástupom do funkcie od 1. septembra 1939 do 28. februára 1944. Po 
vypuknutí vojny s Poľskom 1. septembra 1939 Vojenská nemocnica 2 Ružomberok vyslala 
do poľa počas prvých desiatich dní vojny dve poľné nemocnice a dve zdravotné roty.

Vojenská nemocnica 2 Ružomberok mala v roku 1939 počet lôžok 380, z toho pre dôs-
tojníkov v počte 20 a pre mužstvo 360. Za rok 1939 bol denný priemerný počet nemocných 
284, z toho dôstojníkov 7, rotmajstrov 3, mužstva 274 a civilných osôb, ktoré platili ošetro-
vateľské poplatky bolo 6. Civilné osoby nemohli byť prijímané na liečenie vo Vojenskej 
nemocnici 2 Ružomberok, lebo bola núdzovo umiestnená v drevených barakoch a bol nedo-
statok miesta. Staré nemocničné baraky boli nevyhovujúce a na spadnutie. Koncom roka 
1939 pred príchodom zimy po prekonaní mnohých prekážok sa presťahovali nemocničné 
oddelenia chirurgické a interné do budovy kasární Zarevúcou. Toto provizórne opatrenie 
poskytlo v nedostatočnej miere len prístrešie pre pacientov. Operačná sála s príslušenstvom 
zostala i naďalej v drevenom baraku, ktorý bol v takom stave, že sa nedal používať. Pacien-
ti tu boli donášaní na operáciu z nemocničnej budovy, ktorá bola vzdialená 300 – 400 m a po 
vykonaní operácie odnášaní späť na nosidlách. U pacientov mohlo nastať ohrozenie zdravia, 
či už nachladnutím alebo natriasaním pacientov pri prenose. Po príchode zimy zamrzla voda, 
miestnosti sa nedali vykúriť, zo stien opadávala vakovka, nebolo vhodnej miestnosti na 
umývanie. Provizórne bola zriadená operačná sála v preväzovni, na provizórnej ambulancii 

12 ČOMBOR, Igor et al. Stručný náčrt histórie a súčasnosti VN SNP. Ružomberok 1994, s. 7-8.
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v budove Zarevúcou, ale len pre najkrajnejšie prípady, lebo tu hrozilo nebezpečie infekcie. 
Miestnosti lekárne boli nevyhovujúce, barakové stavanie bolo na spadnutie, veľké zmeny 
teplôt vplývali na životnosť liekov a vznikali veľké škody. Krčné oddelenie nemalo vyhovu-
júcu operačnú sálu, tmavú komoru na dyafanoskopické vyšetrovanie a vyšetrovanie očí. 
Kuchyňa bola tiež v nevyhovujúcich priestoroch, strava, ktorá sa znej donášala, bola stude-
ná. Kožné oddelenie liečilo všetky kožné a venerické prípady z celého Slovenska, lebo Vo-
jenská nemocnica 1 Bratislava a Vojenská nemocnica 3 Prešov nemali kožné oddelenia. 
Chirurgické, interné a kožné oddelenia boli najväčšie na Slovensku, nemocných sem odosie-
lali z blízkych posádok 1. divízie (Žilina, Považská Bystrica, Čadca) a 3. divízie (Kežmarok, 
Spišská Nová Ves). Zo záveru správy o kontrole prednostu zdravotnej služby veliteľstva 2. 
divízie: „Nie je preto dôstojné, aby nemocnica, na ktorú sa kladú najväčšie požiadavky, 
a ktorá má najväčší stav na Slovensku, bola v takom biednom položení, že nemá operačnú 
sieň (v barakoch sa operovať nedá) a operácie musí obmedzovať na minimum, čím sa stava-
jú prípady, ktoré hraničia so zanedbávaním povinnej lekárskej pečlivosti.“13 

K 4. marcu 1940 mala Vojenská nemocnica 2 Ružomberok spolu 397 lôžok, z toho in-
terné oddelenie 92 lôžok, chirurgické oddelenie 80 lôžok, kožné a venerické oddelenie 175 
lôžok, krčné, ušné a očné oddelenie 50 lôžok. Priemerný počet nemocných bol 350 až 360 
pacientov. 14

Na základe stavebných závad bol vypracovaný stavebný návrh v čiastke 1.720 000 Ks 
a vypísaná užšia súťaž č. 73410/27 1940 zo dňa 24. apríla 1940 a začali sa budovať nové 
nemocničné budovy súčasnej Kliniky otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku, Neuro-
logickej kliniky, ktoré boli dokončené v roku 1942.15

Po reorganizácii Slovenskej armády bola Vojenská nemocnica 2 Ružomberok od 1. ok-
tóbra 1940 premenovaná na Vojenskú nemocnicu 11 Ružomberok, veliteľom nemocnice 
bol stotník zdrav. MUDr. Jozef Hogh a bola v podriadenosti Veliteľstva pozemného vojska 
Banská Bystrica. Po udalostiach 21. júna 1942, keď nemecká armáda prepadla Sovietsky 
zväz, slúžila Vojenská nemocnica 11 Ružomberok pre vojnové potreby. Na východný front 
vysielala Stály zdravotnícky vlak 11 s personálom, ktorý liečil ranených a dovážal ranených 
a chorých z frontu na liečenie do Vojenskej nemocnice 11 Ružomberok a pokračoval v tejto 
činnosti až do významného medzníka v histórii, do vypuknutia Slovenského národného 
povstania, ktorému predchádzali následné udalosti. Na jar 1944 v rámci príprav povstania 
vydalo Oddelenie zdravotnej služby Veliteľstva pozemného vojska Slovenskej armády – 
Zdravotná správa 1. československej armády na Slovensku, podrobný rozkaz na zdravot-
nícke zabezpečenie boja v horách, s čím sa už vtedy počítalo. V júni 1944 bola z Bratislavy 
do Ružomberka premiestnená Škola dôstojníkov zdravotníckej služby v zálohe s veliteľom 
kapitánom. zdrav. MUDr. Bohušom Štekláčom. Táto pripravila 60 lekárov – vojakov v zá-
lohe, ktorí sa aktívne zapojili do Slovenského národného povstania. K 29. augustu 1944 
mala Zdravotná správa k dispozícii 158 lekárov, a lôžkový fond mali k dispozícii Vojenská 
nemocnica 11 Ružomberok a Vojenský kúpeľný ústav na Sliači.

13 VHA Bratislava, f. MNO 1940, Zdravotnícka služba v Slovenskej armáde, inv. č. 67, č. 27.644 
dôv. zdrav. 1940.
14 VHA Bratislava, f. MNO 1940, Zdravotnícka služba v Slovenskej armáde, inv. č. 67, č.j. 143 /dôv. 
1940.
15 VHA Bratislava, f. MNO 1940, Zdravotnícka služba v Slovenskej armáde, inv. č. 67, č. 90.259/
dôv. 1940.
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Z príprav povstania bolo jasné, že Vojenská nemocnica 11 Ružomberok zohrá v Sloven-
skom národnom povstaní dôležitú úlohu. Funkciu veliteľa Vojenskej nemocnice Ružomberok 
preberá 11. mája 1944 podplukovník zdrav. MUDr. Ján Paškan od predchádzajúceho povere-
ného veliteľa majora zdrav. MUDr. Františka Horvátha, ktorý bol poverený výkonom funkcie 
veliteľa po odvelení majora zdrav. MUDr. Jozefa Hogha do Bratislavy, v období od 1. marca 
1944 – 10. mája 1944, v podriadenosti Veliteľstva pozemného vojska Banská Bystrica.

Podplukovník zdrav. MUDr. Ján Paškan po ná-
stupe do funkcie nadviazal prostredníctvom majo-
ra Jozefa Dobrovodského spoluprácu s ilegálnym 
vedením ružomberskej posádky, na čele ktorej stál 
major Miloš Vesel a jeho pobočník kapitán Štefan 
Feja. Vedenie ružomberskej posádky malo kon-
krétne dispozície pre činnosť vojenských jedno-
tiek v prípade vypuknutia ozbrojeného povstania. 
Heslom na vyhlásenie ozbrojeného povstania 
v posádke Ružomberok bolo – „ZUZANA“. Vele-
nie Vojenskej nemocnice 11 Ružomberok bolo 
prostredníctvom kpt. Štefana Feju a mjr. Jozefa 
Dobrovodského v spojení s ilegálnym vedením 
KSS, členmi ilegálneho revolučného národného 
výboru v Ružomberku, ktorých činnosť bola kon-
špiratívna a neskôr bolo v spojení aj s veliteľom 1. 
československej armády na Slovensku. Konšpira-
tívna bola aj činnosť vojenského velenia posádky 
Ružomberok, ktoré plnilo rozkazy ilegálnej Slo-

venskej národnej rady a vojenského ústredia v Banskej Bystrici. Nadväzovanie spolupráce 
so spoľahlivými lekármi išlo hladko. Zmýšľanie rozhodujúcej väčšiny príslušníkov Vojen-
skej nemocnice 11 Ružomberok bolo protifašistické, odhodlanie vystúpiť so zbraňou v ruke 
proti nemeckým okupantom rástlo. Pre plnenie zdravotníckych úloh mala Vojenská nemoc-
nica 11 Ružomberok vytvorené veľmi dobré podmienky. Mala k dispozícii augumetačný 
sklad so zdravotníckym materiálom v Liptovskom Mikuláši, augumetačný sklad s provian-
tom, výstrojom a výzbrojou. Tým boli vytvorené podmienky pre vybudovanie zdravotníc-
kych zariadení v plukoch a práporoch bojujúcich jednotiek, bola poskytovaná aj pomoc 
partizánskym skupinám Ernesta Bielika, Petra Alexejeviča Veličku, Alexeja Semjonoviča 
Jegorova a ďalším. Pre zásobovanie partizánskych jednotiek sa po dohode s veliteľmi pro-
viantných skladov vyraďovali konzervy ako zdravotne závadné a nepoužiteľné, tieto sa 
odpísali a odvážali sa do hôr alebo si ich partizáni odnášali sami, takým istým spôsobom sa 
do hôr dostal aj zdravotnícky materiál.

V polovici augusta 1944 bola situácia čoraz napätejšia. Zintenzívnila sa činnosť partizá-
nov v horách, čo nasvedčovalo, že heslo na začatie ozbrojeného povstania bude čoskoro 
vydané. Dňa 26. augusta 1944 v popoludňajších hodinách, deň pred vyhlásením všeobecnej 
mobilizácie v Ružomberku a príchodom partizánov do mesta, bolo už po tajnej porade ve-
liteľa posádky so spoľahlivými dôstojníkmi a rotmajstrami jasné, že heslo „ZUZANA“, 
ktorým sa Vojenská nemocnica 11 Ružomberok uvedie do plnej bojovej pohotovosti, určite 
príde. Kapitán zdrav. MUDr. Bohuš Štekláč zvoláva poradu dôstojníkov a zamestnancov 
nemocnice a informuje ich o vzniknutej situácii. Veliteľ posádky major Miloš Vesel vyhlásil 
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rozkaz podplukovníka Jána Goliana o mimoriadnych opatreniach, bol zákaz vychádzok po 
19,30 hodine, zvolávali sa dôstojníci, boli vo svojich jednotkách. Zvýšila sa aktivita zosil-
nených ozbrojených hliadok. „ZUZANA“ prišla v nedeľu 27. augusta 1944 v odpoludňaj-
ších hodinách (o 15. hodine), bol to krásny letný deň. Ozývala sa streľba zo samopalov, 
vybuchovali granáty, do Ružomberka zostúpili z hôr partizánske jednotky Alexeja Semjo-
noviča Jegorova, Petra Alexejeviča Veličku, Ernesta Bielika a obsadili ho. Zneškodnila sa 
skupina gestapa a jednotky SS, boli zaistení zradcovia a kolaboranti a boli vyslobodení po-
litickí väzni. Obsadili sa všetky verejné budovy, pošta, banky. V Ružomberku bola vyhláse-
ná slobodná Československá republika. Z ilegálneho národného výboru sa stal jeden z pr-
vých legálnych revolučných národných výborov na pôde oslobodenej ČSR. Heslo „ZUZA-
NA“ nepriniesla žiadna spojka, nebolo vyhlásené, ale priniesli ho partizáni z hôr. K partizá-
nom sa pripojili jednotky ružomberskej posádky. Dobrovoľníci z radov civilného obyvateľ-
stva boli vystrojení a vyzbrojení, prešli krátkym výcvikom, zložili prísahu a boli nasadení 
na smery, odkiaľ sa očakával útok nemeckých jednotiek.

Vojenská nemocnica 11 Ružomberok dňom 27. augusta 1944 začala svoju činnosť 
ako prvá nemocnica 1. československej armády na slobodnom československom území. 
Na Ružomberok, ktorý bol najsevernejším mestom povstania, sa začali Nemci tlačiť 
z troch smerov. Vojenská nemocnica 11 Ružomberok prijímala ranených z bojov na 
strednom Slovensku, liečili sa tu príslušníci povstaleckej armády, zdravotnícke zabezpe-
čenie bolo poskytované aj bojujúcim partizánom a civilnému obyvateľstvu. Vojenská 
nemocnica 11 Ružomberok vyčlenila svojich príslušníkov na miesta bojov, vytvárali sa 
práporné a plukovné obväzištia a hniezda ranených v Bielom Potoku, Liptovskej Osade, 
Donovaloch, na vrchu Ôstro, na Smrekovici a Vlkolínci. Odtiaľto sa prepravovali ranení 

po poskytnutí prvej pomoci do objektov Vojen-
skej nemocnice 11 Ružomberok a neskôr do Vo-
jenskej poľnej nemocnice 11 Korytnica a Vojen-
skej poľnej nemocnice 2 Tisovec. Dňa 27. augus-
ta1944 bol podplukovník zdrav. MUDr. Ján 
Paškan prevelený na Veliteľstvo 1. českosloven-
skej armády v Banskej Bystrici, kde prevzal 
funkciu zástupcu prednostu zdravotníckej služby 
1. československej armády dňa 28. augusta1944. 
Do funkcie veliteľa Vojenskej nemocnice 11 Ru-
žomberok bol dňom 28. augusta 1944 ustanove-
ný kapitán zdrav. MUDr. Bohuš Štekláč. Nemec-
ké vojská sa približovali k povstaleckému Ru-
žomberku. Vojenská nemocnica 11 Ružomberok 
dostala rozkaz na evakuáciu. Za miesto evakuá-
cie boli vybraté Korytnické kúpele v Korytnici, 
kde bola vytvorená Vojenská poľná nemocnica 
11 Korytnica, bol veliteľom kapitán MUDr. Bo-
huš Štekláč.

Veliteľ Vojenskej nemocnice 11 Ružomberok 
nechal pred evakuáciou dňa 4. septembra 1944 
nastúpiť celú nemocnicu na mieste, kde teraz sto-
jí chirurgický pavilón. Nastúpené boli štyri štvor-
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ce – vojaci z povolania a rota pomocného zdravotníctva, civilní zamestnanci, pacienti 
a ašpiranti školy zdravotníctva v zálohe. Veliteľ nemocnice ich oboznámil s vojenskou 
a politickou situáciou neskreslene, vyhlásil obranu ČSR, hovoril o evakuácii Vojenskej 
nemocnice 11 Ružomberok a vybudovaní Vojenskej poľnej nemocnice 11 Korytnica. 
Viac-menej skôr odporučil, než rozkázal presun do Korytnice a vyzval tých, ktorí sa ne-
cítia dosť silní a odhodlaní, aby vystúpili a ostali. Odpoveďou mu bolo hrobové ticho, 
nikto nevystúpil. Za takýchto okolností veliteľ Vojenskej nemocnice 11 Ružomberok 
vydal rozkaz na presun a rozkaz pre zabezpečenie areálu nemocnice. Zostal rotmajster 
Anton Guštar s malým počtom pomocných zdravotníckych vojakov a zamestnancov, 
ktorí nestihli opustiť Ružomberok. Vďaka nim, príslušníkom Štátnej nemocnice v Ru-
žomberku, členom Červeného kríža, menovite profesora Dutku a jeho manželky, Ondre-
jovi Šišilovi, Jánovi Považanovi, Zvončekovi, Bednárikovi, Skladanému a stolárovi Tr-
novskému a ostatným, sa zachránil cenný zdravotnícky materiál a prístroje, vrátane rönt-
genov, ktoré boli ešte v nemocnici aj napriek tomu, že v nemocnici boli už ubytovaní 
Nemci. Takto zachránený zdravotnícky materiál sa sčasti dostal k povstaleckým a parti-
zánskym jednotkám a aj na pomoc civilnému obyvateľstvu, sčasti sa takto uschovaný po 
oslobodení použil na doplnenie vojenskej nemocnice, ktorej objekty boli až do apríla 
1945 opustené a vyrabované.

Evakuácia Vojenskej nemocnice 11 Ružomberok sa začala 28. augusta a skončila  
4. septembra 1944, vykonávala sa úzkokoľajnou železnicou vlakom „Korytnička“, ktorý 
viezol proviant a ostatný materiál.

Ležiacich chorých odvážali sanitky, konské povozy a ľahšie chorí, a personál odchádzal 
do Korytnice pešo. Priebeh evakuácie bol sprevádzaný náletmi nemeckých lietadiel (dvoj-
trupák a šťuky), bombardovaním a guľometnou streľbou. Dňa 5. septembra 1944 prieskumné 
lietadlo Foche-Wulf zhodilo na pravé poludnie dve bomby, jedna z nich zasiahla preplnené 
korytnické nástupište, kde boli ľudia z horného Liptova a Ružomberčania, ktorí sa chceli 
zachrániť pred blížiacimi sa nemeckými vojskami.

Vojenská poľná nemocnica 11 Korytnica – ALBÍN, vznikla dňa 5. septembra 1944 
etablovaním Vojenskej nemocnice 11 Ružomberok. Vojenská poľná nemocnica 11 Ko-
rytnica bola umiestnená v prevádzkových a administratívnych budovách Korytnických 
kúpeľov, chirurgické oddelenie Vojenskej poľnej nemocnice 11 Korytnica bolo umiest-
nené v budove Slovenie v Korytnici, kde bol zriadený aj operačný sál. Veliteľom Vojen-
skej poľnej nemocnice 11 Korytnica bol kapitán zdrav. MUDr. Bohuš Štekláč, vrchnou 
sestrou Mária Lisická. Vojenská nemocnica 11 Korytnica mala 6 oddelení: chirurgické 
oddelenie viedol kapitán zdrav. MUDr. Igor Brežný s 3 lekármi, 2 sestrami a inštrumen-
tárkou, interné oddelenie viedol major zdrav. MUDr. Pavol Kravčenko s 2 lekármi a 3 
lekármi, kožné oddelenie viedol kapitán. zdrav. MUDr. Bohuš Štekláč s 2 lekármi a 4 
ošetrovateľkami, krčné a očné oddelenie viedol major zdrav. MUDr. František Horváth 
s 3 sestrami, zubné oddelenie viedol čatár zdrav. ašp. MUDr. Ján Halmoš. Lekáreň zria-
denú Zdravotnou správou 1. československej armády na Slovensku pri nemocnici viedol 
kapitán lek. MrPh. Belo Voldán.

Nemocnica mala svoju pomocnú rotu na zabezpečenie jej činnosti. Do nemocnice do-
pravovali ranených a chorých predovšetkým z bojového úseku 6. taktickej skupiny „Zobor“ 
1. československej armády na Slovensku. Mala 120 ležadiel, liečilo sa v nej okolo 700 pa-
cientov. Do nemocnice sa prijímalo aj civilné obyvateľstvo z okolia. Operovalo sa od prvé-
ho do posledného dňa. Poskytovali sa kvalifikované odborné služby vo všetkých špeciali-
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zovaných odboroch. Úmrtí bolo málo, ťažko ranení pacienti sa prepravovali do Banskej 
Bystrice a odtiaľ letecky do Krakowa a Ľvova.16

„Dňom 5. septembra 1944 presťahovala sa Vojenská nemocnica 11 z Ružomberka do 
Korytnice, kde zahájila činnosť. Čís.: 10.168/Dôv.zdrav.1944.“

Výpis z Dôverného rozkazu Veliteľstva ČS. armády na Slovensku č. 12 zo 6. septembra 
1944, C-76 Vojenská nemocnica 11 – presťahovanie.

Koncom septembra 1944 prišlo nariadenie z Veliteľstva 1. československej armády 
v Banskej Bystrici, že sa má zriadiť druhá vojenská poľná nemocnica v priestore Muráňa, 
kde prebiehali silné boje. Voľba padla na Tisovec, vytvorila sa z personálu Vojenskej poľnej 
nemocnice 11 Korytnica – 1. októbra 1944 sa presunul vyčlenený personál do Tisovca, 
miestneho obyvateľstva v Tisovci za pomoci miestneho lekára, v tom čase posádkového 
lekára pešieho práporu PRVOSIENKA npor. zdrav.v zál. MUDr. Vladimíra Menicu, a pred-
sedu revolučného národného výboru Jozefa Huňu. Veliteľstvo 6. taktickej skupiny „Zobor“ 
dodalo potrebný počet nákladných automobilov na prepravu do Uľmanky. Z Uľmanky do 
Tisovca bola preprava vykonaná železnicou. Vojenská poľná nemocnica 2 Tisovec začala 
svoju činnosť 2. októbra 1944 v budove gymnázia, neskôr aj v budove Sokolovne, v priesto-
roch Miestneho národného výboru a v barakoch pre robotníkov od firiem Ing.Velfik a Ing. 
Lozovský a Štefanec.

Veliteľom Vojenskej poľnej nemocnice 2 Tisovec bol major zdrav. MUDr. František 
Horváth. Všetci príslušníci robili všetko, aby nemocnica mohla plniť svoje poslanie. Inšta-
latéri a murári zriadili kúpeľňu a sprchy, a upravili kuchyňu. Stravovanie ranených a cho-
rých zaisťovala poľná kuchyňa, nemohli sa tu variť diétne jedlá, ktoré by ranení a chorí 
potrebovali. Diétnu stravu pripravovali tisovské ženy doma a donášali raneným a chorým. 
Občania Tisovca boli veľmi obetaví. Ženy z Tisovca, ktoré nemohli pracovať ako zdravotné 
sestry, strihali gázu, skladali tampóny k operáciám a robili ďalšie pomocné práce. Študenti 
prenášali ranených, pomáhali čistiť zemiaky v kuchyni, zbierali mlieko po domoch. Do 
práce pri liečbe a ošetrovaní sa zapojilo aj 100 dobrovoľných sestier ČSČK s vedúcou Má-
riou Hrvolovou a jej zástupkyňou Ľudmilou Dianiškovou. Bez ich pomoci by bolo ťažké 
zvládnuť takú rozsiahlu nemocnicu s malým počtom personálu, akým v tom čase dispono-
vala. Neoceniteľnú pomoc poskytli aj členky Živeny v Tisovci a Píle, ktoré usporiadali 
zbierky bielizne a potravín a taktiež Podbrezovské železiarne tým, že dodali vane, pece 
a inštalačný materiál. Bolo privezených 400 ranených a chorých zo Zvolena a Sliača, pri-
chádzali ďalšie transporty z okolitých vrchov a hôr. Pre ranených bolo potrebné podávať 
transfúziu krvi. Vtedy ešte neboli krvné konzervy. Transfúzie sa podávali priamym spôso-
bom pomocou striekačiek alebo priamo z darcu na pacienta.

Na konci tretieho týždňa fungovania Vojenskej poľnej nemocnice 2 Tisovec sa Nemci 
začali približovať k Tisovcu. Prišiel rozkaz presunúť Vojenskú poľnú nemocnicu 2 Tisovec 
do Brezna, čo sa uskutočnilo 21. októbra 1944. V Tisovci ostala ešte jeden deň a noc chirur-
gická skupina: MUDr. Kovář, MUDr. Richter, MUDr. Marcinka, sestra Vicenová a dvaja 
vojaci zo zdravotnej roty. Ranení a chorí boli odsunutí zdravotníckym vlakom do nemocni-
ce v Banskej Bystrici, do Zvolena, na Sliač a odtiaľ autami na letisko Tri Duby, odkiaľ boli 
prevezení do Sovietskeho zväzu. Obyvatelia Tisovca a okolia poskytli tiež mnohým rane-
ným prístrešie. Namiesto Vojenskej poľnej nemocnice 2 Tisovec, prišlo divízne obväzisko, 

16 NEDOMA, Miroslav – ČAPČÍK, Jozef – MATERANKA, Cyril. Pamätnica vojenskej nemocnice 
SNP. Ružomberok 1974.
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chirurgická skupina ošetrila ranených a pripravenými autami sa presunuli do Brezna, lebo 
Nemci už obliehali Tisovec.

V Brezne bola Vojenská poľná nemocnica 2 etablovaná v budove školy, ale po trojdňo-
vom pobyte musela nemocnica opustiť aj Brezno. V Medzibrodí sa čakalo vo vlaku na ďalšie 
rozkazy, bolo rozhodnuté, že vojaci majú ísť do hôr a ostatní zamestnanci zdravotníckym 
vlakom do Banskej Bystrice. Zamestnanci Vojenskej poľnej nemocnice 2 Tisovec sa prihlá-
sili na Zdravotnej správe a boli pridelení k Vojenskej poľnej nemocnici 11 Korytnica. Koryt-
nica sa stala poslednou zastávkou pred odchodom do hôr nielen pre príslušníkov Vojenskej 
poľnej nemocnice 11 Korytnica, ale aj stoviek ľudí a ich rodinných príslušníkov, bojujúcich 
vojakov a partizánov. Vojenská poľná nemocnica 11 Korytnica vďaka obetavosti všetkých 
jej príslušníkov vykonávala do posledného dňa svoju činnosť. Blížili sa posledné hodiny 
v Korytnici. Vlastní a prichádzajúci vojaci boli vybavovaní odevom a proviantom, avšak 
základný rozkaz, ktorý znel „Smer Prašivá – Ďumbier“, kde sa organizovali po čiastočnom 
potlačení Slovenského národného povstania jednotky, nebolo už možné vykonať s patrič-
ným vojenským dôrazom, bolo potrebné postarať sa o ranených a chorých, bezbranné ženy, 
deti a starých ľudí, ktorých osud zavial do Korytnice. Vojenská poľná nemocnica 11 Koryt-
nica ukončila svoju činnosť 30. októbra 1944 v súvislosti s čiastočným potlačením Sloven-
ského národného povstania. Väčšina personálu a ľahšie ranení ustúpili do Železného a na 
Magurku. Ťažko ranení a chorí pre ťažké odsunové podmienky neboli odsunutí a podľa plat-
nej medzinárodnej zmluvy o Červenom kríži boli zhromaždení v budovách Korytnice pod 
zástavou Červeného kríža, vybavení proviantom, liekmi a zdravotníckym personálom.

Po príchode Nemcov do Korytnice, vďaka tomu, že vo Vojenskej poľnej nemocnici 11 
Korytnica sa liečili nemeckí vojaci, ktorí boli zranení a ktorí prehlásili, že sa s nimi slušne 
zaobchádzalo a že sa im dostalo aj potrebného ošetrenia, ktoré vyžadovalo ich zranenie, 
boli zranení a chorí prevezení do Štátnej nemocnice v Ružomberku. Personál nemocnice 
bol eskortovaný do zberného zajateckého tábora v Ružomberku a do miestnej väznice. Nie-
ktorí boli odvlečení do koncentračných táborov, iní sa dostali domov a iní pracovali v sku-
pine Červeného kríža alebo zostali pracovať v Štátnej nemocnici v Ružomberku, pričom 
udržiavali kontakty s odbojovým hnutím až do oslobodenia mesta Ružomberok dňa 5. aprí-
la 1945 Sovietskou armádou. Už v deň oslobodenia sa v priestoroch bývalej Vojenskej ne-
mocnice 11 Ružomberok zriadila sovietska Vojenská nemocnica Praga. Personál Vojenskej 
nemocnice 11 Ružomberok a Vojenskej poľnej nemocnice 11 Korytnica sa zorganizoval 
tak, že po odchode sovietskej Vojenskej nemocnice Praga vytvoril dobre fungujúcu 2. čes-
koslovenskú odsunovú nemocnicu Ružomberok, ktorá pracovala až do skončenia druhej 
svetovej vojny. Veliteľom 2. československej odsunovej nemocnice Ružomberok bol štáb-
ny kapitán zdrav. MUDr. Bohuš Štekláč, v podriadenosti Veliteľstva západnej oblasti Nitra 
a od 12. júna 1945 Veliteľstva 4. oblasti Bratislava. Po prechode frontu počet ranených 
a chorých neustále rástol, nemocnica mala vo svojej starostlivosti vyše 1 300 pacientov. Na 
chirurgickom oddelení sa operovalo vo dne v noci, denný stav pacientov sa pohyboval oko-
lo 850 ľudí. Z frontu, hôr a oslobodených dedín začali prichádzať ďalší. Postupne sa stav 
pacientov stabilizoval, neutešené pomery sa konsolidovali. Ľudia zbierali nové sily, aby 
obnovili nemocnicu. 17

17 NEDOMA, Miroslav – ČAPČÍK, Jozef – MATERANKA, Cyril. Pamätnica vojenskej nemocnice 
SNP. Ružomberok 1974.
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Obrazová príloha 

V tejto budove začala v roku 1914 činnosť Vojenská nemocnica Ružomberok.

Poľný lazaret v kasárňach v Malom Políku v roku 1914
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Celkový pohľad na barakovú Vojenskú nemocnicu Ružomberok 
po jej dokončení v roku 1915

Baraková Vojenská nemocnica Ružomberok v roku 1915
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Baraková Vojenská nemocnica Ružomberok v roku 1915

Nemocničná izba v drevenom baraku Vojenskej nemocnice Ružomberok
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Izba chorých v barakovej Vojenskej nemocnici Ružomberok v roku 1915

Ružomberský výbor Červeného kríža s personálom barakovej 
Vojenskej nemocnice Ružomberok v roku 1915
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Dobrovoľné zdravotné sestry ČK v barakovej Vojenskej nemocnici Ružomberok 
v roku 1915

Sestry a pacienti v barakovej Vojenskej nemocnici Ružomberok v čase 1. svetovej vojny
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Časť personálu barakovej Vojenskej nemocnice Ružomberok v čase 1. svetovej vojny

Ošetrovanie raneného v barakovej Vojenskej nemocnici Ružomberok
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Vojenský cintorín vo Vojenskej nemocnici Ružomberok v roku 1917

Južná časť Ružomberka, v pozadí areál barakovej Vojenskej nemocnice Ružomberok. 
Obdobie pred rokom 1918
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Primár chirurgického oddelenia plukovník zdrav. MUDr. Antonín Obhlídal,
Od roku 1928 – 1937 veliteľ Posádkovej nemocnice Ružomberok

Záložná nemocnica Ružomberok po roku 1918, vpravo nemocničná kaplnka
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Záložná nemocnica Ružomberok v prvých rokoch existencie ČSR

Areál Záložnej nemocnice Ružomberok okolo roku 1919 – 1920
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Pohľad na areál Záložnej nemocnice Ružomberok od západu, 20. roky 20. storočia

Záložná nemocnica Ružomberok, 20. roky 20. storočia, vpravo vojenský cintorín
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Kaplnka Posádkovej nemocnice Ružomberok, 2. polovica 20. rokov 20. storočia (1927)

Pohľad na južnú časť Ružomberka, v popredí Posádková nemocnica Ružomberok 
a kasárenské objekty Tatranského tábora, 20.- 30. roky 20. storočia (1922)
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Historická lokomotíva vlaku „Korytnička“
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Budova Slovenie v Korytnici, kde bolo v čase SNP umiestnené chirurgické oddelenie 
Vojenskej poľnej nemocnice 11 Korytnica

Príslušníci roty pomocného zdravotníctva Vojenskej nemocnice 11 Ružomberok 
a Vojenskej poľnej nemocnice 11 Korytnica. 

Zľava doprava: Šidlík, Bartko, Hrubša, Jelok, Dvorský, Janoštín a dvaja nezistení vojaci



VOJENSKÁ HISTÓRIA

145

Plukovné obväzište 6. obranného úseku v Liptovskej Osade, prvý zľava veliteľ
MUDr. Štefan Zsakay

Plukovné obväzište 6. obranného úseku v Liptovskej Osade
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Z nasadenia personálu nemocnice v operačnom priestore 6. taktickej skupiny 
september – október 1944

Budova Gymnázia v Tisovci, kde bola umiestnená Vojenská poľná nemocnica 2 Tisovec
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Zdravotné sestry Vojenskej poľnej nemocnice 11 Korytnica, účastníčky SNP

Darina Mildeová medzi ranenými vojakmi v roku 1945 v 2. československej odsunovej 
nemocnici Ružomberok
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Darina Mildeová v roku 1975

Vianoce v Sborovej nemocnici 7 Ružomberok v roku 1945
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Obdobie Meno/Názov nemocnice/Nadriadený stupeň Postavenie Fotografia
1914 – 1918  JUDr. Arpád KYSZELY – hlavný župan 

Liptovskej stolice
plukovník MUDr. Mikuláš ROTH

Barakova Vojenská  nemocnica Ružomberok
Liptovská stolica, Vojenská správa  

Hlavný 
správca

20.12.1918 
-  3.1.1919

podplukovník zdrav. zboru MUDr. Václav 
PIXA  

Záložná nemocnica Ružomberok

Veliteľ

4.1.1919 
- 30.4.1921

plukovník zdrav. zboru MUDr. Josef JANÁK 

Záložná nemocnica Ružomberok
od 8.1.1919 Zemské vojenské veliteľstvo pre 
Slovensko 

Veliteľ

1.5.1921  
- 30.09.1923

plukovník zdrav.  MUDr. Jaroslav 
HAJNOVSKÝ

Záložná nemocnica Ružomberok,
od  1.3.1922 Posádková nemocnica 
Ružomberok
Zemské vojenské veliteľstvo pre Slovensko, 
od roku 1922 Divízna nemocnica č.11 Košice

Veliteľ

1.10.1923  
- 31.1.1926

plukovník zdrav. MUDr. Bedřich KOUKAL

Posádková nemocnica Ružomberok
Divízna nemocnica č. 11 Košice,
od 1.10.1925 Divízna nemocnica č.9 
Bratislava

Veliteľ

1.2.1926  
– 13.6. 1928  

plukovník zdrav. MUDr. Václav 
HORNISCHER  

Posádková nemocnica Ružomberok
Divízna nemocnica č.9. Bratislava 

Veliteľ

14.6.1928  
– 30.9.1937

plukovník  zdrav. MUDr. Antonín  
OBHLÍDAL

Posádková nemocnica Ružomberok
Divízna nemocnica č.9. Bratislava,
od mája 1935 Divízna nemocnica č.10 
Komárno, 
od roku 1.1.1937 Sborová nemocnica č. 10 
Komárno

Veliteľ
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Obdobie Meno/Názov nemocnice/Nadriadený stupeň Postavenie Fotografia
30.9.1937 
-  3.1939

podplukovník zdrav. MUDr. Vladimír 
ŘEPKA  

Posádková nemocnica Ružomberok, 
koniec roka 1938 Sborová nemocnica č. 10 
Ružomberok,
Divízna nemocnica č.10 Komárno, 
od roku 1.1.1937 Sborová nemocnica č. 10 
Komárno,
od 1.9.1938 Veliteľstvo V. zboru Trenčín 
a Veliteľstvo VII. zboru Banská Bystrica

Veliteľ

3.1939 
- 31.8.1939

plukovník zdrav. služby MUDr. Bohuš  
ŠTEKLÁČ

Sborová nemocnica č. 10 Ružomberok,
od  mája 1939 Vojenská nemocnica 2 
Ružomberok, 
Veliteľstvo V. zboru Trenčín a Veliteľstvo VII. 
zboru Banská Bystrica,
od mája 1939 Vyššie veliteľstvo 2 Banská 
Bystrica

Veliteľ

1.9. 1939  
- 28.2.1944

podplukovník zdrav. služby MUDr. Jozef 
HOGH

Vojenská nemocnica 2 Ružomberok, 
od 1.10.1940 Vojenská nemocnica 11 
Ružomberok
Vyššie veliteľstvo 2 Banská Bystrica,
od 1.10. 1939 Veliteľstvo divíznej oblasti 2 
Banská Bystrica,
 od 1.10.1940 Veliteľstvo pozemného vojska 
Banská Bystrica

Veliteľ

1.3.1944  
- 22.5.1944

podplukovník zdrav. služby MUDr. František 
HORVÁTH

Vojenská nemocnica 11 Ružomberok
Veliteľstvo pozemného vojska Banská 
Bystrica

Veliteľ
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Obdobie Meno/Názov nemocnice/Nadriadený stupeň Postavenie Fotografia
11.5.1944  
- 27.8.1944

generálmajor zdrav. služby  MUDr. Ján  
PAŠKAN

Vojenská nemocnica 11 Ružomberok
Veliteľstvo pozemného vojska Banská 
Bystrica

Veliteľ

28.8.1944  
- 12.11.1944

3.5.1945  
- 26.9.1945

plukovník zdrav. služby MUDr. Bohuš  
ŠTEKLÁČ

Vojenská nemocnica 11 Ružomberok, 
od 5.9.1944 Vojenská poľná nemocnica 
Korytnica,
Veliteľstvo pozemného vojska Banská 
Bystrica,  
od 5.9.1944 Veliteľstvo 1. československej 
armády Banská Bystrica
2. československá odsunová nemocnica 
Ružomberok
od 3.5.1945 Veliteľstvo západnej oblasti Nitra, 
od 12.6.1945 Veliteľstvo 4. oblasti Bratislava
 

Veliteľ

27.9.1945  
- 2.12.1945

podplukovník zdrav. služby MUDr. Jozef 
HOGH

2. československá odsunová nemocnica 
Ružomberok, 
od 1.10.1945 Sborová nemocnica 7 
Ružomberok
Veliteľstvo 4. oblasti Bratislava

Veliteľ
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ŠTUDIJNÝ POBYT SLOVENSKÝCH LETCOV 
V LETECKEJ ŠKOLE NEMECKEJ LUFTWAFFE 
V BRIEGU (1940)

PETER ŠUMICHRAST

ŠUMICHRAST, P.: Study Visit of the Slovak Aviators at the German Luftwaffe 
Flight School in Brieg (1940). Vojenská história, 4, 19, 2015, pp 153-164, Bratislava.
In 1939 – 1945, the Slovak armed forces established intensive relationships with 
the German armed forces. During this period, the members thereof attended 
many specialized training courses and fellowships at the German military schools 
and training centres, obtaining valuable theoretical knowledge and mastering 
practical skills of the German professional soldiers. One of the first such study 
visits of the Slovak Army members was the so called eight-week training of the 
Slovak Air Forces at the Aufklärungsfliegerschulle in Brieg. As yet unpublished 
incomplete report on the stay of the Slovak aviators at this specialized flight 
school has preserved in the collection of MNO SR 1939-1945, confidential files 
1940. Content of the document provides us with interesting remarks of the Slovak 
aviators about this school as well as their valuable observations regarding the 
education and training of the German Luftwaffwe members.
Military History. Slovakia, Germany. World War 2. Slovak Aviators at the Flight 
School in Brieg.

V rokoch 1939 – 1945 mala slovenská armáda nadviazané veľmi intenzív-
ne bilaterálne vzťahy s nemeckou brannou mocou. Jej príslušníci sa v tomto turbulent-
nom historickom období, ktoré fatálnym spôsobom ovplyvnili udalosti druhej svetovej 
vojny, zúčastnili mnohých odborných kurzov a stáží v nemeckých vojenských školách či 
výcvikových strediskách, kde získavali cenné teoretické vedomosti a osvojovali si prak-
tické zručnosti nemeckého vojenské profesionála. V tejto súvislosti je potrebné pripome-
núť, že ich využili nielen počas operačného nasadenia slovenskej armády na soviet-
sko-nemeckom fronte v rokoch 1941 – 1944 a obrane Slovenska1, ale nemalá časť z nich 

1 K problematike účasti slovenského letectva v bojoch na sovietsko-nemeckom fronte v rokoch 
1941–1943, ako aj pri obrane Slovenska pred anglo-americkým letectvom v rokoch 1943–1944 pozri 
napr.: RAJLICH, Jiří – SEHNAL, Jiří. Slovenští letci 1939 – 1945/ Slovak Airman 1939 – 1945. 
Kolín : Kolínske noviny, 1991; ŠUMICHRAST, Peter. Hotovostný roj stíhacích lietadiel Messersch-
mitt Bf 109 a pohotovostná letka 13 slovenských vzdušných zbraní. In Vojenská história, roč. 1, 
1997, č. 2, s. 32-45; RAJNINEC, Juraj. Slovenské letectvo 1939/1944. 1. zv. Bratislava : Mag-
net-Press Slovakia, 1999. ISBN 80-968073-2-3; ŠUMICHRAST, Peter – KLABNÍK, Viliam. Slo-
venské letectvo 1939 – 1944. 2. zv. Bratislava : Magnet-Press Slovakia, 2000. ISBN 80-968073-6-6; 
STANISLAV, Ján – KLABNÍK, Viliam. Slovenské letectvo 1944-1945. 3 diel. Bratislava : Magnet 
Press, 2004. ISBN-80-89169-00-7; BYSTRICKÝ, Jozef – ŠUMICHRAST, Peter. Letka 13 v doku-
mentoch a obrazoch. Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2004. ISBN 80-89169-02-3; ŠU-
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aj počas ich aktívnej účasti v národnom boji za oslobodenie. 2 
Priateľom nedávnej vojenskej minulosti Slovenska sú známe predovšetkým historické 

reálie spojené s teoretickým a praktickým výcvikom 106-člennej skupiny príslušníkov slo-
venských Vzdušných zbraní v dánskom Gróve, ktorí sa na ňom zúčastnili od 25. februára 
1942 do prvej dekády júla 1942.3 Tohto špecializovaného odborného výcviku, ktorý sa or-
ganizoval v rámci jednej stíhacej letky, sa zúčastnil nielen letecký, ale aj pozemný personál 
od rozličných jednotiek Vzdušných zbraní v nasledovných odbornostiach: „piloti, mechani-
ci I. a II. triedy, pomocní mechanici, zámočníci na letecké motory, slaboprúdy elektrotech-
nici pre lietadlá, jemní mechanici pre palubné prístroje, zbrojári, rádiomechanici, ošetrova-
teľ padákov, technický účtovník, technický pisár (pomocník technického účtovníka), ku-
chári, tlmočník a proviantný“.4 

MICHRAST, Peter – BYSTRICKÝ, Jozef. La Escuadrilla de Caza no 13. Ases eslovacos en el fren-
te del Este (1942-1943). In Defensa. Revisto internacional de Ejércitos, armamento y tecnologia, 
roč. 27, 2004, č. 318, s. 62-66, ŠUMICHRAST, Peter. Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 
1943. Cheb : Svět Křídel, 2006. ISBN 80-86808-29-7; CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské deji-
ny Slovenska – V. zväzok (1939 – 1945). Bratislava : Magnet Press, Slovakia, 2008. ISBN 978-80-
89169-16-0; SEGEŠ, Vladimír a kolektív. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov. Praha : Ottovo na-
kladatelství, 2015. ISBN 978-80-7451-469-2.
2 K problematike účasti letcov Slovákov v národnom boji za oslobodenie pozri napr.: ČEJKA, 
Eduard – KLÍPA, Bohumir. Za svobodu Československa : svoboda se zrodila v boji / Sv. 3. Kapitoly 
z dějin československé jednotky v SSSR za druhé světové války. Praha : Naše vojsko 1960; MODRO-
VICH, Jozef. Tri Duby. Bratislava : Epocha, 1969; SLAVKOVSKÝ, Dušan. Vo vzduchu i na zemi. 
Bratislava : Obzor, 1969; VARSIK, Milan J. – HORÁK, Miroslav. Príhody na krídlach. Bratislava : 
Obzor, 1977; FAJTL, František. První doma. Praha : Naše vojsko, 1980; FAJTL, František. Podruhé 
doma. Praha : Naše vojsko, 1984; Kol. Dejiny Slovenského národného povstania 1944. 5. zväzok. 
Pravda : Bratislava, 1984; ŠMOLDAS, Zdeněk. Českoslovenští letci v boji proti fašizmu. Praha : Naše 
vojsko, 1987; SKOPAL, Jan. Trojúhelník naděje. Praha : Naše vojsko, 1990. ISBN 80-206-0006-X; 
RAJLICH, Jiří – SEHNAL, Jiří. Slovenští letci 1939 – 1945/ Slovak Airman 1939 – 1945. Kolín : 
Kolínske noviny, 1991; KUBICA, Belo. Letectvo v SNP. Pamäti. Bratislava : NVK International, 
1994. ISBN-80-85727-21-8; RAJLICH, Jiří – REŽNÁ, Jitka. Generál Fajtl slovem historika, rodiny 
a objektivem fotografů. Cheb : Svět křídel, 2012. ISBN-978-80-87567-12-8; PROKEŠ, Jakub – BEZ-
NÁK, Matej. Takmer pravdivý príbeh. Bratislava – VITA MOSR, 1997. ISBN-80-88842-11-5; STA-
NISLAV, Ján. Letectvo v prípravách na ozbrojené vystúpenie a jeho účasť v SNP. Bratislava : Veda, 
1996. ISBN 80-224-0449-7; STANISLAV, Ján – KLABNÍK, Viliam. Slovenské letectvo 1944-1945.  
3 diel. Bratislava : Magnet Press, 2004. ISBN-80-89169-00-7; TÓTH, Jozef. Pamäti generála Tótha. 
Slovenskí letci v Povstaní. Bratislava : Spolok slovenských spisovateľov, 2004. ISBN 80-8061-189-0; 
LÁNÍK Jaroslav – RAJLICH Jiří – ČAPLOVIČ, Miloslav a kol. Vojenské osobnosti československé-
ho odboje 1939 – 1945. Praha – Bratislava : Vojenský historický ústav Praha – Vojenský historický 
ústav Bratislava, 2005. ISBN 80-7278-233-9; CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny Sloven-
ska – V. zväzok (1939 – 1945). Bratislava : Magnet Press Slovakia : 2008, s. 24-25. ISBN 978-80-
89169-16-0; SEGEŠ, Vladimír a kol. Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov. Praha : Ottovo naklada-
telství, 2015. ISBN 978-80-7451-469-2.
3 K problematike výcviku slovenského personálu v Gróve pozri napr.: BYSTRICKÝ, Jozef – ŠU-
MICHRAST, Peter. Letka 13 v dokumentoch a obrazoch. Bratislava : Magnet Press, Slovakia, 2004. 
ISBN 80-89169-02-3; ŠUMICHRAST, Peter. Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943. 
Cheb : Svět Křídel, 2006. ISBN 80-86808-29-7; ŠUMICHRAST, Peter. Správa pplk. let. J. Ďuranu 
o služobnej ceste do Berlína a Gróve (máj 1942). In Vojenská história, 2006, roč. 10, č. 1, s. 88-107. 
ISSN 1335-3314.
4 VHA Bratislava, f. VVZ, Dôverný rozkaz VÚ a VVZ č. 6 z 28. 2. 1942, čl. 17.
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O tom, že príslušníci tejto početnej skupiny neboli prvými príslušníkmi slovenských 
Vzdušných zbraní, ktorí v nemeckých leteckých školách načerpávali poznatky v tej dobe 
najmodernejšieho a najúspešnejšieho letectva svojej doby však aj po sedemdesiatich rokoch 
od skončenia druhej svetovej vojny vie len málo z nich.

Jedným z prvých študijných pobytov príslušníkov slovenskej brannej moci bola tzv. 
osemtýždňová skúsená piatich príslušníkov slovenských Vzdušných zbraní v Aufklärungs-
fliegerschulle v Briegu, ktorú absolvovali od 3. januára 1940 do 1. marca 1940.5 Vychádza-
júc z dochovaného dobového dokumentu z 20. marca 1940, t. j. z hlásenia stot. let. Mikulá-
ša Lisického, veliteľa III. perute, možno konštatovať, že vybraní dôstojníci slovenského 
letectva v súlade so zámerom velenia slovenskej armády nadobudli počas študijného poby-
tu v pozorovateľskej leteckej škole praktické poznatky a skúsenosti z výcviku nemeckého 
lietajúceho personálu, ktoré po svojom návrate na Slovensko sčasti aplikovali pri príprave 
nášho leteckého personálu.

O tom, že osem týždňov trvajúci program ich tzv. skúsenej nepozostával len z teoretic-
kej časti, ale aj z praktickej leteckej činnosti, nachádzame zmienky v prezentovanom dobo-
vom dokumente, ktorého prílohy sa nám však nedochovali a pravdepodobne boli zničené 
s ostatnými písomnosťami Leteckej školy po čiastočnom potlačení Slovenského národného 
povstania. Vďaka záznamom v zápisníku letov npor. let. Františka Hanusa ho však vieme 
aspoň sčasti zdokumentovať.6 

Podľa týchto záznamov, npor. let. F. Hanus absolvoval počas skúsenej v Briegu dovedna 
trinásť cvičných letov na piatich typoch lietadiel. Prvý z nich absolvoval dňa 22. januára 
1940 ako pozorovateľ ľahkého dvojmiestneho prieskumného a bombardovacieho lietadla 
Heinkel He 45, ktorého výroba bola ukončená v lete 1936.7 Spoločne s pilotom Uffz. Lein-
hoosom vykonali orientačný let v priestore Brieg – Ohlau – Wansen – Brieg. Let strávený 
v kabíne jedného z 512 vyrobených dvojplošníkov tohto typu trval 37 minút. V tento deň 
vykonal ešte jeden cvičný let za účelom nácviku bojového prieskumu spojeného s fotogra-
fovaním. Do kabíny už známeho typu heinkla zasadol opäť s pilotom Leinhoosom, s kto-
rým počas briegskej „skúsenej“ absolvoval osem zo súhrnného počtu dvanástich letov. 
Dvojica vykonala 36 minút trvajúci let v priestore Brieg – Rosenheim – Brieg. Hanus si 
ďalší, v poradí už tretí let počas skúsenej v Pozorovateľskej leteckej škole v Briegu zazna-

5 V rovnakom časovom období sa na území Nemeckej ríše nachádzali aj ďalší príslušníci 
slovenských Vzdušných zbraní. Ich cieľovou stanicou bola stíhacia škola Schlessheim – „A“ Schulle 
Klegenfurt. Podľa dochovaných záznamov sa na tejto skúsenej zúčastnili mjr. let. Justín Ďurana, stot. 
let. Vladimír Kačka, npor. let. Ondrej Ďumbala a npor. let. Štefan Csákányi. BYSTRICKÝ, Jozef – 
ŠUMICHRAST, Peter. Letka 13 v dokumentoch a obrazoch. Bratislava : Magnet Press, Slovakia, 
2004. ISBN 80-89169-02-3; LÁNÍK, Jaroslav – RAJLICH, Jiří – ČAPLOVIČ, Miloslav a kol. Vojen-
ské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha – Bratislava : Vojenský historický ústav 
Praha – Vojenský historický ústav Bratislava, 2005, s. 63-64. ISBN 80-7278-233-9; ŠUMICHRAST, 
Peter. Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943. Cheb : Svět Křídel, 2006. ISBN 80-86808-
29-7; CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : 
Vojenský historický ústav, 2013, s. 34-35, 58-59, 71, 112-113. ISBN 978-80-89523-20-7.
6 Zápisník letov npor. let. Františka Hanusa z 1. augusta 1940, por. č. letu 989–1001, kópia v zbier-
ke autora.
7 MURAWSKI, Marek. Letadla Luftwaffe 1933–1945. Část 2. Hostomice : Intermodel, 1997, s. 
6-7. ISBN 80-901976-3-9; DONALD, David. Encyklopedie letadel světa. Praha : Ottovo nakladatel-
ství, 1999. ISBN 80-7181-230-7;
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menal do svojho zápisníku letov o dva dni neskôr, t. j. 24. januára 1940. Účelom letu trva-
júceho 32 minút, ktorý ako člen dvojčlennej posádky „Uffz. Leinhoos, pilot a npor. Hanus, 
pozorovateľ“ vykonal v priestore Oppeln – Brieg, bol delostrelecký prieskum s použitím 
rádia. Obaja letci v tomto prípade absolvovali cvičný let v kabíne dvojmiestneho dvojploš-
níka Heinkel He 46, ktorý v nemeckej Luftwaffe plnil úlohu taktického prieskumného a po-
zorovacieho lietadla.8 Ďalší cvičný let vykonal 30. januára 1940, keď opäť s pilotom Uffz. 
Leinhoosom vykonal let trvajúci 75 minút, v zápisníku zaznamenaný pod poradovým čís-
lom 992 ako „zvedy s fotografovaním – rádio“, v priestore Brieg – Namslau – Wartenberg – 
Glogau. O deň neskôr vykonal druhý časovo najdlhší let v Briegu. Počas tohto v poradí už 
piateho cvičného letu, ktorý trval 90 minút, spoločne s Ofw. Kreisom a Fw. Dehnom bom-
bardoval mechanickým zameriavačom. Je zaujímavé, že ako typ lietadla, s ktorým túto 
úlohu plnil, uviedol neznámy typ lietadla „Wo-58“. 9 V posledný januárový deň do zápisníka 
letov zapísal ešte jeden let, a to „bojový prieskum Brieg – Koppen – Löwen – Taschenburg. 
Úlohu plnil opäť s pilotom Uffz. Leinhoosom v kabíne Heinkela He-45, ktoré dosadlo na 
briegskú VPD po 52 minútach letu. Rovnakú úlohu plnil aj 8. februára 1940, avšak v tomto 
prípade zasadol ako pozorovateľ do tej doby mu neznámeho typu lietadla – viacúčelového 
dvojmiestneho hornoplošníka Henschel Hs 126.10 Let trvajúci 52-minút vykonal s nemec-
kým pilotom Uffz. Kaufmannom. O deň neskôr pokračoval vo vykonávaní cvičných letov, 
keď v kabíne Henschela Hs 126, opäť s pilotom Uffz. Leinhoosom, vykonal cvičný let za-
znamenaný v jeho zápisníku letov v kolónke „Účel letu jeho prevedenie“ ako „radiolet 
FuG-I“.11 Vykonanie tohto praktického letu však spochybňuje skutočnosť, že v kolónke 
doba letu nie je uvedený žiaden časový údaj, ako aj skutočnosť, že súčet doby jedenástich 
letov je totožný s celkovou dobou letov vykonaných v Briegu. O tom, že praktický letecký 
výcvik npor. Hanusa bol dostatočne pestrý, dokumentuje aj let z 12. februára 1940, ktorý 
vykonal spoločne s ďalším Slovákom npor. let. Alexandrom Matyusom, neskorším posled-
ným náčelníkom veliteľstva vzdušných zbraní, v legendárnom trojmotorovom lietadle Jun-

8 MURAWSKI, Marek. Letadla Luftwaffe 1933–1945. Část 2. Hostomice : Intermodel, 1997, s. 
8-9. ISBN 80-901976-3-9; DONALD, David. Encyklopedie letadel světa. Praha : Ottovo nakladatel-
ství, 1999, s. 513. ISBN 80-7181-230-7; DONALD, David. Bojová letadla Luftwaffe. Praha : Naše 
vojsko, 2014, s. 95. ISBN 978-80-206-1476-6.
9 Pravdepodobne išlo nemecké dvojmotorové viacúčelové lietadlo typu Focke Wulf Fw-58 Weihe, 
ktoré bolo v nemeckej Luftwaffe využívané pre výcvik posádok viacmotorových lietadiel, ako aj 
ľahké dopravné a spojovacie lietadlo. Tento typ, ktorý bol vyrobený cca v 1 350 kusoch, patril v roku 
1944 aj do leteckého parku slovenských Vzdušných zbraní. DONALD, David. Encyklopedie letadel 
světa. Praha : Ottovo nakladatelství, 1999, s. 421-422. ISBN 80-7181-230-7; taktiež ŠUMICHRAST, 
Peter – KLABNÍK, Viliam. Slovenské letectvo 1939–1944. 2. zv. Bratislava : Magnet-Press Slovakia, 
2000, s. 71-72. ISBN 80-968073-6-6;
10 MURAWSKI, Marek. Letadla Luftwaffe 1933–1945. Část 2. Hostomice : Intermodel, 1997, s. 
78-79. ISBN 80-901976-3-9; DONALD, David. Encyklopedie letadel světa. Praha : Ottovo naklada-
telství, 1999, s. 521. ISBN 80-7181-230-7; DONALD, David. Bojová letadla Luftwaffe. Praha : Naše 
vojsko, 2014, s. 138-139. ISBN 978-80-206-1476-6.
11 Vykonanie tohto praktického letu však spochybňuje skutočnosť, že v Hanusovom zápisníku letov 
nie je v kolónke „doba letu“ uvedený žiaden časový údaj o dobe letu, ako aj skutočnosť, že súčet doby 
dvanástich praktických letov je totožný so súhrnnou dobou letov vykonaných v Briegu – 10 hodín 
a 11 minút. Zápisník letov npor. let. Františka Hanusa z 1. augusta 1940, por. č. letu 989–1001, kópia 
v zbierke autora.
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kers Ju-52.12 Medzi pilotmi obľúbenú „Ante Ju“ počas ich 135-minutového letu pilotoval 
nemecký pilot Ofw. Kreis. Hanusovou úlohou bol „navigačný let podľa gónia PG-5“ na 
trase Brieg – Krakow – Anaberg. Po návrate ho čakal ešte jeden let tohto dňa, ktorý absol-
voval s pilotom Uffz. Leinhoosom na „krídlach“ Henschela Hs 126. Počas 30-minútového 
letu plnil úlohu „rádiolet s rádiostanicou FuG-XVII“. Poslednú trojicu cvičných letov vyko-
nal v dňoch 14. februára 1940 (2 lety) a 28. februára 1940 (1 let). V poradí jubilejný desia-
ty štart z letiska v Briegu vykonal ako pozorovateľ dvojčlennej posádky lietadla Heinkel 
He-46. Za riadiacou pákou lietadla s Uffz. Kaufmannom vykonával delostrelecký prieskum 
a fotografovanie. Dvanásty a v poradí predposledný cvičný let v rámci programu skúsenej 
v Pozorovateľskej škole v Briegu si do zápisníka letov zapísal pod poradovým číslom letu 
1 000. Počas 23- minútového letu absolvoval cvičnú streľbu z leteckého guľometa MG 15 
kalibru 7, 92 mm, umiestneného na mieste pozorovateľa v lietadle Heinkel He-46, ktoré 
pilotoval Uffz. Leinhoos. Posledný z trinástich cvičných letov v Pozorovateľskej leteckej 
škole v Briegu, ktorý od štartu do pristátia trval 24-minút, vykonal v stredu 28. februára 
1940, a to s pilotom Uffz. Kaufmannom s Henschelom Hs 126.

 
* * *

Vo Vojenskom historickom archíve Bratislava sa vo fonde Ministerstvo národnej obrany 
Slovenskej republiky 1939 – 1945, fondové oddelenie – spisy dôverné 1940, nachádza aj 
doposiaľ nepublikované neúplné hlásenie o pobyte slovenských letcov v špecializovanej 
leteckej škole nemeckej Lufwaffe v Briegu, ktorú dňa 20. marca 1940 stotník letectva Mi-
kuláš Lisický, veliteľ III. perute, zaslal na Ministerstvo národnej obrany – Veliteľstvo 
vzdušných zbraní v Bratislave.

Obsah prezentovaného dobového dokumentu, ktorý sa dochoval bez príloh, nám pribli-
žuje nielen informácie o skúsenej slovenských letcov v nemeckej Pozorovateľskej leteckej 
škole v Briegu, ale aj ich postrehy viažuce sa k výchove a výcviku príslušníkov nemeckej 
Luftwaffe, v tomto období najmodernejšieho vojenského letectva.

Opis dochovaných dobových dokumentov uverejňujeme v úplnom znení, v súlade 
s edičnými zásadami, a to v pôvodnej jazykovej a gramatickej úprave. Slová alebo ich čas-
ti, ktoré nedávajú zmysel, alebo sú skomolené, sme označili (!). Slová alebo ich časti, ktoré 
pri ich prepise zjavne vypadli, dávame do hranatých zátvoriek […].

 

* * *

12 MURAWSKI, Marek. Letadla Luftwaffe 1933–1945. Část 2. Hostomice : Intermodel, 1997, s. 
93-100. ISBN 80-901976-3-9; DONALD, David. Encyklopedie letadel světa. Praha : Ottovo naklada-
telství, 1999, s. 538. ISBN 80-7181-230-7; DONALD, David. Bojová letadla Luftwaffe. Praha : Naše 
vojsko, 2014, s. 148-155. ISBN 978-80-206-1476-6.
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Dokument

Stot. let. Mikuláš Lisický13,
 Piešťany, 20. marec 1940
III. peruť, Piešťany.

Vec: Relácia o skúsenej v Auf-
 klärungsfliegerschulle Brieg.

Prílohy:
 Ministerstvo národnej obrany
 Veliteľstvo vzdušných zbraní
 
 B r a t i s l a v a

 Výnosom VVZ č. 231.344 dôv. let.1939 boli dňom 3. 1. 1940 
komandovaní nasledujúci dôstojníci letectva na skúsenú k nemeckému letectvu do 
Aufklärungsfliegerschulle Brieg za účelom získania praktických poznatkov a skúseností 
v školení nemeckého lietajúceho perzonálu.
 Stot. let. Mikuláš Lisický, veliteľ III. perute,
 npor. let. Alexander Mátyus14, škola na dôst. let. v zál.,
 nport. let. František Hanus15, MNO.VVZ.,
 npor. let. Rudolf Galbavý16, veliteľ letky 2,
 por. let. Ladislav Böhmer17, veliteľ letky 6.

13 Mikuláš Lisický, 20. 7. 1908, Liptovský Mikuláš – 16. 3. 1987, Bar, okres Dunajská Streda. Pod-
robnejšie pozri: LÁNÍK, Jaroslav – RAJLICH, Jiří – ČAPLOVIČ, Miloslav a kol. Vojenské osobnos-
ti československého odboje 1939 – 1945. Praha – Bratislava : Vojenský historický ústav Praha – Vo-
jenský historický ústav Bratislava, 2005, s. 173. ISBN 80-7278-233-9; CSÉFALVAY, František a kol. 
Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 
152-153. ISBN 978-80-89523-20-7.
14 Alexander Mátyus (Matúš od 31. 12. 1940), 27. 5. 1914, Vrútky – dátum a miesto smrti neznáme. 
Podrobnejšie pozri: CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. 
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 166. ISBN 978-80-89523-20-7.
15 František Hanusz (Hanus od r. 1937), 1. 11. 1915 Šurany, okres Nové Zámky - 16. 3. 1974, Brati-
slava. Podrobnejšie pozri: ŠUMICHRAST, Peter. Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943. 
Cheb : Svět Křídel, 2006. ISBN 80-86808-29-7; CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín 
Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 82. ISBN 978-80-89523-20-7.
16 Rudolf Galbavý, 29. 4. 1913, Piešťany – 11. 5. 1995. Podrobnejšie pozri: ŠUMICHRAST, Peter. 
Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943. Cheb : Svět Křídel, 2006. ISBN 80-86808-29-7; 
CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský 
historický ústav, 2013, s. 71. ISBN 978-80-89523-20-7.
17 Ladislav Böhmer (Hron od 28. 6. 1940), 20. 4. 1913, Podbrezová – 31. 1. 1979 Bratislava. Pod-
robnejšie pozri napr.: STANISLAV, Ján. Letectvo v prípravách na ozbrojené vystúpenie a jeho účasť 
v SNP. Bratislava : Veda, 1996. ISBN 80-224-0449-7; STANISLAV, Ján – KLABNÍK, Viliam. Slo-
venské letectvo 1944-1945. 3 diel. Bratislava : Magnet Press, 2004. ISBN-80-89169-00-7; TÓTH, 
Jozef. Pamäti generála Tótha. Slovenskí letci v Povstaní. Bratislava : Spolok slovenských spisovate-
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 Pozorovateľská škola v Briegu prevádza letecký výcvik pozorovateľov a pilotov 
pozorovacích letiek /H.Staffel/.
 Výcvik v škole trvá 4 mesiace, a 3 týždne vo výcvikovom stredisku u Berlína. 
Po absolvovaní tohoto výcviku sú vycvičené posádky pridelované k pozorovacím letkám. 
Škola každé dva mesiace odosielala 90 posádok. U nemeckého letectva vojenskí piloti po 
absolvovaní výcviku na lietadlách dvojmiestnych, prídu do pozorovateľskej školy, kde 
sa podrobia spoločnému výcviku s pozorovateľmi. Po jednomesačnom pobyte v škole sú 
z pozorovateľov a pilotov utvorené dvojice posádok, ktoré ďalší výcvik absolvujú spoločne, 
spolu lietajú a po ukončení výcviku idú spolu k letkám.
 Mierový výcvik v uvedenej škole trvá 9 mesiacov.
 Organizácia školy je v prílohe 1. Škola je etablovaná na Fliegerhorste Brieg.
 Aby škola a vôbec každá letecká jednotka sa mohla plne venovať výcviku, 
je u nemeckého letectva zriadená, účelne organizovaná a od lietajúcich jednotiek úplne 
neodvislá18 sieť letísk a t. zv. Fliegerhorstov19. Prehľad tejto pozemnej organizácie 
nemeckého letectva je v prílohe 2.
 Podrobná organizácia a složenie Fliegorhorstu je v prílohe 3.
 Naše školenie sa riadilo rozvrhom zamestnania, ktorý bol zpracovaný každý 
piatok za mojej prítomnosti a podľa naších požiadavok od Ausbildungsgruppe20. Rozvrhy 
zamestnania po dobu nášho tamojšieho pobytu sú v prílohe 4.
 Praktické lietanie a výkonná letecká služba bola riadená dennými rozkazmi. Tieto 
sú pripojené v prílohách pod číslom 6, 6a, 6b, 6c, 11, 11a, 14, 15, 15a, 16, a 18.
 Situačný plán školy na letisku Brieg je uvedený v prílohe 2a.
 Po dobu nášho pobytu v Nemecku bol vedený denník, ktorý je priložený v prílohe 
pod číslom 20.
 Naše školenie sa skladalo:
    a/ z vyučovania teoretického,
    b/ zo špeciálneho výcviku /príl.21-25/,
    c/ z praktického lietania (!)/príl.26/.
 Ad a/  Vyučovanie teoretické bolo spoločné pre nás všetkých a dialo sa spolu   
   s ostatnými frekventantmi školy a čiastočne oddelene vo zvláštnych, pre nás  
   upravených prednáškach.
 Ad b/ Nakoľko pri tomto školení nebolo možné v jednotlivých vyučovacích 
   predmetoch preniknúť k takým detailom jak sme si priali, prikročil som hneď
   v nasledujúci týždeň nášho tamojšieho pobytu k tomu, že denne pre špeciálny
   výcvik som v programe zamestnania vyhradil najmenej dve hodiny, ktoré každý 
   podľa svojho špeciálneho zaradenia absolvoval u príslušného odboru školy.  
    Rozdelenie predmetov pre špeciálny výcvik bol upravený takto:
   stot. let. M. Lisický : Erd. u.Lufttaktik, Luftbildwesen u.  
      Luftfotogrammetrie.21

ľov, 2004. ISBN 80-8061-189-0; CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 
1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 94-95. ISBN 978-80-89523-20-7.
18 Rozumej – nezávislá.
19 Letecká základňa.
20 Výcviková skupina.
21 Pozemná a letecká taktika, letecké fotografovanie a letecká fotogrametria.
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   npor. let. A. Mátyus : Navigation, Koppelnavigation,
      Funknavigation.22 
   nport. let. F. Hanus : Nachrichtendienst.23

   npor. let. R. Galbavý :  Waffen u. Bomben.24 
   por. let. L. Böhmer : Luftbildwesen u Artilleriefliegerdienst.25

 Poznatky a skúsenosti získané v týchto oboroch špeciálneho výcviku sú uvedené 
v prílohách číslo 21, 22, 23, 24, a 25.
 Pretože behom pobytu v uvedenej škole v Briegu som došiel k záveru, že 
náš predpokladaný výcvik nezbytne26 potrebuje zmeny a čiastočného doplnenia, po 
predchádzajúcej porade u veliteľa školy, žiadal som nášho vojenského pridelenca v Berlíne27 
o [s]prostredkovanie príslušnej zmeny na RLM28.
 Opis hlásenia v prílohe 27.
 Výsledok zákroku bol nám vojenským pridelencom sdelený29 dopisom, označeným 
v prílohe číslom 28.
 Avšak pred naším odchodom dňom 1. 3. k F. Schule in Grossenhaim, kam sme boli 
odkomandovaní v dôsledku zákroku vojenského pridelenca v Berlíne na RLM, boli sme 
rozkazom MNO prostredníctvom vojenskej nemeckej missie v Bratislave30 povolaní zpät.
 Opis uvedeného rozkazu je v prílohe pod číslom 29.
 V prílohách 21-25 sú uvedené učebné a výcvikové pomôcky, ktoré navrhujem 

22 Navigácia, výpočtová navigácia, rádionavigácia. Bližšie pozri napr.: NEDELKA, Milan a kol. 
Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový. Bratislava : Magnet-Press Slovakia, 1998, s. 
311-322. ISBN 80-968073-0-7.
23 Spojovacia služba.
24 Zbrane a bomby.
25 Letecký prieskum a delostrelecká letecká služba.
26 Rozumej – nevyhnutne.
27 V tomto historickom období funkciu vojenského a leteckého atašé v Berlíne zastával mjr. gšt. 
Štefan Tatarko (1. 1. 1904, Baldovce, okr. Spišská Nová Ves – 7. 10. 1977, Spišská Nová Ves). 
Podrobnejšie pozri: CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. 
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 244-245. ISBN 978-80-89523-20-7.
28 Reichsluftfahrtministerium – Ríšske ministerstvo leteckej dopravy.
29 Rozumej – oznámený.
30 Pravdepodobne cestou Nemeckej leteckej misie na Slovensku (Deutsche Luftwaffenmission in 
der Slowakei). Tento poradný orgán slovenského ministerstva národnej obrany pre oblasť vzdušnej 
zbrane, ako aj civilného letectva oficiálne pôsobil na Slovensku od 1. novembra 1939. Prvým šéfom 
misie bol plk. Erhardt Krüger, ktorého od februára 1941 vo funkcii vystriedal genmjr. Ludwig Keiper. 
Nemecká letecká misia na Slovensku svoju činnosť na Slovensku oficiálne ukončila v novembri 1944. 
Podrobnejšie pozri napr.: BYSTRICKÝ, Jozef – ŠUMICHRAST, Peter. Letka 13 v dokumentoch 
a obrazoch. Bratislava : Magnet Press, Slovakia, 2004, ISBN 80-89169-02-3; ŠUMICHRAST, Peter. 
Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943. Cheb : Svět Křídel, 2006, ISBN 80-86808-29-7; 
ŠUMICHRAST, Peter. Správa pplk. let. J. Ďuranu o služobnej ceste do Berlína a Grove (máj 1942). 
In Vojenská história, 2006, roč. 10, č. 1, s. 88-107. ISSN 1335-3314; CSÉFALVAY, František a kol. 
Vojenské dejiny Slovenska – V. zväzok (1939 – 1945). Bratislava : Magnet Press, Slovakia, 2008, s. 
24-25. ISBN 978-80-89169-16-0; HRNKO, Anton. Nemecká vojenská misia na Slovensku 1939 – 
1944. In http://www.historiarevue.sk/hr03-02/nato/hrnko.htm; SEGEŠ, Vladimír a kol. Vojenské deji-
ny Slovenska a Slovákov. Praha : Ottovo nakladatelství, 2015, s. 281. ISBN 978-80-7451-469-2.

http://www.historiarevue.sk/hr03-02/nato/hrnko.htm
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nakúpiť nakoľko sú nezbytne31 nutnými k zvýšeniu úrovne naších leteckých škôl a tým aj 
úrovne odborných znalostí lietajúceho perzonálu.
 Osem týždňový bol však príliš krátky na to, aby sme mohli prezrieť všetky 
učebné a výcvikové pomôcky, ktoré sú v nemeckých učilištiach k dispozícii prednášajúcim 
profesorom a preto navrhujem [,] aby sa s ich nákupom predbežne vyčkalo, než obdržíme 
od nemeckých firiem príslušné prospekty, ktoré už boly vyžiadané. Potom predložím nový 
doplnený návrh na nákup učebných a výcvikových pomôcok už po dohode s npor. let. J. 
Trnkom32, ktorý spracováva návrhy druhej skupiny, vedenej p. mjr. let. J. Ďuranom33.
Potom pokladám za najlepšie vyslať do Nemecka dvojčlennú komisiu, po jednom z každej 
skupiny /Brieg, Schleissheim34/, ktorá by nákup previedla.
 Prosím, aby relácia i s prílohami mi bola po preštudovaní vrátená, nakoľko 
priložené doklady potrebujem ako učebné a výcvikové pomôcky pre príslušných profesorov.

       stot. let. M. Lisický
       (vlastnoručný podpis)

Vzaté na vedomosť.
Prílohy vrátené LŠ. 35 osobne prevzal 1./VII.1940
 stot. let. M. Lisický
 (vlastnoručný podpis)

     Založ

 

31 Rozumej – nevyhnutne.
32 Július Trnka, 29. 9. 1910 Zvolen - 24. 6. 1989 Bratislava. Podrobnejšie pozri: LÁNÍK, Jaroslav – 
RAJLICH, Jiří – ČAPLOVIČ, Miloslav a kol. Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 
1945. Praha – Bratislava : Vojenský historický ústav Praha – Vojenský historický ústav Bratislava, 
2005, s. 300-301. ISBN 80-7278-233-9; CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slo-
venska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 249. ISBN 978-80-89523-20-7.
33 Justín Ďurana, 1. 5. 1905 Alleghony, USA - dátum a miesto úmrtia neznáme. Podrobnejšie pozri: 
ŠUMICHRAST, Peter. Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943. Cheb : Svět Křídel, 2006. 
ISBN 80-86808-29-7; ŠUMICHRAST, Peter. Správa pplk. let. J. Ďuranu o služobnej ceste do Berlína 
a Grove (máj 1942). In Vojenská história, 2006, roč. 10, č. 1, s. 88-107. ISSN 1335-3314; CSÉFAL-
VAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historic-
ký ústav, 2013, s. 58–59, ISBN 978-80-89523-20-7.
34 Stot. let. M. Lisický upozorňuje na skupinu slovenských letcov, ktorí sa rovnako ako jeho skupi-
na, zúčastnili v prvom štvrťroku 1940 na skúsenej v Nemecku, konkrétne v stíhacej škole Schlessheim – 
„A“ Schulle Klagenfurt.
35 Rozumej – Leteckej škole.
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Npor. let. František Hanus s neznámym Oberfeldweblom nemeckej Luftwaffe 
na letisku v Aufklärungsfliegerschulle v Briegu 

 

Štvorčlenná skupina slovenských letcov pripravená na praktické lietanie. Podľa zápisníka 
letov npor. let. Františka  Hanusa slovenskí letci vykonali praktické lety na technicky 
zastaraných lietadlách nemeckej výroby. Zľava: por. let. Ladislav Böhmer, npor. let. 

František Hanus, stot. let. Mikuláš Lisický a npor. let. Rudolf Galbavý
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Program „skúsenej“ slovenských letcov v Pozorovateľskej leteckej škole v Briegu bol 
zložený z teoretickej prípravy, zo špeciálneho výcviku a praktického lietania. V učebni 
technických predmetov  por. let. Ladislav Böhmer, npor. let. Rudolf Galbavý, neznámy 
príslušník  nemeckej Luftwaffe, stot. let. Mikuláš Lisický a npor. let. František Hanus

Príslušník slovenských Vzdušných zbraní npor. let. František Hanus (v strede) počas 
spoločenského posedenia s nemeckými kolegami, príslušníkmi a frekventantmi  

Pozorovateľskej leteckej školy v Briegu 
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Učebne technických predmetov Pozorovateľskej leteckej školy v Briegu poskytovali 
nemeckým vojenským pedagógom modernú učebno-výcvikovú základňu pre výučbu 

teoretických predmetov, ako aj pre špeciálny výcvik frekventantov. Zľava npor. let. Rudolf 
Galbavý, npor. let. František Hanus, neznámy Flieger-Oberingenieur nemeckej Luftwaffe 

a stot. let. Mikuláš Lisický

Foto: zbierka Petra Šumichrasta
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RECENZIE
ARTIZOV, A. N. (a kolektív redaktorov, zostaviteľov a prekladateľov). ČEŠSKO-

SLOVACKIJ (ČECHOSLOVACKIJ) VOJENNYJ KORPUS. 1914 – 1917 GG. DOKUMEN-
TY I  MATERIALY. Tom 1. Češsko-Slovackije voinskije formirovanija v Rossii. 1914 – 1917 
gg. Moskva : Novalis, 2013, fotografie v texte, poznámky, prílohy, biografie, menný regis-
ter, zoznam dokumentov, zoznam skratiek. ISBN 978-590229139-8.

V posledných rokoch registrujeme aj u ruských historikov zvýšený záujem o dejiny 
československých légií a predovšetkým o Čs. armádny zbor v Rusku (Ruskú légiu), jeho 
vznik a úlohu, ktorú zohral v začiatkoch občianskej vojny v Rusku 1917 – 1922. Súvisí to 
s tým, že historici dlho nemali možnosť objektívne skúmať túto kapitolu ruských dejín 
a nemali k dispozícii potrebné množstvo archívnych dokumentov, pretože vedcom neboli 
prístupné. Až v posledných rokoch, po odtajnení a sprístupnení mnohých archiválií,  sa si-
tuácia zmenila a objavila sa možnosť podrobného a objektívneho skúmania tejto kapitoly 
prvej svetovej vojny. Pritom sa ukázalo, že je nevyhnutné prehodnotiť staršie hodnotenia 
a závery a lepšie pochopiť dramatickosť tej doby vrátane dejín čs. vojenského zboru v Rus-
ku. Pre ruských historikov, ale aj pre vedcov iných krajín, je východiskovým bodom štúdia 
týchto zložitých udalostí prístup k dokumentom v českých, slovenských i v ruských archí-
voch. Aj keď najmä v Československu v rokoch 1918 – 1938 zásluhou Pamätníka národné-
ho odboja v Prahe vyšlo veľa edícií dokumentov, memoárov, dobových publikácií aj rôz-
nych obrazových a fotografických, plukovných kroník atď., nemožno povedať, že pramen-
ný materiál bol vydaný v úplnosti. Je to jednak preto, že ide o rozsiahle súbory dokumentov 
rôzneho charakteru a aj preto, že nie všetky dokumenty boli v čase predchádzajúcich edícií 
prístupné. A ak aj boli, nebol z rôznych dôvodov záujem o to, aby sa s nimi zoznámila aj 
širšia verejnosť. Sovietski historici obviňovali čs. jednotky zo zrady, vzbury proti sovietskej 
vláde, a dokonca stranícky tvrdili, aby zodpovednosť nepadala na boľševikov, že vraj ruská 
légia vyvolala občiansku vojnu v Rusku. Takéto neobjektívne východiská a ideologicky 
podfarbené interpretácie už čiastočne ustúpili, ale napriek tomu, niektoré nepodložené tvr-
denia ešte v časti historiografie, publicistiky aj u verejných činiteľov stále pretrvávajú. Za 
takéhoto stavu je nesmierne dôležitý výskum a sprístupnenie ďalších dokumentov predo-
všetkým z ruských archívov.

K tejto neľahkej úlohe prikročil široký kolektív ruských archivárov, historikov  
a prekladateľov, ktorých zásluhou bol vydaný prvý zväzok dokumentov o ruskej légii z 
rokov 1914 – 1917. Autori poukazujú na to, že pre pochopenie zložitých procesov občian-
skej vojny v Rusku mala veľký význam aj putovná výstava o dejinách ruskej légie, ktorú 
v Ruskej federácii usporiadalo ministerstvo obrany Českej republiky. Ide predovšetkým 
o doteraz nepublikované materiály z fondov povolžských archívov: zo Saratova, Penzy, 
Samary a Kazane.1 Práve tu možno očakávať mnohé doteraz neznáme fakty o pôsobení Čs. 
armádneho zboru v tomto regióne, aj keď k dokumentom bude potrebné pristupovať s ma-
ximálnou opatrnosťou. Opakovane sa totiž objavujú svedectvá a spomienky červenoarmej-
cov a boľševikov, ktoré zhromaždil Výkonný výbor Penzenského sovietu zástupcov v dvad-

1  Informáciu o edícii pozri DEMIDOVA, Je, I. – RYBKOV, A. G. Čechoslovackij vojennyj korpus: 
Dokumenty i materialy. In Vestnik archivista, Moskva, č. 3/2014, s. 82-91.
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siatych rokoch minulého storočia, keď sa zhromažďovali podklady pre napísanie dejín ob-
čianskej vojny v Rusku, samozrejme, z pohľadu boľševikov. A tak sa tu spomína „vzbura“ 
légie, akoby sovietska vláda predstavovala pre ňu nejakú legálnu vládu, alebo „zverstvá“  
a „bezčinstva“ legionárov či „bieločechov“. Treba poznamenať, že zatiaľ čo sa naozaj do-
teraz neobjavili dôveryhodné svedectvá o tom, že by sa legionári dopúšťali vojnových zlo-
činov, opačné prípady, keď boľševici, alebo nemeckí a maďarskí „internacionalisti“ zaja-
tých legionárov mučili, je známych viac ako dosť. Hádam najznámejší prípad je znetvorené 
telo zajatého a zavraždeného Ušakova, ktorého boľševici 17. augusta 1918 umučili na sta-
nici Posoľskaja, alebo aj svedectvá o smrti kapitána Petra Zachara a jeho manželky v Niž-
ne-Udinsku v januári 1920. Tu, zdá sa, pokračuje akýsi ideologický súboj až do našej súčas-
nosti, čo dokumentuje napríklad fotografia umučených legionárov zverejnená na Wikipédii, 
ktorú niekto s  veľkou vytrvalosťou stále „prekvalifikováva“ na umučených boľševikov.2 
Legionári, napríklad v Penze a aj na iných miestach, ak sa im dostali do rúk českí červeno-
armejci, ktorí proti nim bojovali, usporiadali vojenský súd a popravili ich ako nepriateľov 
na základe vojnových zákonov, ale doteraz sa nenašiel jeden relevantný dokument o tom, že 
by ich boli mučili, alebo im vypichovali oči, či odrezávali uši, ako to robili boľševici zaja-
tým legionárom. Práve preto sú známe aj svedectvá o tom, že sa ranený legionár, pri vedomí 
toho, čo by ho v rukách „červených“ čakalo, radšej sám zastrelil. Za zmienku stojí aj vyšet-
rovanie podvýboru amerického Senátu, ktorý sa niekedy začiatkom 20. rokov minulého 
storočia  zaoberal obvineniami legionárov z vojnových zločinov, čo sa nepreukázalo a vte-
dy sa k tomu v americkej tlači vyjadrila aj  „babka ruskej revolúcie“, Jekaterina Konstanti-
novna Breško-Breškovskaja (1844 – 1934). Bola to priama svedkyňa sibírskej anabázy le-
gionárov, samozrejme, nemohla byť všade, ale veľkú časť cesty po Transsibírskej magistrá-
le až do Vladivostoku s nimi absolvovala a reagovala na obvinenia amerického plukovníka 
Raymonda Robinsa aj v článku uverejnenom v amerických novinách: „Czechoslovak sol-
diers and officers... were admired especially for their humanity, their sense of honor and 
bravery. While Col. Robins tells his stories about the Czecho-Slovak ´atrocities´, I have 
never heard any complaint against them, never a derogatory remark... All intelligent Rus-
sians are proud to have them as brothers in the Slavonic race; all our simple people love 
them for their readiness to sympathetically aid every suffering human being. It is natural 
that such excellent people, such examples of bravery and honor are hated by the Bolsheviki 
and their supporters, who are in character the very antipodes of the blessed Czecho-Slovak 
people.“3 Iste sa aj niektorí legionári prehrešili voči zásadám medzinárodného práva týka-
júcich sa vojenských konfliktov, veď takí jednotlivci sa vyskytovali v každej armáde, ale 
tieto prípady sú vo veľkom nepomere voči podobným činom atamanských tlúp a bielych 
vojsk a hlavne – ako na to poukazujú novosprístupňované pramene z ruských archívov – 
červených gárd.

Fondy zo Samary obsahujú zaujímavé dokumenty o korešpondencii sovietov s členmi 
Odbočky Česko-Slovenskej národnej rady v Rusku a velením Čs. armádneho zboru. Našla 
sa aj časť listov, ktoré si medzi sebou vymenili komisár Čs. armádneho zboru profesor Pro-

2   https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko-slovensk%C3%A9_l%C3%A9gie, stiahnuté 6. ok-
tóbra  2015.
3   Žiaľ, táto dôležitá epizóda nie je v našej historiografii ešte podrobnejšie spracovaná. Strojopisná 
kópia tohto článku sa nachádza v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, f. Vladimír S. Hurban, 
šk. č. 13.

https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko-slovensk%C3%A9_l%C3%A9gie
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kop Maxa a stranícke vedenie Penzenskej gubernie. V tomto fonde sú aj niektoré vojenské 
rozkazy pre čs. jednotky. Veľa detailov o vzťahu boľševikov k ruskej légii obsahuje aj ko-
rešpondencia vedenia gubernie s ľudovým komisariátom obrany a dokumenty o rokova-
niach vedenia čs. zboru s predstaviteľmi gubernie o ďalšom pohybe legionárskych ešalónov 
na východ. Nachádza sa tam aj zložka s materiálmi o vystúpení légie v Penze, prehľadná 
chronológia udalostí a obsahu rozhovoru penzenského vedenia s L. D. Trockým.

V Národnom archíve Republiky Tatarstan sa nachádzajú dokumenty týkajúce sa pôso-
benia českého spisovateľa Jaroslava Haška ako boľševického komisára a pomocníka velite-
ľa v Buguľme a ďalšie písomnosti. V Štátnom ústrednom archíve Tatarstanu sú zase 
svedectvá o dezertéroch v gubernii (zrejme z radov Červenej armády) a analýza o príčinách 
dezercie, ako aj telegram komisára Sultan-Galijeva ľudovému komisárovi J. V. Stalinovi 
o príčinách rýchleho obsadenia Kazane legionármi a aj hlásenie agitátora Politického odde-
lenia štábu Východného frontu P. O. Paľgunova o príčinách ústupu boľševikov z Kazane. 
Takisto je tam  aj zoznam českých a  slovenských červenoarmejcov, členov boľševickej 
strany aj bezpartajných.

V prvom zväzku vydaných dokumentov zaujmú najmä materiály o vzťahu ruských or-
gánov k česko-slovenskej zahraničnej akcii. Napríklad v zápise špecialistu na rakúsko-uhor-
skú a balkánsku problematiku pri ruskom ministerstve zahraničných vecí A. Ju. Gerovské-
ho z 1. februára 1916 sa analyzuje činnosť T. G. Masaryka a charakterizuje jeho vplyv. 
Masarykova skupina je údajne v menšine, aj keď sa jej podriaďujú všetky emigrantské 
organizácie nielen na západe, ale aj v Rusku. K tomu mu napomohli anglické a francúzske 
kruhy, ktoré sa stavajú odmietavo k Rusku a jeho plánom zjednotiť Slovanov pod svojím 
vedením. Podľa autora k tomu prispela aj nečinnosť ruských inštitúcií, ktoré sa nesnažili 
politicky ovplyvňovať ani tie české organizácie v Rusku, ktoré vznikli po začiatku vojny 
s podporou ruskej vlády a užívajúce rôzne výhody a privilégiá udelené ruskou vládou 
(dokument č. 157, ss. 282-285). Vcelku je však podľa Gerovského Masarykov vplyv na 
Čechov zanedbateľný a výrazne upadol najmä po Hilsnerovej afére. Súčasne zdôrazňuje 
Masarykovu tendenciu na úplnú nezávislosť budúceho českého štátu od Ruska a pripojenie 
Slovákov a „v západnej polovici uhorského Ruska“, t. j. územia obývaného rusínskym 
obyvateľstvom. Zväzok dokumentov prináša aj viaceré ďalšie ruské dokumenty spojené 
s Dürichovou protimasarykovskou akciou v Rusku.

Podľa sovietskeho historika Alexandra Charitonoviča Klevanského jednou z príčin, pre-
čo cárska vláda kládla prekážky budovaniu čs. vojska rýchlejším tempom,  bola aj skutoč-
nosť, že v prvých rokoch vojny malo Rusko dosť vojakov a nedostatok výstroja a výzbroje 
aj pre vlastných vojakov a rovnako aj obavy, aby čs. vojsko neslúžilo ako príklad pre utla-
čené národnosti v Rusku, a tretím faktorom bolo to, že západné vlády mohli využiť politické 
vedenie čs. vojska na protiruské intrigy.4 Vo februári 1916 sa Česká družina preformovala 
na 1.  čs. strelecký pluk a v polovici apríla 1916 dal generál Alexejev súhlas na formovanie 
streleckej brigády. No v Rusku boli nepochybne väčšie možnosti, ale ruské vedenie 
k rozsiahlejšiemu formovaniu čs. vojska pristupovalo opatrne a podozrievavo. Na rozvoj čs. 
vojska v Rusku nepriaznivo vplývali spory vo Zväze čs. spolkov a aj protirečenia medzi 
ruskou zahraničnou politikou a politikou Dohody. Čs. predstavitelia sa delili na rusofilov 

4  KLEVANSKIJ, Alexandr Charitonovič. Čechoslovackije internacionalisty i  prodannyj korpus. 
Čechoslovackiuje političeskije organizacii i voinskije formirovanija v Rossii. 1914 – 1921 gg. Moskva 
: Izdateľstvo Nauka, 1965, s. 37.
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a prozápadných. Ale aj v rámci jednotlivých skupín boli rôzne smery a prúdy. Na pravom 
krídle to boli stúpenci slovanského pravoslávneho impéria (F. Dědina, V. Zival, S. Koní-
ček-Horský, V. Štěpánek, F. Král a ďalší). Na ruskej strane ich podporovali Rasputin, 
Štürmer, Bobrinský, Protopopov a druhí. Liberálno-monarchistická skupina pozostávala 
z osobností ako V. Vondrák, L. Tuček, V. Švihovský a iní. Táto skupina bola blízka 
Masarykovi, ale snažila sa zachovať samostatnosť Zväzu čs. spolkov v Rusku od parížskej 
Česko-Slovenskej Národnej Rady (ČSNR) vo veciach Čechov a  Slovákov, ktorí boli 
ruskými občanmi. Západniari – masarykovci predstavovali skupinu okolo B. Čermáka, J. 
Klecandu, B. Pavlů a ďalších. Do februára/marca 1917 nemohli naplno prejavovať svoje 
názory a museli sa navonok správať k cárskemu režimu lojálne. Pokiaľ ide o ruské politické 
strany, boli im blízki kadeti, trudovici a menševici – oboronci. Keď Pavlů začal vydávať 
v Petrohrade Čechoslováka, kyjevská opozícia obnovila pod redakciou Švihovského vydá-
vanie Čechoslovana; obe redakcie viedli medzi sebou ostré polemiky. Čechoslovák už vo 
svojom čísle z 5. novembra 1915 oznamoval, že na čele čs. politického hnutia odporu v za-
hraničí je Masaryk, čo ruským predstaviteľom nebolo veľmi po vôli. Tieto politické rozdie-
ly nadobudli na význame na jar 1916, keď európske veľmoci prejavili prvýkrát určitejší 
záujem o československé národnooslobodzovacie hnutie.5 

Zápas o politické smerovanie zahraničnej akcie Čechov a Slovákov v Rusku nebol jed-
noduchý. V dňoch 25. apríla – 1. mája 1916 sa v Kyjeve uskutočnil druhý zjazd Zväzu čs. 
spolkov na Rusi. Na zjazde zvíťazilo opozičné krídlo, predsedom sa stal V. Vondrák a jeho 
zástupcom J. Országh a členmi vedenia Volf, Jindříšek, Tuček a ďalší. Na zjazde sa rokovalo 
o nábore medzi zajatcami do čs. vojska a o použití zajatcov ako pracovných síl. Zjazd 
rozhodol aj o národnej dani, rokovalo sa o organizačných veciach, ale aj o politickom 
smerovaní. V uznesení sa hovorilo o tom, že Zväz sa bude usilovať o zriadenie samostatného 
česko-slovenského štátu na základe úplnej rovnoprávnosti týchto dvoch bratských národov. 
Zjazd poslal do Paríža ČSNR telegram, že ju uznáva za najvyšší politický orgán čs. odboja. 
Panslovanské monarchistické krídlo (Dědina, Zival) proti tomu protestovalo a vyzývalo aj 
na odmietanie záverov kyjevského zjazdu. Kritizovali „separatizmus“ kyjevského zjazdu, 
útočili na jeho závery v ruskej tlači a pripomínali, že vojnu treba považovať za vojnu za 
oslobodenie všetkých Slovanov a aj za ich zjednotenie pod vedením Ruska. Odmietali pod-
ľa nich kompromisné projekty a vyzývali panslovanov, všeslovanov, rusofilov a rusoslova-
nov na zjednotenie proti „separatistom a masarykovcom“.

V júli 1916 založiili Dědina, Zival, Hampl a ďalší vlastný Zväz česko-slovanskej jednoty 
a dosiahli súhlas ruskej strany, aby jeho menom robili nábor medzi zajatcami, ktorí sa 
nemuseli k ničomu zaväzovať. Začali vydávať aj svoj časopis Slovanský vestník v ruskom, 
českom a srbskom jazyku. Nové vedenie Zväzu bolo kritizované aj Klubom spolupracovní-
kov Masaryka v Kyjeve, ktorý bol napojený na petrohradskú skupinu okolo Pavlů a Klecan-
du.  V tom čase sa československej otázke začalo viac venovať aj cárske ministerstvo zahra-
ničných vecí, ktoré ho chcelo ovládnuť a využiť pre vlastné ciele a získalo pre ne aj Josefa 
Düricha, ktorý však túto svoju úlohu nepochopil a snažil sa ju neskôr obhajovať.6 Dürich sa 
zúčastnil rokovaní v Kyjeve v auguste 1916 a podpísal aj Kyjevský zápis o zásadách čes-

5  PICHLÍK,  Karel. Bez legend. Zápas o československý porogram. Praha : Panorama, druhé vyda-
nie, 1991, s. 190.
6  DÜRICH, Josef. V českých službách. Vypsání mého pobytu za hranicemi 1915-1918. Vlastným 
nákladom: Klášter nad Jizerou, 1921.
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ko-slovenskej akcie v Rusku, ale neskôr svoj podpis odvolal a došlo aj k prudkej roztržke 
medzi ním a M. R. Štefánikom. Dürich sa cítil vykonávateľom vôle Maffie, tajnej organizá-
cie domáceho odboja v Čechách, ktorú stotožňoval s Karlom Kramářom a s jeho myšlienkou 
„slovanského impéria“, hoci v organizácii boli aj promasarykovsky orientovaní českí pred-
stavitelia, napríklad Přemysl Šámal. 

V takom rozsiahlom korpuse dokumentov a množstve údajov sa samozrejme vyskytujú 
aj menšie nepresnosti, napríklad o Ivanovi Markovičovi, že padol do zajatia v novembri 
1914 (v skutočnosti už v septembri 1914) a že sa ako prvý zo Slovákov zapísal do Českej 
družiny v roku 1915 (s. 964) alebo P. J. Šafárik je charakterizovaný len ako básnik, hoci 
jeho dielo v oblasti vedeckej slavistiky je nepomerne významnejšie (s. 975) a niektoré ďal-
šie. To však nemôže nijako znehodnocovať tento záslužný edičný čin ruských historikov.

Ferdinand Vrábel

PURDEK, Imrich. ČESKOSLOVENSKÁ A SLOVENSKÁ VOJENSKÁ SYMBOLIKA 
V PRIESEČNÍKU HERALDIKY, FALERISTIKY A VEXILÓGIE (1914 – 1945). Bratisla-

va : Vojenský historický ústav, 322 s. 978-80-89523-31-3.
 
Poslednou z radu neprehliadnuteľných vedeckých monografií, ktorú v tomto kalendár-

nom roku vydal Vojenský historický ústav, je pôvodná vedecká monografia uznávaného 
vojenského historika Imricha Purdeka pod názvom Československá a slovenská vojenská 
symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilógie (1914 – 1945). 

Spracovanie náročnej témy pôvodnej vedeckej monografie menovaným vedeckých pra-
covníkom Vojenského historického ústavu nie je pre slovenskú historickú obec žiadnym 
prekvapením, pretože Imrich Purdek sa svojou dlhodobou poctivou vedecko-výskumnou 
prácou vypracoval medzi uznávaných odborníkov v oblasti histórie Armády Slovenskej 
republiky (1993 – 2002), resp. Ozbrojených síl Slovenskej republiky (2002), s osobitným 
dôrazom položeným na oblasť vojenskej symboliky. 

Hlavným cieľom autora monografie – spolutvorcu vojenskej symboliky Armády Slo-
venskej republiky, resp. Ozbrojených síl Slovenskej republiky, a od roku 1996 až doposiaľ 
tajomníka Rady pre vojenskú symboliku, ktorá je poradným orgánom ministra obrany Slo-
venskej republiky, bolo podrobne zmapovať a analyzovať zásadné procesy formovania čes-
koslovenskej a slovenskej vojenskej symboliky od vypuknutia prvej svetovej vojny až do 
konca druhej svetovej vojny. Pri základnom archívnom výskume a zhromažďovaní rele-
vantných dobových písomností s rozhodujúcou výpovednou hodnotou sa sústredil na histo-
rické obdobia, ktoré boli v dejinách československého a slovenského národa nerozlučne 
spojené s ich národnooslobodzovacím bojom, ako aj bojom za slobodu a demokraciu. 

Autor monografie sa pri obsahovom naplnení jeho pôvodného vedeckého diela sústre-
dil, vzhľadom na veľkú rôznorodosť a širokú rozmanitosť historických prameňov, na ná-
zvoslovie a slovnú terminológiu vojenskej symboliky v daných historických obdobiach. 
Osobitnú pozornosť položil na rozčlenenie a rozdelenie takto získaných informácií viažu-
cich sa k danej problematike do jednotlivých skupín, s dôrazom na identifikáciu znakov, 
prvkov a znamení, ktoré sú predmetom skúmania heraldiky, faleristiky a vexilógie. 

Na základe analýzy obsahu diela je potrebné vyzdvihnúť skutočnosť, že autorovi sa na 
základe náležitého pochopenia systému nadväznosti pri tvorbe a používaní symbolov vo-
jenskej symboliky podarilo správne vymedziť jednotlivé druhy vojenskej symboliky: vo-
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jenské hodnosti, dištinkcie, druhy vojsk, zbraní a služieb, označenie funkčného zaradenia, 
rukávové znaky, odznaky, vojenské zástavy či vojenské vyznamenania. Zároveň na základe 
použitých metód vedeckého skúmania danej problematiky logicky rozdelil vojenské sym-
boly do troch samostatných skupín. Do prvej skupiny zaradil zástavy a znaky, do druhej 
vojenské rovnošaty a označenia a do poslednej, tretej, skupiny vojenské vyznamenania. 

Purdekova pôvodná vedecká práca obsahuje úvod, ako aj päť samostatných ťažiskových 
kapitol, ktorým dal ďalšie vnútorné členenie. Jeho monografia tak okrem úvodu a piatich 
kapitol obsahuje záver, resumé, zoznam ilustrácií, prameňov, literatúru. Záver monografie 
tvorí vecný výberový register.

V prvej z celkového počtu piatich ťažiskových kapitol vedeckej monografie čitateľovi 
podáva základné metodologické a terminologické východiská výskumu vojenskej symboli-
ky. Úvodnú kapitolu rozdelil do štyroch podkapitol, pričom najväčšiu pozornosť zameral na 
definovanie základných otázok a stavu riešenia problematiky.  

V druhej kapitole približuje problematiku československého zahraničného vojska v ro-
koch 1914 – 1920, s dôrazom položeným na zdroje a formy jeho vojenskej symboliky. 
Kapitola je zložená z deviatich podkapitol, ktoré čitateľovi poskytujú nielen základné infor-
mácie o československom zahraničnom odboji na území Ruska, Francúzska a Talianska, ale 
aj predovšetkým v tomto rozsahu a kvalite doposiaľ nepublikované informácie o ich vojen-
skej symbolike (zástavy a znaky; rovnošaty a označenia; vyznamenania).

Na problematiku pertraktovanú v druhej kapitole logicky nadväzuje v poradí tretia ka-
pitola, ktorej obsah sa viaže k vzniku a budovaniu československej brannej moci a zdrojom 
jej vojenskej symboliky, a to v období od vzniku Republiky Československej až do doby jej 
tragického zániku, t. j. do jej rozbitia v marci 1939. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, 
že po vzniku prvého samostatného štátneho útvaru Čechov a Slovákov a jeho brannej moci 
sa pokračovalo v dotváraní, ako aj v ďalšom rozvíjaní československej vojenskej symboli-
ky, ktorej základy boli postavené československými legionárskymi jednotkami v neľah-
kých rokoch tzv. Veľkej vojny. Tretia kapitola sa skladá z ôsmich podkapitol, ktorých tex-
tovú časť významným spôsobom obohacujú početné obrazové prílohy, tak ako to bolo 
v predchádzajúcej kapitole venovanej obdobiu rokov 1914 – 1920.

Pre odbornú verejnosť, ako aj čitateľa z radov záujemcov o históriu čs. zahraničného 
a domáceho vojska v rokoch druhej svetovej vojny a ich symboliku bude veľmi zaujímavou                
4. kapitola  Purdekovej monografie, ktorú spracoval do desiatich podkapitol. Okrem histó-
rie čs. zahraničného a domáceho vojska v ňom nájde aj informácie o vojenskej symbolike 
čs. zahraničného vojska v Poľsku, Francúzsku, na Strednom východe a vo Veľkej Británii, 
ako aj vojenskej symbolike povstaleckej 1. československej armády na Slovensku.

Záver pôvodnej vedeckej monografie venoval brannej moci Slovenskej republiky v ro-
koch 1939 – 1945. Tak ako v troch predchádzajúcich „historických“ kapitolách sa najskôr 
zameral na históriu brannej moci Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945, následne 
pokračoval v rozpracovaní problematiky jej vojenskej symboliky. 

Imrich Purdek vo svojej pôvodnej vedeckej práci pod názvom Československá 
a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky a vexilógie (1914 – 
1945) na základe analýzy výsledkov základného výskumu, vychádzajúc z hlbokých teore-
tických vedomosti z oblasti heraldiky, faleristiky a vexilógie, priniesol nielen viacrozmerné 
skúmanie danej problematiky, ale aj zásadné teoretické a praktické východiská výskumu 
vojenskej symboliky z pohľadu heraldiky, faleristiky a vexilógie.  Zároveň sa mu podarilo 
úspešne definovať zásadné problémy v oblasti československej a slovenskej vojenskej sym-
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boliky v danom historickom období, ktoré neboli v danej oblasti historického výskumu do-
posiaľ riešené. Tento autorov prístup prekonal doposiaľ publikované vedecké a odborné 
práce a predstavuje jedinečný zdroj ucelených informácií o špecifickom fenoméne našej 
nedávnej vojenskej minulosti. Osobitne treba vyzdvihnúť aj skutočnosť, že pôvodná vedec-
ká monografia obsahuje veľké množstvo dobových fotografií, ako aj vyobrazení vojen-
ských hodností, dištinkcií, označení druhov vojsk, zbraní a služieb, označení funkčného 
zaradenia, rukávových znakov, odznakov, vojenských zástav či vojenských vyznamenaní.

Čo povedať na záver? Pri hodnotení pôvodnej vedeckej práce Imricha Purdeka pod ná-
zvom Československá a slovenská vojenská symbolika v priesečníku heraldiky, faleristiky 
a vexilógie (1914 – 1945) možno použiť odborný názor naslovovzatého odborníka na prob-
lematiku heraldiky, faleristiky a vexilógie prof. PhDr. Leona Sokolovského, DrSc., ktorý 
o nej napísal aj toto: „V neposlednom rade by som chcel oceniť široký záber a hĺbkovú 
analýzu s neraz zaujímavými postrehmi, či dokonca objavnými vývodmi, ako aj bohatú ilu-
stračnú súčasť monografie.“

Peter Šumichrast

LALUHA, Ivan a kol. ALEXANDER DUBČEK. JEHO DOBA A SÚČASNOSŤ. Brati-
slava :  vydavateľstvo VEDA, 224 s. ISBN 978-80-224-1414-2. 

V ostatnom čase bola vydaná vo vydavateľstve Veda významná publikácia pod názvom:   
Alexander Dubček jeho doba a súčasnosť od autorov Ivan Laluha a kolektív. Publikácia z 
hľadiska štruktúry sa člení takto: Úvod (s. 7), K profilu osobnosti Alexandra Dubčeka 
(reformátor a vizionár) autor Ivan Laluha (s. 8-23), Dubček kontra Novotný (1963-1967), 
autor Stanislav Sikora (s. 24-51), Alexander Dubček v meandroch Pražskej jari, autorka 
Elena Londáková (s. 52-72), Rok 1968 a Slovensko, autor Miroslav Londák (s. 73-93), Já-
nos Kádár a Alexander Dubček v kontexte politiky boja na dvoch frontoch, autor Jozef Kiss 
(s. 94-99), Zahraničnopolitické dôsledky roku 1968 v Československu, autor Michal 
Štefanský (s. 100-105), Alexander Dubček uprostred diania v ČSFR v rokoch 1989-1992, 
autor Jozef Žatkuliak (s. 106-138), O špecifických aspektoch tzv. vyrovnávania sa s „komu-
nistickou“ minulosťou, autor Peter Dinuš (s. 139-156), Vnímanie politickej osobnosti Ale-
xandra Dubčeka poslucháčmi politológie, autor Milan Čáky (s. 157-160), Mládež a odkaz 
Alexandra Dubčeka, autorka Viera Uherčíková (s. 161-166), Uhrovec – rodisko Alexandra 
Dubčeka uchováva a rozvíja jeho odkaz, autorka Eleonóra Petrovičová (s. 167-169), Spo-
mienky osobného priateľa, autor Pavel Pollák (s. 170-185),  Spomienky na Alexandra Dub-
čeka, autorka Mária Petro-Vencelová (s. 186-189), Spomienky na blízkeho človeka, autorka 
Dana Hermanová (s. 190-194), Dejiny nie sú reťaz víťazstiev – Posledné interview pre ča-
sopis Merian (Podľa publikácie Karol Kállay, Ľubomír Feldek: Alexander Dubček, posled-
ná kapitola (s. 195-2006), Alexander Dubček – životopisná chronológia (s. 207-208), Lite-
ratúra a pramene (s. 209-213), Zoznam skratiek (s. 214), Menný register (s. 215-218), Prí-
lohy – dokumenty z archívu ÚV KSČ (s. 219-222), Zoznam autorov (s. 223). 

Pri štruktúre a obsahu sa žiada poukázať na skutočnosť, že ide o Zborník z vedeckej 
konferencie. V tejto súvislosti zostavovateľka v úvode uvádza, že: „Základom tejto publi-
kácie sú vedecké štúdie, ktoré sa prezentovali na konferencii usporiadanej v roku 2011 pri 
90. výročí narodenia A. Dubčeka v gescii Ústavu politických vied SAV. Skúmanie života 
a diela významných osobností slovenskej politiky je jednou z oblastí, ktorej sa pracovisko 
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systematicky venuje. V rámci tohto zamerania pravidelne organizuje podujatia orientované 
na výskum a pri životných jubileách zároveň aj pripomínanie si Alexandra Dubčeka, vý-
znamného Slováka v dejinách 20. storočia. K vedeckým konferenciám z odborného hľadis-
ka v značnej miere prispievajú tiež pracovníci Historického ústavu SAV. Je to v poradí už 
tretia publikácia venovaná osobnosti Alexandra Dubčeka, ktorá vzišla z aktivít Ústavu po-
litických vied SAV. Publikácia nemá syntetický charakter. Usiluje sa prispieť k analýze 
pôsobenia A. Dubčeka v našich moderných dejinách v rámci podmienok doby, v ktorej žil, 
a jeho význam pre súčasnosť“. (s. 7).

Ďalej sa žiada konštatovať, že Ústav politických vied SAV (riaditeľ PhDr. Miroslav 
Pekník, CSc.) sa dlhodobo venuje výskumu osobností slovenskej politiky. Vo vydavateľstve 
SAV – Veda vyšli už obšírne monografické publikácie, zborníky, venované napr. V. Šrobá-
rovi, A. Hlinkovi, F. Jurigovi, I. Dérerovi, M. Hodžovi, M. Rázusovi, L. Novomeskému 
a ďalším. Pre výchovu historického povedomia a vlastenectva obyvateľstva je to veľmi 
záslužná činnosť. 

V lete tohto roka k tejto sérii publikácií pribudla aj publikácia: Alexander Dubček, jeho 
doba a súčasnosť,  od autorov Ivan Laluha a kolektív.  Významnej osobnosti Alexandra 
Dubčeka už predtým vo vydavateľstve SAV vyšli dva zborníky, ktoré obsahujú odborné 
príspevky pracovníkov historických vied, ako aj vystúpenia čelných predstaviteľov verejného 
života z Talianska, Rakúska, Nemecka, Čiech, Španielska a i., ktorí s A. Dubčekom spolu-
pracovali a vážili si jeho úsilie o nové vzťahy spolupráce v demokratickej Európe. 

Nový zborník, publikácia, nie je dielom, ktoré by svojím spôsobom uzatváralo a hodno-
tilo osobnosť A. Dubčeka, ale originálnym spôsobom posúva naše poznanie o ňom, o nové 
skutočnosti a tam, kde doterajší výskum umožňuje, čiastočne aj syntetizuje. 

Vedúci autorského kolektívu profesor Ivan Laluha, bývalý spolupracovník a priateľ, 
ako aj znalec politického vývoja osobnosti Alexandra Dubčeka, vo svojej štúdii načrtáva 
rámec životných aktivít A. Dubčeka a ich etapizáciu, od formovania hodnotového profilu 
mladého A. Dubčeka v jeho rodine, ktorá hľadala sociálne spravodlivú spoločnosť najprv 
v Amerike, potom v strednej Ázii a sovietskom Rusku, aby sa nakoniec usadila doma a za-
pojila do protifašistického odboja (účasť mladého Alexandra v SNP). Nasleduje vstup 
Dubčeka do aktívnej politiky, ktorý vyústil do reformného pohybu ČSSR v r. 1968, keď sa 
stal jeho vedúcou osobnosťou a symbolom. Po dvadsiatich rokoch, keď bol občanom pod 
dozorom silových orgánov a za obmedzovania ľudských práv, po novembri 1989, sa znovu 
vracia do aktívneho politického života. Autor úvodnej štúdie Ivan Laluha vyzdvihuje naj-
mä vizionársky rozmer životného príbehu A. Dubčeka, ktorý sa usiluje o sociálne spravod-
livú spoločnosť, a vnáša do politiky základné ľudské cnosti. Chápe politiku ako službu 
občanovi a kladie dôraz na demokraciu, ktorá by vylučovala diktát úzkych skupín s korist-
níckymi záujmami. Kladie dôraz na potrebu regulácie trhu a zmierňovanie nerovností me-
dzi vyspelým severom a zaostávajúcim juhom. To všetko, ako aj mnoho jeho ďalších úvah 
a námetov je i dnes podnetom pre riešenie aktuálnych spoločenských problémov. Podľa 
autora Ivana Laluhu  A. Dubček bol politikom hodnôt a v tom bola hodnota jeho politiky. 
Aj keď nie vždy to každému vyhovuje. Úvodná štúdia, ako aj ďalšie príspevky autorov, 
nabádajú k pozornejšiemu štúdiu odkazu A. Dubčeka, ktorý nestráca svoje inšpiračné mo-
tívy ani v súčasnosti.

Zborník ďalej obsahuje odborné štúdie renomovaných historikov z vedecko-vý-
skumných pracovísk (napr. HÚ SAV, UPV SAV a ďalšie), ktorí sa osobnosti A. Dubčeka 
v rámci bádania o najnovších dejinách Slovenska venujú dlhodobejšie. 
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Ďalej sa žiada poukázať, že recenzovaný zborník je tiež doplnený o osobné spomienky 
Dubčekovych priateľov a spolupracovníkov, ktorí prinášajú údaje a menej známe fakty 
a dotvárajú ľudský profil jeho osobnosti. 

Zvláštne kapitoly tvoria príspevky autorov, ktoré zachytávajú aktivity mládeže, ktorá sa 
v rôznych typoch škôl v písomných prácach a rétorických súťažiach bližšie oboznamuje 
s A. Dubčekom a vyjadruje svoje úvahy a stanoviská k tomuto politikovi s ľudskou tvárou. 

Zborník obsahuje aj málo známy exkluzívny rozhovor A. Dubčeka „Dejiny nie sú reťaz 
víťazstiev“, pre nemecký časopis Merian v Hamburgu, ktorý sprostredkoval Karol Kállay 
v lete 1992, krátko pred tragickou autonehodou Alexandra Dubčeka a vyšiel v Nemecku až 
po jeho smrti. Dubček odpovedá na otázky novinárov o svojom chápaní moci, o V. Havlovi 
(prezidentská kampaň), atď. 

V prílohách zborníka sa nachádza aj prvýkrát publikovaný záznam rozhovoru pracovní-
kov aparátu UV KSS z 30. júna 1988, ktorí sondovali aktuálne postoje a stanoviská Dubče-
ka a ochotu a možnosť jeho návratu do politického života. Keďže A. Dubček požadoval 
plnú rehabilitáciu roka 1968 a jej aktérov, záver pracovníkov aparátu bol, že sa naďalej 
považuje za predstaviteľov nášho ľudu, tlmočníka jeho želaní a názorov, že trpí velikáš-
stvom. A je presvedčený, že raz bude rehabilitovaný. Kontakty sa viac nezopakovali. 

Na záver našej recenzie sa žiada poukázať na významnú skutočnosť, že spoločensko-po-
litická verejnosť, a najmä budovanie občianskej spoločnosti a demokratického právneho 
štátu tento autorský a vydavateľský počin jednoznačne privítali ako potrebný pre hodnoto-
vý vzorec a morálno-vôľové vlastnosti Alexandra Dubčeka ako jednej z najvýznamnejšej  
slovenskej politickej osobnosti po Ľudovítovi Štúrovi, M. R. Štefánikovi a  A. Hlinkovi 
a M. Rázusovi. Vzhľadom na obsah recenzovanej publikácie ju odporúčame najmä našej 
mladej generácii, ako aj širokej čitateľskej verejnosti. A s osobitným zreteľom ju odporúčame 
príslušníkom slovenskej armády, jej dôstojníckemu a poddôstojníckemu zboru, ako 
aj príslušníkom armádneho mužstva, teda všetkým príslušníkom slovenskej armády, ako 
i príslušníkom policajného a hasičského zboru, ktorým môže vhodne a dobre poslúžiť  pri 
výchove historického povedomia a vlastenectva, a tiež i pri pestovaní hrdosti na slovenskú 
národnú štátnosť.

Jaroslav Chovanec
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ANOTÁCIE, GLOSY

SIMKINS, Peter – JUKES, Geoffrey – 
HICKEY, Michael. PRVNÍ SVĚTOVÁ 
VÁLKA. VÁLKA, KTERÁ MĚLA BÝT PO-
SLEDNÍ. Praha : Nakladatelství Brána, 
2015, 352 s., chronologický prehľad, litera-
túra, obrázky a mapy v texte. ISBN 978-80-
7243-684-2.

Anotovaná publikácia je český preklad 
anglickej knihy, ktorú vydalo nakladateľstvo 
Osprey Publishing v Oxforde v roku 2013. 
Tím trojice autorov dáva podľa ich kvalifiká-
cie a aj praxe skvelé predpoklady pre to, aby 
kniha o Veľkej vojne bola napísaná na naj-
vyššej odbornej úrovni. Hickey bol príslušní-
kom britskej armády od roku 1947, bojoval 
v Kórei, východnej Afrike, v Sueze a Adene 
a do výslužby odišiel v roku 1981. Je auto-
rom knihy o leteckej vojne Out of the Sky: 
A History of Airborne Warfare (1979) 
a o Gallipoli (1995). Jukes je absolventom 
Oxfordskej univerzity a pracoval na britskom 
ministerstve obrany a na ministerstve zahra-
ničia a kolónií so špecializáciou na ruskú 
a sovietsku vojenskú históriu. Publikoval štú-
die o východnom fronte počas prvej aj druhej 
svetovej vojny. Simkins pôsobil dlhé roky 
v Imperiálnom vojnovom múzeu, je čestným 
profesorom moderných dejín na Birmin-
ghamskej univerzite a podpredsedom Zdru-
ženia pre západný front. Napísal viacero kníh 
o prvej svetovej vojne, okrem iného aj ocene-
nú publikáciu Kitchener’s Army (1988).

Celá publikácia je rozdelená do troch 
hlavných kapitol podľa jednotlivých fron-
tov: Západný front (1914 – 1916, strany 
28 – 109, 1917 – 1918, strany 112 – 191), 
Východný front (1914 – 1918, strany 194 – 
271) a Stredomorský front (1914 – 1923, 
strany 274 – 343). Súčasťou stredomorské-
ho bojiska boli podľa autorov nielen Me-
zopotámia a Palestína, ale aj Srbsko a Ma-
cedónsko.

Je prirodzené, že britskí autori upred-
nostňujú tie dejiská Veľkej vojny, ktoré sú 
im najbližšie z hľadiska účasti aj britských 
a britsko-koloniálnych jednotiek v bojoch, 
ale aj tak je takéto rozdelenie, podľa môj-
ho názoru, proporcionálne nevyvážené 
a veľmi podceňuje iné frontové úseky, pre-
dovšetkým východný front a aj úlohu Rus-
ka. Aj keď Rusko v dôsledku revoluč- 
ných udalostí v roku 1917 a následných 
zmätkov napokon uzavrelo s Nemec- 
kom a Rakúsko-Uhorskom separátny mier 
v Brest-Litovsku v marci 1918 a fakticky 
sa už od polovice roku 1917 aktívne na bo-
jových operáciách proti Centrálnym moc-
nostiam nezúčastňovalo, mal východný 
front a účasť Ruska na strane Dohody ob-
rovský význam. Išlo predovšetkým o via-
zanie veľkých síl nepriateľa – najprv Ra-
kúsko-Uhorska a potom aj Nemecka, Tu-
recka a Bulharska, o nasadenie veľkých 
más ruských vojakov, ktorí svojou obe- 
tavosťou a skromnosťou vyvažovali aj  
nedostatočné vybavenie výstrojom, vý-
zbrojou, nedostatočný prísun munície, po-
travín a ďalšieho materiálu, ale aj o taktic-
ké a strategické schopnosti takých ruských 
vojvodcov, akými boli generál Kornilov 
a Brusilov.

Východný front siahal od pobaltských 
štátov na severe cez Poľsko a Halič na juh. 
V roku 1916, po vstupe Rumunska do voj-
ny, sa východný front ešte viac roztiahol 
a aj keď Rumunsko spočiatku odklonilo 
časť nemeckých a rakúsko-uhorských vojsk 
z Ruska, neskôr bolo napriek pomoci rus-
kej armády porazené. Podľa Jukesa bola 
v zime 1916 – 1917 hlavnou starosťou rus-
kého velenia obrana Rumunska. Nezane-
dbateľná bola aj úloha Ruska v internovaní 
státisícov rakúsko-uhorských a nemeckých 
vojnových zajatcov.

Podľa Simkinsa bol západný front hlav-
ným bojiskom prvej svetovej vojny. Ne-
mecko tu chcelo „bleskovo“ zvíťaziť, Britá-
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nia vstúpila do vojny, aby zabezpečila neu- 
tralitu Belgicka a pomohla Francúzsku os- 
lobodiť jeho územie. Západný front sa tak 
stal bojiskom s veľkou dynamikou a inten-
zitou, ktorá inde nemala obdobu.

Autori poukazujú na rozsiahle a vášnivé 
diskusie, ktoré sa začali ešte počas vojny 
a pokračovali aj po nej v dielach účastní-
kov – politikov i vojakov, ktorí sa často vzá-
jomne obviňovali z rôznych neúspechov. 
Išlo predovšetkým o konflikt medzi „wes-
terners“ a „easterners“, teda o to, kde mož-
no najskôr vyhrať vojnu. „Westerners“ boli 
presvedčení, že rozhodujúce víťazstvo 
možno dosiahnuť na západe a „easterners,“ 
naopak, uprednostňovali v tomto ohľade 
východ. Konflikt bol ako medzi predstavi-
teľmi Dohody, tak aj v Nemecku, ktoré bolo 
rozdelené medzi prívržencov maximálneho 
nasadenia na západe a aj na východe, čomu 
však padla za obeť nemecká stratégia „blitz-
kriegu“.

Kniha okrem niektorých známych foto-
grafií prináša aj menej známe zábery a hlav-
ne detailné mapy jednotlivých frontov a ich 
vývoja počas vojnových rokov. Okrem ana-
lýz odborníkov o príčinách vojny, v pozadí 
jednotlivých operácií a politickom zákulisí 
závažných rozhodnutí, sú v knihe venované 
pôsobivé kapitoly aj životu jednotlivcov na 
základe ich osobných svedectiev, napríklad 
britského vojaka Fredericka „Fen“ Noakesa 
z Kentu alebo civilistky Caroline Webbovej 
z Camberwellu, ktorá pracovala v zbrojár-
skom priemysle. Noakes (s. 180 – 183) bol 
v rokoch 1914 – 1917 niekoľkokrát odmiet-
nutý zo zdravotných dôvodov, ale nakoniec 
sa do britskej armády dostal. Zúčastnil sa 
vojny v jej posledných 18 mesiacoch, 
okrem iného, aj bojov počas marcovej ne-
meckej ofenzívy v roku 1918 a bol aj dva-
krát ranený. Zanechal po sebe množstvo 
listov, na základe ktorých v roku 1952 vydal 
vlastným nákladom knihu spomienok Dis-
tant Drum (Vzdialené dunenie). Jeho listy 
a kniha sú hodnotené ako citlivý barometer 

postojov a morálky britských vojakov na 
západnom fronte v roku 1918. Webbová 
ťažko pracovala v zbrojnom priemysle a za 
ťažko zarobené peniaze kupovala rôzne 
darčeky pre vojakov – čokoládu, žuvačky 
a cigarety. Strádanie vojakov v prvých líni-
ách a ich obete boli nevysloviteľné, ale ani 
život civilného obyvateľstva, medzi nimi aj 
žien pracujúcich v zbrojárskom priemysle, 
tiež nebol jednoduchý. Je až obdivuhodné, 
čo musela vystáť a pretrpieť aj Webbová. 
Pracovala nepretržite trinásť dní od 7. do 
19. hodiny, potom mala deň voľna a potom 
nasledovalo zase trinásť dní nepretržitej 
práce, ale tentoraz v noci. A tak dookola až 
do skončenia vojny. Zomrela v roku 1985 
a jej nahrané vojnové spomienky sú vý-
znamným svedectvom o tom, čo muselo 
vydržať takmer milión britských „muni-
cistiek“, ktorých obetavá práca významne 
prispela k víťazstvu Dohody. A napriek 
tomu sa po vojne ocitla na dlažbe a zúčast-
nila sa protestného pochodu do Westmin-
stra, ktorý rozohnala jazdná polícia. Aj Bri-
tánia sa takto „odmenila“ mnohým svojim 
občanom, ktorých bojové či pracovné hr-
dinstvo bolo oporou v rokoch vojny, ale po 
jej skončení sa o nich nevedela postarať.

Ferdinand Vrábel

CHARFREITAG, Jiří – ŠPITÁLNÍK, 
Zdeněk. ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE 
1914 – 1920. Stejnokroje a výstroj. Praha : 
Ministerstvo obrany ČR – Vojenský histo-
rický ústav Praha, 2014, 94 s., fotografie 
v texte, zoznam použitej literatúry. ISBN 
978-80-7278-642-8.

Veľmi potrebná anotovaná publikácia je 
veľkým prínosom pre prehľad a spresnenie 
aj tých najmenších detailov v uniformách 
a výstroji československých legionárov 
(1914 – 1920). Cenné sú vysvetlivky, de-
tailné popisy výstroja a aj komentáre k vzni-
ku a pôsobeniu jednotlivých zložiek čes- 
koslovenských légií v Rusku, Francúzsku 
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a Taliansku a navyše aj o uniformách a vý-
stroji príslušníkov 2. práporu Middlesex- 
ského pluku nasadených v oblasti Ypres  
– Passchendaele v novembri 1917 (s. 46-
49), amerického expedičného zboru v Euró-
pe v marci 1918 (s. 54-57), atď.

Kniha o uniformách a výstroji čs. légií 
zaplňuje citeľnú medzeru v odbornej litera-
túre a opierajúc sa o zdroje z Vojenského 
historického archívu v Prahe predstavuje 
dvadsiatku vybraných rekonštrukcií unifo-
riem československých legionárov z rokov 
1914 – 1920. Hlavnými prameňmi pre zo-
brazenie vtedajších rovnošiat sú dobové fo-
tografie a predpisy o uniformách. Počas 
vojny sa situácia rýchlo menila, nebol vždy 
dostatok materiálu – to všetko sa na unifor-
mách našich legionárov názorne odrážalo. 
Autori publikácie zdôrazňujú, že dobové 
fotografie, ktoré sa dochovali vo veľkom 
množstve, najlepšie dokazujú realitu nose-
nia rovnošiat a aj ich rôznych variantov.

V úvode publikácie sú stručné dejiny 
československých légií v Rusku (s. 6), vo 
Francúzsku (s. 8) a v Taliansku (s. 9). Na-
sledujú fotografie uniforiem a výstroja Roty 
Nazdar, Českej družiny, dobrovoľníkov 
z Tarnova a aj ich detailný opis (s. 18-21). 
Veľmi podrobné sú fotografie a údaje o srb-
ských dobrovoľníkoch (s. 26-29) a cenné 
sú menej známe informácie o prieskumní-
koch Českej družiny v oblasti Ogiňského 
kanálu v decembri 1915 (s. 34- 37), dobro-
voľníkoch roty C 1 v oblasti La Targette 
v máji 1915 (s. 22-25), dobrovoľníkov  
1. pluku Cudzineckej légie v Belloy-en-San-
terre v júli 1916 s. 30-33), prieskumníkoch 
Českej družiny, príslušníkoch Čs. brigády 
pri Zborove (s. 38-45) vo Francúzsku (Cog-
nac, Jarnac, Terron – s. 50-53 a 66-69) 
a v Taliansku (Foligno, Padova, Slovensko, 
s. 62-65 a 70-77).

Po skončení vojny a návrate českoslo-
venských legionárov domov sa ich cesty 
rozišli. Niektorí sa vrátili k svojim pôvod-
ným povolaniam, iní nastúpili na úradnícku 

dráhu v štátnej službe alebo pokračovali 
v kariére vojakov z povolania v českoslo-
venskej armáde. Pôvodné legionárske uni-
formy tvorili charakteristickú súčasť rôz-
nych prvorepublikových osláv a nebolo vý-
nimkou ani to, že mnohí legionári sa necha-
li pochovať vo svojich pôvodných legionár-
skych rovnošatách. Talianske a francúzske 
uniformy postupne vymizli v súvislosti so 
zavedením uniforiem farby khaki, ale vla- 
divostocké uniformy sa využívali ešte 
v druhej polovici dvadsiatych rokov. Nové 
uniformy československej armády zavede-
né v roku 1922 sa s úpravami využívali až 
do polovice šesťdesiatych rokov. Na sklon-
ku dvadsiatych rokov uniformami českoslo-
venských legionárov vystrojili Hradnú stráž 
na Pražskom hrade. Jej tri čaty nastupovali 
v rovnošatách ruských, francúzskych a ta-
lianskych legionárov pri rôznych slávnost-
ných príležitostiach.

V rokoch druhej svetovej vojny boli 
všetky verejné spomienky na legionárov za-
kázané a legionárske pamiatky i uniformy 
sa museli skrývať. Podľa autorom však le-
gionárske uniformy počas májových bojov 
v roku 1945 pomáhali v rokovaniach ako 
s nemeckou, taj aj sovietskou stranou. Po 
roku 1945 sa až do februára 1948 legionári 
opäť mohli zúčastňovať na rôznych spo-
mienkových podujatiach aj na verejnosti. 
Počas uvoľnenia ideologického tlaku v ro-
koch 1968 – 1969 sa legionári v uniformách 
objavili ako v prvomájových sprievodoch, 
tak aj na spomienkovej pietnej akcii na 
Bradle. Pomohla tomu podľa Charfreitaga 
a Špitálníka aj tá skutočnosť, že preziden-
tom republiky sa stal bývalý ruský legionár 
Ludvík Svoboda. Tento nádejný proces 
však roky normalizácie opäť prerušili a oži-
venie priniesol až rok 1988 – oslavy vzniku 
Československej republiky a aj inštalovanie 
viacjazyčnej informačnej tabule na Bradle. 
Definitívny obrat priniesol prevrat v roku 
1989 a následné obnovenie Českosloven-
skej obce legionárskej v Prahe.
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Knihu uzatvárajú informácie o málo 
známej kapitole stretávania sa bývalých le-
gionárov z iniciatívy ruského legionára 
a generála Mikuláša Čílu, napríklad v Lá-
noch. Tieto stretnutia sa však konali už pod 
dohľadom bezpečnostných zložiek (s. 90-
93). Posledné využitie legionárskej unifor-
my bývalým legionárom v Českej republi-
ke sa datuje k roku 2000. Vtedy sa na otvo-
rení výstavy o československých légiách 
v Mladej Boleslave zúčastnil vo svojej le- 
gionárskej uniforme bývalý ruský legionár 
Alois Vocásek.

Ferdinand Vrábel

ZAŽILI SME VOJNU. Zápisy obecných 
kroník a spomienky z rokov 1938 – 1945 
v hornom Novohrade a Kokavsku. Ed.: 
ŠESTÁK, M. – LOMENČÍK, J. Hradište : 
Miloš Hric a občianske združenie PreHradiš-
te, 2015, 581 s. ISBN 978-80-972035-0-4

Objemná publikácia pod krátkym, no 
výstižným názvom, je cenným vkladom do 
rozsiahlej mozaiky poznania udalostí a hrôz 
druhej svetovej vojny bezprostredne preži-
tých obyvateľmi južnej časti stredného Slo-
venska, a to v hornom Novohrade a Kokav-
sku, ktoré boli zaznamenané vo forme kro-
ník a spomienok. Publikácia je svedectvom, 
že aj po sedemdesiatich rokoch od skonče-
nia druhej svetovej vojny je v historiografii 
ešte veľký priestor na zodpovedanie mno-
hých, i keď parciálnych otázok. Pretavenie 
spomienok človeka „ z okraja“, príslušníka 
istého regiónu, prispieva k objektivizácii 
širších dejinných súvislostí.

Vydarená publikácia je výsledkom edi-
torského úsilia Júliusa Lomenčíka a Miša 
Šestáka, ktorí spracovali rozsiahly materiál 
obecných kroník z archívu Novohradského 
múzea a galérie v Lučenci, tiež Múzea SNP. 
Pomocnú ruku editorom pri tomto rozsiah-
lom projekte podali aj funkcionári obec-
ných úradov zúčastnených obcí a občian- 

ske združenie PreHradište. Nezanedbateľná 
bola aj pomoc od ľudí, ktorú im poskytli pri 
zostavovaní spomienok.

Historický exkurz s hlbším filozofickým 
zamyslením, umocneným literárnymi jazy-
kovými prostriedkami doc. PaedDr. Júliusa 
Lomenčíka, CSc., umožňuje čitateľovi pre-
cítiť a lepšie pochopiť širokú škálu otázok 
súvisiacich s človekom ako sociálnou bytos-
ťou v danom období. V úvodnom slove Voj-
na očami autencity v pamäti slova výstižne 
zosumarizoval najpálčivejšie problémy 
týchto dejinných súvislostí pretavených do 
osobných skúseností jednotlivca a spoloč-
nosti ľudí žijúcich v konkrétnom regióne so 
svojimi špecifickými podmienkami, minu-
losťou a tradíciami, ktoré v predmetných 
kronikách zvečnili obecní kronikári. V nich 
zachytili nielen podmienky každodenného 
života svojich spoluobčanov v rôznych spo-
ločenských sférach života obce, ale aj preží-
vanie a skúsenosti „jednoduchého človeka“ 
v čase vojny. Vylíčili osudy ľudí rôznych 
sociálnych skupín obyvateľstva (starosta, 
vládny komisár, notár, učiteľ, robotník, roľ-
ník, deti, ženy, starší občania, vojaci, po-
vstalci, velitelia, dôstojníci…). Vďaka zápi-
som kronikárov má čitateľ možnosť plastic-
ky vnímať vtedajšie sociálne podmienky 
a tiež aj praktiky ľudí rôznych sociálnych 
vrstiev, ale aj konkrétnych osobností vrátane 
vojenských dôstojníkov, povstaleckých veli-
teľov, vojakov, partizánov, ale tiež hlavných 
predstaviteľov politickej moci na miestnej 
úrovni – vládnych komisárov, veliteľov gar-
distických jednotiek. Cenné sú aj informácie 
o kontaktoch miestneho obyvateľstva s ne-
meckými a sovietskymi vojakmi. Mno-
hovrstvové informácie, ovplyvnené často 
pohľadom aktérov konkrétnych udalostí, 
editori vhodne doplnili, resp. skorigovali vo 
forme vedeckých poznámok pod čiarou.

Editori sa v knihe snažili vytvoriť čo naj-
plastickejší obraz o udalostiach v rokoch 
1938 až 1945 v regióne ohraničenom hrani-
cami dnešného poltárskeho okresu, ktorý 
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pozostáva v súčasnosti z 22 obcí. Kroniky sa 
však zachovali iba v 16 z nich. Južnú hrani-
cu ich záujmu tvorili obce Ožďany, Nové 
Hony, Pinciná, Lovinobaňa a Točnica, kro-
niky sa však zachovali len v Točnici a Pinci-
nej. Na začiatku publikácie, za úvodom 
a edičnou poznámkou, sa nachádza aj pre-
hľad obcí okresu Poltár a ďalších obcí uve-
dených v publikácii. Pri každej sú štatistické 
údaje z rokov 1930, 1940, a to počet obyva-
teľov, národnostné zloženie a vierovyzna-
nie. Tiež je uvedený dátum oslobodenia kaž-
dej obce, ako aj informácie o kronikách 
a kronikároch. Práca s naračným prameňom 
viedla autorov ku kategorizácii kroník a ná-
slednému radeniu, aby zachovali chronolo-
gický rámec udalostí. Kroniky možno roz-
deliť na dve skupiny, jednak tie, ktoré boli 
písané priebežne a zachytili udalosti a sku-
točnosti života občanov v politickom systé-
me prvej Slovenskej republiky (napr. obec 
Málinec, Breznička, Veľká Ves a ďalšie). 
Druhú skupinu tvorili tie, ktoré boli napísa-
né dodatočne, zväčša v 50. a 60. rokoch. Sú-
viseli so SNP a oslobodením. V týchto kro-
nikách sa relácie obdobia Slovenskej repub-
liky nachádzajú iba sporadicky, a to veľmi 
povrchne (napr. o činnosti Hlinkovej gardy, 
HSĽS a ďalšie udalosti, o ktorých sa v so-
cialistickom zriadení Česko-Slovenska rad-
šej mlčalo). Autori tiež konštatujú tendenč-
nosť písaných kroník v období socializmu, 
všeobecne známu tým, že SNP a oslobode-
nie sa chápalo ako výhradná akcia komunis-
tov a komunistickej strany, činnosť neko-
munistického odboja sa zaznávala.

Uvedené diferenciácie sa prejavili aj 
v štruktúre kapitol. Prvá je radená chronolo-
gicky, teda po rokoch – od roku 1938 po rok 
1943. Jej hlavné ťažisko predstavuje kronika 
Málinca, ktorej spracovanie záznamov tvorí 
kostru pre ostatné, keďže je najpodrobnejšia 
s množstvom detailov a sú v nej sú vylíčené 
udalosti v obci na sklonku prvej Česko-Slo-
venskej republiky, vzniku a trvania Sloven-
skej republiky až do konca roka 1943. Zápi-

sy z jednotlivých rokov sú ďalej rozdelené 
podľa tém. A tak sa možno vcítiť do prežíva-
nia obyvateľov jednotlivých obcí v roku 
1938 v súvislosti s mobilizáciami – čiastoč-
nej v máji a všeobecnej v septembri, ako aj 
s Mníchovskou dohodou. Nasleduje Žilinský 
manifest a vyhlásenie autonómie Slovenska 
6. októbra, voľby do Snemu Slovenskej kra-
jiny 18. decembra, Prvá viedenská arbitráž 
z 2. novembra. Okrem politických súvislostí 
sa niektoré kroniky zmieňujú aj o podmien-
kach bežného života, ako počasie, úroda, so-
ciálna a zdravotná starostlivosť, pohyb oby-
vateľstva, sčítanie ľudu, školstvo, osveta, 
slávnosti a kultúrne pomery. Z roku 1939 
možno vnímať reflexiu obyvateľov na vznik 
Slovenskej republiky 14. marca, tzv. malej 
vojny medzi Slovenskom a Maďarskom, 
voľbu prvého prezidenta, informácie o úrode 
a udalosti súvisiace s poľnohospodárstvom, 
tiež sociálnou starostlivosťou, dopravnou si-
tuáciou a komunikačnými pomermi, nachá-
dza sa tu aj zmienka o morálnych pomeroch, 
mimoriadnych udalostiach a bezpečnost-
ných pomeroch na začiatku druhej svetovej 
vojny. Tieto témy sú spracované aj v nasle-
dujúcich rokoch, pričom v roku 1942 sa za-
čínajú vyskytovať zápisy v súvislosti so ži-
dovským obyvateľstvom.

Druhá kapitola je rozčlenená nie chrono-
logicky, ale geograficky, postupujúc podľa 
jednotlivých obcí. Sú v nej obsiahnuté zápi-
sy z rokov 1944 a 1945, doplnené aj z ne-
skorších rokov, ak sa týkali Povstania, pre-
chodu frontu či oslobodenia. Zápisy sa začí-
najú Veľkou Vsou v r. 1944 leteckými po-
plachmi, štatáriom, sú tu zaznamenané sú-
vislosti s Povstaním a nemeckými oddielmi 
v obci. Rok 1945 sa týka záznamov súvisia-
cich s prítomnosťou sovietskych vojsk na 
tomto území počas oslobodzovania. Zapísa-
né udalosti v Brezničke v r. 1944 sa týkali 
predovšetkým Povstania, ubytovania ne-
meckého vojska, bombardovania, počas 
oslobodzovania príchodu Sovietov. Celkovú 
hospodársku situáciu naznačujú aj ceny po-
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travín a s tým súvisiaca všeobecná drahota. 
Rozsiahly je z tohto obdobia zápis z Málin-
ca, kde boli zaznačené aj pomery po oslobo-
dení až do r. 1948. Je tu zmienka o odstraňo-
vaní vojnových škôd, úrazoch, padlých, ná-
vrate občanov zo zajatia a z fašistických tá-
borov, sú tu mená osôb, ktoré vo vojne zahy-
nuli alebo boli umučené. V Ozdíne z r. 1944 
sa spomínajú aj utečenci z Poľska a Ukraji-
ny. V zápisoch o Cinobani sa možno dočítať 
o aktivitách miestnych občanov pri organi-
zovaní miestneho podzemného hnutia. Roz-
siahle sú zápisy aj z Kokavy nad Rimavicou, 
zvlášť tie, ktoré sa týkajú SNP. Rozsiahlej-
šie sú zápisy tiež z Utekáča, kratšie zo Šol-
týskej, Hrnčiarskej Vsi, Sušian, Pincinej.

Editori v textoch zachovali autenticitu 
výpovedí. Zápisy kronikárov majú svoje 
zvláštnosti prejavujúce sa v dlhých súve-
tiach, s nádychom kultivovaného slohového 
postupu s prvkami rozprávačského štýlu. 
Pre lepšie porozumenie textu editori vytvo-
rili slovník dnes už nespisovných alebo ne-
správnych výrazov.

Tretia kapitola obsahuje spomienky, 
niektoré už publikované v iných zdrojoch, 

ale zväčša nepublikované, výber ktorých 
vhodne dopĺňa obraz o vojne, a to spomien-
ky na Slovenské národné povstanie (Leon 
Sokolovský zachytil napr. dianie v Kokave 
nad Rimavicou, Ján Falťan činnosť Sklár-
skej revolučnej rady v Utekáči) či už parti-
zánov, organizátorov SNP na miestnej úrov-
ni (Ján Žilák), vojakov Slovenskej armády 
(Juraj Gonda Šesták), spomienky zo zajatia 
(Pavel Paulíny), a tiež obyčajných ľudí 
s prežitými skúsenosťami frontu na vlastnej 
koži (Milica Miadoková, František Harťan-
ský a ďalší)… Spomienky vznikali v rozpä-
tí šesťdesiatych až deväťdesiatych rokov 
20. storočia. Zväčša ich však editori štylis-
ticky upravili.

Publikácia sa výborne číta, jej prínos je 
mnohorozmerný, nielen na úrovni faktic-
kých poznatkov, ale aj emocionálnej. Je 
však na škodu veci, že ju možno zakúpiť 
iba v jedinom kamennom kníhkupectve 
(v Lučenci). V prípade záujmu o knihu je 
možné si ju objednať na adrese: kniha.hor-
nohrad@gmail.com

Mária Stanová
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KRONIKA

LEGIOVLAK SA VYDAL NA CESTU PO ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH 
ŽELEZNIČNÝCH TRATIACH

Jednou z najambicióznejších časti projektu „Legie 100 2014 – 2020“ Československej 
obce legionárskej v Prahe, ktorého cieľom je pripomenutie si vzniku a významu českoslo-
venských légií  pre vytvorenie slobodného demokratického spoločného štátu Čechov a Slo-
vákov, Československej republiky, je postavenie a prevádzkovanie pojazdného múzea légií 
– Legiovlaku. Ruskí legionári strávili v rokoch 1917 – 1920 veľkú časť svojho života vo 
vlakových súpravách – ešalónoch, ktorými sa presúvali z Ukrajiny cez celé Rusko, Ural 
a Sibír až do Vladivostoku. Keďže v dôsledku kolapsu ruskej ekonomiky a jej pokračujúce-
ho rozvratu po boľševickej revolúcii takmer úplne zaniklo tylové zabezpečenie našich legio- 
nárskych vojsk, museli sa legionári postarať sami o seba. A tak sa nákladné vagóny postup-
ne menili na pekárne, krajčírske dielne, poštové vagóny, obuvnícke a kováčske dielne, ne-
mocnice, štábne vagóny, vojenské kantíny i obytné vagóny prispôsobené na dlhodobý po-
byt a spanie – tzv. teplušky. Veľký význam mali aj improvizované obrnené vagóny vyzbro-
jené delami a guľometmi, pretože legionárske vlaky boli takmer sústavne vystavené úto-
kom Červených gárd. K legiovlaku sú pripojené aj dva plošinové vagóny.

V rokoch 2011 – 2013 zakúpila Československá obec legionárska niekoľko starých va-
gónov, ktoré sa postupne rekonštruovali a prvé tri vagóny sa verejnosti predstavili na výsta-
ve IDET v Brne už v apríli 2013.

Od samého začiatku bolo túžbou slovenských sympatizantov tohto projektu pripojiť 
k vlaku aj slovenský vagón, ktorý by pripomínal aj účasť Slovákov v boji za oslobodenie 
v rokoch 1914 – 1920. Zásluhou viacerých nadšencov a darcov sa to aj podarilo a k le-
giovlaku je pripojený aj slovenský vozeň, ktorý je replikou zámočníckej – kováčskej dielne. 
Stavbu vagóna iniciovala Nadácia Milana Rastislava Štefánika v Bratislave s finančnou 
podporou Ministerstva obrany SR a súkromných sponzorov. Realizácie obnovy historické-
ho vagóna z roku 1906 sa ujal Klub historickej techniky pri Rušňovom depe vo Zvolene na 
čele s Ing. Petrom Oravcom a Ing. Petrom Kálmanom PhD. so súhlasom vedenia Železnič-
ných opravovní a strojární vo Zvolene zastupovaným generálnym riaditeľom Ing. Ladisla-
vom Poórom. Táto skupina nadšencov si klub založila v roku 1998 a má so stavbou replík 
historických rušňov a vozňov veľké skúsenosti, veď má na konte napríklad už aj repliku 
obrneného vlaku Štefánik z čias Slovenského národného povstania a stavby ďalších replík 
historických železničných vozňov. Rekonštrukčné práce slovenského vozňa trvali päť me-
siacov a vyžiadali si asi 1 000 pracovných hodín, ktoré členovia zvolenského klubu odpra-
covali bezplatne vo svojom voľne. Na projekte sa podieľa aj Spoločnosť Milana Rastislava 
Štefánika z Brezovej pod Bradlom, ktorá zásluhou pána Ing. Jána Tataru zabezpečila do 
vagóna niektoré exponáty z firmy pána Branislava Neumaira ABATEK s. r. o.,  predaj zvá-
racej techniky,  Družstevná č. 7, Vrbové. Ďalšími darcami, ktorí nezištne poskytli predmety 
do vagóna zo svojich zbierok, sú páni Anton Blaho,  HIPO MÁČOV, Diviaky nad Nitricou 
– časť Máčov, Milan Staňo,  Gazdovská vináreň – skanzen Horné Vestenice, pán Ing. Ivan 
Šesták a pán Ing. Pavel Šesták, obaja z Bratislavy. Historická expozícia kováčskej dielne je 
doplnená dobovými fotografiami a panelmi s fotkami významných Slovákov v ruských lé-
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giách, panelom o význame a rozhodujúcom podiele Milana Rastislava Štefánika pri organi-
zovaní légií nielen v Rusku, ale aj vo Francúzsku a Taliansku.

Legiovlak vyrazil na svoju púť 19. mája 2015 zo stanice Praha, Hlavní nádraží, pričom 
na jeho slávnostnom predstavení sa zúčastnil aj premiér českej vlády Bohuslav Sobotka, 
slovenský veľvyslanec v Českej republike Peter Weiss a ďalší hostia. Legiovlak na jeho 
ceste sprevádza skupina členov Československej obce legionárskej v dobových uniformách 
ruských legionárov. Legiovlak so slovenským vagónom tak bude v nasledujúcich rokoch 
pripomínať dejiny československých légií a spoločný boj Slovákov a Čechov za slobodu 
a spoločný štát počas prvej svetovej vojny. Legiovlak by mal okrem Bratislavy zavítať aj do 
iných častí Slovenska, najmä koncom roka 2018 a v prvom polroku 2019.

Legiovlak sa na svojej púti po českých tratiach zastavil už napríklad v Mladej Bolesla-
vi, Hradci Králové, Českých Budějoviciach, Jihlave a v októbri 2015 aj v Brne, kde si ho  
21. októbra 2015 pozreli aj oficiálni návštevníci a hostia zo Slovenska. Od 26. novembra 
do 4. decembra 2015 sa prezentácia vlaku uskutočnila aj v hlavnom meste Slovenska  
- v Bratislave.

 Legiovlak poskytuje mládeži, žiakom a študentom rôznych stupňov škôl, ako aj širokej 
verejnosti súhrnné aj detailné informácie o československých légiách. V každom z vagónov 
je nainštalovaná aj výstava panelov s textami a fotografiami i trojrozmerné predmety – uni-
formy, odznaky, vyznamenania, zbrane, náradie a podobne. Toto pojazdné múzeum približu-
je verejnosti s takmer  storočným odstupom život slovenských a českých príslušníkov légií 
na Ukrajine, v Rusku, Sibíri, na slávnej Transsibírskej anabáze, ich boje aj spôsob trávenia 
voľného času. Odborný výklad zabezpečujú členovia Československej obce legionárskej 
v dobových uniformách,  a vlak sprevádza aj externá výstava v stanoch na železničných 
staniciach. Pre žiakov sú pripravené aj propagačné letáky a pracovné listy a na mieste si 
možno zakúpiť aj spomienkové predmety a legionársku literatúru. Záštitu nad legiovlakom 
prevzal predseda Poslaneckej snemovne parlamentu ČR Jan Hamáček a predstavitelia jed-
notlivých krajov. V júni 2015 mal legiovlak 10 vagónov. Na letnej prezentácii v Prahe bol 
pripojený ešte krajčírsky vagón a v roku 2016 pripoja ešte veliteľský a premietací vagón.

Vstup do Legiovlaku je bezplatný, ale tento projekt môže podporiť aj verejnosť spon-
zorskými darmi vhodných predmetov alebo dokumentov, finančnými darmi alebo zakúpe-
ním pamiatkových predmetov a publikácií vo vlaku.

Ferdinand Vrábel

JEDENÁSTY ROČNÍK  „DNÍ MILANA HODŽU“ V JÚNI 2015  BOL VENOVA-
NÝ LEGIONÁROVI IVANOVI MARKOVIČOVI

Ústav politických vied SAV v Bratislave usporadúva už od roku 2005  veľmi prestížnu 
sériu vedeckých, vzdelávacích a aj popularizačných akcií v rámci podujatia „Dni Milana 
Hodžu“. Myšlienka pripomenúť tohto výnimočného slovenského politika a českosloven-
ského štátnika a jeho súčasníkov vznikla v súvislosti s potrebou zmapovať život, dielo, 
pôsobenie a odkaz významných predstaviteľov slovenského politického života z pohľadu 
najnovších poznatkov a sprístupniť ich verejnosti v monografiách, zborníkoch príspevkov 
alebo kolektívnych monografiách. V minulých rokoch to boli okrem Milana Hodžu osob-
nosti Martina Rázusa, Ivana Dérera, Vavra Šrobára, Antona Štefánka, Ferdiša Jurigu, Pav-
la Blaha a ďalšie.
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V rámci „Dní Milana Hodžu“ ide o celú škálu podujatí zameraných aj na žiakov zák-
ladných a stredných škôl: Hodžov novinový článok, Hodžova akademická debata, Hodžo-
va esej a ďalšie. V tomto jedinečnom projekte ÚPV SAV v Bratislave sa spláca dlh, na-
koľko slovenská historiografia nemá, až na malé výnimky, spracované monografie o slo-
venských osobnostiach z obdobia 19./20. storočia. To v plnej miere platí aj o Ivanovi 
Markovičovi.

Počas prvého dňa medzinárodnej vedeckej konferencie „Dr. Ivan Markovič, politik, le-
gionár, publicista“ odznela genealogická prednáška o Markovičovskom rode (Z. Ďuriška), 
o pôsobení Markoviča v redakcii Prúdov (N. Jurčišinová), o podiele Markoviča na politic-
kom usmernení čs. zahraničnej akcie v  Rusku a  jeho vzťahoch s  predstaviteľmi Sloven-
sko-ruského spolku pamäti Štúra v  Moskve či Josefom Dürichom (F. Vrábel) a Markovičo-
vi ako predstaviteľovi slovenskej inteligencie v politike (P. Zelenák). Okrem historikov sa 
na konferencii zúčastnili aj historici práva a advokácie. V rámci tohto bloku odzneli pred-
nášky o pôsobení Markoviča na ministerstve pre zjednotenie zákonov a organizáciu správy 
(A. Letková) či advokátskej kariére I. Markoviča (R. Maník).

V druhej časti konferencie boli podnetnými vystúpenia o mieste I. Markoviča medzi 
osobnosťami československej politiky (V. Goněc), a Markovičovej účasti v protifašistic-
kom odboji (M. Syrný). Zaujímavými doplneniami boli referáty o aktívnej politickej práci 
Markoviča pred parlamentnými voľbami v 1. ČSR L. Osyková), o Ivanovi Markovičovi 
v karikatúre (J. Valter), jazyku a štýle Ivana Markoviča (M. Šimková) a spomienkach na 
Markoviča (V. Čelko).

Ústav politických vied SAV sprístupní písomné referáty z medzinárodnej konferencie 
o Ivanovi Markovičovi vo forme kolektívnej monografie.

Ferdinand Vrábel
 
VÝSTAVA O PRVEJ SVETOVEJ VOJNE A ČESKOSLOVENSKÝCH 
LÉGIÁCH

V Košariskách sa v sobotu 25. júla 2015 v rámci osláv 135. výročia narodenia Milana 
Rastislava Štefánika uskutočnila aj vernisáž putovnej panelovej výstavy Roky bojov, obetí 
a nádejí (1914 – 1920) s podtitulmi 100 rokov od prvej svetovej vojny, 100 rokov od vzniku 
a vystúpenia československých légií – spoločného boja Slovákov a Čechov za slobodu, 100 
rokov od vzniku Československej republiky a 100 rokov od tragického skonu M. R. 
Štefánika.

Výstava, ktorú pripravili Nadácia Milana Rastislava Štefánika v Bratislave a Ústav po-
litických vied Slovenskej akadémie vied v Bratislave,  je určená pre širokú verejnosť, pre-
dovšetkým pre žiakov a študentov a bude putovať v nasledujúcich rokoch po múzeách, 
kultúrnych a osvetových strediskách, knižniciach a školách po celom Slovensku.

Panely výstavy zachytávajú v 16 blokoch boje a obete našich predkov, ktoré napokon 
viedli 1. januára 1993 ku vzniku Slovenskej republiky ako právnej nástupkyni (spolu s Čes-
kou republikou) Československej republiky. Prvý panel približuje stručne vznik a príčiny 
vypuknutia prvej svetovej vojny, druhý a tretí panel zahraničné akcie Slovákov a Čechov po 
vypuknutí prvej svetovej vojny, vedenie nášho zahraničného odboja a druhy našich légií 
podľa teritória ich vzniku a pôsobenia, štvrtý a dvanásty panel oboznamujú s najvýznam-
nejšími udalosťami ruskej légie, piaty a šiesty panel s francúzskou a talianskou légiou, sied-
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my panel je o významných Slovákoch v čs. légiách, ôsmy panel sa podrobnejšie zaoberá 
aktivitami Slovákov doma aj v zahraničí v boji za samostatnosť, deviaty panel sa zaoberá 
najvýznamnejšími dokumentmi o budúcom československom štáte – Clevelandskou doho-
dou, Pittsburskou dohodou a Washingtonskou deklaráciou, panel 10 približuje udalosti na 
konci októbra a začiatku novembra 1918 – vznik Československej republiky a príchod prvej 
slovenskej vlády do Skalice, jedenásty panel informuje o zápase za územnú suverenitu, 
o československé hranice a české pohraničie, vojnou o Těšínsko a vojnou na Slovensku,  
a trinásty panel je o osudoch ČSR,  pričom zdôrazňuje kontinuitu súčasnej Slovenskej re-
publiky a Československa. Posledné dva panely výstavy – štrnásty a pätnásty podávajú zá-
kladné informácie o živote a diele M. R. Štefánika a približujú aj pôsobenie Nadácie M. R. 
Štefánika v Bratislave.

Materiály, texty, fotografické prílohy a mapové podklady poskytli viaceré subjekty, kto-
ré sa do projektu, finančne podporeného Prvou stavebnou sporiteľňou a. s., zapojili.

Ferdinand Vrábel

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA „LÉTA DO POLE OKOVANÁ“

V dňoch 22. – 23. septembra 1915 sa v priestoroch Poslaneckej snemovne Parlamentu 
Českej republiky uskutočnila ďalšia z cyklu konferencií venovaných 1. svetovej vojne Léta 
do pole okovaná s podtitulom 1915 – Noví nepřátelé, nové výzvy, ktorej  organizátorom bol 
Vojenský historický ústav v Prahe spolu s Poslaneckou snemovňou Parlamentu Českej re-
publiky a Ministerstvom obrany Českej republiky. Zúčastnili sa na nej odborníci z Českej 
republiky, Slovenska, Maďarska, Rakúska, Poľska, Slovinska, Nemecka a USA,  ktorí 
predniesli referáty o druhom roku Veľkej vojny. V roku 1915 sa do vojny zapojili ďalšie 
štáty –  Taliansko na strane Dohody a Bulharsko na strane Centrálnych mocností. Vznikol 
tak nový front na rieke Soča a vysoko v talianskych Alpách, kde sa v nasledujúcich rokoch 
odohrali viaceré talianske a rakúsko-uhorské pokusy o ofenzívy. Bulharsko sa po vstupe do 
vojny pripojilo k  rakúsko-uhorsko-nemeckej ofenzíve proti Srbsku a spoločnými silami sa 
im v roku 1915 podarilo túto krajinu dobyť. 

Konferencia bola slávnostne otvorená príhovormi ministra obrany Českej republiky M. 
Stropnického, predsedu Poslaneckej snemovne J. Hamáčka a riaditeľa  českého Vojenského 
historického ústavu plk. A Knížka. Prvé dva rokovacie panely boli venované predovšetkým 
zapojeniu sa Talianska do vojny a bojom na Balkáne. So svojimi príspevkami vystúpili 
napríklad G. Artl z Vojenského archívu vo Viedni (Italians Weg in den Krieg), T. Balla 
z Vojenského historického ústavu a múzea v Budapešti (Die Teilnahmne der ungarischen 
Truppen in der 1. – 4. Isonzoschlacht an der italienischen Front im Jahre 1915) alebo R. 
Stojar z Univerzity obrany (Balkánska gambit – válečné operace a strategické záměry vál-
čícich stran na balkánskem  bojišti v roce 1915).  V ďalších paneloch odzneli príspevky 
o vojnovej propagande (. Kubů z Unnicor College a J. Šouša z Karlovej univerzity v Prahe  
– Rakousko-uherská válečná propaganda na poli literatury, vojnových pôžičkách (J. Hájek 
z Karlovej univerzity v Prahe – První válečné půjčky a jejich upisování spořitelmi českých 
zemí v roce 1915). 

Na záver prvého rokovacieho dňa sa v priestoroch Armádneho múzea Žizkov uskutoč-
nila vernisáž výstavy Vzpomínky na sočskou frontu, ktorá približuje boje,  ktoré sa počas  
1. svetovej vojny odohrali na talianskom fronte. 
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Prvý panel druhého rokovacieho dňa konferencie bol venovaný predovšetkým nasade-
niu konkrétnych vojenských útvarov na frontoch 1. svetovej vojny. Zaujímavé príspevky 
predniesli napríklad T. Kykal z Vojenského historického ústavu v Prahe (Selhání c. k. 
zeměbraneckého pěšího pluku č. 8 u Sukova 20. března 1915) alebo Ch. Stachelbeck 
z Centra pre vojenské dejiny a sociálne vedy Spolkovej armády v Postupime (Die 11. baye-
risch Infanteriedivision in der Schlacht von Gorlice-Tarnów. Okrem príspevkov týkajúcich 
sa priamo vojnového diania odzneli aj referáty o živote v zázemí. S nimi vystúpili napríklad  
O. Kolář zo Sliezskeho zemského múzea v Opave a T. Rusek zo Sliezskej univerzity v Opa-
ve (Tajná cesta mladého starodružiníka Emila Poskera a velezrádná aféra na Orlovsku 
v roce 1915), F. Hanzlík z Univerzity obrany v Brne (Pomoc krajanů z USA československé 
zahraničné akci v čele s T. G. Masarykem v průběhu roka 1915). 

Ako zástupcovia Vojenského historického ústavu v Bratislave sa konferencie aktívne 
zúčastnili riaditeľ ústavu plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., ktorý moderoval štvrtý panel 
konferencie a pracovníci Odboru vojensko-historických výskumov Mgr. Peter Chorvát, 
PhD., ktorý predniesol príspevok Konštituovanie a prvá fáza pozorovacích staníc v Uhor-
sku (1914 – 1915) a Mgr. Jana Zaťková, PhD., ktorá zúčastneným priblížila archívy Sloven-
skej republiky ako prameň pre výskum 1. svetovej vojny. 

Príspevky, ktoré počas dvoch dní na konferencii odzneli, ako aj následné diskusie pri-
niesli zúčastneným veľa nových poznatkov, ktoré prispeli k poznaniu 1. svetovej vojny. Dá 
sa preto očakávať, že v rovnakom duchu sa budú niesť aj ďalšie z plánovaných konferencií.  

Jana Zaťková
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