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ŠTÚDIE

REFLEXIA VOJENSKÝCH VÝPRAV KÝRA II. 
V SÚDOBEJ LITERATÚRE

MICHAL HABAJ

HABAJ, M.: Reflections on the Military Expeditions of Cyrus II. in Contemporary 
Literature. Vojenská história, 1, 20, 2016, pp 6-17, Bratislava.
In his study, the author examined the military history of Persia in the 6th – 5th century 
BC, in particular the issue of military expeditions of Cyrus II. against the surrounding 
countries (Media, Babylon and other). Based on available sources – Greek on the one 
hand (Herodotus), and sources of “domestic” production on the other hand – Assyrian 
chronicles, inscriptions, religious texts, confronted with scientific literature, he makes an 
effort to reconstruct the story of several events, which have not been clearly identified or 
reconstructed yet, even according to the sources. Rather than reconstructing the historical 
story as a whole, the study concentrates on the bottlenecks of the aforementioned 
sources, with the effort to arrive as close to the original tradition as possible. In case of 
war on Media, the author dealt with the question of historicity of the Persian thraldom, 
dating the conflict in cuneiform documents, and division of the conflict into several 
stages, as found in ancient sources. In the conflict with Lydia, the author focused on the 
damaged spot in the Chronicle of Nabodinus, which enables to interpret the conflict not 
only as a war on Lydia but on Urartu or Suhu as well. The study also analyses the issue 
of the death of Kroisos, based on the ancient sources along with various interpretations 
of the Chronicle of Nabodinus. Doing that, the author examines various testimonies, 
by Herodotus, Ctesias, Justin, Bakchylides or the representation on the so-called 
Myron’s vase. The author also included the chronology of events in Justin’s work, since 
the Roman historian did change it compared to other sources. The author tries to answer 
the question what was the Roman’s motivation. As regards the conquest of Babylonia, 
the author analysed the Chronicle of Nabodinus, Cyrus’ Edict, Herodotus, and Berossus. 
By analysing them, he arrived at surprising correlations in the Persian attack scenario, 
which suggest that the events have remained well preserved in tradition.
Military History. Persia. 6th -5th century BC. Military Expeditions of Cyrus II. and Critical 
Assessment thereof.

Zakladateľ Staroperzskej ríše skonštruoval svoj štát sledom víťazstiev. Najskôr sa 
stretol na bojisku s médskym kráľom Astyagom a víťazstvom oslobodil Peržanov spod 
vazalského postavenia. V priebehu niekoľkých rokov ho medzinárodná situácia vohnala 
do otvoreného konfliktu s Lýdskou ríšou. Vojenský úspech v tomto prípade Peržanom 
zabezpečil držbu takmer celej Malej Ázie. Po páde Médie a Lýdie zostávala na Prednom 
východe posledná veľmoc: Novobabylonská ríša. Kýros ju dobyl a rozšíril svoje územie 
až po východné Stredomorie a sever arabského polostrova. Medzi vojenskými kampaňami 
na západe ríše viedol i výpravy na východ. Postupne pacifikoval Elam a zvyšné iránske 
regióny, Strednú Áziu a hranice ríše posunul až k Indii. My sa v našej práci zameriame 
na tri hlavné vojenské ťaženia na západe ríše, t. j. proti Médom, Lýdom a Babylončanom. 
Kýrove výpravy v Iráne a v Strednej Ázii ponecháme bokom z dvoch dôvodov. V prvom 
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rade o nich disponujeme iba nesmierne kusými správami a sme pri nich takmer v plnej 
miere odkázaní na dohady. Z toho vyplýva druhý, pomerne paradoxný dôvod, pre ktorý 
ich vynechávame: nedostatok správ otvára obrovské pole rôznym interpretáciám, dohadom 
a širokej diskusii. Z tohto pohľadu si Kýrove východné výpravy vyžadujú osobitný priestor.

Kýrove výpravy proti Médom, Lýdom a Babylončanom predstavujú už od čias 
diela gréckeho historika Herodota základné fázy konštrukcie západnej časti Perzskej 
ríše. Herodotos sa pri ich výklade dodnes široko používa. Disponujeme však i ďalšími 
prameňmi, ktorých interpretácia je neraz sporná, poprípade si navzájom protirečia. Našou 
primárnou snahou nebude na základe tohto balíka prameňov vytvárať obraz toho, čo sa 
v priebehu udalostí stalo, ale sústredíme sa na problematické miesta jednotlivých prameňov, 
poukážeme na ich rôzne interpretácie a v závere jednotlivých častí tejto práce budeme 
hľadať ich spoločné priesečníky.

Víťazstvo nad Médmi: koniec perzského vazalstva

Perzské víťazstvo nad Médmi nám sprostredkúvava hneď niekoľko prameňov: 
Nabonidova kronika, Nabonidov sipparský valček, Herodotos, Ktésias a Justinus. 
Xenofontovo rozprávanie v Cyropaedii vynechávame, lebo sa zdá byť až príliš poplatné 
konceptu jeho diela. Xenofontov Kýros vystupuje spravodlivo, veľkodušne a krvilačné činy 
sú mu cudzie. Médie sa nezmocnil na bojisku, ale ju dostal ako veno od kráľa Kyaxara.1 
Celý Xenofontov výklad o vzťahu Kýra ku Kyaxarovi vyznieva idealizovane a koncentruje 
sa na didakticko-filozofické ciele. Historické udalosti poslúžili gréckemu autorovi iba ako 
nesmierne pozmenené a ťažko identifikovateľné pozadie a z toho dôvodu sa mu vyhneme.

Konfliktu Médov s Peržanmi predchádza jedna zásadná otázka. Boli vôbec Peržania 
médskymi vazalmi? Autor Nabonidovej kroniky tvrdí, že Astyages sa vybral proti Kýrovi, 
kráľovi Anšanu, aby dobyl jeho krajinu.2 V texte kroniky sa nepíše, že sa vybral proti svojmu 
vazalovi. Úvahy o médskom vazalstve ešte posilňujú slabé doklady postavenia Médie, 
keď sa archeologicky dá iba ťažko hovoriť o Médskej ríši.3 Na druhej strane v známom 
odstavci babylonskej Kroniky o páde Ninive4 sa hovorí o dohodách a spoločnom ťažení 
Médov a Babylončanov proti Asýrčanom. Po páde Asýrie (610 pred n. l.) mohli Médovia 
i Babylončania aspoň formálne nahliadať na bývalých asýrskych vazalov ako na svojich 
nových poddaných. Tento argument však nestojí na pevných nohách, lebo Babylončania si 
museli po páde Asýrie svoje územie na západ od Eufratu vydobyť zbraňami a je pochybné, či 
sa niečo podobné podarilo Médom na východe. O perzskom vazalstve naopak nepochybujú 
antické pramene, ale o presnom vzťahu medzi Médmi a Peržanmi sa z nich nedozvedáme.

1 XENOFÓN. O Kýrově vychování. Prel. Václav Bahník. Praha : Svoboda, 1970, 8. 5. ISBN 25-
085-70 (ďalej iba Xen. Cyr.).
2 Nabonidova kronika, i. (Slovenský preklad textu v VALACHOVIČ, Pavol – HABAJ, Michal. 
Staroveké civilizácie. Chetiti a Peržania. Trnava : UCM, 2014, s. 168-171. ISBN 978-80-8105-575-
1.)
3 K problémom spojeným s Médiou pozri BROWN, Stuart. The Medikos Logos of Herodotus 
and the Evolution of Median State. In SANCISI-WEERDENBURG, Heleen – KUHRT, Amelie. 
Achaemenid History III. Leiden : Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 1988, s. 71-87. 
ISBN 978-9062584031; SANCISI-WEERDENBURG, Heleen. Was there ever a Median Empire? 
In SANCISI-WEERDENBURG, Heleen – KUHRT, Amelie. Achaemenid History III. Leiden : 
Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 1988, s. 197-212. ISBN 978-9062584031; BRIANT, 
Pierre. From Cyrus to Alexander. Winona Lake : Eisenbrauns, 2002, s. 24-27. ISBN 1-57506-031-0.
4 GRAYSON, Kirk. Assyrian and Babylonian Chronicles. Winona Lake : Eisenbrauns, 2000, č. 3. 
ISBN 1-575-06049-3.
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Vráťme sa k samotnému konfliktu. Čo konfliktu predchádzalo? Vychádzajme z premisy 
o perzskom vazalstve voči médskemu kmeňovému zväzu. Vieme, že Kýros II. mal 
podľa všetkého nejaké napojenie na médske prostredie a médskych predákov.5 Medzi 
médskymi kmeňmi zrejme vypukli nesváry a niektorí kmeňoví predáci sa v konflikte Kýra 
a Astyaga priklonili na Peržanovu stranu. Herodotos tento postoj odôvodnil Astyagovou 
tvrdou vládou,6 čo pri nahliadnutí do našich prameňov nemôžeme potvrdiť ani vyvrátiť. 
V minulosti sa viacerí autori domnievali, že proti Astyagovi sa postavili kmeňoví predáci, 
ktorí odmietali jeho centralizačnú politiku.7 Kýros však tiež neviedol do vojny proti Médom 
všetky perzské kmene. Stál na čele iba troch z nich: Pasargadov, Marafiov a Maspiov.8 

Priebeh a fázy konfliktu opísali antickí autori v porovnaní s klinopisnou tradíciou 
výrazne rozdielne. Vojnu rozdelili na viacero bitiek,9 zatiaľ čo vo fragmentárnom 
texte Nabonidovej kroniky sa bitka vôbec nespomína. Pramene sa nezhodujú ani v roku 
rozhodujúceho konfliktu. V Nabonidovom sipparskom valčeku sa dočítame, že Kýros 
rozohnal väčšie médske vojsko a zajal Astyaga v tretí rok Nabonidovej vlády (553 pred 
n. l.).10 Podľa Nabonidovej kroniky Peržania zajali Astyaga až v šiesty rok Nabonidovho 
vládnutia (550 pred n. l.). Memoratívne texty, akým je text na sipparskom valčeku, plnili 
v dobovom kontexte rôzne úlohy, ale zaznamenávanie správnej sekvencie udalostí medzi 
ne rozhodne nepatrilo. V tomto smere vystupuje forma kroniky v babylonskej literatúre 
spoľahlivejšie, a z toho dôvodu dávame prednosť svedectvu Nabonidovej kroniky.11 V texte 
sipparského valčeka pisári podľa všetkého zlúčili viaceré konflikty, ktoré prebiehali od 
obdobia 554/553 pred n. l. a vyvrcholili pádom Médie.

Perzská revolta vypukla z hľadiska medzinárodnej situácie v správny čas, lebo podľa 
Nabonidovho sipparského valčeka i Babylončania sa správali v tom období k Médom 
nepriateľsky. Téza niektorých bádateľov o dohode medzi Kýrom a Nabonidom však zostáva 
nepotvrdená.12 Na tom, že sa konflikt skončil zajatím Astyaga, sa zhodujú všetky pramene, 
ale iba babylonská kronika špecifikuje, že vlastnými ľuďmi. Zmienené závery nás vedú 
k nasledujúcemu scenáru: V médskom kmeňovom zväze existovalo po nástupe Astyaga 
na trón napätie. Zvyšovali ho trenice medzi médskymi predákmi, ale i snaha o nezávislosť 
zo strany iných iránskych kmeňov. Konflikty sa koncom 50 rokov preniesli i do podoby 

5 Vyplýva to z Herodotovej správy o Kýrovom pôvode, ako i z Nabonidovej kroniky, podľa ktorej 
sa médske vojsko dobrovoľne Kýrovi vzdalo a Peržanovi odovzdalo svojho veliteľa. Na základe tejto 
informácie sa nedá o Kýrovom napojení na médskych predákov pochybovať.
6 HÉRODOTE. Histoires. Prel. Phillippe Legrand. Paris : Belles Lettres, 2004, 1.123. ISBN 
2-251-00147-6. (ďalej iba Hdt.).
7 Napríklad DANDAMAEV, Muhammad. A political history of Achaemenid empire. Leiden : 
Brill, 1989, s. 34. ISBN 90-04-09172-6.
8 Hdt. 1.126.
9 Hdt. 1.127-128; CTESIAS. History of Persia. Trans. Llewellyn-Jones, Lloyd – Robson, James. 
London – New York : Routledge, 2010, F8 (32) – F9 (1). ISBN 0-203-01530-4. (ďalej iba Ctes.); 
JUSTINUS. Epitome historiarum Philippicarum Pompei Trogi. Trans. Emberger, Peter. Darmstadt : 
Wiss. Buchges., 2015, 1. 6. 7-16. ISBN 978-3-534-18146-9. (ďalej iba Just.)
10 Nabonidov sipparský valček, i.8-ii.25. (Preklad textu v PROSECKÝ, Jiří. Když království 
sestoupilo z nebes. Praha : Academia, 2015, s. 288-295. ISBN 978-80-200-2471-8.)
11 Contra DREWS, Robert. The Fall of Astyages and Herodotus‘ Chronology of the Eastern 
Kingdoms. In Historia, 1969, vol. 18/1, s. 4. ISSN 0018-2311: Kýrovo víťazstvo datuje do obdobia 
554-553 pred n. l.
12 Predpokladal ju napríklad CAMERON, George. The pre-Achaemenid History of Persia. Chicago 
: University of Chicago Press, 1936, s. 224. (Diss.)
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ozbrojených stretov a vyvrcholili v roku 550 pred n. l., keď sa na čelo odporu postavil 
Kýros II. a za hranicami tlačili na Médov Babylončania. V priebehu konfliktu sa na Kýrovu 
stranu pridala i nespokojná časť médskych predákov. Kýros s ich pomocou Astyaga zajal 
a ukončil médsku supremáciu v oblasti.

Víťazstvo nad Kroisom

Udalosti spojené s vojnou medzi Peržanmi a Lýdiou spomína Nabonidova kronika,13 
Herodotos,14 Ktésias,15 Xenofon16 a Justinus.17 Najskôr sa pozrieme na obsah a problémy 
spojené s klinopisným textom a následne budeme pokračovať textami antických historikov 
v chronologickom poradí. Spoločné priesečníky textov nám aspoň čiastočne naznačia 
obsah starovekých správ kolujúcich o páde Lýdie.

Z Kroniky sa dozvedáme, že Kýros sa v deviaty rok Nabonidovej vlády (547 pred n. 
l.) vypravil na západ. Prekročil Tigris pod Arbelou a v máji sa objavil v krajine, ktorej 
názov predstavuje často diskutovaný problém, lebo text sa práve na tomto kľúčovom 
mieste zachoval iba veľmi fragmentárne. Kronika nás ďalej informuje o Kýrovom úspechu. 
Zvíťazil, zabral nepriateľský majetok a ustanovil v krajine svoju posádku. Chronologicky 
a geograficky by sa v základných rysoch mohlo zdať, že nečitateľným názvom krajiny 
v texte bude Lýdia. Navyše, text kroniky by tak súhlasil s Herodotovym náčrtom udalostí 
a potvrdzoval by základnú predstavu bádateľov o konštrukcii Perzskej ríše. Jeho použitie 
však sťažujú dve okolnosti. Prvou a základnou je práve nejasný názov krajiny. Zachované 
znaky z názvu krajiny sa dajú čítať viacerými spôsobmi. Sidney Smith ich v roku 1924 
prečítal ako Lu-…, z čoho spravil Lýdiu a dokonale synchronizoval text kroniky s textom 
Herodota.18 Toto čítanie síce prijali viacerí autori,19 ale objavili sa i ďalšie verzie. Lambert 
a Sachs čítali klinopisný fragment ako Zu-…,20 Hinz Su-…,21 Oelsner Ú-…,22 z čoho 
vyplývali rozličné ciele Kýrovej výpravy. Zatiaľ čo podľa Hinza smerovali Peržania do 
Suhu, krajiny na strednom Eufrate, Oelsner na základe svojho čítania prišiel na Urartu. 
Druhý problém pri použití kroniky vyvstáva v osude porazeného panovníka. Píše sa 
v kronike, že bol zabitý alebo porazený? Použité sloveso dāku nájdeme v akkadskom 
slovníku s jedným i druhým významom a do hry tak vstupuje historická interpretácia. 
V prípade, že sa snažíme klinopisný text zladiť s Herodotovým podaním,23 tak siahneme 

13 Nabonidova kronika, ii. 9-17.
14 Hdt. 1.75-88.
15 Ctes. F9 (4-5).
16 Xen. Cyr. 6.1 – 7. 2.
17 Just. 1.7-3-10.
18 SMITH, Sidney. Babylonian Historical Texts. London : Methuen and Co., 1924, s. 116.
19 OPPENHEIM, Leo. Assyrian and Babylonian Historical Texts. In PRITCHARD, James. Ancient 
Near Eastern Texts Related to the Old Testament. Princeton : Princeton University Press, 1969, s. 306. 
ISBN 0-691-03503-2; GRAYSON, ref. 4, s. 107.
20 GALLING, Kurt. Studien zur Geschichte Israels im persischen Zeitalter. Tübingen : Mohr, 
1964, s. 22. ISBN 978-3525536025.
21 HINZ, Walther. Darius und die Perser. Baden-Baden : Holle, 1976, s. 97. ISBN 978-3873551657.
22 OELSNER, Joachim. Review. In Archiv für Orientforschung, 1999/2000, vol. 46/47, s. 373-380. 
ISSN 0066-6440.
23 Hdt. 1. 86.
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po význame „poraziť“,24 pokiaľ slovo nahradíme jeho zvyčajným významom, tak sa 
musíme rozhodnúť pre sloveso „zabiť“.25 Toľko nateraz k Nabonidovej kronike.

Podrobne vyrozprávaný príbeh o bojoch Peržanov s Lýdmi nájdeme v diele Herodota.26 
Kroisos v ňom zaútočí na Kýra z pomsty za svojho spojenca Astyaga. Pri výprave prekročil 
rieku Halys a zamieril k Pterii. Mesto toho mena dobyl a okolitú krajinu ovládol. Kýros 
dorazil za Kroisom s veľkým vojskom a znepriatelené strany sa stretli v nerozhodnej bitke. 
Kroisos sa rozhodol stiahnuť do Sárd, prečkať zimu a na jar so spojencami opäť zaútočiť 
na Kýra. Perzský kráľ v tom čase vymyslel jeden zo svojich geniálnych vojenských ťahov. 
Podnikol zimnú výpravu a na Lýdov udrel priamo v Sardách. Na rovine pred mestom 
porazil lýdsku jazdu, následne obliehal a dobyl mesto. Kroisa prikázal najskôr popraviť, 
ale po čase svoje rozhodnutie zmenil. Kroisos stál už v tom čase na hranici a vôkol neho 
šľahali plamene. Oheň nešiel zahasiť a lýdskeho kráľa na poslednú chvíľu zachránila 
až búrka zoslaná Apollónom. Po páde Lýdie ustanovil Kýros v Sardách posádku na 
čele s Peržanom Tabalom. Herodotos svoje informácie načerpal z bohatej gréckej 
a lýdskej tradície. Práve z lýdskeho prostredia mohli pochádzať jeho príbehy o Kroisovi. 
Naznačuje to nielen on sám,27 ale detailné rozpracovanie celého priebehu udalostí28 a časté 
vyzdvihovanie Lýdov.29 Heroizácia lýdskej minulosti a nostalgické spomínanie na časy 
zašlej slávy za vlády Kroisa so sebou nesú otázniky ohľadom dôveryhodnosti tradície, 
na ktorej Herodotos svoje rozprávanie založil. Orientáciu v jeho príbehu ešte sťažuje, že 
ho doplnil o prvky vlastnej racionalizácie s jednoduchou myšlienkovou osou: Kroisos si 
vyložil vôľu bohov v svoj prospech a v podobe rieky Halys prekročil prirodzenú hranicu. 
Hnaný vlastnou pýchou (hybris) vypudil z Pterie nevinné obyvateľstvo a tieto chybné 
kroky ho nasmerovali k neodvratnému pádu, ktorému predchádzajú rôzne znamenia. 
Podľa tohto scenára Herodotos následne rozprávanie modeluje. Nakoľko presne tak 
zachoval lýdsku tradíciu, nehovoriac o jej vlastnej problematickosti, sa už nedozvieme. 
Napriek tomu musíme priznať, že Herodotovo rozprávanie založené na ľudovej tradícii 
uchovávajúcej historické pozadie a vyrozprávanej v línii herodotovskej racionalizácie 
dotvára našu predstavu o perzsko-lýdskom strete minimálne v otázke jeho príčin, fáz 
konfliktu a času, ako i miesta bitiek.

Perzský útok proti Kroisovi a Sardám vykreslil vo svojom dramatickom príbehu 
i Ktésias. Kýros sa podľa lekára z Knidu zmocnil mesta prostredníctvom ľsti: Peržania 
nainštalovali okolo mestských hradieb drevené figuríny a drevení muži prestrašili Lýdov 
do tej miery, že mesto padlo do perzských rúk bez boja. Kroisos skončil v zajatí. Kýros 
ho veľkodušne ušetril a poslal do Perzie. Ktésias sa predstavil v celom príbehu ako skvelý 
autor historického románu. Už zachovaný výťah príbehu od Fótia dokáže pritiahnuť, 

24 Napríklad GRAYSON, ref. 4, s. 107.
25 OPPENHEIM, ref. 19, s. 306; DANDAMAEV, ref.7, s. 2-27; GLASSNER, Jean-Jacques. 
Mesopotamian Chronicles. Atlanta : Society of Biblical Literature, 2004, s. 237. ISBN 1-58983-090-
3.
26 Hdt. 1.75-88.
27 Hdt. 1. 87.
28 Vrátane podrobností, ktoré sa viažu vyslovene k dejinám Sárd ako legendy o nedobytnosti ich 
hradieb (1.84) alebo o Kroisovom nemom synovi, ktorý počas perzského útoku začal rozprávať 
(1.85).
29 Iba v rámci perzsko-lýdskej vojny chváli Lýdov niekoľkokrát. Pri Pterii Lýdovia bojovali 
s veľkým úsilím proti presile a neodišli z bojiska ako porazení (1.76-77); Herodotos chváli ich jazdu 
a schopnosti (1.79), v čom jasne zaznieva lýdska spomienka na slávnu minulosť; Kýros zahnal Lýdov 
pri Sardách na útek iba s pomocou ľsti, a Lýdovia sa v bitke nechovali zbabelo (1.80).
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takže pôvodný a dnes už nezachovaný príbeh musel čitateľa držať v napätí do poslednej 
chvíle.30 Kroisove peripetie v príbehu striedali nečakané rozuzlenia a opäť nové zápletky. 
Na konci na čitateľa čakal šťastný koniec. Ktésias síce smeroval svoj príbeh k iným 
cieľom ako Herodotos, ale na podobnom základe: Kýros napadne Lýdiu a dobýja Sardy, 
ktorých sa nakoniec zmocní. Kroisa čaká smrť, ale božské zásahy mu zachránia život. 
Na rozdiel od Herodota sa tu však nestretávame so žiadnou bitkou s Kroisom, ale tá sa 
v pôvodnom texte mohla nachádzať. Vskutku sa nedá vylúčiť, že ju Fótios vynechal, 
lebo jej prítomnosť v pôvodnom texte naznačuje informáciou, že Kýros sa vybral proti 
Kroisovi a Sardám. Z toho môžeme hypoteticky usúdiť, že dobývaniu Sárd predchádzal 
opis bitky s Kroisom. Pokúšať sa o presvedčivejší záver sa však zdá byť zbytočné. 
Nakoniec ku Ktésiovi doložme, že ako jediný prameň spomína na perzskej výprave účasť 
Amorgov.

V románovom spracovaní Xenofonta sa konflikt Kýra s Lýdmi začína výzvou perzského 
veliteľa k vojsku.31 Kýros prehovoril mužov, aby zostali pohromade a v blížiacej sa zime 
zaútočili na nepriateľov za hranicami. Xenofon menuje i dôvody Kýrovej výpravy: 
zabezpečenie potravín, žoldu pre vojsko a bezpečnosť vlastnej krajiny. Posledná príčina 
súvisí so správami, ktoré sa postupne zbiehali na Kýrovom dvore a hovorili o dohode 
medzi lýdskym a babylonským kráľom, zjavne namierenej proti Perzii. Do Kýrových 
uší sa dostala i informácia, že Kroisos stojí na čele početného vojska zloženého z Lýdov, 
ich spojencov a žoldnierov. Xenofon spomína, že Lýdovia sa snažili získať na svoju stranu 
i Spartu. Kýros preto na nič nečakal. Rozhodol sa predísť rozsiahlu koalíciu a vyrazil 
nepriateľom v ústrety. Znepriatelené strany sa zrazili v ťažkej bitke. Peržania z nej vyšli 
v Xenofontovom podaní víťazne vďaka Kýrovej taktike. Kroisos ušiel do Lýdie a keďže 
sa blížila zima, lýdski spojenci sa rozpŕchli do svojich domovov. Pokračovanie príbehu 
už poznáme od Herodota: Kýros prepadol nečakane Lýdov, obliehal Sardy a nakoniec ich 
ovládol. Kroisos zveril Kýrovi svoje poklady a stal sa jeho radcom. S ľahkosťou podané 
románové podanie poslúžilo Xenofontovi k poučeniu čitateľa o logistike vojska, jeho 
zložení, bojovej taktike a o ďalších záležitostiach. Didaktická, filozofická a naratívna 
zložka textu jasne prevažuje nad historiografickou. V zásade, i keby sme chceli v tomto 
prípade prijať niektoré Xenofontove informácie, tak ani nemáme aké. V porovnaní 
s Herodotom ničím k poznaniu tradície neprispieva. Rozdiely medzi autormi v prvkoch 
príbehu vyplývajú z rozličnej povahy oboch prác a v niekoľkých prípadoch z využitia 
rozdielnych variantov, avšak tých istých príbehov. Od oboch autorov sa tak dozvedáme 
ten istý scenár udalostí.

Chronologicky poslednú zachovanú správu o perzskom víťazstve nad Lýdmi máme 
od Justina. Rímsky historik opísal udalosti nasledujúcim spôsobom: Keď si Kýros po 
víťazstve nad Médmi podriadil takmer všetkých bývalých médskych vazalov, obrátil sa na 
Babylon. Mezopotámcom prišiel na pomoc lýdsky kráľ Kroisos, ale bol porazený a musel 
sa stiahnuť do Lýdie. Kýros najskôr po víťazstve usporiadal záležitosti v Babylónii a až 
následne sa vydal na výpravu proti Lýdom. Peržania Lýdov porazili, zmocnili sa Sárd 
i Kroisa. Kýros ponechal Lýdovi veľkodušne život, rodinný majetok a zveril mu pod 
správu mesto Barene. Justinov výklad sa v chronológii udalostí výrazne odlišuje od 
ostatných prameňov, ale zároveň musíme povedať, že sa to netýka celej chronológie, ale 
iba jej sekvencií.32 V prvom rade Kýros v Justinovej verzii najskôr napadne Babylončanov 
a až v ďalšom kroku Lýdov. Následne sa neponáhľa do Lýdie, ale najskôr usporiada 

30 Ctes. F9 (4-5).
31 Xen. Cyr. 8. 5.
32 Just. 1. 3. 12.
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záležitosti v Babylónii. Čomu pripísať rozdiely v Justinovej verzii? Skrátil nesprávne 
Pompeia Troga a v snahe udalosti zhustiť sa dopustil chýb? Alebo sa dopustil chýb 
už Trogus? Vylúčiť nemôžeme ani možnosť, že Justinus verne skrátil Troga a Trogus 
iba zapísal verziu, o ktorej sa dozvedel. Je to však málo pravdepodobné, lebo Trogovo 
dielo bolo natoľko rozsiahle, že bezpochyby vzniklo kompiláciou a nie herodotovským 
výskumom orálnej tradície. Pri spisovaní takého kvanta informácií mohol spraviť chybu, 
ale skôr sa kloníme k možnosti, že si bitky a udalosti pomýlil Justinus pri skracovaní. 
Prakticky vynechal dobytie Babylónie a iba v krátkosti ho vložil do udalostí spojených 
s pádom Lýdie. Víťazstvu nad Lýdmi venoval dlhší priestor ako pádu Babylónie, lebo 
udalosti v Lýdii sa týkali v antike nesmierne populárnej postavy, Kroisa.

Pozrime sa teda na styčné body a rozdiely spomínaných verzií. Čo sa vlastne vedelo 
o perzsko-lýdskej vojne v staroveku? Bolo pomerne dobre rozšírené, že Peržania tiahli 
krátko po získaní nezávislosti na západ. Prekročili Tigris pod Arbelou a v máji tiahli 
do bitky proti Lýdom. V Lýdii zanechali udalosti tých rokov hlbokú stopu v pamäti 
ľudí. Gréci sa tak o udalostiach dozvedeli z prvej ruky. Či sa i v Nabonidovej kronike 
spomína skutočne Lýdia, sa síce definitívne vyriešiť nedá, ale ani to nie je v zásade 
nevyhnutné, lebo vojna s Lýdmi prebehla bez ohľadu na obsah Kroniky. Tá však 
zostáva zásadná v datovaní udalosti, lebo konvenčne uznávaný rok 547 vychádza práve 
z datovania Nabonidovej vlády v kronike. Obsahová zhoda Kroniky s gréckou tradíciou 
však naznačuje, že babylonský text hovorí práve o vojne s Lýdmi. Len pripomeňme, že 
klinopisný dokument i grécko-lýdska tradícia situujú časovo ťaženie medzi víťazstvo 
nad Médmi a dobytie Babylonu. V oboch prípadoch ťaženie smeruje na západ, Peržania 
víťazia a v nepriateľskom meste zanechávajú posádku. Osud Lýdie tak do značnej 
miery pripomína osud spornej krajiny v Kronike. V súvislosti s týmto problémom je 
namieste i otázka, aký dôvod by mal babylonský pisár zaznamenávať udalosti spojené 
s útokom Perzie na Suhu alebo Urartu, s ktorými v tom čase Babylónia nemala žiadne 
bližšie kontakty? V inej situácii sa nachádzame v prípade Lýdie. Dohody medzi Lýdmi 
a Babylončanmi patrili do tradície známej i Herodotovi a Xenofontovi, takže Lýdia mohla 
patriť do záujmovej optiky babylonských pisárov. Pokračujme však v hľadaní spoločných 
bodov tradície ďalej.

Peržania tiahli okolo Arbely v máji, takže niekedy v priebehu leta sa stretli v bitke 
s Lýdmi. Bojisko lokalizovať nevieme. Menom ho spomína iba Herodotos, ale kde 
leží jeho Pteria sa nevie.33 Zatiaľ čo sám Herodotos hovorí o Pterii ako o kapadóckom 
meste, Štefan Byzantský spomína médsku Pteriu. 34 Môže sa jednať o jedno, ale i dve 
mestá. Možnosť, že sa jednalo o jedno mesto, naznačuje skutočnosť, že obaja antickí 
autori spomínajú v súvislosti s mestom blízkosť gréckej obce Sinope. Ako sa bitka 
skončila, s istotou tiež nevieme, lebo Kronika ju osobitne nespomína a antické pramene 
vychádzajú z lýdskej nadnesenej tradície. Nerozhodný výsledok bitky sa tak čiastočne 
otriasa. Vieme, že ďalšie boje sa preniesli do Lýdie. Prebehli v zimných mesiacoch. 
O zime sa hovorilo v gréckej tradícii,35 v Kronike sa spomína iba máj, ale tento údaj 

33 V minulosti bývala identifikovaná s Boğazkale, starovekým Chatušašom, pozri ASHERI, 
David – LLOYD, Alan – CORCELLA, Aldo. A Commentary on Herodotus Books I-IV. Oxford : 
Oxford University Press, 2007, s. 136. ISBN 978-0-19-814956-9. Krátko po objavení ruín v Kerkenes 
Dağu S. PRZEWORSKI (Die Lage von Pteria. In Archiv Orientální, 1929, vol. 1, s. 312-15. ISBN 
0044-8699) identifikoval práve toto nálezisko s Pteriou.
34 ŠTEFAN BYZANTSKÝ. Ethnica. Trans. Margarethe Billerbeck. Berolini et Bostoniae : de 
Gruyter, 2014, s.v. Pterion. ISBN 978-3-11-021963-0.
35 Herodotos nehovorí vyslovene o zime, ale jej časové určenie celkom jasne vyplýva z uvedených 
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nič nevypovedá a rozhodne nevyvracia Herodotove zimné mesiace. Klinopisný text 
uvádza, že Kýros prešiel okolo Arbely smerom do Lýdie v máji, ale pokiaľ sa ešte niekde 
v Kapadócii odohrala v letných mesiacoch bitka a Lýdovia ako i ich spojenci sa stihli 
navrátiť do svojich domov, tak udalosti pred hradbami Sárd sa mohli odohrať na jeseň 
a dobytie mesta by mohlo i podľa Kroniky pripadnúť priamo na zimu. Detaily ďalších 
udalostí nie sú zrejmé, ale vďaka antickým prameňom poznáme aspoň mnohé príbehy 
rozšírené o dobytí mesta v Malej Ázii. Kronika i tradícia sa zhodujú v tom, že po dobytí 
mesta si Kýros odviezol kráľovské poklady a zanechal v Sardách posádku. Osud Kroisa 
zostáva záhadou. V grécko-lýdskej tradícii prežil, na tom sa zhodujú Herodotos, Ktésias, 
Xenofon i Justinus. Zobrazenie Kroisa na hranici poznáme tiež z tzv. Myrónovej vázy36 
a podobný príbeh o Kroisovi, ktorého na horiacej hranici zachránilo božstvo, prebásnil 
Bakchylides.37 Medzi Herodotovým a Bakchylidovým príbehom nachádzame napriek 
tomu istému námetu množstvo rozdielov. Bakchylidov Kroisos si zvolil smrť v ohni sám 
a oheň neuhasil Apollón, ale Zeus. Zachránený Kroisos sa nestal Kýrovým poradcom, 
ale Apollón ho s rodinou preniesol do bájnej krajiny Hyperborejcov, dodajme, že asi tak 
bájnej ako samotné príbehy, ktoré po Kroisom páde o tomto panovníkovi kolovali. Hrdina 
Kroisos, najslávnejší kráľ Lýdie a dobrodinec Delf nemohol v lýdskej ani v gréckej 
tradícii zahynúť, ale božským zásahom prežil. Tradícia jeho smrť zrejme vymazala 
či úplne preformulovala a na jej základe tak čiastočne urobilo i moderné bádanie pri 
preklade Kroniky. V klinopisnom prameni podľa všetkého Kroisos skutočne zomiera, ale 
v zásade zostáva jeho príbeh i naďalej otvorený.

Zisk Babylónie a Sýrie

Poslednou ázijskou veľmocou za hranicami Perzie zostala Novobabylonská ríša. Na 
severe i na východe hraničila s Perziou, na juhu a na západe ju ohraničovali moria a púšte. 
Práve z púšte sa musel po desiatich rokoch navrátiť posledný novobabylonský panovník, 
Nabonid, aby sa pokúsil zadržať perzský postup. Nabonid patrí medzi rozporuplné postavy 
prednovýchodných dejín a podstatná časť jeho vládnych krokov zostáva nepochopená.38 
Babylonský trón si uzurpoval v roku 556, keď už ako skúsený muž odstránil so skupinou 
vplyvných oligarchov mladučkého panovníka Labaši-Marduka. Po nástupe na trón musel 
vrátiť oligarchickým skupinkám ich podporu, z čoho vyplynuli viaceré hospodárske reformy. 
Spustil kontrolu chrámového hospodárenia a prestal chrámy podporovať štátnymi dotáciami, 

súvislostí (1.77). Kroisos sa stiahne z Pterie do Lýdie, aby znova na jar so spojencami na Kýra 
zaútočil. Spojencom dáva päť mesiacov na prípravu. Pokiaľ chcel na výpravu vytiahnuť v období 
marec – máj, tak udalosti v Sardách sa museli odohrať v období mesiacov október až december.
36 ASHERI-LLOYD-CORCELLA, ref. 29, s. 141.
37 BAKCHYLIDES. Epinician Odes and dithirambs. Trans. SLAVITT, David. Philadephia : 
University of Philadelphia Press, 1998, IIc – Vb. ISBN 0-8122-3447-2.
38 Naratívne klinopisné pramene k Nabonidovej vláde sa líšia. Okrem jeho vlastných nápisov 
(Nápis z Charránu, Stéla jeho matky a tiež Nabonidov valček zo Sipparu) sa ako pomerne objektívne 
podanie javí i text v Nabonidovej kronike. Schaudig zaradil medzi pramene k Nabonidovej vláde 
i texty Kráľ spravodlivosti a Amel-Mardukov fragment. Nabonidovo meno sa v nich však nespomína 
a text Kráľ spravodlivosti by mohol pojednávať i o Nabukadnezarovi. SCHAUDIG, Hanspeter. Die 
Inschriften Nobonidns von Babylon und Kyros‘ des Grossen samt der im ihrem Umfeld entstandenen 
Tendenzschriften. Münster : Ugarit, 2001, s. 579-590. ISBN 3-927120-75-8. Naopak, negatívne sa 
k Nabonidovi stavajú perzské propagandistické texty, ktorých úlohou bolo oprávniť odstránenie 
Nabonida a striedanie dynastií v Babylone. Patrí sem Kýrov edikt, Dynastické proroctvo a hlavne 
Veršovaná správa o Nabonidovi, ktorá kráľa zobrazuje ako duševne narušeného človeka.
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naopak, zaťažil ich rôznymi povinnosťami a dávkami.39 Napriek snahe o hospodárske 
pozdvihnutie krajiny prenasledovali prvé roky jeho vlády nepokoje a hlad.40 K oživeniu 
krajiny potreboval nové zdroje a silnú ideologickú záštitu. Pre ideologické posilnenie štátu 
podnikol tradičné i netradičné kroky. K tradičným patrí naštartovanie projektu reštaurácie 
chrámov a tradičných kultov. K netradičným krokom musíme započítať hlavne pokus zaviesť 
v Babylónii nový kult boha Sína z Charránu. Nabonid, syn kňažky boha Sína, podľa všetkého 
plánoval pretransformovať kult do podoby božstva spájajúceho ideologicky celú Babylóniu. 
Babylon tak prichádzal o svoju pozíciu náboženského centra. Tento stav sa ešte zhoršil, 
keď sa Nabonid vydal do Arábie, kde chcel získať dostatočné hospodárske zdroje kontrolou 
karavánových ciest. Vládu v Babylone prenechal na pleciach svojho syna Bel-šarru-usura, 
biblického Belšazara a sám opustil na desať rokov mesto. Keďže kráľ nebol v Babylone, 
zakázal i slávenie každoročného sviatku Nového roka.41 V priebehu rokov, ktoré Nabonid 
strávil v arabskej oáze Téma v bojoch s okolitými kmeňmi, sa za hranicami Peržanom podarilo 
zvrhnúť médsku nadvládu a poraziť Lýdov. Zrejme práve blížiace sa nebezpečenstvo priviedlo 
Nabonida v roku 543 k návratu do Babylónie. O následnej vojne Peržanov s Babylončanmi 
bližšie vypovedajú Nabonidova kronika,42 Kýrov edikt,43 Herodotos,44 Xenofon45 a krátky 
výťah z diela babylonského historika helenistického obdobia Berossa, ktorý zachoval Jozef 
Flavius.46 Mozaiku perzského vpádu vieme sčasti doplniť čriepkami z firemného archívu 
babylonskej rodiny Egibi47 a vďaka poznatkom o topografii Babylónie a Babylonu.48

Priebeh konfliktu sa v našich prameňoch výrazne líši. Základný rámec celej vojny 
poskytuje Nabonidova kronika. V nej sa píše, že v sedemnásty rok Nabonidovho panovania, 
teda v roku 539, Peržania prešli severnými hranicami Babylónie a na prelome septembra 
a októbra sa stretli s Babylončanmi pri meste Opis. Babylončania museli nakoniec 
v bitke ustúpiť, Nabonid sa stiahol za hradby Sipparu a sever krajiny zostal voči Kýrovi 
nechránený. Peržania si oblasť nekompromisne podriadili. Nabonid tak musel utiecť i zo 
Sipparu a záchranu hľadal v Babylone. Sippar, bez kráľa i vojska, 10. októbra dobrovoľne 
kapituloval. Nabonida nečakali lepšie správy ani po úteku do Babylonu. Mesto iba márne 
čelilo perzskému obliehaniu, lebo už 12. októbra sa veľkej časti Babylonu zmocnil Kýrov 
médsky správca Ugbaru/Gobryas. Peržania Nabonida zajali a obliehali zvyšok mesta. Na 
konci mesiaca, 29. októbra, už do mesta, ktoré bolo kompletne v perzských rukách, vstúpil 
Kýros so svojím vojskom.

39 DANDAMAEV, Muhammad. Mesopotamija i Iran v VII-IV vv. do n. e. Sankt-Peterburg : 
Fakultet filologii, 2009, s. 61-63. ISBN 978-5-8465-0834-7.
40 Nápis s Charránu: H2. 1. 14-22. (Pre text pozri SCHAUDIG, ref. 34, 496-499.)
41 Veršovaná správa o Nabonidovi, ii. (Pre text pozri SCHAUDIG, ref. 34, s. 563-579); Nabonidova 
kronika, i-ii.
42 Nabonidova kronika, iii. 12-18.
43 Kýrov edikt, 15-17. (Pre text pozri VALACHOVIČ, HABAJ, ref. 2, s. 171-175).
44 Hdt. 1.188-191.
45 Xen. Cyr. 7. 5.
46 JOZEF FLÁVIUS. Against Apion. Trans. Barclay, John. Leiden-Boston : Brill, 2007, 1.149-153. 
ISBN 978-90-04-11791-4.
47 Cyr. 10; pre text pozri TOLINI, Gauthier. Quelques éléments concernant la prise de babylone 
par Cyrus. In ARTA, 2005, 003, s. 2-3. ISSN 2110-6118.
48 Pozri GEORGE, Andrew. Babylonian Topographical Texts. Leuven : Peeters, 1992. ISBN 90-
6831-410-6. Dôležitý je hlavne tzv. „Médsky múr“ spomínaný Xenofontom v Anabáze (1.7, 2.4; 
Použil som vydanie XENOFON. Anabáza. Prel. Špaňár, Július. Bratislava : Tatran, 1987. ISBN 80-
222-0275-4.), ktorý mohol poslúžiť Babylončanom ako ochrana pred perzským vpádom.
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Kýrov edikt, verný svojej legitimizujúcej a propagandistickej povahe, pripísal Kýrov 
príchod do Babylónie Mardukovej vôli. Boh odovzdal podľa textu dokumentu svoju krajinu 
Kýrovi bez akejkoľvek bitky, čo je značne upravený výklad udalostí. Scenár textu diktovali 
víťazi, takže Nabonidovo správanie podáva výrazne negatívne. I správy o babylonských 
prípravách na vojnu, hlavne informáciu o uložení posvätných sôch z celej Babylónie do 
hlavného mesta,49 Edikt interpretoval ako Nabonidovo znesvätenie kultov. Skutočný dôvod 
uloženia sôch v Babylone pritom podľa všetkého spočíval v snahe predísť ich odvlečeniu 
z krajiny Peržanmi, keďže v Babylone mali byť sochy dostatočne chránené.50 Edikt nás tak 
viac informuje o perzskej propagande po páde Babylonu ako o samotnom perzskom vpáde 
do krajiny a Kýrovom víťazstve.

Spomedzi ďalších prameňov približuje itinerárium perzského ťaženia hlavne Herodotos. 
Grécky historik uvádza, že Kýros vyrazil zo Sús a prišiel s vojskom k rieke Gyndes, dnešnej 
Dijále, ústiacej do Tigridu 20 kilometrov južne od mesta Opis. Podľa Herodotových 
správ strávil Kýros celé leto prípravou tohto regiónu na bezpečný prechod svojho vojska. 
Nasledujúcu jar zaútočil. Vtrhol do Babylónie a zvíťazil nad Babylončanmi, ktorí sa 
po prehranej bitke stiahli do mesta, pripraveného na dlhé obliehanie. Kýros rozdelil pri 
Babylone vojsko a zmocnil sa mesta ľsťou. Herodotos sa odlišuje svojimi údajmi od Kroniky 
vo viacerých bodoch. Bitku pri Opise nespomína a hovorí až o bitke pred Babylonom. 
Mesta sa Peržania nakoniec zmocnili obliehaním, Babylončania im brány dobrovoľne 
neotvorili. Rozdielne prvky Herodotovej verzie nemusia nevyhnutne klinopisnému textu 
protirečiť. Oba texty sa zhodujú na perzských operáciách pri Opise. V oboch prípadoch 
Peržania pri Opise skončili až na konci leta. Herodotovo rozdelenie babylonskej vojny do 
dvoch rokov mohlo vyplynúť hneď z niekoľkých príčin. Dve z nich sa ponúkajú samé: 
(1) Herodotos sa k tejto informácii dostal priamo od svojich informátorov; (2) gréckemu 
historikovi sa nezdal scenár s jesennou výpravou pravdepodobný a vojnu rozdelil do 
dvoch rokov, pričom Babylon nechal Peržanov dobyť až po príchode jari. Prvú možnosť 
predpokladali viacerí bádatelia51 a naznačuje ju jednou poznámkou i Nabonidova kronika,52 
kde sa spomínajú perzské operácie pri Tigride v období pred samotným vpádom do 
Babylónie. Túto informáciu je samozrejme lákavé synchronizovať s Herodotovou správou 
o perzských prípravách pri Dijále (prítok Tigridu) rok pred výpravou, ale text Kroniky je 
v tomto bode príliš fragmentárny a nemôžeme ho akceptovať ako definitívne potvrdenie 
Herodota. Prípadná synchronizácia Herodota a Kroniky napriek tomu zostáva zaujímavou 
možnosťou. Herodota môžeme interpretovať v zmysle Kroniky i v ďalších bodoch. 
Herodotos i klinopisný text hovoria svorne o perzskom víťazstve v jednej rozhodujúcej 
bitke, hoci ju lokalizujú do rôznych miest. Podľa oboch prameňov Kýros rozdelil po 
bitke vojsko a prekvapivo sa zmocnil Babylonu. Zhody nie sú náhodné, Herodotos zjavne 
disponoval spoľahlivými zdrojmi a rozdiely s Kronikou vyplývajú zo zjednodušenia 
a doplnenia príbehu o rozprávačské prvky či už zo strany samotného Herodota alebo jeho 
informátorov.

Xenofon historické udalosti opäť použil ako pozadie svojho didaktického rozprávania. 
Bitku medzi Peržanmi a Babylončanmi vynechal a prešiel priamo k dobývaniu Babylonu, 

49 Kýrov edikt, 9-10.
50 Bol to Kýros, ktorý i v iných textoch, rozširoval svoju snahu o navrátenie bohov do ich miest. 
Tá mala za cieľ oprávnenie prevzatia vlády v Babylone. Dobrý príklad tohto správania poskytuje text 
hlineného valčeka z Uru, SCHAUDIG, ref. 34, s. 480. Neutrálne o príchode sôch do Babylonu hovorí 
Nabonidova kronika, ii.5-10.
51 DANDAMAEV, ref. 7, s. 44.
52 Nabonidova kronika, ii.1-4.
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ktorý Peržanom pripadol podobným spôsobom ako u Herodota – ľsťou. Nenávideného 
babylonského kráľa u Xenofonta zabili dobyvatelia krátko po páde mesta.

Berossos bitku do svojho rozprávania zahrnul, hoci nešpecifikuje bojisko. Po prehratej 
bitke sa Nabonid podľa jeho informácií utiahol do Borsippy. Peržania dobyli najskôr 
Babylon a následne kapitulovala i Borsippa. Kýros sa prejavil veľkodušne a Nabonida 
nechal dožiť na majetkoch v Karmánii.53 

Dôležitý čriepok do celkového obrazu perzského ťaženia prináša babylonský klinopisný 
dokument z archívu rodinnej firmy Egibi: Cyr.10. Dokument vznikol iba tri mesiace po páde 
Babylonu a informuje o šesťtýždňových stavebných prácach na opevnení Enlilovej brány. 
Týmto vchodom sa vstupovalo zo severu do západnej časti Babylonu. Spojenie informácie 
o rekonštrukcii opevnenia s perzským vpádom je samozrejme lákavé a potvrdzovalo by, že 
mesto sa dobrovoľne nevzdalo, ale bolo dobyté.54 

Z toho, čo vieme o topografii starovekej Babylónie, sa zdá byť zaujímavý hlavne 
Médsky múr spomínaný Xenofontom. V oblasti na sever od Sipparu a na východ od Opisu 
ho vytvárali kanály, ktoré zo severu takmer nepriechodne uzatvárali vstup do Babylónie. 
V časoch mieru bezpochyby zabezpečovali zavlažovanie, ale v prípade útoku mohli zadržať 
nepriateľa. Práve existencia Médskeho múru prispieva k pochopeniu trasy perzského vojska. 
Kýros prekročil Dijálu a Tigris pri Opise, a tak sa dostal popod obrannú sieť kanálov. Začal 
zároveň zo severu, aby smerom k juhu postupne pacifikoval celé územie a nezostali mu za 
chrbtom pri ťažení na Babylon žiadne nepriateľské mestá.

O hypotetický záver55 sa opäť pokúsime hľadaním spoločných priesečníkov v správach 
našich prameňov. V sedemnástom roku Nabonidovej vlády (Kronika, Berossos) Peržania 
napadli Babylóniu zo severovýchodu. Vpádu mohli predchádzať rok pred samotnou 
výpravou prípravné vojenské operácie v oblasti ústia Dijály do Tigridu (Kronika, 
Herodotos). Prípravy na bezpečný prechod riek a kanálov Peržanom zabrali po spustení 
výpravy celé leto (Herodotos, Kronika),56 takže s babylonským vojskom sa stretli pri Opise 
až na prelome septembra a októbra. Babylončanov prinútili ustúpiť (Kronika, Berossos) 
k Sipparu (Kronika). Kýros okamžite po víťaznej bitke rozdelil vojsko na dve časti (Kronika, 
Herodotos). Sám viedol väčšiu časť vojska proti Nabonidovi k Sipparu a zvyšok poslal pod 
velením médskeho správcu Gobrya pozdĺž západného brehu Eufratu57 k Babylonu (Kronika, 
Cyr. 10). Babylončanov oddiel prekvapil a napriek odporu mesto na západnom brehu 
Eufratu padlo. Medzitým Peržania pod Kýrovým velením zaisťovali niekoľko dní územie na 
severe. Z Opisu do Sipparu vedie viac ako sedemdesiat kilometrov. Kýros tiahol s veľkým 
vojskom pozvoľne a Peržania na dobytom území zrejme úmyselne rozširovali hrôzu, aby 
zastrašili zvyšok krajiny (Kronika). Taktika slávila úspech, lebo Nabonid pred príchodom 
Peržanov utiekol zo Sipparu do Babylonu a Sipparčania ponechaní sami na seba, a bez 
vojska, 10. októbra kapitulovali. Nabonid už nenašiel bezpečné útočisko ani v Babylone. 
Západná časť mesta patrila Peržanom a babylonský kráľ sa v meste ocitol prakticky v pasci. 

53 Z informácií u Berossa vychádzal i grécky historik zrejme druhého storočia, Abydenos, ktorého 
dielo sa zachovalo iba v podobe fragmentov. Jeden z nich, zachovaný v diele Eusébia (Praeparatio 
Evangelica. Ed. Mras, Karl. Berlin : de Gruyter, 1983, 9. 41. 4. ISBN 978-3-11-028008-1), uvádza, 
že Nabonid spravoval Karmániu. Zhoda podania zrejme vyplýva práve z jeho nadväznosti, priamej 
alebo prostredníctvom mediátora, na Berossa.
54 Viac TOLINI, ref. 43, s. 4-5.
55 Iné scenáre priebehu udalostí, napríklad TOLINI, ref. 43.
56 Nemôžeme vylúčiť, že Peržania čakali na opadnutie hladín vodných tokov, aby mohli 
bezpečnejšie prejsť, tak ako to Tolini (ref. 43, s. 7) navrhoval pri prechode Médskeho múru.
57 Tak i TOLINI, ref. 43, s. 9.
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Do 26. októbra Peržania mesto dobyli58 a 29. októbra doň vstúpil i Kýros (Kronika). Či 
už vychádzame z osudu Kroisa v Nabonidovej kronike alebo z osudov povstalcov v texte 
Behistunského nápisu predpokladáme, že Nabonid neušiel poprave a Berossova zmienka 
o jeho internácii v Karmánii je poplatná Kýrovmu obrazu v prednovýchodnom a antickom 
povedomý. Inými slovami, obrazu veľkodušného a spravodlivého panovníka, „otca“.

Dobytím Novobabylonskej ríše Kýros dostal pod svoju kontrolu v krátkom čase a podľa 
všetkého bez nutných bojov i Sýriu. Perzský kráľ tak vyprofiloval územné jadro ríše 
a posledné roky svojej vlády zrejme strávil budovaním zázemia, Pasargad a na ťaženiach 
na východe, ale bližšie o nich informovaní nie sme.

M. HABAJ: REFLEXION ÜBER DIE FELDZÜGE DES KÖNIGS KYROS II. IN DER 
ZEITGENÖSSISCHEN LITERATUR

Die Aufmerksamkeit des vorliegenden Beitrags richtet sich auf kritische Analyse, neuerliche 
Auswertung und innovative Interpretierung der Quellen betreffend Feldzüge des persischen König 
Kyros II. gegen die Meder, Lydier und Babylonien. Im Beitrag geht es nicht um die Rekonstruierung 
der historischen Geschichte, sondern um gezielte Auseinandersetzung mit problematischen Stellen der 
Quellen. Die auf diese Art gewählte Zugangsweise ist motiviert durch das Anliegen, der ursprünglichen 
Tradition möglichst näher zu kommen. Im Zusammenhang mit dem Mederkrieg beschäftigte sich der 
Autor des Beitrags mit den historischen Wurzeln des persischen Vasallentums, des Weiteren mit der 
Datierung des Konflikts in den keilschriftlich erhaltenen Dokumenten und der zeitlichen Gliederung des 
militärischen Konflikts in mehrere Phasen, so, wie sie in den antiken Quellen vorzufinden sind. Im Falle 
des Kriegs der Perser gegen Lydien richtete sich die Aufmerksamkeit des Autors auf die unleserliche, 
bzw. beschädigte Stelle der Nabonid-Chronik. Die Rekonstruierung dieser Fragmente ermöglicht es, 
diesen militärischen Konflikt nicht lediglich als einen Krieg gegen Lydien, sondern auch gegen Urartu 
und Suhu zu interpretieren. Ebenso thematisiert wird der Tod des lydischen Königs Krösus, und zwar 
nicht nur anhand der verschiedenen Interpretierungen der Nabonid-Chroniks, sondern auch mit Hilfe von 
Berichten aus der Antike-Zeit. Hierbei werden die Zeugnisse von antiken Historikern wie z. B. Herodot, 
Kteias von Knidos, Justinus (Marcus Iunianus Iustinus), Bakchylides, oder auch die künstlerische 
Darstellung der sog. Vase des Myron hinterfragt. Nicht außer Acht gelassen wird die Chronologie der 
Ereignisse, die bei Justinus vorzufinden ist. Diese weicht in der Darstellung des altrömischen Historikers 
von den Darlegungen anderer Autoren ab; die Suche nach der Frage, was Justinus dazu bewegt hatte, ist 
in diesem Kontext mehr als berechtigt. In der historischen Darstellung der Eroberung Babyloniens ging 
der Autor des vorliegenden Beitrags auf die Nabonid-Chronik, auf das Kyros-Edikt, die Darlegungen 
von Herodot und Beross näher ein und berücksichtigte auch das Dokument Cyr. 10. Die Analyse dieser 
Überlieferungen ergab durchaus erstaunliche Übereinstimmungen im Szenario des Perser Angriffs, die 
als ein Indiz dafür zu deuten sind, dass diese Ereignisse von der Tradition sehr gut überliefert werden. In 
der Nabonid-Chronik setzt der Autor voraus, dass die Chronik zwar nur fragmentär, aber dennoch über 
persische Vorbereitungen, die dem Feldzug gegen Babylonien vorausgegangen sind, Auskunft gibt. 
In diesem Zusammenhang wird auf Herodots Bemerkung betreffend persische Kriegsvorbereitungen 
in der Nähe des Diyala-Flusses eingegangen und es wird der Versuch unternommen, den Grund zu 
erklären, warum die erhaltenen Quellen den Krieg zeitlich erst auf Herbst verlegt haben. Hinterfragt 
wird auch der Aussagewert des Dokuments Cyr. 10, der allen Indizien nach dadurch belegt wird, dass 
Babylon belagert werden musste.

58 Téza o tom, že Peržanom otvorili brány babylonskí kňazi v dôsledku Nabonidovej reformnej 
náboženskej politiky (napr. DANDAMAEV, ref. 7, s. 42) podľa všetkého neplatí, lebo chrámy boli za 
Nabonida ovládané jeho ľuďmi. Pozri JURSA, Michael. The Transition of Babylonia from the Neo-
Babylonian Empire to Achaemenid Rule. In Proceeding of the British Academy, 2007, 136, s. 83. ISSN 
0068-1202. Text Nabonidovej kroniky napokon tiež dokladá, že zrejme ako poslednú baštu Peržania 
museli dobýjať v Babylone Mardukov chrám (ii.16-17). Nespokojnosť významnej časti babylonských 
rodín však nemôžeme vylúčiť a Babylon by nepadol bezpochyby v takom rýchlom čase do perzských 
rúk bez vnútornej rozpoltenosti občanov. K pádu mesta prispeli i ďalšie okolnosti: prekvapivé ovládnutie 
západných štvrtí, strata zvyšného Babylonského územia či perzská vojenská prevaha.
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BOJ O BABENBERSKÉ DEDIČSTVO A 
I. ČESKO-UHORSKÁ VOJNA 1252 – 1254

PETER ROHÁČ

ROHÁČ, P.: Fight for the Babenberg Heritage etc. Czech-Hungarian War 1252 – 1254. 
Vojenská história, 1, 20, 2016, pp 18-42, Bratislava.
The study deals with the first Czech-Hungarian conflict over the Babenberg heritage 
in 1252 – 1254. The author states that this was preceded by several years of instability 
and fights for the Duchy of Austria and Styria. Outwards, this was originally the rivalry 
between the Emperor Frederick II. Hohenstaufen and the Papal Curia; however, none 
of their duchy candidates was able to fully succeed. Finally, thanks to the support of 
Austrian nobility, the heir to the Czech throne, Přemysl Ottokar, enters the ducal position, 
legitimized by his subsequent marriage to the heiress Margareta. This has encouraged 
the Hungarian King, Belo IV., whose claims lead to a war. In spite of the vast Hungarian 
predominance, this war ended by the distribution of the Babenberg heritage, with Austria 
remaining on the Czech side and a majority of Styria on the Hungarian.
Military History. Hungaria. Czech Kingdom. Babenberg Heritage, Herman von Baden, 
Margareta Babenberg, Přemysl Ottokar, Belo IV.

Smrťou Fridricha II. v bitke na Litave v lete 1246 vymrela dynastia Babenbergovcov 
v Rakúsku a Štajersku po meči a nasledovalo obdobie zápasov o jeho dedičstvo. Znamenalo 
to rozpad ústrednej moci a posilnenie vplyvu tamojšej šľachty. V anarchických pomeroch 
trpeli najmä cirkevné majetky a poddaní. Je teda jasné, prečo sa v kronikárskych záznamoch 
objavujú náreky nad smrťou vojvodu, keď sa následná situácia rapídne zhoršila.1

Súperenie v rokoch 1246 – 1249

Tento nepriaznivý vývoj však nemusel nastať, pretože na vojvodský stolec pôvodne 
zasadol mladý moravský markgróf Vladislav, najstarší syn českého kráľa Václava I. 
a manžel Gertrúdy Babenberskej, akceptovaný väčšinou rakúskej šľachty. Tento však, na 
nešťastie pre Přemyslovcov, už 3. januára 1247 náhle zomrel a české aktivity v Rakúsku 
potom zmrazil duševný stav Václava I., resp. najmä odboj jeho druhého syna Přemysla 
v rokoch 1248 – 49.2

1 „Occiso itaque Friderico… quanta mala fere per sex annos utraque provincia sit perpessa…. 
Nam qualibet nobilium, immo magis ignobilium, nec Deum nec hominem reveritus, quacunque volebat, 
faciebat…“ Chronicon Austriacum breve. In GOMBOS, Franciscus Albinus. Catalogus fontium 
historiae Hungariae I. Budapestini : Ab Academia litterarum de Sancto Stephano rege nominata 
editus, MCMXXXVII, s. 518, č. 1217. Vznikli i veršované skladby a „náreky“ nad vojvodovou 
smrťou, napr.: Lessus in obitum Friderici II ducis Austriae, In GOMBOS, Franciscus Albinus. 
Catalogus fontium historiae Hungariae II, Budapestini : Ab Academia litterarum de Sancto Stephano 
rege nominata editus, MCMXXXVII-MCMXXXVIII, s. 1452-1453, č. 3436. DIENST, Heide. 
Die Schlacht an der Leitha 1246. In Militärhistorische Schriftenreihe 19. Wien : Österreichischer 
Bundesverlag, 1971, s. 14. Podobne: FRIESS, Gottfried Edmund. Die Herren von Kuenring, ein 
Beitrag zur Adelsgeschichte des Erzherzogtums Oesterreich unter der Enns. Wien 1874. s. 82-87.
2 HOENSCH, Jörg Konrad. Přemysl Otakar II. von Böhmen. Der goldene König. Graz, Wien, 
Köln : Verlag Styria, 1989. s. 30. ISBN 3-222-11910-4. Porovnaj: ŽEMLIČKA, Josef. Počátky 
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Začiatkom roka 1247 sa teda rozprúdila horúčkovitá diplomatická aktivita. Do zápasu 
vstúpil v prvom rade cisár Fridrich II. prostredníctvom svojho miestodržiteľa pre Rakúsko, 
Štajersko a Kransko, Ota z Ebersteinu, po rokovaniach s delegáciou viedenských mešťanov 
a štajerskej šľachty v Cremone. Vojvodstvá totiž pokladal za odumreté ríšske léna, no 
kvôli konfliktu s pápežom a bojom v severnej Itálii s mestskou Lombardskou ligou sa jeho 
nároky nemohli plne uplatniť. Oto z Ebersteinu sa síce uchytil v Štajersku a Kransku, no 
v Rakúsku, aj napriek obsadeniu Viedne, narazil na odpor Gertrúdiných prívržencov. Pritom 
časť šľachty, napr. Kuenrigovci, či grófi z Hardeggu, stáli na cisárskej strane. Nároky si však 
robili i bavorský vojvoda a uhorský kráľ, resp. aj manželia iných, už zomretých príslušníčok 
dynastie, Henrich Meissenský a nemecký vzdorokráľ Henrich Raspe. Pozície jednotlivých 
pretendentov mohol výrazne posilniť najmä prípadný sobáš s niektorou z dvojice 
Fridrichových príbuzných Margarétou, resp. jej neterou Gertrúdou. Margaréta, vdova po 
kráľovi Henrichovi (VII), opustila kláštor dominikánok vo Wurzburgu a ponáhľala sa do 
Rakúska. Gertrúda, čerstvá vdova, no mladšia než jej teta, sa tiež nevzdávala. Pápežska 
strana po smrti vzdorokráľa Henricha Raspeho 16. februára 1247 počítala s jeho synovcom 
Hermanom z Hennebergu, ako s nástupcom a zároveň i partnerom pre Margarétu. Pápež 
v apríli 1247 podporil tento zväzok, no Hermann sa nepresadil a po zvolení holandského 
grófa Viliama v septembri za nemeckého kráľa zo sobášnych plánov kúrie zišlo.3

Kľúčovým dokumentom v týchto zápasoch bolo tzv. Privilegium minus cisára Fridricha I. 
Barbarossu z roku 1156 pre rakúskeho vojvodu Henricha Jasomirgotta a jeho manželku 
Theodoru. Podľa neho a konfirmácie cisára Fridricha II. z roku 1245 mali dedičské práva 
k Rakúsku vojvodský pár a ich deti, synovia, či dcéry, resp. v prípade bezdetnosti mohli 
vojvodstvo odkázať komu chceli („libertas affectandi“). No privilégium hovoriace o dedení 
len v priamej línii potomkov vojvodu, v situácii, keď Fridrich neustanovil dediča, neriešilo 
otázku možnosti dedenia aj pre sestry či netere. Navyše sa privilégium netýkalo Štajerska, 
ktoré získali Babenbergovciv roku 1192. V tomto smere sa začal doslova hon na vhodných 
manželov pre obe súperky, ktoré sa stali figúrkami na šachovnici boja kúrie proti cisárovi, 
ale i na poli záujmov rakúskej šľachty a nárokov susedných krajín.4

Čech královských 1198-1253. Proměna státu a společnosti. Praha : Nakl. Lidové noviny, 2002, s. 
166-175. ISBN 80-7106-140-9. Pozri: MIKA, Norbert. Walka o spadek po Babenbergach 1246-
1278. Racibórz : WAW, 2008, s. 20-21, 23. ISBN 978-83-89802-64-4. K povstaniu ambiciózneho 
Přemysla pozri najmä: ŽEMLIČKA, Josef. Odboj králevice Přemysla v letech 1248-1249 a jeho 
sociální zázemí. In Český Časopis Historický, 83. Praha 1985, s. 564-586.
3 HOENSCH,Jörg Konrad. Přemysl Otakar II. von Böhmen. s. 30. Porovnaj: DOPSCH, Heinz 
- BRUNNER, Karl - WELTIN, Maximilian. Österreichische Geschichte 1122-1278. Die Länder 
und das Reich: der Ostalpenraum im Hochmittelalter. Wien : Ueberreuter, 1999. s. 203. ISBN 
3-8000-3532-4. LECHNER, Karl. Die Babenberger – Markgrafen, s. 301. Podobne: ŽEMLIČKA, 
Josef. Počátky Čech královských, ref. 2, s. 187-188. K Margaréte Babenberskej: PENTH, Sabine. 
Margarete von Babenberg. Römische Königin - Herzogin von Österreich - Königin von Böhmen. 
In Frauen der Staufer Schriften zur staufischen Geschichte und Kunst Band 25 Herausgegeben von 
der Gesellschaft für staufisehe Geschichte e.V. Göppingen : 2006, s. 95. ISBN 3-929776-16-2. Pozri 
tiež: HAGENEDER, Herta. Die Beziehungen der Babenberger zur Kurie in der ersten Hälfte des 13. 
Jahrhunderts. In MIÖG LXXV./1-2. Graz-Wien-Köln : Hermann Böhlaus Nachf., 1967, s. 18-19.
4 „…ducatum… Heinrico et… uxore sue Theodore in beneficium concessimus perpetuali lege 
sanctientes, ut… liberi eorum post eos indifferenter filii sive filie… ducatum hereditario iure a regno 
teneant… Si autem… absque liberis decesserint, libertatum habeant eundem ducatum affectandi, 
cuicumque voluerint.“ APPELT, Heinrich. Privilegium minus : Das staufische Kaisertum und die 
Babenberger in Österreich. Wien, Köln, Graz : Böhlaus Nachf., 1973. s. 57-64, 88-89, 96-99. ISBN 
3-205-08360-1. LECHNER, Karl. Die Babenberger - Markgrafen und Herzoge von Österreich 976-
1246. Wien, Köln, Weimar : Böhlau, 1992, s. 299-300. ISBN 9783205053514.
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Do tohto obdobia spadá i aktivita uhorského kráľa Bela IV., ktorý po porážkach od 
Haličsko-volynského kniežaťa Daniela v roku 1245, (resp. po porážke na Litave) pozmenil 
svoju zahraničnú politiku a snažil sa o mier na východe, aby prípadne mohol byť viac aktívny 
na svojich západných hraniciach. Ten bol uzavretý niekedy v lete 1247 po dynastickom 
zväzku Danielovho syna Leva s Belovou dcérou Konštanciou vo Zvolene. Iniciatíva vyšla 
pritom z uhorskej strany a Danielovu nedôveru sa podarilo prekonať i vďaka „ruskému“ 
metropolitovi Kyrilovi.5 Bol to tiež symbol nového uhorsko-haličského spojenectva, ktoré 
malo kryť Uhorsku chrbát z východu pred Mongolmi a ktoré neváhal Belo využiť i na 
západe.

Čo sa týka záujmov Bela IV. v Rakúsku, podporoval ho i pápež, pre ktorého bol určite 
vhodnejším pretendentom než cisár. Už v novembri 1246 uhorskí posli na čele s minoritským 
provinciálom Jakubom a kráľovým spovedníkom Romanom predniesli pápežovi návrhy 
ohľadom Rakúska. Inocent IV. v odpovedi uvádza, že poslov vypočul a potvrdil uhorskému 
panovníkovi svoju podporu a vyzval ešte 29. januára 1247 nemeckého vzdorokráľa 
Henricha Raspe, aby podporil uhorskú stranu, no jeho skorá smrť tieto plány zmarila. Na 
druhej strane sa uhorský dvor musel zaoberať i hroziacim mongolským nebezpečenstvom 
a prebiehajúcimi rokovaniami o spojenectve s niekdajším nepriateľom, haličským 
kniežaťom Danielom. Tak boli uhorské nároky na západe na istý čas odsunuté do úzadia.6

Belo sa však pravdepodobne nevzdal ihneď. Novšie poukázal Norbert Mika na 
možnosť, že jeho povolanie oddielov haličského kniežaťa Daniela na pomoc v otázke 
zaujatia Rakúska, ako aj stretnutie s poslami cisára Fridricha II. pri Bratislave, nespadá do 
rokov 1248 – 52, ako sa najčastejšie uvádza, ale už do leta 1247. Podľa letopisu sa Belo 
a Daniel stretli niekedy v lete, chybne je uvedený rok 1252, s poslami nemeckého cisára na 
čele s Otom z Ebersteinu, za účasti salzburského elekta Filipa. Z lakonickej poznámky na 
konci záznamu, aj napriek chválospevom na ruské knieža a jeho oddiely, je jasná „dočasná“ 

5 Галицько - Волинський літопис. In Літопис руський (Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; 
Відп. ред. О. В. Мишанич. Киев : Дніпро, 1989. s. 406-407. ISBN 5-308-00052-2. V českom 
vydaní: Haličsko-volyňský letopis. Praha: Argo, 2010, 183 s. ISBN 978-80-257-0187-4. Pozri: 
MALINIAK, Pavol. K sobášnej politike Bela IV. Dynastická svadba vo Zvolene a jej reflexie 
v historiografii. In Historický časopis, 56/1. Bratislava 2008, s. 127-134. ISSN 0018-2575. Belo 
prisúdil svojmu zaťovi Rastislavovi územie Mačvy, čím demonštroval zmenu svojej politiky. TORU, 
Senga. IV. Béla kűlpolitikája és IV. Ince pápahoz intézett „Tatár-levele“. In Századok 122 évfolyom, 
4 szám, 1987. Budapest : Akadémia kiadó, 1987, s. 592-598. Pozri tiež: ВОЙТОВИЧ, Леонтій 
Викторович. КНЯЗЬ ЛЕВ ДАНИЛОВИЧ, Львів : Національна академія наук України Інститут 
українознавства імені Івана Крип’якевича Серія “Славетні постаті середньовіччя”, 2012, s. 
34-36. ISBN 978-966-02-6349-9. Podobne: NAGIRNYJ, Witalij. Politika zagraniczna księstw 
ziem Halickiej i Wołyńskiej w latach 1198 (1199)-1264. Kraków : Polska akademia umiejętności, 
Prace komisji wschodnioeuropejskiej PAU tom. XII, 2011, s. 234-237. ISSN 1425-7475. Autor však 
kladie dohodu a svadbu zo Zvolena do druhej polovice roka 1246, alebo na začiatok roka 1247. Na 
základe datovania v haličsko-volynskej kronike kladie tieto udalosti do roku 1250. HOMZA, Martin. 
K niektorým vzťahom stredovekého Spiša a Malopoľska v rokoch 1241-1270. In K stredovekým 
dejinám Spiša. Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2003, s. 69. ISBN 80-968890-2-8.
6 Inocent IV. píše na prelome januára a februára 1247 kráľovskému páru: FEJÉR, Georgii. Codex 
diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis IV/1 (CDH). Budae : Typis typogr. Regiae universitatis 
Ungaricae, 1829, s. 459-460, 460-461a v liste nemeckému kráľovi: „Cum ad occupandum Ducatum 
Austriae aspiret tuus et Ecclesiae persecutor… tuam Celsitudinem rogandam duximus attentius et 
hortandam, quatenus eidem Regi Hungariae praestes ad hoc consilium, auxilium et fauorem.“ CDH IV/1, 
s. 459. Z rovnakej doby pochádzajú i pápežove listy týkajúce sa hrozby „tatárskeho“ vpádu: CDH IV/1, 
s. 461, 462. DOPSCH, Heinz. Österreichische Geschichte 1122-1278, s. 203. PAULER, Gyula. A magyar 
nemzet története az Árpádházi királyok alatt II. Budapest : Az Athenaeum Irod. és Nyomdai R. Társulat 
Kiadása, 1899, s. 215. Podobne: MIKA, Norbert. Walka o spadek po Babenbergach, s. 24-25.
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uhorská rezignácia na rakúske záležitosti. V tomto prípade pravdepodobne príliš nezáležalo 
na Danielovej vojenskej pomoci, pretože Belova neangažovanosť bola najskôr ovplyvnená 
práve spomínanými rokovaniami s cisárskou stranou. V každom prípade sa haličské knieža 
vrátilo domov a nepočujeme nič ani o uhorskom vpáde do Rakúska.7

Potom, čo sa na jar 1247 obrátila ovdovená Gertrúda na pápeža o radu ohľadom ďalšieho 
manžela, Inocent IV. „prešiel“ po neúspechu s Margarétou (tá sa uchýlila do Hainburgu) na 
Gertrúdinu stranu a podľa listu z 28. januára 1248 ju plánoval spojiť s novým nemeckým 
vzdorokráľom Viliamom Holandským. Formálne však vystupuje na strane oboch 
„vojvodkýň“ a ešte v septembri – októbri 1247 apeluje aj na pasovského biskupa a Rád 
nemeckých rytierov, aby dbali na ich práva a zabezpečili hrady proti cisárovým silám. 
Aktivizovalo sa však i Bavorsko. Vojvoda Oto II. sa spojil s cisárskou stranou a jeho 
dcéra Alžbeta sa vydala na jeseň 1247 za cisárovho syna Konráda IV., pričom bavorské 
sily vpadli do Horného Rakúska. Predstavy o sobáši kráľa Viliama a Gertrúdy tak padli 
kvôli vojvodovi Otovi, ktorý sprostredkoval jej sobáš so svojím synovcom, markgrófom 
Henrichom IV. Bádenským v lete 1248. Následne to pápež potvrdil už 14. septembra v tom 
istom roku.8

V tom čase, za zhoršujúcej sa pozície cisárskej strany, miestodržiteľ Oto z Ebersteinu 
v lete odišiel za cisárom do Verony, aby dosiahol zmenu v doterajšej rakúskej politike. 
Ako nového vojvodu mal odporúčať cisárovho vnuka a Margarétinho syna Fridricha. Po 
neúspechu však odstúpil a cisár za nových správcov menoval bavorského vojvodu Ota 
pre Rakúsko a gorizského grófa Meinharda III. pre Štajersko. Kým Meinhard vo svojej 
oblasti uspel, bavorský vojvoda sa nedokázal po vpáde do Horného Rakúska presadiť proti 
rozsiahlej opozícii kráľa Viliama Holandského, Hermana Bádenského, neskôr i Čechom 
a bavorským biskupom na čele so salzburským elektom Filipom Sponhaimským. Pápežská 
strana sa mu navyše vyhrážala v januári 1249 exkomunikáciou, ak neopustí cisársku stranu, 
resp. aj kvôli neustálym sporom s regensburským biskupom. No ani Herman Bádenský 

7 „…прислав король угорський до Данила, прохаючи його на поміч, на бій,бо він мав 
війну з німцями. [Данило] рушив йому на поміч і прийшов до Пожга. Та прийшли були посли 
німецькі до нього, [Бели], бо цесар держав був Відень, землю Рагузьку і Штірську, тому що 
герцог уже вбитий був, а імена послів були: [герцог Оттон], воєвода цесарів, і [Філіпп], 
біскуп зальцбурзький, тобто сольський, і Генріх Бруннський, і Отто Гардек Петтауський. 
І виїхав король із ними назустріч же Данилу-князю, і Данило прибув до нього, спорядивши 
всіх людей своїх. Німці тим часом дивувалися оружжю татарському… І попросився у нього 
в шатро, тому що велика спека була дня того. І він узяв його за руку і повів його у намет 
свій, і сам роздягнув його, і убрав його в одежу свою… і прийшов до себе додому.“ Галицько 
- Волинський літопис, s. 409-410. Porovnaj: MIKA, Norbert. Walka o spadek po Babenbergach, 
s. 25-27. Rovnaké stanovisko zaujíma: NAGIRNYJ, Witalij. Politika zagraniczna księstw ziem 
Halickiej, s. 239-240. Otázka rokovaní s nemeckou delegáciou v Bratislave však nie je podporená 
iným prameňom vzťahujúcim sa na leto 1247, ako už v prípade datovania sobáša Leva a Konštancie 
poukázal: MALINIAK, Pavol. K sobášnej politike Bela IV, s. 132-133, keď sa Belo IV. v auguste 
a začiatkom septembra nachádzal vo Zvolene. Napr.: LEDERER, Emma. A tatárjárás Magyarországon 
és nemzetközi összefüggései. In Századok 86 évfoliam 2 szám, 1952, s. 352-353, kladie stretnutie 
v Bratislave k roku 1248. Nezostáva teda iné, než ponechať túto otázku otvorenú.
8 HAGENEDER, Herta. Die Beziehungen der Babenberger, s. 20-22. DOPSCH, Heinz. 
Österreichische Geschichte 1122-1278, s. 204. Pozri tiež: LECHNER, Karl. Die Babenberger – 
Markgrafen, s. 301-302. Podobne: DOPSCH, Heinz: Österreichische Geschichte 122-1278, s. 203. 
Porovnaj: PENTH, Sabine. Margarete von Babenberg, s. 96. Tiež: APPELT, Heinrich. Privilegium 
minus, s. 89. Zároveň pápež v januári 1248 žiada o podporu vojvodkyne i Bela IV. FEJÉR, Georgii. 
Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis IV/2,(CDH). Budae : Typis typogr. Regiae 
universitatis Ungaricae, 1829, s. 27-28. To by bol tiež argument v prospech skoršej uhorskej 
„rezignácie“ na Rakúsko, teda ešte v predošlom roku.
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sa, napriek rozsiahlej cirkevnej podpore, nedokázal plne presadiť a nenapomohla tomu 
ani pápežova výzva kráľovi Viliamovi Holandskému z 31. januára 1249, aby mu udelil 
Rakúsko ako léno. Nielenže nemohol veľmi počítať s podporou rakúskej šľachty, ale musel 
bojovať i proti cisárskej strane. Až 30. augusta 1249 v Kremži prijal Herman titul vojvodu 
a následne obsadil Viedeň. Samotná krajina sa i napriek tomu ocitla v stave anarchie.9

Uhorský vpád do Rakúska v roku 1250

Situáciu pre nového vojvodu navyše skomplikovali i jeho straníci na čele s Henrichom 
z Haßbachu, Wernhardom Preußelom, resp. jeho bratom Henrichom, ktorí zaútočili na 
uhorské pohraničie.10 Odpoveď nahnevaného uhorského kráľa prišla v júni 1250, keď 
jeho armáda aj s oddielmi Kumánov vpadla do Rakúska a mala sa za neustáleho plienenia 
a ničenia dostať hlboko do vnútrozemia. Správy hovoria, že Belo prisahal pomstu a jeho 
oddiely počas žatvy, nešetriac ani kostoly, vyplienili značnú časť Dolného Rakúska. 
Následne až po intervencii českého kráľa sa mala uhorská armáda stiahnuť. Kumáni 
mali medzi inými objektami 25. júla vypáliť i kláštor v Mariazelli. Poloha tohto opátstva 
v predhorí Álp na severe Štajerska a juhozápadne od Viedne by svedčila o naozaj hlbokom 
prieniku do vnútrozemia nepriateľa. Pre uhorského kráľa sa však v tomto prípade zdá byť 
dôležitejšia skôr zámienka, navyše „spravodlivá“, zasiahnuť do pomerov v Rakúsku.11

K týmto akciám nachádzame potom doplňujúce informácie v naračných častiach 
uhorských donačných listín. Podľa správy jednej z nich z roku 1255, kde sa spomínajú 
zásluhy Ondreja a jeho brata magistra „Illyuna“, uhorské sily po provokáciách rakúskych 
a štajerských Nemcov vpadli do Rakúska. Práve pri obliehaní pohraničného hradu 
„Krysleg“ (Kirchschlag in der Buckligen Welt) južne od Viedenského Nového Mesta, kam 
sa uchýlili útočníci, spomínaný Ondrej padol.12 K rovnakému ťaženiu môžeme zaradiť 

9 DOPSCH, Heinz: Österreichische Geschichte 1122-1278. s. 205. Pozri:LECHNER, Karl. Die 
Babenberger – Markgrafen, s. 303. Tiež: APPELT, Heinrich. Privilegium minus, s. 90-91. Porovnaj: 
ŽEMLIČKA, Josef. Počátky Čech královských, s. 189. Podobne: VANÍČEK,Vratislav. Velké dějiny 
zemí Koruny české III. 1250-1310. Praha : Paseka, 2002, s. 37-38. ISBN 80-7185-433-6.
10 HOENSCH, Jörg Konrad. Přemysl Otakar II. von Böhmen. s. 39. Porovnaj: MIKA, Norbert. 
Walka o spadek po Babenbergach, s. 31. TORU, Senga. IV. Béla kűlpolitikája, s. 601, autor 
predpokladá počiatok sporov už v roku 1249.
11 „Rex Ungarie confinia Austrie auxilio Gomanorum usque ad medium terre intrans, plurimam 
multitudinem Australium in ultionem vastationis terre sue intrantes, destructis aliquibus munitionibus.“ 
Chronicon Salisburgense. In GOMBOS I. s. 678, č. 1490. Podrobnejšie tiež: „…Bela rex Ungarie in 
infinito exercitu intravit terram Austrie, propter stragem quam pincerna de Habspach et Pruzlones et 
complices marchionis de Paden intulerant finibus Ungarie, et… iuravit se nunquam in terram suam 
velle reverti, nisi prius totam terram Austrie rapinis et incendiis… devasteret. Et quia instabat messis, 
messores qui… sparsi erant in agros… crudeli nece et inaudito cruciamine iussit enormiter occidi. 
Mulieres denudate… Ecclesie destructe sunt incendiis, cum hominibus qui in auxilium proteccionis 
illuc confugerant devastate sunt, in una ecclesia parochiali una cum sacerdote… ad quator milia et 
amplius occubuerat… mediante rege Bohemie per internuncios hanc cladem pestiferam intercepit…“ 
Continuatio Sancrucensis II. In GOMBOS I. s. 778, č. 1782. PAULER, Gyula. A magyar nemzet 
története, s. 217-218. Porovnaj: HOSÁK, Ladislav. Uhersko-kumánský vpád na Moravu r. 1253. In 
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Historica I. Olomouc 1960, s. 279.
12 „…Andreas, filius Thome… cum plurimis Theotonicorum Stiriensium et Austrensium offensis 
et iniuriis nobis et regno nostro illatis, non immerito prouocati, cum totius regni nostri nobilibus, 
expeditione facta, ad debellandum eosdem theothonicos, et ad obsidendum castra ipsorum, in 
quibus se iidem perpetratis huiusmodi maleficiis frequentius tuebantur, terram ipsorum intrassemus, 
et pluribus ibidem castris nostre ditioni subiectis, tandem sub Castro Kryslag, in quo plures… 
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i spávu z listiny Bela IV. z 23. apríla 1252 pre komesa „Oltumana“ syna Petra z rodu Gurka, 
ktorý sa zúčastnil útoku a úplného zničenia hradu „Walterstorph“ (snáď Bad Waltersdorf 
v Štajersku asi 25 km severozápadne od Güssingu). Následne bol pri obliehaní hradu 
„Korsalach“ (Kirschlag?), ktorý viedol magister Moys, zranený v zrážke s nepriateľským 
šíkom na pravej ruke.13 Podobne aj z listiny z roku 1279 potvrdzujúcej majetky Mikuda, 
syna komesa Mikuda, v Zalianskom komitáte sa dozvedáme, že bol poslaný spolu s inými 
barónmi dobyť hrad českého kráľa(?) blízko uhorského konfínia menom „Minen“(?). Počas 
dobývania bol zranený na pravej ruke a na pravom boku kopijou. Následne sa zúčastnil 
úspešného obliehania pohraničného hradu Kirchslag (in der Buckligen Welt) a opäť bol 
zranený. Tentoraz mu z hradu hodený kameň zlomil ľavú nohu a pravú mu mali prebodnúť 
oštepom. To by ukazovalo, že Uhri sa počas vpádu neobmedzovali len na plienenie, ale 
že sa tiež snažili dobyť hrady a získať tak oporné body v pohraničí. Okrem dobývania 
hradov a občasných „súbojov“, či menších zrážok, sa však Belova armáda asi nestretla 
s výraznejším odporom.14

Snáď k tomuto ťaženiu sa viaže tiež listina z roku 1251, podľa ktorej malo dôjsť 
k súboju medzi magistrom Erneom (neskorším) varaždínskym županom, a kapitánom 
hradu Himberg Preucelom. Vtedy mal Preucel, „dobrý rytier“, vyjsť z hradu a stretnúť sa 
sním v súboji, v ktorom ho vraj Erne kopijou zhodil z koňa (dextraria – ťažkého rytierskeho 
koňa) na zem, pričom koňa mal prebodnúť. Nato sa dal Preucelov oddiel na útek do hradu, 
za prenasledovania Uhrami. Všetky detaily nemusia byť dôveryhodné, no už fakt, že sa 
uhorský šľachtic postavil rakúskemu rytierovi (ťažkoodenému jazdcovi) a dokázal ho 
zhodiť z dextraria, svedčí o tom, že sa mu musel vyrovnať aj ohľadom výzbroje.15 K týmto 

malefactoribus, securius sperabant se tueri… et ipsum castrum faceremus expugnari, inter alios… 
nobiles, Andreas… sub ipso castro Kryslag… dimicando… fuit interemptus….“ CDH IV/2, s. 314-
315. PAULER, Gyula. A magyar nemzet története, s. 218.
13 „Cum enim accincti milicia Regni nostri cum exercitu valido intrassemus in Austriam contra 
Teutonicos in castro Walterstorph, quod… cepimus et penitus destruximus, viriliter inter alios 
bellatores nostros ac strenue dimicauit. Ad hec in obsessione castri Korsalach idem Oltumanus in 
conflictu, quem dilectus et fidelis noster Magister Moys vna cum aliis quibusdam Baronibus nostris 
iniuit cum aduersariis patenter pariter et potenter, wlnus in se excepit non modicum acie aduersa, 
per quod ulnus ad debilitacionem sue manus dextre ydem peruenit.“ WENZEL, Gusztáv. Codex 
diplomaticus Arpadianus continuatus VII. (CDAC) Pest, Budapest : A Magyar tudományos akademia, 
1869, s. 338-339, č. 235.
14 „Mikud, filius Comitis Mikud… cum dictus rex Bela, suos Barones, specialiter… Mikud 
Banum, ad expugnandum Castrum Regis Boëmorum Minen vocatum, prope confinium regni 
Hungariae constitutum, destinasset; idem Mikud Banus, cum in expugnatione eiusdem Castri cum 
suis hominibus ante omnes alios Barones in ipsum castrum aditum intrandi quaerere, et vexillum 
suum ad idem Castrum deuehi niteretur, per homines… regis Boëmorum… in dextera manu et in 
costa similiter in dextera parte, cum lancea grauiter fuerat vulneratus; praeterea cum… rex Bela 
in propria persona vna cum… cum Mikud Bano…ad expugnandum castrum… regis Boëmorum 
Karchulag… in regno Austriae, accessisset, homines… regis Boëmorum in expugnatione ipsius castri 
dextrum pedem praedicti Mikud Bani cum lapideo ictu confregerunt, et sinistrum crus eiusdem cum 
lancea transfixerunt…“ FEJÉR, Georgii. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis 
V./2. (CDH) Budae : Typis typogr. Regiae universitatis Ungaricae, 1829, s. 496-497. Ohľadom hradu 
„Minen“ nie sme si istí jeho lokalizáciou. Udalosti maďarskí historici radia k roku 1250. PAULER, 
Gyula. A magyar nemzet története, s. 218. Porovnaj: RAINER, Pál. Segvártól Essegvárig. A bándi vár 
és birtokosainak történetéből. In Castrum Bene Egyesület Hírlevele 2008/2. Budapest 2008, s. 12. 
ISSN 1787-1093.
15 „Magister Erne Comes Vorosdiensis… cum quadam vice exercitum nostrum contra Austriam 
duximus destinandum… quendam bonum militem et famosum de Imperg, Capitanensem illius 
regionis, Preucel nomine… qui cum exercitu suo de dicto castro Imperg prodierat in campum, ipse 
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udalostiam by sa mohla vzťahovať tiež listina Štefana, mladšieho kráľa z roku 1260. 
Týka sa donácie majetku v Zalianskom komitáte pre „Torde syna Geura“, ktorý získal na 
príhovor Štefanovho taverníka a zalianskeho župana Čáka za zásluhy pri obrane hradu 
Léka, Lockenhaus v Burgenlande západne od Kyseku. Torde mal daný hrad úspešne brániť 
počas ťaženia Bela IV. proti vojvodovi pred útokom Nemcov. Uvádza sa, že mnohých zabil, 
sťal, resp. zajal a zajatcov priviedol Čákovi.16

Situáciu pre vojvodu Hermana výrazne komplikoval fakt, že Štajersko stále zostávalo 
v rukách gorizského grófa Meinharda III. Tento sa však v roku 1250 dostal do konfliktu so 
synom korutánskeho vojvodu, Ulrichom (III.) Sponheimským, ohľadom Kranska. Až vpád 
Ulrichovho brata, salzburského elekta Filipa do Štajerska prinútili Meinharda stiahnuť 
sa.17 Veci sa ale radikálne zmenili 4. októbra, keď vraj bol Herman otrávený a následne 
13. decembra zomrel i cisár Fridrich II. Po Hermanovi zostala, opäť ako vdova, Gertrúda 
s malým synom Fridrichom a dcérou Agnes. Pápež jej odporúčal nové manželstvo s bratom 
kráľa Viliama Holandského - Florentinom, no keď odmietla, dal prednosť Margaréte. Cisár 
v záveti odkázal Rakúsko a Štajersko svojmu vnukovi Fridrichovi, synovi Margaréty, no 
ten už o rok neskôr zomrel a iný jeho dedič, Konrád IV., zomrel následne v roku 1254.18

Ešte na prelome októbra-novembra 1250 sa opäť zaktivizoval i bavorský vojvoda 
Oto II., ktorý vyslal do Rakúska s menším vojskom svojho staršieho syna Ľudovíta. Ten 
obsadil Horné Rakúsko s mestami Linz a Enns, no následná cisárova smrť neveštila do 
budúcna nič dobré pre bavorské plány. Odporcami Ota II. boli okrem rakúskej aristokracie 
najmä bavorskí biskupi, jednak kvôli domácim sporom, ale i kvôli ohrozeniu vlastných 
rozsiahlych majetkov v rakúskych krajinách.19 V tom istom roku došlo aj k uzatvoreniu 

prior ante omnes impetum faciens in eundem, hasta de dextrario potenter suo dejecit in terram, et 
dextrarium suum lancea transfixum ibidem interemit; quo peracto exercitus dicti Preucel tritus et 
confussus terga dedit, et multis ex eis peremptis, alij fuge presidio in dictum castrum vix se recipere 
potuerunt.“ CDAC VII. s. 322-323, č. 223. Pozri: PAULER, Gyula. A magyar nemzet története, s. 
218. Porovnaj: DVOŘÁKOVÁ, Daniela, Kôň a človek v stredoveku. K spolužitiu človeka a koňa 
v uhorskom kráľovstve. Budmerice : Rak, 2007, s. 181. ISBN 8085501384. Pozri tiež: TORU, Senga. 
IV. Béla kűlpolitikája, s. 601. Citovaný autor ponúka úplne iný pohľad, keď pred tieto udalosti, 
k roku 1249 priraďuje správu haličsko-volynskej kroniky o príchode haličského kniežaťa Daniela 
k Bratislave, rokovaniach s Nemcami a jeho následnom odchode. Až nato mali vpadnúť Rakúšania 
do Uhorska a následne i Uhri do Rakúska. Cit. dielo, s. 601-602.
16 „…Torde filio Geur… quod cum dominus Rex… pater noster convocatis regni sui uiribus contra 
ducem Austrie se mouisset, idem T. intuicione castri de Levka sollicitus existens castrum nobis in ipsa 
guerra laudabiliter conseruauit pugnans facie ad faciem contra Teutonicos contra quos… uictoriam 
laudabiliter reportauit de quibus multos occisos multosque decapitatos quamplures eciam captos 
predicto Chak magistro presentauit…“ NAGY, Emerici. Codex diplomaticus patrius VI. (CDP) 
Budapestini : Typis Victoris Sauervein, Typis societatis Franklinianae, 1876, s. 105-107, č. 68. Je 
ťažké časovo presne zaradiť túto správu, pretože záchytných bodov až na záverečnú informáciu, že sa 
Torde zúčastnil i ťaženia do Bulharska (1255?) je v nej minimum. Vychádzali sme z faktu, že sa hovorí 
o Belovom ťažení proti rakúskemu vojvodovi, ktorým by mohol byť ako Fridrich II. Babenberský, 
tak i Herman Bádenský, resp. Přemysl Otakar. Fakt, že sa vojvoda neuvádza menom, čoho opak je 
v prípade Fridricha i Přemysla v uhorských listinách častým prípadom, by mohol svedčiť o tom, že 
išlo o ťaženie proti Hermanovi. Zaradenie k roku 1250 je však len predpoklad.
17 MIKA, Norbert. Walka o spadek po Babenbergach, s. 31. Ulrich Sponheimský (čes. Oldřich) 
pôvodne vojvoda břeclavský, po odchode z Moravy budoval novú rodovú základňu v Kransku, ako 
manžel Agnes Meranskej. VANÍČEK,Vratislav. Velké dějiny zemí koruny české III, s. 34.
18 HAGENEDER, Herta. Die Beziehungen der Babenberger zur Kurie, s. 23-24. LECHNER, Karl. 
Die Babenberger – Markgrafen, s. 304. Pozri: HOENSCH, Jörg Konrad. Přemysl Otakar II. von 
Böhmen. s. 39. Pozri tiež: ŽEMLIČKA, Josef. Počátky Čech královských, s. 189.
19 „Ludwicus filius ducis bawarie Iuvenis cum aliquanto exercitu contra ministeriales austrie 
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sobáša Belovej dcéry Alžbety s Henrichom, mladším synom bavorského vojvodu, pričom 
vyslancom, ktorý o týchto záležitostiach rokoval, bol pravdepodobne záhrebský biskup 
Filip.20

Rakúsko takto zažilo niekoľko rokov bojov a v danej situácii, keď hrozilo ich ďalšie 
pokračovanie, sa tamojšia šľachta sama podujala hľadať vhodného kandidáta, ktorý by 
priniesol pokojnejšie pomery. Jedným z kandidátov bol i český kráľ, resp. jeho syn Přemysl.

Pokračovanie zápasu a nástup Přemysla Otakara v roku 1251

Možno povedať, že na začiatku zápasu o Rakúsko to boli, aj napriek snahám kúrie, 
hlavne cisár, resp. jeho straníci, ktorí mali sčasti tieto územia v rukách. Neskorší rivali, 
Přemyslovci a Arpádovci, však v tomto boji stáli až do rokov 1250 – 1251 viac-menej 
mimo hlavného deja, to sa však čoskoro zmenilo. Po potlačení povstania svojho syna 
Přemysla a časti aristokracie v roku 1249 sa mohol český kráľ Václav I. opäť sústrediť 
na Rakúsko. Najprv diplomaticky zasiahol proti uhorskému vpádu do Rakúska v roku 1250 
v rámci podpory vojvodu Hermana. Vzápätí musel reagovať na zásah zo strany Bavorska. 
Tak české oddiely pod vedením kráľa, ktorého vzápätí vystriedal omilostený syn Přemysl, 
markgróf Moravy, vpadli na konci januára 1251 do Bavorska. Stačilo páliť a plieniť, na čo 
nepripravený vojvoda Oto kapituloval a po prímerí sa Česi stiahli s tučnou korisťou okolo 
1. mája domov. Akcia mala podporu pápeža a slúžila i záujmom regensburského biskupa. 
Český vojenský úspech a spoluprácu s bavorským episkopátom zvlášť podčiarkuje i fakt, 
že ešte 13. apríla 1251 bol práve v Prahe za účasti piatich biskupov a salzburského elekta 
Filipa vysvätený nový pasovský biskup, Berthold.21

Krach bavorskej intervencie posilnil českú stranu v Rakúsku a jej predstaviteľ Albero 
z Kuenringu začal presadzovať ako kandidáta na vojvodu mladého Přemysla. Keď Václav I. 
odignoroval i následný pokus Štaufovca Konráda IV. získať ho na svoju stranu, a potom, 
čo v auguste vyriešil i nároky meissenských Wettinovcov, bola cesta pre Přemyslovcov 
k babenberskému dedičstvu v podstate otvorená.22

Odpoveď na otázku, prečo sa nestali rakúskymi a štajerskými vojvodami Wittelsbachovci, 
ale práve jeden z Přemyslovcov, sa skrýva v problematike vzťahu oboch dynastií k rakúskej 

veniens et primam faciem castrorum et urbium insultando sed cum hinc inde ad compositionem 
amicabilem se convertit et ita quosdam ad sui dominivum respectu domini friderici imperatoris… 
per promissam pecuniam inclinavit et sic mentitus honorem adquisiuisse…“ Continuatio Garstenses. 
In Rerum Austriacarum Scriptores I. ed. RAUCH, Adrianus. Vindobonae: MDCCXCIII, s. 36-37. 
MIKA, Norbert. Walka o spadek po Babenbergach, s. 32-33. ŽEMLIČKA, Josef. Počátky Čech 
královských, s. 189-190.
20 Listina Bela IV. z 1. júla 1259. Predtým mal podiel i na posolstve k českému kráľovi. „Philippi 
episcopi Zagrabiensis… legationes… ad regem (Bohe)miae dilectum cognatum et ad partes Bavarrae, 
quando filiam regis Elisabetham filio ducis Bavariae matrimonialiter sociaverit…“ SMIČIKLAS, 
Tadije. Codex diplomaticur regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae V. (CDRC) Zagreb : Tisak 
dioničke tiskare, 1907, s. 132-133, č. 641.
21 BLÁHOVÁ, Marie – FIALA, Zdeněk – HRDINA, Karel. Druhé pokračování Kosmovy 
kroniky. In Pokračovatelé Kosmovy. Praha : Svoboda, 1974, s. 107-108. VANÍČEK, Vratislav. Velké 
dějiny zemí koruny české III., s. 38-40. Pozri aj: HOENSCH, Jörg Konrad. Přemysl Otakar II. von 
Böhmen, s. 40. Porovnaj: MIKA, Norbert. Walka o spadek po Babenbergach, s. 35.
22 Čo sa týka nárokov Wettinovcov, zakladali sa na právach synov markgrófa Henricha Jasného, 
Albrechta a Dietricha, ktorých mal so svojou prvou manželkou Konštanciou Babenberskou (+1243) 
dcérou rakúskeho vojvodu Leopolda VI. VANÍČEK,Vratislav. Velké dějiny zemí koruny české III. s. 
40. MIKA, Norbert. Walka o spadek po Babenbergach, s. 35-36.
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šľachte a kléru, hoci netreba pritom zabúdať ani na obavy z expanzie Uhorského kráľovstva. 
Bavorská strana bola pre nich očividne menej prijateľná než tá česká. Český dvor sa mohol 
v prípade nárokov na rakúske krajiny oprieť tiež o pomerne priateľské vzťahy s časťou 
rakúskej aristokracie. Napr. Henrich z Lichtensteinu získal na Morave Mikulov a Konrád 
z Plainu, pán Hardeggu, ako aj jeho syn Oto boli tiež v úzkych stykoch s českým dvorom, 
nehovoriac už o rode Waissovcov. Neskôr sa na českú stranu pridali i ďalšie osoby z okruhu 
posledného vojvodu, čo bolo rozhodujúce v otázke získania vlády.23

Nástup Přemyslovcov na rakúsky vojvodský stolec hodnotili už mnohí historici. 
Obmedzíme sa preto len na stručný sled udalostí. Po zažehnaní bavorskej hrozby sa 
na krajinskom sneme rakúska šľachta a mešťania zhodli vyslať posolstvo k českému 
kráľovi a požiadať ho o uvoľnenie jeho syna, aby mohol prevziať moc v Rakúsku 
na obranu krajiny. Hlavnými vyjednávačmi v Prahe boli Henrich z Hassbachu a Henrich 
z Lichtensteinu. Podľa správy českého analistu: „…22. listopadu se Rakousy poddali 
českému králi Václavovi. Ke správě tohto vlastnictví byl poslán králův syn Přemysl, 
který vjel do města Vídně a do jiných měst, hradů a hrádků.“ Stalo sa tak teda so 
súhlasom Václava I. a na základe výberu rakúskej šľachty a miest, pre ktorých to bola 
najvhodnejšia alternatíva k bavorskej či uhorskej vláde. Následná Přemyslova cesta 
v sprievode zástupcov českej šľachty viedla cez južné Čechy do Horného Rakúska, kde 
ho podporil nielen významný rod Schaumbergovcov, ale aj pasovský biskup Bertholt. 
So zväčšujúcim sa počtom pridávajúcich sa rakúskych straníkov potom tiahol pozdĺž 
Dunaja, kde mu čoskoro otvorila brány i Viedeň. No až na sneme v Korneuburgu medzi 
6. – 11. decembrom 1251 si Přemysl získal väčšinu pánov a potvrdil tak zisk vojvodstva. 
Prirodzene, nebolo to zadarmo a nezaobišlo sa to ani do budúcna bez sľubov a potvrdení 
či rozšírení privilégií pre cirkevné inštitúcie, mestá a šľachtu.24 Štajersko však, na rozdiel 
od Rakúska, nebolo zvlášť naklonené mladému Přemyslovi. Získal síce Viedenské Nové 
Mesto a jeho vládu tam uznal krajinský pisár Witigo, ako aj časť šľachty s Ulrichom 
z Pfannberga a minnesängrom Ulrichom z Lichtensteina, no ani titul štajerského vojvodu 
mu vládu ešte nezaručoval.Viedenské Nové Mesto napr. uznalo Přemysla len do vyriešenia 
nástupníckeho zápasu, aj to až po jeho rozsiahlych ústupkoch, kedy nielenže potvrdil 

23 VANÍČEK,Vratislav. Velké dějiny zemí koruny české III, s. 34, 36-41. K Waissovcom: 
DRABEK, Anna. Die Waissen. Eine niederösterreichisch-mährische Adelsfamilie unter Babenberger 
und Přemysliden. In MIÖG LXXIV/1-2. Graz-Köln : Hermans Nachf. Ges. Mitl, 1966,s. 315. 
K Lichtensteinovcom: JUŘÍK, Pavel. Moravská dominia Liechtensteinů a Dietrichsteinů. Praha : 
Libri, 2009, s. 16-17. ISBN 978-80-7277-403-6.Nemožno podceňovať ani všeobecné vyčerpanie 
z neustálych zápasov a rozbrojov. Napr. v Chronicon Austriacum breve sa píše o sťažnostiach na 
mnohé zlá, ktoré postihli Rakúsko a Štajersko po roku 1246. GOMBOS, I. s. 518-519, č. 1217.
24 BLÁHOVÁ, Marie a kol. Druhé pokračování Kosmovy kroniky, s. 111. Ako si čerstvý vojvoda 
naklonil nových poddaných, svedčí i pasáž: „Premizlaus dictus Otakarus… terram Austrie 
occupasset, et per consilium et auxilim Alberonis de Chunringe, in… terre… iam regnaret. Itaenim 
sapienter et blande muneribus et promissis nobiles inclinavit, quod civitates et castra sine armorum 
strepitu dediderunt se illi…“ Chronicon Garstense, In GOMBOS I, s. 770, č. 1762. K menu Přemysl 
si začal teda pridávať i meno Otakar. VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí koruny české III. 
s. 42-43. Porovnaj: HOENSCH, Jörg Konrad. Přemysl Otakar II. von Böhmen, s. 40-41. Pozri: 
DOPSCH, Heinz. Österreichische Geschichte 1122-1278. s. 307, 444-445. K politike donácií 
rakúskej a štajerskej šľachte v tejto dobe pozri: ANTONÍN, Robert. Přemysl Otakar II. a zisk zemí 
Babenberského dědictví. In JAN, Libor – KACETL, Jiří. (ed.) Pocta králi. K 730. výročí smrti českého 
krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. 1. vyd. Brno – Znojmo : 
Matice moravská, 2010, s. 57-61. ISBN 978-80-86488-67-7. K iným interpretáciám: ŽEMLIČKA, 
Josef. Přemysl Otakar II., s. 46. K donáciám napr.: LECHNER, Karl. Die Babenberger – Markgrafen, 
s. 305.
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predošlé mestské výsady, ale navyše sľúbil zbúrať i veže nedostavaného vojvodského 
mestského hradu.25

Nevyhnutnosťou sa ukázalo dynasticky si poistiť vládu prostredníctvom sobáša 
s asi o 23 rokov staršou Margarétou Babenberskou. Jej nároky na dedičstvo po bratovi 
Fridrichovi mali až dovtedy oproti mladšej Gertrúde menšie šance na úspech. S mladým 
Přemyslom Otakarom sa to však zmenilo. Svadba sa konala 11. februára 1252 na hrade 
Hainburg, dovtedajšom Margarétinom sídle. Účastníkmi boli popri cirkevných prelátoch 
najmä rakúski, moravskí, ale i štajerskí šľachtici. Práve tam dostal Přemysl od svojej 
manželky listiny, Privilegium minus, resp. jeho konfirmáciu od Fridricha II. ako symbol 
prevzatia vlády. Pápež Inocent následne už 6. mája 1252 potvrdil legálnosť tohto prevodu 
vojvodských práv na Přemysla Otakara a Margarétu, no pod podmienkou, že Přemysl 
i s otcom prijme vojvodstvo ako ríšske léno z rúk kráľa Viliama Holandského, nehovoriac 
už o ostatných podmienkach. Samotný dišpenz na toto manželstvo dostali však až 
po niečo vyše roku.26 Na druhej strane sa však ani ovdovelá Gertrúda a jej naklonená časť 
podporovateľov nemienili vzdať bývalých pozícií a po Přemyslovom nástupe sa teda spojila 
s uhorským kráľom Belom IV., na ktorého preniesla svoje nároky v prípade dedičských 
práv. Prirodzene aj uhorský kráľ sledoval situáciu v Rakúsku a už vopred hľadal spojencov. 
Takto nadviazal opäť kontakty s Danielom Haličským. Uhorského posolstva za Karpaty sa 
potom zúčastnili aj osoby z územia dnešného Slovenska. Podľa listiny z roku 1259 to bol 
istý German z Chmeľova v Šariši. Zo Spiša potom podľa listín z roku 1256, resp. 1255, 
pochádzali ďalší eventuálni účastníci posolstva zo začiatku roka 1252, komes Jordan, syn 
Arnolda, ktorý bol za tieto služby povýšený medzi šľachticov a s ním sa posolstva zúčastnil 
pravdepodobne i jeho zať komes „Kunch“.27 Posli presvedčili Daniela Haličského, aby 

25 VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí koruny české III, s. 44.
26 LECHNER, Karl. Die Babenberger – Markgrafen, s. 305. APPELT, Heinrich. Privilegium 
minus, s. 91-92. Porovnaj: VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí koruny české III., s. 44-
45. Porovnaj: PENTH, Sabine. Margarete von Babenberg, s. 96-97. K vzťahu oboch manželov 
pozri: HOENSCH, Jörg Konrad. Přemysl Otakar II. von Böhmen, s. 42-43. DOPSCH, Heinz. 
Österreichische Geschichte 1122-1278, s. 206, 445. Celkový pohľad z českej strany: ŽEMLIČKA, 
Josef. Die tradition der Babembergisch-přemyslidischen Heiratsverbindungen. In Böhmisch-
österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert. Österreich (einschliesslich Steiermark, 
Kärnten und Krain) im Grossreichprojekt Ottokars II. Přemysl, König von Böhmen. Vorträge des 
internationalen Symposions vom 26. bis 27. September 1996 in Znaim. Bláhová, Marie (ed.). Praha 
: Das Österreichische Kulturinstitut Prag, 1998, s. 77-83. ISBN 80-85899-43-6.
27 DOPSCH, Heinz. Österreichische Geschichte 1122-1278. s. 445. MARSINA, Richard. Codex 
diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. (CDSl). Bratislava : SAV, 1987, s. 261, č. 375. V listine z roku 
1259 „German de villa Cumlous… in deferendis legacionibus nostris ad Russciam fidele servicium 
exhibuerit….“ CDSl II. s. 446, č. 639.V listine spred 14. októbra 1251 sa Germanus aj s bratmi 
odmeňuje za vyslanecké služby u kniežaťa Daniela povýšením medzi kráľovských jobagiónov. 
Tieto služby sa tam uvádzajú súhrnne, takže uvažovať nad tým, že Belo by vyslal Germana 
k Danielovi už niekedy na jar 1251, či skôr, by bolo trúfalé. Úplne to však vylúčiť nemožno. 
„Germanus, filius Wysobur, de villa Cumlous, servilis Novi Castri, a tempore iuventutis sue grata 
servicia… in legacionibus nostris ad… Danilam… ducem Ruthenorum, deferendis…ipsum et 
fratres suos… Renaldum… et Iwud et filios… in iobagionum sancti regis… duximus transferendos.“ 
CDSl II. s. 261, č. 375. TORU, Senga. IV. Béla kűlpolitikája, s. 603-604.V listine z roku 1256 
„Comes Iordanus, filius Arnoldi, Comitis de Scepus… in legationibus nostris in Ruthenia, et Polonia 
deferendis.“ CDSl II. s. 382, č. 550. V listine z roku 1255. „comes Kunch, gener comitis Iordani 
de Scepus… pro fidelitate regni… et specialiter in legacionibus nostris in regno et extra regnum 
deferendis nobis…“ CDSl II. s. 343, č. 493. Dôvodom ich účasti mala byť jazyková „príbuznosť“ 
s „Rusmi“. Pozri: MIKA, Norbert. Walka o spadek po Babenbergach, s. 37. Pozri tiež: LABANC, 
Peter. Vývoj šľachty na Spiši do konca 13. storočia : diplomová práca. Trnava 2007, s. 21-22.
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sa angažoval v rakúskych záležitostiach, a tak sa Gertrúda vydala už tretíkrát, tentokrát 
za Romana Haličského. Podľa kroník chcela získať naspäť vojvodstvo s pomocou 
uhorského kráľa z nenávisti k tete Margaréte. Môžeme pritom len predpokladať, že Belo 
kalkuloval s vojnou proti českému kráľovi a so závislosťou nového vojvodského páru od 
Uhorska.28 Otázkou však je, prečo Daniel súhlasil s takouto riskantnou misiou svojho syna. 
Často sa uvažuje, že mu išlo o nadviazanie kontaktov so západom, v snahe získať vojenskú 
pomoc z týchto končín, ako odpoveď na neustále ohrozenie z východu, zo strany chánov 
Zlatej Hordy.29

I. česko-uhorská vojna 1252 – 1254

Sobášmi oboch príslušníčok rodu Babenbergovcov boli vytvorené predpoklady pre 
vypuknutie dosiaľ najväčšieho vojenského zápasu o babenberské dedičstvo, ktorý napokon 
priviedol uhorských a českých kráľov k vojnám trvajúcich s prestávkami celé štvrťstoročie. 
Priniesli spustošenie pohraničným oblastiam v Rakúsku, na Morave i v západných oblastiach 
Uhorského kráľovstva, ale iba dočasne vyriešili otázku, ktorou sa pôvodne začali.

Uhorská kampaň v roku 1252

Kronikári sa zhodujú, že vojna sa začala vpádom uhorských a kumánskych vojsk do 
Rakúska, ktoré vyplienili až po Tulln (severozápadne od Viedne), tradične nešetriac mestá, 
kláštory ani ľudí. Okrem plienenia, vraždenia a odvádzania zajatcov bez výraznejšieho 
odporu, mali podľa rakúskych kronikárov útočníci upáliť v kostole v Mödlingu 
(juhozápadný okraj Viedne) 1 500 ľudí, ktorí tam hľadali úkryt. Niečo podobné malo 
postihnúť i Waltersdorff. Podľa inej správy sa tak malo stať tesne po Veľkej noci, ktorá 
v roku 1252 pripadla na 31. marca. Po opise vpádu sa len akoby okrajovo spomína i sobáš 
Gertrúdy s „kráľom Ruska“.30 O vpáde Uhrov a Kumánov do Rakúska hovoria aj iné zdroje, 

28 Галицько-Волинський літопис, s. 412. Čo sa týka Gertrúdy: „Domina Gertrudis relicta 
Hermani ducis duxit postmodum quendam Ruthenum in odium amite sue cupiens obtinere terras 
auxilio regis Ungarie mediante…“ Annales Praedicatorum Vindobonensium, In GOMBOS I., s. 182, 
č. 426. Podobne tiež: „Bela rex Hungarie consilium et auxilium tulit, ut rex Ruscie qui apud ipsum 
tunc degebat, forsitan a suis eiectus, Gertrudam viduam ducis Hermannni duceret in uxorem, ut 
ex hoc ipse rex ducatus Austrie et Styrie sibi posset iustus vendicare…“ Chronicon Garstense, In 
GOMBOS I., s. 560, č. 1345. DOPSCH, Heinz. Österreichische Geschichte 1122-1278, s. 445. 
Tiež: MIKA, Norbert. Walka o spadek po Babenbergach, s. 37-38. Porovnaj: NAGIRNYJ, Witalij. 
Politika zagraniczna księstw ziem Halickiej, s. 273-274.
29 КРИП’ЯКЕВИЧ, П. Iвaн. Галицько-Волинське князівство. Київ : Наукова думка, 1984. s. 
101. Porovnaj: ВОЙTOBИЧ, Леонтій. Викторович. Лев Данилович и загадки «австрийского 
узла» (1272 – 1278). In ROSSICA ANTIQUA. 2011/2. Санкт-Петербург : Исторический 
факультет Санкт-Петербургского государственного университета, 2011, s. 123-125. ISSN 
2222-9027. Podobne aj: ВОЙТОВИЧ, Леонтій Викторович. Лев Данилович: «князь думен 
и хоробор на рати» чи «безчесний князь»? In Україна в Центрально-Східній Європі. (Ред. кол.: 
В. Смолій,В. Станіславський, Т. Чухліб, В. Кононенко, В. Матях, Б. Черкас.) НАН України. 
Інститут історії України; Український національний комітет з вивчення країн Центральної і 
Південно-Східної Європи. – Вип. 12–13 Інститут історії України, 2013, s. 155-157. ISBN 978-
966-02-6683-4.
30 „Ungari vastaverunt Austriam usque Tulnam, et incendio vastaverunt, nullo resistente, infantes, 
mulieres et viros captivitatem duxerunt, et innumerabiles occiderunt, claustra incendiis et rapina 
vastaverunt, ecclesiam Medlich, que est in foro, incenderunt, in qua referunt periise 1500 homines. 
Illo tempore fregerunt ecclesiam in Waltersdorff… et multos interfecerunt. Tertia feria post pasca 
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ktoré zhodne uvádzajú plienenie, vraždenie a odvádzanie ľudí do zajatia. Prvýkrát však 
bola medzi napadnutými oblasťami spomínaná i Morava. Pritom kronikárom zvyčajne 
uniklo, že Gertrúda a Roman sa vzali na hrade Himberg južne od Viedne.31

Počas tejto kampane sa uhorská armáda, v ktorej sa tiež spomínajú cudzie, nekresťanské 
národy a „králi“, na čele s Belom IV. dostala až pred Viedeň, ktorú ako sa zdá, sa nepokúsili 
priamo dobyť. Vyzerá to snáď na obliehanie, najskôr však išlo len o vyčkávanie. No aj dvoj 
týždňové táborenie v predpolí jej opevnení, v dnešnej štvrti Stadlau na severnom brehu 
Dunaja a potom i na jeho druhom brehu v oblasti Ebenfurthu, bez nejakého ohrozenia 
zo strany Přemysla, postačilo na vypľundrovanie okolia. Môžeme len hádať, či Belo IV. 
čakal na zásah svojich prívržencov v meste, no keďže napokon k ničomu nedošlo, útočníci 
sa museli stiahnuť.32 Na druhej strane v rakúskych kronikách alebo uhorských listinách 
sa nespomínajú žiadne boje, iba k vojnovým konfliktom tradične priliehajúce plienenie, 
vraždenie a odvádzanie do zajatia. Môžeme predpokladať, že práve vtedy boli vyplienené 
i statky freisingského biskupa v Rakúsku.33

Je možné, že uhorské oddiely vpadli do Rakúska viackrát. Na základe listín totiž vieme, 
že Belo IV. sa ešte 2. júna 1252 zdržiaval v tábore pri Bratislave a potom následne 15. júna 
v tábore pred Viedňou. Pritom druhý z dokumentov uvádza tiež zaujímavé údaje o istých 
kráľovských výrobcoch sudov „Miloztovi“ a jeho synoch Budulovi a Damianovi z Dechtár 
(snáď Gemerské Dechtáre). Týchto za ich vojenské služby počas ťaženia proti Přemyslovi na 
odporúčanie Jóba, elekta na päťkostolného biskupa, povyšuje medzi kráľovských „rytierov“, 
šľachticov. Listina dokonca vymenúva aj typy zbraní, ktorými mali byť vystrojení. Okrem 
„brnenia“ a železných prilieb to boli štíty, kopije, luky so šípmi a samozrejme kone. To je 
však pravdepodobne len opis ideálnej, nie reálnej, nimi vlastnenej výzbroje.34 K ťaženiu 

libera civitas exusta est, ita ut nec una domus esset residua: multi etiam homines interierunt 
incendio… conculcati pedibusfugientium mortui. Eodem anno Gerdrudis ducissa de Medlich duxit 
maritum regem Ruscie, in contumeliam amitae suae ducissae Austriae Margarethae…“ Anonymi 
Leobiensis Chronicon. In GOMBOS I., s. 271, č. 592.
31 „Rex Ungarie… cum maximo exercitu Ungarorum et Gumanorum Austriam intravit, multas ibi 
cedes hominum exercens, predas maximas hominum et peccorum abegit. Gumani Moraviam intrantes, 
incendiis et rapinis eam plurimum vastaverunt, occidendo et captivando populum innumerabilem.“ 
Chronicon Salisburgense, In GOMBOS I., s. 678, č. 1490. Vpád na Moravu uvádza i: BLÁHOVÁ, 
Marie a kol. Druhé pokračování Kosmovy kroniky, s. 111-112. Porovnaj: Anonymi Leobiensis. In 
GOMBOS I., s. 272, č. 892.
32 „Wienna a rege Ungarorum obsidetur. Insuper a novem regibus qui de diversis nationibus non 
christianis sibi in auxilium venerant, ut terram Austrie sibi subiugarent. Sed apud Stadelouwe per 
14 dies, postea transiens Danubium aput Erdpuorch fixisset tentoria, cum nichil proficere… quia 
Otackarus quamvis adhuc inbecillis ad resistendum fecit quod potuit, et turpiter Ungarus ad propria 
est reversus“ Continuatio Chronicae Magni presbyteri Reicherspergensis. In GOMBOS I., s. 758, 
č. 1740. Podobne: Continuatio Lambacensis. In GOMBOS I., s. 773, č. 1770. Mika uvádza druhú 
lokalitu mylne ako Ebenfurth na Litave. MIKA, Norbert. Walka o spadek po Babenbergach, s. 38-
39. Pozri aj: VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí koruny české III, s. 46-47.
33 V prípade Continuatio Zwetlensis III. In GOMBOS I. s. 793, č. 1798, sa dokonca spomína, 
prehnane, až stotisíc odvlečených zajatcov (s chybným určením k roku 1253). Škody na majetkoch 
freisingského biskupa spomína v listine z 31. marca 1254 vydanej vo Viedni kráľ Pŕemysl Otakar II. 
ZAHN, J. Codex diplomaticus Austriaco-Frisingensis. In FRA XXXI. Wien : Aus der Kaiserlich-
königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1870, s. 170-172, č. 172.
34 „Datum apud Posonium in castris…“ CDSl II. s. 272-273, č. 393. „buchariis nostris… Milozt 
et duobus filius eius… Budul et Damiano de villa Dehter, in armis militaribus nobis… fecimus, ut 
si duo filii predicti ad exercitum nostrum, quem contra P. marchionem Morauie… ediximus, armis 
militaribus induti, scilicet loricis, capellis de ferro, clipeis, lancais, arcubus et sagittis, equos pro 



30

VOJENSKÁ HISTÓRIA

možno snáď priradiť tiež listinu z roku 1262, podľa ktorej sa „Herrandus“, vtedajší hlavný 
stajník a trenčiansky župan, zúčastnil ťaženia proti českému kráľovi do Rakúska, Štajerska 
a na Moravu. Zapojil sa aj do obliehania štajerského hradu Dobronuc- Hartberg, asi 50 km 
západne od Szombathely, pod ktorým mal na bojovom poli poraziť a zabiť jeho veliteľa.35 
Ďalším dokladom je listina z 12. augusta 1252, v ktorej kráľ povoľuje Alexandrovi, synovi 
Marcela, výmenu jeho zeme „Mortun“ v pohraničí, pravdepodobne na územi Devínskej 
Novej Vsi, za iný majetok na rozhraní Bratislavského a Mošonského komitátu. Dôvodom 
boli neustále útoky Rakúšanov, pre ktoré ho nemohol pokojne užívať. Správa dokumentuje 
vzájomné útoky, resp. plienenie v pohraničí-konfíniu.36

Romanova a Gertrúdina vláda však po stiahnutí sa uhorských oddielov asi nesiahala 
príliš ďaleko od ich sídla na hrade Himberg. Zostalo im teda zhruba územie od pohraničnej 
rieky Litavy, po brány Viedne.37 Přemyslove sily na druhej strane neboli dostatočné, aby sa 
postavil útočníkom v poli, preto skôr manévroval a snažil sa získať Štajersko, ktorého južná 
časť však inklinovala k uhorskej strane. Rokovania so Štajerčanmi viedol vojvoda Přemysl 
v Linzi na konci augusta 1252, keď uzatvoril dohody s hornorakúskymi ministeriálmi 
a potom v jeseni odchádza do Grazu.38 Na začiatku roka 1253 potom zavítal Přemysl i do 

exercitu habentes, venirent et assumerent de cetero semper in nostro exercitu sic servire, extunc 
a condicione buchariorum exemptos, in numerum exercitualium nostrorum… sociaremus… Unde 
quia in dicto exercitu se nobis ostenderunt, sicut… magistro Iob, electo et confirmato in episcopum 
Quinqueecclesiensem… referente cognovimus…“ CDSl II. s. 273-274, č. 394. HUŤKA, Miroslav. 
Ochranná zbroj v Uhorsku do začiatku 14. storočia In Bitka pri Rozhanovciach v kontexte slovenských 
a uhorských dejín: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú v dňoch 22. – 
23. marca 2012 zorganizovali v Košiciach Katedra histórie FF UPJŠ, Kultúrne centrum Abova, 
Historický ústav SAV a Slovenská historická spoločnosť pri SAV pri príležitosti 700. výročia bitky 
pri Rozhanovciach. Ed. ULIČNÝ, Ferdinand-MAGDOŠKO, Drahoslav. Zborník príspevkov. Košice 
: UPJŠ, 2012, s. 124-125. ISBN 978 80 7097 954 9. Porovnaj: PAULER, Gyula. A magyar nemzet 
története, s. 219-220.
35 „…fidelia servitia Herrandi magistri agasonum nostrorum comitis Trinchiniensis… in diversis 
expeditionibus nostris, quas habuimus contra dominum regni Boemorum et terras Austrie et Styrie 
ac Moravie… cum misso exercitu nostro terram Styrie facerimus devastari… magister Herrandus 
sub castro Dobronuc prefectum eiusdem castri in prelio campestri persona propria deiectum lancea 
interemit ibique idem magister letaliter cauciatus aliis regni nostri hostibus non modicum in dandis 
plagis incussit formidinem ac terrorem…“ WAGNER, Hans. Urkundenbuch des Burgenlandes und 
der angrenzenden Gebiete der Komitate Wieselburg, Ödenburg und Eisenburg I. (UBB) Graz-Köln 
: Verlag Hermann Böhlaus Nachf., 1955, s. 274-276, č. 405. K identifikácii s Hartbergom pozri: 
POSCH, Fritz. Die Leistung der Steiermark im kampf gegen Ungarn. In 800 Jahre Steiermark und 
Österreich 1192-1992. Der Beitrag der Steiermark zu Österreichs Größe. Graz 1992, s. 93. ISBN 
3-901251-00-6.
36 „… terra Alexandri, filii Marcelli comitis, nomine Mortun, in confinio regni nostri constituta, 
pro utilitate ipsius confinii admodum necessaria haberetur et idem Alexander propter continuos 
insultus Australium eam non posset possidere pacifice et quiete receptam per nos ipsam terram, in 
concambium eiusdem terram Durug Posoniensis et Musuniensium castrorum…“ CDSl II. s. 274, 
č. 395. HRNKO, Anton a kolektív. Mesto Stupava v minulosti a dnes. Bratislava : VEDA, 2011, s. 
90. ISBN 978-80-224-1170-7. Alexander patril do starého rodu Hunt – Poznanovcov. LUKAČKA, 
Ján. Neznáma vetva rodu Hunt-Poznanovcov. In Historický zborník, 11, č. 1/2001. Martin : Matica 
slovenská, 2001, s. 20.
37 KOTLJAR, R. Mykoła. Z historii polityki zagranicznej ksiażat Halickich i Wołińskich w XIII 
wieku. In Mazowieckie Studia Humanistyczne Nr 1-2, 2000. Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła 
Humanistyczno-Pedagogiczna, 2001, s. 32-33. ISSN 1234—5075. Celkovo aj: MIKA, Norbert. 
Walka o spadek po Babenbergach, s. 38-39.
38 VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí koruny české III, s. 47. Pozri: PFERSCHY, Gerhard. 



31

VOJENSKÁ HISTÓRIA

Viedne. Nie všetci viedenskí mešťania však boli spokojní s novými pomermi, pretože 
vojvoda nechal popraviť dvoch z nich. Išlo o Konráda Chambera a Henricha Chrieglera. 
Možno to boli stúpenci uhorského kráľa. Práve vtedy sa však objavuje na scéne iná, neskôr 
pre českú stranu taká dôležitá postava tamojšieho mešťana Paltrama.39

Boje v roku 1253

Snáď ešte na rozhraní rokov 1252 – 1253, počas zimnej prestávky v bojoch, sa obrátil 
Belo IV. na svojich zaťov Daniela Haličského a krakovského vojvodu Boleslava Hanblivého 
so žiadosťou o podporu. Na svoju stranu získal i opolské knieža Vladislava I. a ďalšieho 
„príbuzného“, bavorského vojvodu Ota. Týmto zorganizoval najrozsiahlejšiu vojenskú 
operáciu dovtedajších čias v strednej Európe, ktorá nebola riadená Nemeckou ríšou.40

Český kráľ Václav I. ešte v marci 1253 viedol rokovania s viacerými nemeckými biskupmi. 
Išlo o biskupa bamberského, regensburského, meissenského, pasovského, olomouckého 
a tiež Filipa, salzburského elekta. Rokovalo sa o cirkevných lénach v Rakúsku, výsledkom 
čoho bola, za účasti Přemysla dohoda s pasovským biskupom Bertholdom. No preláti sa 
zaoberali aj hrozbou z uhorskej strany. Okrem toho sa kráľ postaral o opevňovanie Prahy 
a jej zásobovanie pre prípad uhorského útoku.41 Mladý Přemysl sa zatiaľ snažil poistiť 
si vládu v Štajersku, kde 29. apríla 1253 potvrdil privilégiá Viedenskému Novému 
Mestu. V polovici mája bol ešte stále v Štajersku, no 5. júna už v Kremži. To by znamenalo, 
že očakával, podobne ako pred rokom, vpád do Rakúska.42

Neboli to zbytočné obavy, pretože uhorské oddiely opäť zaútočili, no nie na vyplienené 
Rakúsko. Podľa pokračovateľa Kosmovej kroniky:„Kumáni vytrhnuvše z Uher, nebo 

Funktion und Gefüge der Herrschaft König Ottokars über die Steiermark. In Böhmisch-österreichische 
Beziehungen im 13. Jahrhundert, s. 54. Čo sa týka dohôd s ministeriálmi, teda vojvodskými 
služobníkmi z Horného Rakúska, 30. augusta 1252 práve v Linzi uzatvoril Přemysl dohodu napr. 
s Dietmarom zo Steyeru. B. ed. Verwaltungs - Ausschuss des Museums Francisco-Carolinum zu Linz. 
Urkunden-buch des Landes ob der Enns III. (UBLE) Wien : Aus der K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 
1862, s. 184-185, č. CXCIII.
39 20. januára 1253 tu vydáva listinu pre frisinského biskupa: ZAHN, J. Codex diplomaticus 
Austriaco-Fringensis. In Fontes Rerum Austriacarum XXXI. Wien: Kaiserlichen Akademie der 
Wissenschaten in Wien, 1870. s. 164-165, č. 167. CSENDES, Peter. König Ottokar II. und die Stadt 
Wien. In Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert., s. 64. Tiež: HOENSCH, Jörg 
Konrad. Přemysl Otakar II. von Böhmen, s. 45.
40 „А потім послав [Бела послів] до Данила, кажучи: «Ти родич мені і сват єси. Поможи 
мені проти чехів»…“ Галицько-Волинський літопис, s. 412. Pozri tiež k dôvodom haličskej účasti 
na kampani: NAGIRNYJ, Witalij. Politika zagraniczna księstw ziem Halickiej, s. 274-275. Porovnaj: 
VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí koruny české III., s. 49.
41 „…před svátkem Zvěstování se sjelo více biskupů u krále českého na Starém hrádku…. proč 
přišli a o čem s králem jednali, zůstává neznámo… Na Čechy padl také velký strach z Kumánů a jiných 
cizích nepřátel. Král Václav, předcházeje jejich nájezd, sebral potřeby v obilí, víně, medu, uzeninách, 
soli, sýrech ode všech řeholníků pražské diecéze a od svých vladařů i od některých měst… a uložil 
je v kostele svatého Jiří na hradě pražském…. Stalo se to 16. června.“ BLÁHOVÁ, Marie a kol. 
Druhé pokračování Kosmovy kroniky, s. 112-113. VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí koruny 
české III. s. 48-50. K samotnej dohode s pasovským biskupom došlo 1. apríla v Prahe. Urkundenbuch 
des Landes ob der Enns III. Wien : K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1862, s. 197-200, č. CCIV.
HOENSCH, Jörg Konrad. Přemysl Otakar II. von Böhmen, s. 45-46.
42 LAPÁČEK, Jiří. Otazníky nad listinou Přemysla Otakara II. pro Přerov z roku 1256. In Sborník 
Státního okresního archivu Přerov 2011. Přerov : 2011, s. 10. ISSN 1214-4762. Celkovo tiež: 
HOENSCH, Jörg Konrad. Přemysl Otakar II. von Böhmen, s. 46-47.
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jiní zloději s nimi, zabili dne 25. června na Moravě u Olomouce mnoho tisíc křesťanů 
a bez počtu lidí utíkajícich před nimi se utopilo. Také král uherský téhož času, přitáhnuv 
s nesčíslným množstvím svých a jiných národů, způsobil Moravě velké škody, některé 
zabil mečem, některé zajal a odvezl ze země… a skoro celou Moravu zpustošil loupením 
a pálením. Také mnohá opevnění… zpustošili a vypálili…“ 43

Čo sa týka správ rakúskej proveniencie, sú veľmi stručné a obmedzujú sa v podstate 
len na správy o plienení a vraždení. Osobitým doplnkom je len informácia, že český kráľ 
Václav I. neposkytol svojmu synovi žiadnu pomoc kvôli predošlému nepriateľstvu. Toto 
tvrdenie však nemusí byť, vzhľadom na účasť českých pánov v Přemyslovej družine, úplne 
pravdivé.44

Uhorský panovník naplánoval teda kombinovaný útok na Přemyslove územia. 
Z východu to bola uhorská armáda, ktorá v júni smerovala na Moravu k Olomoucu. 
Tam sa snáď mali stretnúť s oddielmi haličsko-poľskými, ktoré vpadli na české územie 
zo Sliezska (v júli). No porada Belových spojencov o tom „kde bojovať“ na začiatku 
ťaženia na rieke Pszczyna, nesvedčí o nejakom jasnom pláne útoku a kronikár nespomína 
okrem plienenia Opavska žiadne plány, ktoré by zahŕňali i Moravu.45 Na západe mali 
zasa bavorské oddiely zaútočiť na oblasť Horného Rakúska. V prípade úspešnosti 
týchto akcií by mladému vojvodovi nezostal priveľký priestor na manévrovanie a jeho 
už aj tak nedostatočné sily sa mohli len brániť v jednotlivých hradoch, či mestách. 
Hlavným cieľom uhorských síl bolo dobytie Olomouca, ako centra českej správy na 
Morave. To sa však, aj napriek uhorskému víťazstvu z 25. júna pod jeho hradbami 
nepodarilo. Či už k tejto predpokladanej bitke došlo na začiatku obliehania, alebo na 
jeho konci, mesto náporu odolalo. Ladislav Hosák uvažuje o druhej možnosti, že porážku 
utrpeli moravské oddiely, ktoré sa pokúšali vyslobodiť mesto z obkľúčenia. Vychádza 
však z chybného predpokladu, pretože začiatok uhorského ťaženia kladie k 27. máju, 
keď mal byť Belo IV. v Novom Meste nad Váhom. Listina ktorá to dokladá, je však 
novovekým falzom a v datovacej formulke sa daná lokalita ani neuvádza.46 Porážka 
pod Olomoucom však nemusela byť, aspoň pre moravskú šľachtu, žiadnou katastrofou, 
pretože z jej radov mizne len přerovský kastelán Blud, o ktorom sa predpokladá, že 
padol v boji. Zároveň, resp. snáď, ešte pred kráľovým ťažením, kumánske a uhorské 
oddiely inou trasou okolo Hodonína vpadli i na južnú Moravu, kde im za obeť padli 
napr. kláštory v Tišnove a Rajhrade, či kostol v Čejči. K deštrukciám z týchto čias patrí 
pravdepodobne i požiarom zničený hrádok typu „motte“ zo zaniknutej dediny Koválov 
pri Žabčiciach, asi 10 km južne od Rajhradu. Išlo teda o lúpežný vpád vyhýbajúci 
sa mestám a pevným hradom s cieľom získať korisť, poškodiť protivníka, či odlákať 
pozornosť od hlavnej armády. Na druhej strane smer Belovho útoku na Moravu 

43 BLÁHOVÁ, Marie a kol. Druhé pokračování Kosmovy kroniky, s. 113.
44 „Rex Hungarie Bela Moraviam et Austriam bellis aggressus, omnes vires suas in pessima 
provocavit…pro eo sibi hoc---restitit, quia filius regis Boemie in illis esset partibus regnaturus. Pater 
vero nullum auxilium filio tunc porrexit sed propter quandam peractam inimicitiam inter se prius 
habitam…“ Chronicon Garstense, In GOMBOS I., s. 560, č. 1345. Záznam chybne kladie útoky 
k roku 1254. Podobne, no už k roku 1253 kladie ešte stručnejšie informácie o uhorskom vpáde tiež: 
Chronicon Salisburgense. In GOMBOS I. s. 678, č. 1490. VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí 
koruny české III, s. 47, 50.
45 Najkratšou trasou k Olomoucu boli cesty karpatskými priesmykmi, najmä čo sa týka toho 
Starohrozenkovského pri Trenčíne. Ohľadom plánov Belových spojencov: „…прийшли вони до 
ріки Псини. І вчинив тоді раду Данило і Лев з Володиславом, куди б воювати…“ Галицько-
Волинський літопис, s. 412.
46 CDSl II. s. 298, č. 426. HOSÁK, Ladislav. Uhersko-kumánský vpád, s. 280-281.
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naznačuje, že pravdepodobne neveril v nejaký úspech pod Viedňou a možno kalkuloval 
s prípadnou výmenou Rakúska za Moravu.47

Neznamená to samozrejme, že sa druhá strana nepokúsila o odpor alebo diverzné akcie. 
O druhom prípade by svedčila listina Bela IV. z roku 1259 pre jobagiónov Trenčianskeho 
hradu Přemysla a jeho brata Noska. Títo v čase, keď uhorská armáda vpadla na Moravu, 
slúžili pod velením kráľovho zaťa, mačvianskeho vojvodu Rastislava, ktorého kráľ poslal 
chrániť Trenčín, resp. konfínium. V boji však Nosk padol a ťažko zranený Přemysl sa 
dostavil aj s vojvodom pred kráľa, pričom mu priviedol zajatého rytiera aj so zbrojou. Za 
to ho, aj so synmi padlého Noska, povýšil medzi servientov a dal im zem Dulov (medzi 
Dubnicou a Púchovom).48 To by mohlo znamenať, že Belo musel mať nejaké správy 
o hrozbe z českej strany, pokiaľ na čelo oddielu postavil svojho zaťa Rastislava. Aj napriek 
stratám môžeme predpokladať, že sa boj skončil pre uhorskú stranu víťazne. O istom 
odpore by svedčili tiež slová Dalimilovej kroniky, čo však sotva malo veľký vplyv na 
celkové operácie.49

Na druhej strane je tu otázka Pirilla – Přerova. Ladislav Hosák predpokladá boj 
o prechod cez rieku Bečvu pri Přerove na začiatku uhorského ťaženia.50 Na základe listiny 
Bela IV. z roku 1255 vieme len toľko, že pri obliehamí Přerova pred zrakom panovníka 
získal „Bocholerius“, syn Vida, zajatca, pričom sám bol zranený. Okrem toho prišiel 
o svojho príbuzného, Martina syna Vavrinca, ktorý padol v boji.51 Neuvádza sa tu však 

47 HOSÁK, Ladislav. Uhersko-kumánský vpád, s. 280-282. Pozri tiež: LAPÁČEK, Jiří. Otazníky 
nad listinou Přemysla Otakara II. pro Přerov, s. 12-14, 18-20. Škody, ktoré utrpel rajhradský kláštor, 
opisuje listina olomouckého biskupa Bruna z roku 1255. „… nos Bruno… Olomucensis ecclesie 
episcopus, ecclesiam Raygradensem, que violata erat per Ungaros et Chomanos et penitus in omni 
ornatu ecclesiastico spoliata adeo, ut etiam reliquis sanctorum de altara asportarent…“ ŠEBÁNEK, 
Jindřich. – DUŠKOVÁ, Sáša. Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V./1, (CDB) Pragae : 
Academia scientiarum Bohemoslovacae, 1974, s. 108, č. 53. Tišnovský kláštor utrpel podobné škody. 
„…monasterium… porta coeli in Tiis… enormiter sit laesum, tam Tartaris, quam ab Hungaris ac 
Comanis…“ CDH IV./2, s. 345. Podľa listiny z roku 1257 znovu vysvätil kostol v Čejči olomoucký 
biskup Bruno, pozri: CDB V/1, s. 211-212, č. 131. Ku Koválovu pozri: MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Éra 
Přemysla Otakara II. na Moravě a ve Slezsku (1247-1278) v archeologických nálezech a dokladech. 
In Pocta králi. K 730. výročí, s.188-189. Pozri tiež: VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí koruny 
české III. s. 50-51. Porovnaj: PAUER, Gyula. A magyar nemzet története, s. 220-221.
48 „…Premysl cum fratre suo nomine Nosk, iobagiones castri Trinchyniensis, milites strenui… 
cum regno Morauie… omni nostro cum exercitu fuissemu(s) ingressi… Premysl et Nosk cum… duce 
Rozyslao pro observacione castri predicti et confini in eodem comitatu dimissemus… coram oculis… 
Rocizlay prelium (g)esserunt gloriosum et unus eorum… Nosk ibidem fuit interemptus, Premysl 
vero cum predicto nostro genero ad nos rediit graviter vulneratus, unum militem cum armis nobis 
captivatum presentando…. ipsum Premysl et filios Nosk… Seradok et Blasium… in titulum servientum 
nostrorum assumpsimus… et unam terram vacuam Dulow… contulimus…“ CDSl II, s. 445, č. 638. 
MIKA, Norbert. Walka o spadek po Babenbergach, s. 40.
49 „Tehdy Uhři Moravu zhubichu,/ ale Uhři knězě Přěmysla nikdiež nezbichu./ Kamž sě jedno 
obrátiechu,/ vešde Přěmysla uzřěchu./ Tomu sě Uhři velmi diviechu/ a škodu velikú ot něho jmiechu…“ 
DAŇHELKA, Jiří a kol. (edit.) Staročeská kronika tak řečeného Dalimila II. Praha : Academia, 1988, 
kap. 82, v. 27-32, s. 365, 370-371.
50 HOSÁK, Ladislav. Uhersko-kumánský vpád, s. 281. K stotožneniu názvu Pirillo s Přerovom 
pozri: LAPÁČEK, Jiří. Otazníky nad listinou Přemysla Otakara II. pro Přerov, s. 14-15.
51 „Bocholerius filius Vida de Olozka… Cum enim primo essemus in Boyemia sub castro Pirillo 
nuncupato idem… laudabiliter dimicando captivum in conspectu nostro captivavit et ad nostrum duxit 
presentiam binis letabilibus vulneratus vulneribus ipse idem remanendo, et insuper unus ex ipsius 
proximus videlicet Martinus filius Laurencii in eodem conflictu nostro occubuit.“SZENTPÉTERY, 
Emericus. Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica I., (RR.). Budapestini : Academiae 
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kedy sa tak stalo. Mohlo to byť ako na začiatku ťaženia, tak i na jeho konci. Niekde pod 
Přerovom, alebo Olomoucom mohol pritom padnúť aj istý „Ybar“ bojujúci v rámci oddielu 
zo Železnohradského komitátu, o čom by svedčila zmienka o šíku protivníkov, v ktorom 
zahynul.52 O obliehaní Přerova i Olomouca máme ostatne len minimum správ a nepomôže 
nám ani (falošná) listina Přemysla Otakara II. z 28. januára 1256 s výsadami pre tamojších 
mešťanov, hoci deštrukcia Moravy a obete mešťanov sa nedajú poprieť.53

Príčiny odchodu uhorskej armády od Olomouca sú ďalšou hádankou. Zvyčajne sa 
uvažuje nad stiahnutím sa pred posilami z Čiech, alebo pod tlakom pápežovho legáta. 
Prvú možnosť nachádzame v Dalimilovej kronike, tú druhú v pokračovaní Kosmovej 
kroniky.54 Pápež Innocent IV. napomína listom z 1. júla 1253 uhorského kráľa (ale aj 
českého), aby sa vrátil k mieru s českým kráľom, resp. mladým Přemyslom. Kvôli tomu 
posiela do týchto končín minoritu, brata Velaska, svojho penitenciára, aby obnovil mier 
s právomocou exkomunikácie odporujúcich osôb či ich území.55 Pápež totiž v zápase 
s ghibelinmi v Itálii potreboval podporu oboch panovníkov, bolo teda i v jeho záujme 
vyriešiť spory o babenberské dedičstvo, napr. jeho rozdelením. Otázkou však je, kedy daný 
list, resp. pápežov legát dorazili k sporným stránkam a či Velasko ešte vôbec zastihol Bela 
na českom území. Stredoveké ťaženia totiž zvyčajne netrvali dlho. Či už kvôli zásobovacím 
problémom, časovému termínu, na ktorý boli vazali povinní slúžiť v armáde, alebo 
pokročilej ročnej dobe a počasiu, či kvôli chorobám, sa skončili často už po niekoľkých 
týždňoch. Príčinou odchodu Bela od Olomouca bola najskôr kombinácia viacerých 
faktorov. Okrem samotného neúspešného obliehania, resp. „neúspechu“ Poliakov a Rusov 
v Sliezsku, to bol snáď i Velaskov zásah a najmä blížiaca sa česká pomoc, ktoré zapríčinili 
stiahnitie sa z Moravy. Na druhej strane Přemysl sa dostavil do Brna 13. júla a do Olomouca 
až 5. augusta, keď už Uhri dávno odtiahli. Počas uhorského vpádu sa totiž zameral na 
dobytie Gertrúdinho hradu Kahlenberg, severne od Viedne. Odchod Uhrov nebol žiadnym 
útekom, ale usporiadaným ústupom, počas ktorého ešte uhorská armáda zaútočila na ďalšie 
opevnenia. Nemenovaným hradom, na ktorý pri návrate zaútočil v bojoch skúsený magister 
Vavrinrec a pod ktorým bol zranený, mohol byť napr. práve Přerov.56

litterarum Hungaricae, 1923. s. 331, č. 1058.
52 Ide o listinu Ladislava IV. z roku 1273. „ac effusione sanguinis Ybar fratri predicti Comitis 
Petri, qui in exercitu Bele regis… quem in Morauiam duxerat contra regem Boemorum, in obsequio 
Stephani, filii Pauli, quondam Comitis Castriferrei… occisus fuit in acie adversorum…“FEJÉR, 
Georgii. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis VII./3. (CDH) Budae : Typis typogr. 
Regiae universitatis Ungaricae, 1835. s. 73, č. LIX.
53 CDB V./1, s. 132-134, č. 70. LAPÁČEK, Jiří. Otazníky nad listinou Přemysla Otakara II. pro 
Přerov, s. 13, 19-27.
54 „A když Čechy přijidechu,/ Uhři tajně z země vynidiechu.“ DAŇHELKA, Jiří a kolektiv. (edit.) 
Staročeská kronika tak řečeného Dalimila II., kap. 82, v. 33-34. „Mezitím přišel k uherskému králi 
legát pana papeže, zkrotil ho a donutil vrátit se domů.“ BLÁHOVÁ, Marie a kol. Druhé pokračování 
Kosmovy kroniky, s. 113.
55 CDSl II. s. 300, č. 429. V podobnom duchu píše tiež friesinskému biskupovi. CDH IV/2, s. 
197-198 a potom aj 5. júla, aby bol nápomocný spomínanému „legátovi“, Velascovi. CDH IV/2, s. 
199-200.
56 „…cum de obsidione Olomoucensis ciuitastis rederimus, idem Magister Laurentius sub quodam 
castro, quod leonina audacia manuali praelio capere attemptauit, lethalia recepit vulnera, que 
nos ipsi videmus…“FEJÉR, Georgii. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis IV./3, 
(CDH) Budae : Typis typogr. Regiae universitatis Ungaricae, 1829. s. 198. LAPÁČEK, Jiří. Otazníky 
nad listinou Přemysla Otakara II. pro Přerov, s. 14, 16-17. HOSÁK, Ladislav. Uhersko-kumánský 
vpád, s. 282-283. Pozri tiež: DOPSCH, Heinz. Österreichische Geschichte 1122-1278, s. 447.
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Celkovo poznáme 14 uhorských listín týkajúcich sa v rôznej miere tohto ťaženia, no 
zväčša sú pristručné a všeobecne ladené na nejaké presné a konkrétne závery. To je napokon 
i prípad Jána, syna Namyslava, ktorý v roku 1254 po dávnejšej strate Hričova, získava 
po službe v armáde Malý Čepčín v Turci.57 Do tejto kategórie, opäť z územia dnešného 
Slovenska, patrí pravdepodobne i „Edeuch“, syn komesa Petra, ktorému panovník v roku 
1254 za dobýjanie hradov v Rakúsku, Štajersku a na Morave potvrdil držbu zeme Červeník, 
južne od Piešťan.58 Rovnako tu môžeme zaradiť i listinu Bela IV. z roku 1255 pre „Herranda“, 
syna Dionýza a tiež listinu z roku 1260 pre Vida, „šľachtica“ z Turca.59 Identifikovať 
všetky geografické názvy v naráciách uhorských listín, najmä na cudzom území, je často 
náročná úloha a nie vždy sa to podarí. Je to tiež prípad Herranda, podľa listinyz 11. augusta 
1262 hlavného koniara a trenčianskeho župana, kde sa spomína, že na Morave úspešne 
bránil Uhrami obsadený hrad „Peno“(?).60 V listine z roku 1254 sa spomína tiež účasť 
sedmohradských šľachticov Pavla a Saula na bojoch proti Nemcom a českému kráľovi 
v hlavnom vojsku, ktorých panovník povýšil medzi kráľovských servientov.61

Iným frontom bola oblasť Opavska, kam v lete (júl – august) 1253 vpadli spojené „ruské“ 
oddiely Daniela Haličského, jeho syna Leva,62 Danielovho brata Vasilka a oddiel dvoch 
litovských kniežat. S nimi tiahol krakovský vojvoda Boleslav Hanblivý, ktorého, ako sa zdá, 
k výprave dotlačila manželka Kinga, dcéra Bela IV. Z iných dôvodov sa pripojilo i opolské 

57 „Iohannes filius Namzolou… cum sua probitate in nostro exercitu fideliter nobis servit, in regno 
Bohemie nobiscum exercituando…“ CDSl II, s. 319, č. 459.
58 „…fidelis iuvenis noster Edeuch, filius comitis Petri… terram Been… in comitatu Nitriensi… 
Nos igitur ipsius servitia, quetempore Tartarorum nobis circa maritima commorantibus et postmodum 
in expugnacione castrorum in Austria, Stiria et Moravuia… exhibuit…“ CDSl II, s. 320, č. 461. To 
však nemuseli byť len služby z roku 1253, ale pravdepodobne išlo aj o rok 1252, za ktoré bol Edeč 
odmenený.
59 „Herrandi filii Dyonisii… fidelitatis opera attendentes, que nobis et corone ymo toti regno, in 
Austria, Stiria et Morauia exhibuit indefesse, variis se bellorum discriminibus uiriliter opponendo.“ 
NAGY, Imre – FARKAS, Deák – NAGY, Gyula. Hazai okleveltár 1234-1536. (HO) Budapest : 
Knoll Károly Akad. Könyvárus Bizománya, 1879, s. 28, č. 21. K Herrandovi pozri: KARACSONYI, 
János. A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig I. kötet Budapest : A Magyar Tudományos 
Akadémia, 1900. Reprint, Budapest : Nap kiadó, 2004, 1426 s. 613. ISBN 9638116110. „Vidus 
nobilis de Turuch, qui nobis in Regno Bohemiae nobiscum exercituando in armis fideliter servivit 
et honeste…“ FEJÉR, Georgii. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis VI./2. (CDH) 
Budae : Typis typogr. Regiae universitatis Ungaricae, 1829, s. 387.
60 „…fidelia servitia Herrandi magistri agasonum nostrorum comitis Trinchiniensis… post hec 
et dum castro Peno in terra Moravie per nostram potentiam captum conservationi ipsius magistri 
commisissemus, idem non sine parva sui suorumque sanguinis effusione dictum castrum per omnia 
illa tempora discriminis et guerre viriliter conservavit…“ UBB I, s. 274-276, č. 405. Trenčianskym 
županom bol Herrand, syn Dénesa z rodu Héder v rokoch 1262–1266, od roku 1262 bol až do roku 
1269 aj hlavným stajníkom. ZSOLDOS, Attila. Magyarország világi archontológiája 1000-1301. 
Budapest : História–MTA Történettudományi intézete, 2011, s. 214. ISBN 978-9627-38-3.
61 „…quod Paulu set Saulus partis Transilvane nobiles de Gerend… in cetum et numerum 
servientum regalium… transfere dignaremur….iidem… nominati in exercitu nostro generali tunc cum 
contra Theotonicos et regem Bohemie exercitum habuissemus… cum effusione suorum sanguinum 
demonstratur, viriliter dimicando…“ RR I. s. 320, č. 1026. Hoci sa listina pokladá za falošnú, údaje 
o účasti snáď možno pokladať za platné, pozri: CDB V./3, s. 56, č. 1020 ++. Potom by účasť oddielov 
zo Sedmohradska tiež svedčila o vyššej početnosti uhorských vojsk, než pri nejakej „bežnej“ výprave 
v pohraničí.
62 Osobité kontakty boli i medzi Levom a Belom IV., o čom svedčí listina zo 7. júna 1253, teda 
tesne spred letného ťaženia, v ktorej uhorský kráľ na žiadosť svojho zaťa odmeňuje istého Vitka za 
jeho verné služby lesom na Spiši v dnešných Vítkovciach. CDSl II. s. 299, č. 428.
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knieža Vladislav. Spojenci sa podľa letopiscu hneď na začiatku ťaženia po porade rozdelili 
pri rieke Pszczyna. Daniel poslal väčšinu svojho vojska na čele s Levom a Litovcami 
Tautvilom a Edivydasom plieniť. Lev potom, čo ho mali jeho sprievodcovia oklamať, vyrazil 
do lesnatých hôr (južným smerom) a získal množstvo koristi a zajatcov. Daniel s Poliakmi 
zasa tiahli na západ k Opave, no jeden z jej veliteľov Ondrej z rodu Benešovicov dokázal 
poľský predvoj poraziť. Haličský kronikár spomína množstvo utečencov, ktorí sa uchýlili 
do Opavy, pričom Daniel vyčítal opolskému kniežaťu, že sa rozdelili a nemôžu využiť 
príhodnú chvíľu na dobytie mesta. Poliaci zároveň mali odmietnuť zaútočiť na mesto. Až 
po neskoršom príchode Leva s korisťou spojenci, okrem Boleslavových ľudí, zaútočili na 
opevnenie. Útok však aj napriek zapáleniu okolia dvoch brán stroskotal na protiakciách 
obrancov na čele s Benešom z rodu Benešovicov. Následne tiahli plieniac k hradu Nasiedle, 
kde sa nachádzali zajatí Rusi a Poliaci. Obrancovia sa vzdali a zajatci sa dostali na slobodu. 
Po správach, že sa Beneš vydal do Hlubčíc (Glubczyce) tam tiahli i spojenci. Išlo o sídlo 
postavené z dreva s nízkym valom a Daniel ho chcel vypáliť, no kvôli tomu, že okolie už 
vypálil Vladislav, vraj nenašli dostatok horľavého materiálu a mesto nedobyli. Následne 
sa rozhodovali, či vyrazia k Osoblahe, alebo na Fulštejn severozápadne od Hlubčíc, ktorý 
vlastnil Herbert, lénnik olomouckého biskupa Bruna. Keďže však Herbert z Fulštejna 
vraj Danielovi poslal na znak pokory svoj meč, obrátili sa útočníci na spiatočnú cestu cez 
územie opolského kniežaťa.63

Dôvody, pre ktoré vstúpil Daniel do koalície s Uhorskom, vysvetľuje haličský kronikár 
túžbou po sláve, pretože dovtedy žiadne z veľkých kyjevských kniežat nebojovalo proti 
Čechom ani tak ďaleko na západe. Pravdou skôr bude fakt, že Daniel recipročne očakával 
uhorskú pomoc proti Mongolom.64 Príčinou účasti Vladislava Opolského v antičeskej koalícii 
bola najskôr snaha odplatiť sa za útoky oddielov olomouckého biskupa Bruna na jeho územia 
v roku 1249 a zničenie Raciborza. Preto obvinenia haličského kronikára zo zrady na jeho 
adresu celkom neobstoja. Na druhej strane pročesky zamerané vratislavské knieža Henrich III. 
zostal neutrálny, najmä kvôli nepriateľstvu veľkopoľských kniežat.65Výsledky tejto akcie však 

63 Галицько-Волинський літопис, s. 412-413. Opis kronikára je farbistý, značne zaujatý a an-
tipoľský. Aj podriadenie sa Herberta z Fulštejna Danielovi je dosť nepravdepodobné. MIKA, Nor-
bert. Walka o spadek po Babenbergach, s. 41-46. Pozri: WŁODARSKI, Bronisław. Polska i Czechy 
w drugiej polowie XIII i początkach XIV wieku (1250-1306). Lwów : Nakładem Towarzystwa Nau-
kowego, 1931. s. 16-17. Porovnaj: ВОЙТОВИЧ, Леонтій Викторович. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКІ 
ЗВ’ЯЗКИ З НІМЕЦЬКИМИ ЗЕМЛЯМИ: ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ. InКняжа доба: історія 
і культура. - Випуск 6.Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2012, 
s. 80. ISSN 2221-6294. Podobne: ВОЙTOBИЧ, Леонтій. Викторович. Лев Данилович и загадки, 
s. 124-125. Porovnaj: HALMER, Damian. Czeska ekspansja terytorialna na Płaskowyżu Głubczyc-
kim w XIII wiek. In Trudne bogactwo pogranicza. Katowice–Rybnik : Studenckie Koło Naukowe 
Historyków, Instytut Historii, Uniwersytet Śląsk, 2008. s. 45-46. ISBN 978-83-920857-3-7. Podob-
ne: WYROZUMSKI, Jerzy, Udział ksiażat polskich w walceo spadek po Babenbergach. In Zeszyty 
naukowe uniwersitetu Jagielońskiego, Prace historyczne z. 121. Krakow : 1997, s. 9-10. ISSN 0083-
4351.
64 Галицько-Волинський літопис, s. 412. NAGIRNYJ, Witalij. Politika zagraniczna księstw ziem 
Halickiej, s. 274-276. Porovnaj: ВОЙTOBИЧ, Леонтій. Викторович. Лев Данилович и загадки, s. 
123-124.
65 NAGIRNYJ, Witalij. Politika zagraniczna księstw ziem Halickiej, s. 276-278. Pozri: 
WŁODARSKI, Bronisław. Polska i Czechy, s. 14-15, Porovnaj: MIKA, Norbert. Walka o spadek po 
Babenbergach, s. 41, 45. Podobne tiež: MIKA, Norbert. Polityka czeska kniazia Lwa Daniłowicza. 
Z dziejów stosunków rusko-czeskich w drugiej połowie XIII wieku. In Colloquia Russica Series I, Vol. 
II. Przemyśl i ziemia Przemyska w strefie wpływów Ruskich X. połowa XIV. w. pod red. Vitalija 
Nagirnego i Tomasza Pudłockiego. Kraków : Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica” 2013, 
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boli nanajvýš skromné a ak nerátame korisť a prestíž, tak môžeme túto výpravu pokladať skôr 
za diverznú akciu bez výraznejšieho vplyvu na priebeh bojov na Morave. Akcie však, okrem 
nejednotnosti útočníkov, stroskotali najmä na opevneniach Opavy a Hlubčíc.66 Ozvenu týchto 
udalostí potom nájdeme v listinách olomouckého biskupa Bruna, ktorý kompenzuje straty 
svojich lénnikov, Herbordovi z Fulštejna i Helembertovi de Turri.67

Po stiahnutí sa z Moravy vpadli uhorské oddiely pravdepodobne ešte v lete 1253 opäť 
do Rakúska a Štajerska.68 No tentoraz mali koordinovať svoje akcie s oddielmi bavorského 
vojvodu Ota a jeho syna Henricha, ktorí mali vpadnúť do Horného Rakúska. Máme minimum 
správ o týchto akciách, no môžeme predpokladať, že Uhri sa sústredili na dobytie hradu 
Kirchslag na juhu Dolného Rakúska.69V prípade viackrát spomínaného magistra Vavrinca 
máme správy, že sa zapojil práve do obliehania tohto hradu, kde mal bojovať pod najviac 
opevnenou vysokou vežou. Vzápätí sa spomína jeho účasť pod (hradom) „Zrinhous“ (?) kde 
v boji pred zrakom kráľa bol pod ním zabitý jeho kôň. Snáď tu ide o rovnaký uhorský vpád 
do Rakúska v auguste – septembri.70 Tiež spomínaný „Herrand“ sa zúčastnil na kampaniach 
v Rakúsku, Štajersku a na Morave. Listina z roku 1262 sa zmieňuje o jeho účasti na obliehaní 
hradu „Kurchulas“ v Rakúsku, teda Kirchslag, pravdepodobne niekedy v druhej polovici roka 
1253.71 Týmito útokmi, samozrejme, okrem bežnej populácie trpeli najmä cirkevné inštitúcie. 
Medzi nimi bol častou obeťou i kláštor v rakúskom Heiligenkereuzi, čo spomína i listina 
Přemysla Otakara II. z 18. decembra 1254.72

s. 164-165. ISBN 978-83-62261-71-0. K účasti Vladislava Opolského: HALMER, Damian. 
Czeska ekspansja terytorialna, s. 44-45. Pozri tiež: OSIŃSKI, Jacek. Ogólnopolska i śląska polityka 
Bolesława Rogatki na tle rywalizacji o spadek po Babenbergach. Poznań 2010, s. 173-176.
66 MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Éra Přemysla Otakara II. na Moravě a ve Slezsku (1247-1278) 
v archeologických nálezech a dokladech. In Pocta králi, s. 163-164.
67 „…pro dampnis et iniuriis… ecclesie nostre nobilem virum Wladizlaum ducem Opulie…Herberto 
militi dapifero nostro…pro defensione ecclesie nostre et pro iure ipsius ecclesie recuperando contra 
predictum nobilem exponere non expavit…“ CDB V./1, s. 112-114, č. 56. „… serviciorum tuorum… 
contra… ducem constanter et viriliter assistendo nobis…“ CDB V./1, s. 146-148, č. 80. BÁRTA, 
Stanislav. Bruno ze Schaumburka a jeho role v politice Přemysla Otakara II. In Pocta králi, s. 74-75.
68 Podľa Miku mali vpadnúť uhorské oddiely v opačnom poradí, najprv začiatkom júna 1253 do 
Rakúska, kde ich mali podporiť stúpenci Gertrúdy a Romana a až následne sa presunuli na Moravu. 
MIKA, Norbert. Walka o spadek po Babenbergach, s. 40. Podľa Continuatio Annalim Mellicensium. 
In GOMBOS I. s. 755, č. 1727. „Rex Ungarie faventibus atque opitulantibus sibi quibusdam 
optimatibus Austrie ac Stirie, Austriam atque Moraviam rapina, igne gladio devastavit.“ Z tohto 
sa však nedá vyvodiť okrem faktu, že na uhorskej strane stála časť rakúskej a štajerskej šľachty nič 
o tom, že prvotný útok smeroval do Rakúska a nie na Moravu.
69 HOENSCH, Jörg Konrad. Přemysl Otakar II. von Böhmen, s. 46.
70 „Magister Laurentius… Sub castro insuper Karchalag, quod expugnari fecimus, in fortiori loco 
conflictus, sub turre superiore se posuit, et… laudabiliter nobis videntibus dimicauit, aemulorum 
nequit malitia occultare. Sub Zrinhous etiam cum armato militum se immiscuisset, equus suus sub 
eo exstitit interemptus, sicut ocularis demonstratio nostris et plurimorum aspectibus id expressit.“ 
CDH IV./3, s. 199. Pozri: HOSÁK, Ladislav. Uhersko-kumánský vpád, s. 280. Porovnaj: MÓR, 
Wertner. Kemény Lörincz nádor és utódal. In Századok XXVI. Budapesten 1892, s. 43.
71 „…Herrandi magistri agasonum nostrorum comitis Trinchiniensis… ad hec nobis terram 
Austrie devastantibus tam in expugnatione castri Kurchulas quam aliorum plurimorum sepedictus 
magister in nostro conspectu decenter dimicando…“ BUB I. s. 274-276, č. 405. Herrand v roku 
1266 získava od kráľa Rusovce, kde nechal vybudovať „zámok“ na obranu pohraničia. RR I. s. 451, 
č. 1485. Pozri: DVOŘÁK, Pavel (ed.). Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III. Bratislava : 
Literárne informačné centrum, 2003, s. 212-214, č. 105.
72 „… ecclesie sancte crucis, que ab Hungaros et paganos grauius et frequencius est vastata…“ 
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Na druhej strane, bavorské akcie v Hornom Rakúsku nedosiahli v podstate žiaden 
výraznejší úspech. Ešte počas pobytu v Linzi na konci augusta 1252 si totiž Přemysl získal 
aj tamojších vplyvných mestských ministeriálov vo Welse, Linzi a Steyeri, ktorí potom 
ubránili túto oblasť pred Bavormi. Situáciu medzi spojencami napokon skomplikovala 
otázka Štajerska. Ešte predtým si totiž mladého Henricha zvolila časť štajerskej šľachty 
za svojho vojvodu. Nároky si však robil i uhorský panovník. Vojvoda Oto teda prerušil 
neúspešné ťaženie a s časťou síl poslal Henricha do Uhorského kráľovstva. Musel však 
prejsť okľukou cez Trident k svojmu svokrovi Belovi IV. Pomoc mu v tomto smere poskytli 
ghibelíni Meinhard gróf gorizský a „Oetzlini nobilis“ z Trevisa. Pomoc pri uplatnení sa 
v Štajersku však mladý Henrich v prvom rade očakával od svojho svokra, kráľa Bela.73

Čo sa týka počiatku bavorských akcií, podľa správ Altaišských análov vytiahol vojvoda 
Oto s vojskom proti Rakúsku a počas ťaženia oboch svojich synov, Ľudovíta a Henricha, 
nechal po oktáve sviatku Thébskych mučeníkov (22. september), 1253 v bavorskom 
„Oetingu“ (asi Altötting na rieke Inn) pasovať za rytierov.74 Takže bavorský vpád do Rakúska 
môžeme zaradiť na prelom septembra – októbra. Podľa Jána z Victringu, Štajerčania 
ponúkli prostredníctvom Dietmara z Weissenegu Henrichovi Bavorskému vojvodstvo. 
Dietrich mal zároveň odísť s Henrichom do Stoličného Belehradu za kráľom Belom hľadať 
podporu. No jeho svokor hral očividne vlastnú hru, pretože si mal darmi a sľubmi kúpiť 
tamojšiu šľachtu a získať tak vládu v Štajersku pre seba. Rovnako si nechala napokon od 
Přemysla zaplatiť svoju vernosť i rakúska šľachta.75 Tak sa napokon Henrich po neúspechu 
a po správach o smrti svojho otca Ota (zomrel 29. októbra 1253) vrátil do Bavorska, aby si 
zaistil pozície proti staršiemu bratovi Ľudovítovi. Obaja bratia zároveň ešte 19. decembra 
1253 uzatvorili mier s regensburským biskupom Albertom, českým spojencom, a teda už 

WEIS-NEPOMUK, Johann. Urkundenbuch des Cistercienser-Stiftes Heiligenkreuz I. In FRA XI.,1, 
Wien : K. K. Hof- und Staatsdruckerei, 1856, s. 126, č. CXXIII.
73 „Nobiles Stirienses Henricum ducem Babarie invitant, ut super eos accipiat principatum. Qui 
consulens socerum suum Belam regem Ungariae, verbis persuasoriis missus est propria remaere.“ 
Anonymi Leobiensis, In GOMBOS I., s. 272, č. 592. Údaje ale kronikár kladie k roku 1255. „Otto 
dux Bavarie exercitum versus Austriam movens, volens cum Henrico filio suo occurrere Belae regis 
Ungariae, qui tunc, sicut priori anno, cum valido exercitu Cumanorum et Vngarorum Austriam et 
Moraviam intraverat, a munitionibus et militibus superioris Austriae praepeditur… Henricus filius 
Ottonis per vallen Tridentinam vadit in Vngariam ad socerum Belam regem…“ Annales SS. Udalrici 
et Afrae Augustenses. In GOMBOS I., s. 207, č. 486. „Henricus… auxilio Meinhardi comitis Goricie 
et oetzlini nobilis de Tervisio, per vallem Tridentinam vadit in Ungariam ad socerum suum…“ 
Chronicon Osterhoviense, In GOMBOS I., s. 590-591, nr. 1445. „Henricus… ad regem Hungarie… 
proficiscitur, ut ab eo marchiam Styrie precibus obtineret.“ Continuatio Garstensis. In GOMBOS I., 
s. 770, č. 1762. HOENSCH, Jörg Konrad. Přemysl Otakar II. von Böhmen, s. 46, 50. Pozri tiež: 
DOPSCH, Heinz. Österreichische Geschichte 1122-1278, s. 445, 447.
74 „Otto dux Bavarie exercitum versus Austriam movens, in ipsa expeditione filii sui Ludwicus et 
Henricus infra octavam Thebeorum apud Oeting militaribus gladiis sunt accincti…“ Hertmannus 
Altahensis abbas. In GOMBOS II., s. 1148, č. 2772. VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí koruny 
české III, s. 52.
75 „Styrienses per nobilem virum Dietmarum de Weizzenek Hainrico duci… sue terre offerunt 
principatum. Qui rem ad socerum suum Belam… statuit perferendam et eius adiutorio fulciendam, 
quem Dietmaro se comitante reperit in civitate… Alba regalis… promissionibus generum ad propria 
destinavit, et maxima munera Styriensibus dirigens, plura promittens ut in eum tamquam eis vicinum 
et predesse potentem consentiam deprecatur. Cuius data nobiles viri de Liechtenstein, de Ernvels, de 
Offenberch cum quibusdam… aliis despexerunt, rei exitum domino committentes… rex vocatur terre 
princeps, et dominus proclamatur.“ Iohannes Victoriensis abbas, In GOMBOS II., s. 1350-1351, č. 
8224. DOPSCH, Heinz. Österreichische Geschichte 1122-1278, s. 448. Porovnaj: HOENSCH, Jörg 
Konrad. Přemysl Otakar II. von Böhmen, s. 50.
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veľmi nepomýšľali na pokračovanie v boji.76

Medzitým pokračoval v misii i legát Velasko, pred ktorým 17. septembra zložil Přemysl 
v Kremži prísahu pápežovi a prisľúbil zložiť i lénny hold kráľovi Viliamovi Holandskému. 
Následne vojvodu nachádzame v tábore pri Weikersdorfe južne od Viedne, čo súvisí 
s obliehaním Himbergu a 27. septembra už bol vo Viedni, kde sa dozvedá o smrti svojho otca 
z 22. septembra 1253. Přemysl tak zamieril do Prahy, kde preberá vládu 17. októbra, zatiaľ 
bez korunovácie, pričom 8. novembra zopakoval prísahu pápežovi a kráľovi Viliamovi.77

Po stiahnutí sa uhorských oddielov z Rakúska niekedy v októbri sa ocitol „vojvodský 
pár“ Roman a Gertrúda opäť v obkľúčení na hrade Himburg. Přemysl sa ho snažil počas roka 
1253 donútiť obliehaním, či dohodou (o rozdelení Rakúska), vzdať sa svojich pozícií, čo 
však Roman, dúfajúc v pomoc uhorského kráľa odmietal. Na druhej strane Belo IV. po 
zmene na tróne v Prahe prehodnotil svoju politiku, pričom snáď kalkuloval s dohodou 
ohľadom deľby babenberských krajín. Kronikár ho obviňuje v podstate zo zrady, pretože 
na Romanove prosby o pomoc reagoval tým, že chcel získať jeho rakúske „mestá“ a akousi 
útechou mu mali byť ponúknuté niektoré uhorské hrady.V bezvýchodiskovej pozícii Roman 
na konci roka 1253 opúšťa manželku Gertrúdu i Rakúsko a vracia sa do Haliče. Letopis 
rozvod nespomína (ako by mohlo ruské knieža zanechať tehotnú manželku v obliehanom 
hrade?), naopak, Gertrúda je v jeho podaní tou osobou, ktorá posiela Romana k otcovi, aby 
priviedol pomoc. Romanovi pri úniku z Himburgu mal pomôcť Gertrúdin straník Wernhard 
Preußel, ktorého vpád do Uhorska vyprovokoval ešte v roku 1250 odvetu Bela IV. Fakt, 
že Roman sa už do Rakúska nevrátil, kronika prechádza mlčaním. Gertrúda asi vydržala 
obliehanie a Himberg sa tak dostal do českých rúk až po Budínskom mieri.78

Týmto sa otvorila cesta k mieru. Zápas však nebol s definitívnou platnosťou rozhodnutý, 
uhorská strana totiž nedokázala jednoznačne zvíťaziť, okrem iného si jej útoky nedokázali 
poradiť s mestami a hradmi nepriateľa. Navyše s potenciálom Čiech už bol Přemysl 
Otakar II. mocensky iným súperom, a tak obe strany prikročili k mierovým rokovaniam.

Budínsky mier z roku 1254

Väčšina kronikárskych záznamov týkajúcich sa uzavretia česko-uhorského mieru sa 
uspokojuje s lakonickým konštatovaním, že vôbec bol uzavretý, pričom ešte dopĺňajú, 

76 „Ottone duce defuncto, dominus Ludwicas, Heinrico fratre suo in Ungaria existente, cum 
Alberto episcopo Ratisponensi concordiam facit…“ Hertmannus Altahensis abbas. In GOMBOS II. 
s. 1148, č. 2772. Text mierovej dohody, vrátane vrátenia obsadených biskupských hradov pozri: 
RIED, Thomae. Codex chronologico-diplomaticus Episcopatus Ratisbonensis I. Ratisbonae : Typis 
Laurentii Stephani Schaupp, 1816. s. 437-440, č. CCCCLCL. Okolnosti Henrichovej anabázy 
v Uhorsku a najmä časové ohraničenie jednotlivých udalostí sú sporné, pre naše záležitosti je to však 
vedľajšia otázka. Celkovo pozri: MIKA, Norbert. Walka o spadek po Babenbergach, s. 51-53.
77 K Přemyslovej prísahe: CDB V./1, s. 29-30, č. 1. VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí koruny 
české III. s. 52-54. Porovnaj: HOENSCH, Jörg Konrad. Přemysl Otakar II. von Böhmen. s. 47-50. 
Pozri aj: MIKA, Norbert. Walka o spadek po Babenbergach, s. 47.
78 „Eodem anno rex Ruscie, relicta uxore, rediit ad propria.“ Anonymi Leobiensis, GOMBOS I., 
s. 271, č. 592. DOPSCH, Heinz. Österreichische Geschichte 1122-1278. s. 448. Галицько-
Волинський літопис, s. 417. KOTLJAR, R. Mykoła. Z historii polityki zagranicznej ksiażat, s. 33-
34. Porovnaj: MIKA, Norbert. Walka o spadek po Babenbergach, s. 47-51, 53. Poľskému historikovi 
možno vyčitať snáď len malý detail. Zdá sa totiž veľmi nepravdepodobné, že onou „babou“, teda 
ženou, ktorá tajne nakupovala potraviny vo Viedni pre obliehaných bola práve Gertrúda. Bolo by to 
príliš riskantné, navyše, ak by to bola samotná Gertrúda kronikár by snáď nezabudol dodať takýto 
detail svedčiaci o jej statočnosti. (Citované dielo, s. 48). Porovnaj: ŽEMLIČKA, Josef. Přemysl 
Otakar II., s. 95.
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že došlo k rozdeleniu sporných oblastí. Územie Rakúska a okrajové časti Štajerska takto 
získal český kráľ Přemysl Otakar II., kým väčšina Štajerska pripadla Belovi IV.79

Ešte 2. apríla 1254 pápež Innocent IV. posiela list prelátom zo zainteresovaných krajov, 
aby získal podporu pre svojho legáta neapolského elekta Bernarda ohľadom mieru.80 
Medzitým sa však 3. apríla v Budíne dohodli podmienky mierovej zmluvy. Uhorskú stranu 
zastupovali kaločský arcibiskup Benedikt, palatín a bratislavský župan Roland, Štefan, 
slavónsky bán a Čák, najvyšší komorník a šopronský župan. Na českej strane vystupovali 
olomoucký biskup Bruno, Vítek z Jindřichovho Hradca, Otto z Maissova, Kadold Orphanus 
a Wikard z Tyrny. Zmluva určila, že Štajersko prislúcha Belovi až po Semmering, kým 
časti severne od neho s Rakúskom majú patriť Přemyslovi. Zároveň sa riešili i otázky 
zaopatrenia oboch dedičiek. Gertrúda sa pritom mala vzdať nárokov na Rakúsko (náhradu 
jej mal poskytnúť Belo v Štajersku) a z rakúskej časti mal zasa zaopatriť svoju manželku 
Margarétu, Přemysl.81 Po Veľkej noci na stretnutí so svojím uhorským náprotivkom 
v Bratislave sa doriešili sporné body, napr. majetky salzburského arcibiskupa v údolí 
Ennstal. Dodatky schválil Přemysl vo Viedni 1. mája. Takto bola k Rakúsku pričlenená 
oblasť Pittenska a Traungau, keďže tamojšia šľachta sa rozhodla pre Přemysla. Uhorskému 
kráľovstvu však pripadol hrad Kirchslag v Pittensku, o ktorý tak krvavo zápasilo.82

Nie všetky otázky však boli vyriešené s definitívnou platnosťou, pretože pápež 

79 Napr: „… rex Hungarie Bela cum Premizlao… treugas componit et consilio factum est ut 
Austria ipsi Premizlao, marchia vero que Stiria dicitur sicut est montibus clausa ipsi regi Hungarie 
permaneret.“ Chronicon Garstense. In GOMBOS I., s. 560, č. 1345.
80 FEJÉR, Georgii. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis VII./5. (CDH) Budae : 
Typis typogr. Regiae universitatis Ungaricae, 1841, s. 573-576, č. CCCLXXV.
81 „Nos B….archiepiscopus Colocensis… Rolandus comes palatinus et Posoniensis. Stephanus 
dux tocius Sclauonie, Chak summus camerarius, et comes Superniensis arbitratores, domini B….ex 
parte… domini nostri constituti fuissemus super ordinacione pacis… deputatis nobis et associatis 
coarbitratoribus… B. episcopo Olmocensi. Wythycone de Noua Domo, Otthone de Messo, Kadoldo 
Orphano, Wykardo de Terna ex parte… P. domini regis Boemie… convenimus in hac forma: Quod 
dominus noster rex Hungarie et sui heredes ducatum Stirie cum omnibus attinenciis suis et iuribus 
possidebunt… usque ad terminos… a summitate montis, qui dicitur Semernyk… cursu aquarum 
versus Muram ab eadem summitate montium decurrenciu…Ab eadem… montium secundum 
cursum aquarum versus Danubium fluencium illam porcionem Stirie cum toto Ducatu Austrie 
predictus P… possidebit… quod dominus noster rex de parte illa, quam ipse possidebit, domine 
de Impirg satisfaciet… de ducatu Austrie retentura. Et dominus P…. satisfaciet domine… uxori 
sue…“ CDSl II., s. 306, č. 441. Tiež: CDB V./1, s. 59-60, č. 21. VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny 
zemí koruny české III, s. 54-55.
82 „Bela rex… et Ottakerus dux Austriae reconciliatur in Posonio post festum pascae. Ottakerus… 
assignat Belae regi… Stiriam.“ Anonymi coenobitae Zwetlensis, In GOMBOS I., s. 260, č. 565. 
HOENSCH, Jörg Konrad. Přemysl Otakar II. von Böhmen, s. 51. Pozri tiež: LECHNER, Karl. 
Die Babenberger – Markgrafen, s. 306. Podobne: PFERSCHY, Gerhard. Funktion und Gefüge der 
Herrschaft König Ottokars über die Steiermark. In Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. 
Jahrhundert. Österreich (einschliesslich Steiermark, Kärnten und Krain) im Grossreichprojekt 
Ottokars II. Přemysl, König von Böhmen. Vorträge des internationalen Symposions vom 26. bis 27. 
September 1996 in Znaim. Bláhová, Marie. Praha : Das Österreichische Kulturinstitut Prag, 1998. 
s. 55. ISBN 80-85899-43-6. A tiež: DOPSCH, Heinz. Österreichische Geschichte 1122-1278. s. 
448. Porovnaj: PAULER, Gyula. A magyar nemzet története, s. 223-224. V skratke aj: ŽEMLIČKA, 
Josef. Přemysl Otakar II., s. 95-96. Gertrúda napokon získala majetky v uhorskej časti Štajerska 
v Judenburgu a Voitsburgu. „Otakerus Gerdrudam in Stiria, scilicet Iudenburg destinavit, quae iam 
de regis Ungariae fuerat ditione…“ Anonymi Leobiensis. In GOMBOS I. s. 272, č. 592. MIKA, 
Norbert. Walka o spadek po Babenbergach, s. 53-55. Porovnaj: ŽEMLIČKA, Josef. Přemysl 
Otakar II., s. 95-96.
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Innocent IV. už 13. júla píše svojmu legátovi Bernardovi, že sa ku kúrii dostavil záhrebský 
biskup, ktorý sa v mene svojho pána obrátil na pápeža, aby do určitého termínu (sviatku 
narodenia sv. Jána Krstiteľa - 24. júl) vyniesol súd v spore s českým panovníkom ohľadom 
niektorých sporných hradov. Inocent IV. teda posiela legáta do Uhorska, aby zistil kráľove 
postoje.83

Predpokladá sa, že výsledný mier bol teda záležitosťou kompromisu. Každá strana si 
ponechala územia, ktoré mala obsadené, resp. v prípade uhorskej strany skôr tie, ktoré 
k nej inklinovali. Je to vidno aj na odkrojení menších severných enkláv zo Štajerska, 
ktoré podporovali českého panovníka. Aj napriek „zhode“ pri delení koristi však môžeme 
skonštatovať, že v skutočnosti nevyhovoval mier žiadnej zo zúčastnených strán.84

Záver

Po smrti posledného príslušníka dynastie Babenbergovcov Fridricha II. v roku 1246 
a vzápätí i jeho dediča, českého následníka trónu Vladislava sa rozhorel zápas o bohaté 
rakúske krajiny. Nasledujúcich niekoľko rokov však ukázalo, že v nestabilných pomeroch 
v Nemeckej ríši a pri neschopnosti daných kandidátov nastoliť svoju vládu v Rakúsku 
je možné presadenie sa len ekonomicky a vojensky silnej českej strany s relatívne 
priateľskými väzbami na rakúsku šľachtu. Táto „stabilita“ do značnej miery kontrastuje so 
situáciou v Uhorskom kráľovstve, ešte stále otrasenom po vpáde Mongolov i s bavorskou 
neobľúbenosťou. Po období nestability a bojov o moc v Rakúsku (1247 – 1251) sa tak 
napokon začalo prvé meranie síl medzi Přemyslovcami a Arpádovcami. Belo IV. sa totiž 
po roku 1251 cítil byť ohrozený českou expanziou a vojensky, čiastočne i diplomaticky 
dokázal v prvom konflikte získať na istý čas drvivú prevahu nad mladým vojvodom 
Přemyslom Otakarom. Tento sa pravdepodobne nemohol úplne spoľahnúť na pomoc 
svojho otca, českého kráľa Václava I. Naopak, kráľ Belo dosiahol spomínanú prevahu aj za 
pomoci širokej koalície svojich zahraničných spojencov, vrátane bavorského a krakovského 
vojvodu, resp. haličských kniežat. Počas dvoch rokov (1252 – 1253) si však spojenci 
nedokázali vynúťiť rozhodujúci stret a vojna sa tak obmedzila na obliehacie boje, plienenie 
a menšie zrážky. Nakoniec teda, bez konečného víťazstva či porážky prišiel obom stranám 
vhod pápežov zásah v prospech mieru a rozdelenie samotného babenberského dedičstva 
v roku 1254 medzi bojujúcich. Toto rozdelenie však bolo napokon len dočasným riešením 
a v skutočnosti viedlo k trom, resp. štyrom ďalším vojenským stretom, ktoré zamestnávali 
stredoeurópske elity až do roku 1278.

P. ROHÁČ: DER KAMPF UM DIE ERBFOLGE DER BABENBERGER UND DER ERSTE 
BÖHMISCH-UNGARISCHE KRIEG 1252-1254

Nach dem Tod des letzten männlichen Angehörigen der Babenberg-Dynastie, Herzog Friedrich II. 
des Streitbaren 1246, und kurz danach auch seines Nachfolgers und alleinigen Erben, dem böhmischen 
Thronfolger Vladislav von Mähren, entfaltete sich der Krieg um die reichen Länder Österreichs. In 
den darauffolgenden Jahren sollte sich allerdings zeigen, dass in den instabilen Verhältnissen im 
Heiligen römischen Reich und dem Unvermögen einzelner Anwärter, ihre Herrschaft im Herzogtum 
Österreich zu errichten, nur das wirtschaftlich und militärisch starke Königreich Böhmen mit relativ 
freundschaftlichen Bindungen an den österreichischen Adel imstande war, sich durchzusetzen. Diese 

83 CDH VII./5, s. 576-577, č. CCCLXXVI.
84 MARSINA, Richard. Přemysl Otakar II. a Uhorsko. In Folia Historica Bohemica I. Praha : 
Ústav československých a světových déjin ČSAV, 1979, s. 42-43. Porovnaj: HOENSCH, Jörg 
Konrad. Přemysl Otakar II. von Böhmen, s. 51-52. VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí koruny 
české III, s. 55.
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nach außen erscheinende „Stabilität“ kontrastiert erheblich zum einen mit der damaligen Lage im 
Königreich Ungarn, das nach dem Tataren-, bzw. Mongolensturm und den dadurch verursachten 
Bevölkerungsverlusten und Zerstörungen noch schwer erschüttert war, und zum anderen mit der 
Unbeliebtheit der Bayern. Nach der Zeit der Unstabilität und den Kämpfen um die Herrschaft in 
Österreich (1247-1251) kam es schließlich zum ersten Kräftemessen zwischen den Přemysliden 
und den Arpaden. Béla IV. sah sich nämlich nach 1251 bedroht durch die böhmische Expansion 
und verstand es, sich im ersten Konflikt eine militärische, und teilweise auch diplomatische 
Überlegenheit gegenüber dem jungen Herzog Přemysl Otakar zu verschaffen. Přemysl Otakar konnte 
sich der Hilfe und Unterstützung seines Vaters, Wenzel I., offensichtlich nicht vollkommen sicher 
sein, hingegen konnte sich Béla IV. auf eine breite Koalition, bestehend aus seinen Verbündeten 
im Ausland, u. a. dem Herzog von Bayern und Herzog von Kleinpolen, stützen. Während der 
zwei Jahre (1252-1253) konnte die breite Koalition von Béla IV. allerdings keine großangelegte 
militärische Auseinandersetzung erzwingen und die Kriegshandlungen beschränkten sich lediglich 
auf Belagerungskämpfe, Plünderungen und kleinere Zusammenstöße. Schließlich kam beiden Seiten 
der Eingriff des Päpstlichen Kurie zugute, die den Frieden von Ofen vermittelte und den Weg zur 
Teilung des Vermächtnisses der Babenberger im Jahre 1254 eröffnete. Es erwies sich jedoch nur als 
eine Übergangslösung und führte zu drei, bzw. vier weiteren Kämpfen zwischen den Kontrahenten, 
die die Eliten Mitteleuropas bis ins Jahr 1278 beschäftigten.
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VERBOVAČKY (VOJENSKÉ ODVODY) V ŽILINSKOM 
SLÚŽNOVSKOM OBVODE TRENČIANSKEJ STOLICE 
V PRVEJ POLOVICI 19. STOROČIA

MARIÁN LIŠČÁK

LIŠČÁK, M.: Conscriptions (Military Recruitments) in the Žilina Chair District of the 
Trenčín County in the 1st half of the 19th Century. Vojenská história, 1, 20, 2016, pp 43-
52, Bratislava.
The issue of conscriptions belongs among the unjustly neglected research topics 
in Slovak military historiography. Therefore, the author’s detailed outline on the 
conscriptions in the Žilina Chair District is a particularly inspiring and beneficial one. 
Conscription was a part of the so called “recruitment process” consisting of two main 
stages. Conscription was aimed at acquiring new recruits. At the second stage, they were 
escorted to a selected place for medical examination or delivery of the recruits to the 
respective regiment. Practically, all soldiers recruited from these chairs were assigned, 
based on the conscription system from 1781, to the regiments in Trenčín, mainly to the 
2nd infantry and 8th hussar regiment. Acquisition of fresh troops for the imperial army 
was the most important part of the conscription. In fact, the entire burden lay on the 
reeves and their town councils, jurors and other “servants”. The author states that from 
the half of the 18th century, the competences and therefore also obligations started to be 
transferred to the local self-governance, whereby the bureaucracy in the higher places 
should have been simplified. Municipality has become a kind of basic administrative 
cell of the monarchy. This also included the duties regarding acquisition of new military 
recruits. Municipalities used their own recruitment methods to fulfil the required quotas, 
always having a particular sum of money allocated to be spent for the given purpose as 
a part of the budget. Some of the chair officers visited the villages to perform this task. 
Thus, the chair administration got the picture on the number of prospective recruits and 
therefore was able to determine quotas for individual municipalities.
Military History. Slovakia in Hungary. 1st half of the 19th Century. Conscriptions in the 
Žilina Chair District of the Trenčín County in the 1st half of the 19th Century.

Trenčianska stolica nachádzajúca sa v severozápadnej časti Uhorska sa radila rozlohou 
k jeho väčším stoliciam. Pokrývala dnešné okresy Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča, 
Žilina, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Trenčín a Bánovce nad Bebravou.1 Stolice sa 
za účelom zjednodušenia administratívy ďalej členili na slúžnovské okresy (slúžnovské 
obvody).2 Od konca 18. storočia mala Trenčianska stolica päť slúžnovských okresov. Boli 
to Žilinský (Processus Solnensis), Považskobystrický (Processus Vág-Besztertzensis), 
Stredný (Processus medius), Dolný (Processus inferior) a Záhorský slúžnovský okres 
(Processus transmontanus).3 

1 PRIKRYL, Viliam Ľubomír. Trenčianska stolica na starých mapách. In Vlastivedný zborník 
Považia, 1976, č. 12, s. 9.
2 VOLKO, Viliam – KIŠ, Miroslav. Stručný prehľad vývoja územného a správneho členenia 
Slovenska. Bratislava : Ministerstvo vnútra SR, 2007, s. 22.
3 ŽUDEL, Ján. Stolice na Slovensku. Bratislava : Obzor, 1984, s. 136-137.
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Žilinský slúžnovský okres tvorilo dohromady päť celých feudálnych panstiev, časť 
panstva Lietava a mestečko Žilina. Boli to panstvá Strečno, Budatín, Starý hrad, Teplička 
a Gbeľany.4

Čo znamenalo byť vojakom

Do 18. storočia fungovala armáda v podstate na základe stredovekého modelu insurekčnej 
ustanovizne. Teda v závislosti od miery ohrozenia krajiny panovník zvolával šľachtické 
pohotovostné vojsko a portálne vojská zo stolíc zostavené podľa rôzne stanovených kvót. 
Na základe zákonného článku VIII. z roku 1715 bola zavedená stála armáda. Išlo o systém 
stálych plukov rakúskej armády, ktoré boli pravidelne dopĺňané z radov obyvateľstva 
podľa kvót pre jednotlivé stolice, resp. mestá.5 Na vydržiavanie tejto armády bolo potrebné 
zaviesť výber stálych vojenských kontribúcií, ktoré sa na území Uhorska až do roku 1848 
netýkali šľachty.6 Vojenská služba v 18. storočí bola pre odvedencov doživotná. Zmeny sa 
v tomto smere začali diať až začiatkom 19. storočia, keď bola cisárskym patentom z roku 
1802 vojenská služba obmedzená na 10 rokov pre pešie vojsko, 12 rokov v jazdectve a 14 
rokov v delostrelectve a technických zboroch. V roku 1828 sa vojenská služba zmenila na 
14-ročnú. Avšak odvody do doživotnej služby boli ešte i v prvej polovici 19. storočia bežné 
a k zásadnejšej redukcii došlo až v roku 1843.7 Život vojaka bol diferencovaný v závislosti 
od jeho zaradenia, dĺžky služby, šarže a podobne.8 

Výcvik cisárskeho vojska sa zlepšil po zavedení reformných pravidiel arcikniežaťom 
Karolom na začiatku 19. storočia, ktorý, podľa francúzskeho vzoru, vytvoril rozsiahle 
výcvikové tábory. Väčší dôraz sa začal klásť i na odev, výstroj a výzbroj radových vojakov.9 
Do svojich rodných obcí chodili vojaci raz za čas na dovolenku („urlaub“). Často sa tak 
dialo hlavne v zimných mesiacoch.10 Prakticky všetci vojaci pochádzajúci z tejto oblasti mali 
vojenské posádky v Trenčíne, takže po skončení dovolenky pre nich chodil vždy z pluku 
vyslaný vojak, ktorý ich doviedol späť k ich jednotke.11 Bolo zvykom, resp. povinnosťou, 

4 MAGDA, Pál. Magyar országnak és a határ őrző katonaság vidékinek legújabb statisztikai 
leírása. Pest : Trattner, 1819, s. 202-203; FERENCZY, János. Közönséges geographia, mellyben a‘ 
Földnek mathematikai, természeti és leg inkább politikai állapotja a‘ leg ujabb változások után elő 
adatik. Pest : Eggenberger Jósef, 1809, s. 104; DÓCZY, József. Európa tekíntete jelenvaló természeti, 
míveleti, és kormányi állapotjában 9. kötet. Bétsben : Haykul Antal, 1830, s. 140; FÉNYES, Elek. 
Magyarország leirása, kötet 2. Pest : Beimel, 1847, s. 140-141.
5 DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír. Vojenské dejiny Slovenska III. 1711 – 1914. Bratislava : 
MO SR, 1996, s. 17-18. ISBN 80-88842-02-6.
6 REBRO, Karol. Agrárne reformy v habsburskej monarchii od začiatku 18. storočia do r. 1848 
s osobitným zreteľom na Slovensko. In Historické štúdie, 1968, č. 13, s. 7.
7 DANGL, SEGEŠ, Vojenské dejiny, ref. 5, s. 63.
8 O živote vojaka v danom období veľmi pestro vypovedá autobiografia Jána Ignatyho. ELIÁŠ, 
Michal. Ján Ignaty. Vojak v poli alebo opísanie zážitkov Jána Ignatyho, nateraz učiteľa a notára 
filiálnej evanjelickej cirkvi a obci Rovnianskej, predtým dvadsaťšesť rokov unteroficiera v slávnom 
cisársko-kráľovskom barón Kienmajerskom ôsmom husárskom regimente. Martin : Vydavateľstvo 
Matice slovenskej, 2006, 168 s. ISBN 80-89208-38-X.
9 DANGL, SEGEŠ, Vojenské dejiny, ref. 5, s. 63-66.
10 „7. Dec portasovy straniva Wojakov na Urlab prepustenich dn 20“ Magyar Nemzeti Levéltár 
Budapest (ďalej MNL): Szunyogh család 1549 – 1876 (P 647), šk. 50.
11 „Prisel vojak s Trencsina pre urlabnika Csernawu, utrowel na obed a na cestu se mu dalo, učiny 
0,43.” Štátny archív v Bytči (ďalej ŠA BY): Panstvo Teplička (ďalej PT), šk. 17.
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richtára12 každej obce došlého vojaka pohostiť, prípadne pri večernom príchode ubytovať 
a zaobstarať mu stravu i na spiatočnú cestu. Vojak na dovolenke dostal od svojej obce13 
nejaké finančné prostriedky na jedlo a ubytovanie, na spiatočnú cestu do Trenčína (tá 
totiž aj v priaznivom počasí trvala takmer tri dni). 14 Okrem toho boli obce povinné dávať 
vojakovi žold za obdobie jeho dovolenky.15 Podobne obce, ktoré sa nachádzali na trase 
vojaka idúceho do susednej obce, zvykli dávať malý finančný obnos vojakovi, ktorý cez 
ne prechádzal.16 

Tento zložitý systém finančnej podpory drobných vojenských presunov zo strany obcí 
mal množstvá rôznych variácií a špecifík, ktoré sa líšili v podstate od obce k obci. Záviseli 
predovšetkým na tom, ako danú podporu chápali richtári a čo im panstvo v koncoročných 
finančných vysporiadaniach odobrilo. Bezpochyby na to výrazne vplývali aj schopnosti 
a skúsenosti konkrétneho richtára.

Odvody naturálií (tzv. magazínu) pre vojsko tvorili z pohľadu obcí jednu 
z najfrekventovanejších činností, ktoré zaznamenávali do účtovných kníh. Odvody 
naturálií vyžadovali ich výber, uskladnenie, transport a následné odovzdanie na potrebné 
miesto.17 Okrem toho do dedín prichádzali poslovia požadujúci určité množstvo naturálií 
do vopred stanoveného termínu. Najčastejším odvodovým miestom pre vojenské naturálie 
bola Žilina, pričom od tridsiatych rokov 19. storočia sa v účtovných potvrdenkách v tejto 
súvislosti stretávame permanentne so stoličným úradníkom Samuelom Augustínym,18 
ktorý mal túto činnosť na starosti. Medzi vojenské naturálie patrili raž siata, ovos, slama, 
seno a sviece.19 Raž pre vyživenie vojska, podobne ako ovos, ktorý slúžil i na kŕmenie 
koní spoločne so senom a slamou, ktorá sa využívala i ako výstelka postelí. Sviece slúžili 
na večerné svietenie. Keďže sa nedali v rámci obcí pripraviť, táto položka sa odvádzala 
väčšinou formou finančnej dávky. To všetko činili podľa magazinárskych knižiek, kde sa 
zaznamenávalo, čo v daný rok odviedli a čo ešte majú odviesť, prípadne vysporiadať vo 
finančných prostriedkoch.

Vojsko občas v obciach asistovalo i pri udalostiach, ktoré s ním priamo či nepriamo 
súviseli. Napríklad pri chytaní vojenských dezertérov,20 respektíve zbojníkov, ktorými 

12 Pri tomto tvrdení vychádzam zo zápisov v účtovných knihách obcí. Pri každej návšteve vojaka, 
či už za účelom odovzdania správy alebo privedenia či odvedenia vojaka, obec tohto vojaka pohostila 
a v prípade potreby aj ubytovala. Zo 16 preskúmaných obcí v panstvách Strečno a Teplička toto 
dodržiavala každá, takže pravdepodobne išlo o stoličné nariadenie, ktoré tieto obce dodržiavali.
13 Podobne ako v prípade pohostenia poslov aj tu išlo o proces opakujúci sa v každej zo skúmaných 
obcí. „Prisel Wojak Jano Switek na Urlaub dalo se mu 1,15” ale aj „Urlaubnikom dvom sa dalo 1,0“ 
ďalej „Karolovi Urlaubnikovi sa dalo 1,0“ ďalej „Dalosa Urlaubnikovi Gawntsiakovi ked odchadzal 
na cestu 1,15“ ŠA BY: PT, šk. 16. atď.
14 „Dalo se vojakowy, čo prisol pre vojaka Petku za kost a na cestu temuže Petkowy 1,26.“ ŠA BY: 
PT, šk. 17.
15 TIBENSKÝ, Ján. Poctivá obec Budmerická: Každodenný život slovenskej dediny na konci 
feudálnej éry. Budmerice : Rak, 1996, s. 218. ISBN 80-85501-09-0.
16 „Dal wojakowy jako jisel na Nowu Bistricu pre wojakow 0,20.“ ŠA BY: PT, šk. 16.
17 „Widawek na Stoličzny Magazin pro 1839“ ŠA BY: Panstvo Bytča-Strečno (ďalej PBS), šk. 393.
18 MNL: Szunyogh család 1549 – 1876 (P 647), šk. 50; ŠA BY: PT, šk. 16-17.
19 „Wedla doznany Kniski Magazinarskej dalo sa pres Rok do Magazinu za Rež na Swetlo Owes 
Seno Slama.“ ŠA BY: Panstvo Gbeľany (ďalej PG), šk. 13-46.
20 „wčsas prichodu wojakow ze zkočsova skrz Dezertirow dn 45“. MNL : Szunyogh család 1549 – 
1876 (P 647), šk. 50.
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sa zväčša dezertéri stali.21 Ak sa takáto lapačka predĺžila, bolo potrebné vojsko v obci 
ubytovať. V Uhorsku bolo bežnou súčasťou dedinského života kvartírovanie – ubytovávanie 
vojakov na zimu.22 V menšom rozsahu, vzhľadom na nižšiu vyživovaciu silu miestneho 
obyvateľstva, ubytovávali vojakov vo vyššie položených častiach oblasti, teda na horných 
a východných Kysuciach, ale i vyššie položených oblastiach panstiev Budatín, Starý hrad 
a Gbeľany, s čím súvisela hlavne malá pozemková držba poddaných, ktorí dokázali cez 
zimu vyživiť sotva seba a svoje rodiny.23 Lepšie na tom boli nižšie položené obce na 
panstvách v okolí Žiliny a Kysuckého Nového Mesta, ktoré kvartírovanie vykonávali24 
pomerne často a ubytovávali vojakov aj počas ich presunov.25

V záznamoch Tepličianskeho panstva sa vyskytol i ojedinelý záznam o odchode vojaka 
aj so ženou a deťmi k regimentu, čo môže znamenať, že pri doživotnej službe sa vojak 
nemusel v určitých prípadoch definitívne vzdávať predstáv o založení vlastnej rodiny.26

Priebeh verbovačiek

Celá tzv. „regrutácia“ mala dve hlavné etapy. Prvou bola verbovačka27 – získavanie 
nových regrútov. Druhou bolo ich odvedenie do výberného miesta na lekársku prehliadku, 
poprípade dopravenie regrúta k príslušnému pluku.28 Prakticky všetci vojaci odvedení 
v týchto panstvách boli zaradení, na základe konskripčného systému z roku 1781, do 
plukov v Trenčíne, hlavne do 2. pešieho pluku a 8. husárskeho pluku.29

Najdôležitejšia časť odvodov bola verbovačka, teda získavanie nových posíl pre 
cisársku armádu. Prakticky celá ťarcha ležala na pleciach richtárov a ich obecných rád, 
prísažných a ostatných „služobníkov“. Už od polovice 18. storočia nastával v krajine trend 
väčšieho presunu kompetencií a tým pádom i povinností na plecia dedinskej samosprávy, 
čím sa mala zefektívniť byrokracia na vyšších stupňoch. Práve úroveň obce sa stala akýmsi 
základným administratívnym článkom monarchie. Pripadli na ňu i starosti s obstarávaním 
nových vojenských odvedencov. Proces prebiehal nasledovne.

Na naplnenie požadovaných kvót regrútov obce používali vlastné odvodové metódy, 

21 ŠA BY: PT, šk. 16.
22 TIBENSKÝ, Ján – UBANCOVÁ, Viera. Slovensko očami Európy 900 – 1850. Bratislava : 
Academic Electronic Press, 2003, s. 112. ISBN 80-89104-23-1.
23 „Dal Podmanickemu čo mal wojakow na qvartiri 2,0 ďalej „Dalo sa Janowi Kliesčowy čo 
chowal dwoch wojakow 1,0.“ ŠA BY: PT, šk. 16.
24 ŠA BY: PT, šk. 3 – 37; ŠA BY: PBS, šk. 54 – 394; MNL: Szunyogh család 1549 – 1876 (P 647), 
šk. 33 – 54; ŠA BY: PG, šk. 13 – 46; ŠA BY: Starohradské panstvo (ďalej SP), šk. 1 – 58.
25 „Ze Majicse ja Budunek swuj, Izbu totysto Welicse Staru a od Cserwuw zwrtanu, ano aj 
Natakowej Wrch wsetek Mrchawy a hnily, do kterejsto Izby tak Mrchawej, kdiss Wolake transeny 
Wojenske Ces Ossadu Terchowu pokračsuju, čso se čsasto krat pritrefuje, kdiss mne Vojaka daju do 
tak Mrchawej Izby Mej, juss kolko razy mna takowy Vojacsy skrs tak Mrchawu a tesnu Izbu chtejcse 
dobit atak obawajcse sa ja Wedne y Wnocsy aby se takowa Izba Mrchawa a hnila Namna nezrutila 
a mna o žiwobity me neprinesla, kterusto aj p. Polesny okulowal….“ ŠA BY: PG, šk. 13 – 46.
26 „Dal wojakowy čo jisel ze ženu aj dwojima detmi ku regimentu 1,0.“ ŠA BY: PT, šk. 17.
27 Problematike verbovačiek sa v našom prostredí doposiaľ venovali prevažne etnografi a literárni 
historici ako napríklad Miroslav Anton Huska, Soňa Burlasová, Pavol Socháň, Viera Urbancová, 
Rudo Brtáň, Alexander Móži a ďalší. Zo zahraničia nutno spomenúť predovšetkým maďarského 
etnografa Andrása Béresa.
28 ŠA BY: PBS, šk. 393.
29 DANGL, SEGEŠ, Vojenské dejiny, ref. 5, s. 21.
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pričom zo strany stolice a panstva bola na túto činnosť vyčlenená vždy určitá finančná 
čiastka, ktorú mohli na daný účel minúť v rámci svojich finančných prostriedkov. Výška 
financií uvoľnených na tento zámer reflektovala aktuálnu výšku kvót, ktoré bolo potrebné 
splniť. Prvou fázou odvodov v každej obci boli popisy regrútov, teda sčítania mládeže 
v príslušnom veku. Túto úlohu chodil do dedín vykonávať niektorý zo stoličných úradníkov 
a zvyčajne mu asistoval vyššie postavený úradník panstva, napr. kasnár (mal na starosti 
obilné účty na panstve).30 Takto administratíva stolice a panstva získala obraz o množstve 
potencionálnych odvedencov a mohla tak stanoviť kvóty pre jednotlivé obce.

V panstve Teplička v obciach Bystrickej doliny prebiehala verbovačka formou akejsi 
krčmovej hostiny. Cieľom bolo získať potrebný počet zverbovaných prostredníctvom 
alkoholu, jedla, muziky a sľubov, podľa ktorých ich takýto hojný život čakal aj pri vojsku. 
Zväčša prísažní alebo iní obecní sluhovia chodili po dedine a kopaniciach zháňať mládež 
na hostinu do miestnej krčmy, kde ich lákali na jedlo a alkohol zadarmo a nechýbala ani 
muzika. Napríklad v cholerovom roku 1831 hrali v marci regrútom v Novej Bystrici štyria 
muzikanti: Ján Kuric z Novej Bystrice, Štefan Paliarik, tretí muzikant bol z Harvelky 
a štvrtý Michal Krivý až z Terchovej.31 

Obce sa delili na tie, ktoré zvolávali všetku mládež v potrebnom veku (čo stálo viac 
peňazí) a druhú skupinu tvorili obce, ktoré pozývali len mládencov z rodín, ktoré mali 
zväčša viacerých synov, prípadne z horších sociálnych pomerov, eventuálne podľa inak 
zvoleného kľúča. Takáto forma verbovačiek mimoriadne zaťažovala obecný rozpočet, 
napr. Nová Bystrica platila len za výdavky v krčme v cholerovom roku 366,48 zlatých,32 
v susednej Starej Bystrici to bolo v roku 1841 až 394,50 zlatých,33 s čím malo problém už aj 
panstvo a prikázalo úradu v Starej Bystrici tieto výdavky detailne zdokladovať.34

Po dostatočnom „spracovaní“ kandidátov v krčmách, boli títo, zväčša v podnapitom 
stave, povoľní k podpísaniu tzv. kapitulácie – súhlasu s odvedením k vojsku a svojmu 
odhodlaniu k takémuto kroku.35 Po podpise potrebných dokumentov získali noví regrúti 
určitú finančnú čiastku v hotovosti, ktorej výška bola variabilná, pravdepodobne ju vopred 
určilo panstvo. V roku 1831 to bolo v Novej Bystrici 25 zlatých,36 v Starej Bystrici vyše 15 
zlatých,37 v Radôstke rovných 25 zlatých a pod.38

30 „Zaplatel boženik panu fararowy za obed čo kostowal pana stoličneho a pana kasnara pri 
popise regrutow 6,0.“ ŠA BY: PT, šk. 17. Ďalej „Pana Kellera portasowy kedi popisowal rekrutow 
dano jest 0,5.“ ŠA BY: PT, šk. 16.
31 „Janno Kuritz musikant hral werbownikom 1,0” ďalej „Stephan Paljarik tes musikantowy dalo 
se 1,0” ďalej „Hawierskemu musikantowi dalo se tjež 0,3.“ Ďalej „Misowy Kriwemu musikantowy 
z Terkowcza dano jest 1,18. “ ŠA BY: PT, šk. 16.
32 „Na werbunk rekrutow wedle quitantii do krčmi wiplatene 366,48.“ ŠA BY: PT, šk. 16.
33 „Sa utrovelo s rekrutmi, aj sa dalo do ruki na Csatzi, w Novem Meste a w Rajczi 394,50.“ ŠA 
BY: PT, šk. 16.
34 „Straniva widatich penazy na rekrutoch czely urad povinnen jest vedla svojim sposobom 
učsinenej specificatii tito utrati preukazat, dokladaicze i to že wiloženich 6 fl. richtarovy na czestu 
liquiduvanich sa neprimaju, preto takove obczy navraty, jakowe tes boženik w buducich počstoch do 
perceptie na prve misto položy, do toho ale čsasu dokal urad straniva penyazy na regrutow widatich 
počstownu specificatiu neodezda, od odpovede oslobodeny neny ani absolutionales nedostane.“ ŠA 
BY: PT, šk. 16.
35 TIBENSKÝ, Poctivá obec Budmerická, ref. 15, s. 218.
36 „Rekrutom no. 10 /takže desiatim/ dalo se na ruku 250,0. “ ŠA BY: PT, šk. 17.
37 „W Trencsine sa dalo do ruki dvom rekrutom 30,50.“ ŠA BY: PT, šk. 16.
38 „Regrutom dwom na ruku werbowneho sa dalo 50,0.“ ŠA BY: PT, šk. 16.
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Pri tomto spôsobe odvádzania sa veľmi často stávalo, že odvedení regrúti na druhý deň 
ráno, keď si uvedomili, čo vykonali, si svoje rozhodnutie rýchlo rozmysleli, no cesty späť 
už nebolo. V zúfalstve z vykonania kroku tak razantne vymedzujúceho smerovanie ich 
budúceho života sa snažili aj útekom a ukrývaním po okolitých dedinách takejto povinnosti 
vyhnúť. Obce však zväčša boli na takéto úskoky zverbovancov pripravené, a preto po 
regrútoch pátrali, často i za asistencie vojska a stoličných hajdúchov. Naostatok treba dodať, 
že v oboch Bystriciach ešte na začiatku 19. storočia pretrvávala pôvodná forma odvodov, 
tzv. lapačiek.39 Išlo o násilné odberanie vopred vytipovaných mládencov. Výstižne o tom 
vypovedá záznam z Novej Bystrice z roku 1823: „Zeznawame že sme wedla rozkazu nam od 
wrchnosti widaneho poslednu lapačku medzy jinima Imra Beresik tak zmenewaneho Jana 
Beresika obiwatele now bistriczkeho syna za rekruta ulapely, ano i odezdaly krcny aj do 
slawneho regimentu jeho Jasnosty Cziszarskej Alexandra Criszane Kupzkeho se prijali.“40

K zmene v tomto smere teda v Bystrickej doline došlo v priebehu dvadsiatych rokov 
19. storočia, keďže v roku 1831 už verbovačky preukázateľne prebiehali formou krčmovej 
hostiny.41 Táto násilná forma však na niektorých panstvách bola bežná i naďalej. Napríklad 
Budatínske panstvo organizovalo lapačky na regrútov ešte i v roku 1841.42 V Kysuckom 
Novom Meste následne regrútov načas zavreli do tzv. kasární43 u mešťana Jozefa Majtána, 
kde ich zabávali hudbou a alkoholom do času, kým nepodpísali kapituláciu a potom ich 
odviedli k pluku.44 Podobne aj na pastvách Starý hrad, Strečno a Gbeľany počiatkom 
19. storočia prevládal odvod do armády formou výberu, chytenia (lapenia) a násilného 
odvedenia.45 

Na Strečnianskom panstve približne od tridsiatych rokov 19. storočia začali odvody 
prebiehať odlišne (aj žrebovaním). Popisy regrútov sa samozrejme vykonávali aj tu. Avšak 
na odvodovú hostinu panstvo v žiadnom prípade nebolo ochotné míňať veľké finančné 
prostriedky ako v Tepličianskom domíniu. Mládež vo vhodnom veku bola pozháňaná do 
krčmy (napr. Krásno nad Kysucou)46 alebo richtárskeho domu (Oščadnica),47 kde sa mohli 
dobrovoľne, prípadne po istej dávke presviedčania a nátlaku, prihlásiť dobrovoľníci. Tí 

39 O lapačkách viac napríklad: DANGL, Vojtech. Bitky a bojiská v našich dejinách/2. Bratislava : 
Perfekt, 2007, s. 11. ISBN 978-80-8046-374-8.
40 ŠA BY: PT, šk. 6.
41 Porovnaj údaje v obecných účtoch Starej Bystrice, Novej Bystrice, Klubiny, Radôstky a Riečnice 
z dvadsiatych a tridsiatych rokov 19. storočia. ŠA BY: PT, šk. 16.
42 „Že sem prial pre Regrutov w Kasarny zostavaiczich asicze po druhi krat wivolenich aneb 
ulapenich Kolarika, Kubiczku, Jurjeho, Faruna na jejich wichovanye a pekarek nasledovne asicse… 
Zeznavam die 13 Martii 1841“ MNL: Szunyogh család 1549 – 1876 (P 647), šk. 50.
43 Pravdepodobne priestor pre kvartírovanie vojska vytvorený mešťanmi, aby ich nemuseli 
ubytovať vo svojich domácnostiach. Miesto využívané i ako zberné stredisko pre regrútov z obcí 
okolitých panstiev. Istý čas však pravdepodobne aj regulárne kasárne.
44 „Utraty na Regrutov zdejsich Novo Meskich w Kaszarny u Josepha Majthana zustavaicich jest 
nasleduicza jest asicse: Paleneho holby N 56 a x 24 22,24; Muzikantom za palene, pivo chleb a za 
hrany 2,14; Za okno skrs regrutov zhubene 0,12.“ MNL: Szunyogh család 1549 – 1876 (P 647), šk. 
50.
45 „nebo mna najprw do Wojni chitel a za regruta oddal“. ŠA BY: PBS, šk. 37; ŠA BY: PG, šk. 
13 – 46; ŠA BY: SP, šk. 1 – 58.
46 „Widavek na regrutov! utrovila mladess, kdiš sa ze wseckich wrchov na noc do krcsmi schnala 
pres wečer a rano 25,36.“ ŠA BY: PBS, šk. 393.
47 „24. Februarii utrovelo sa z rekrutami pri zhromaždei na richtarski dom na wečeru 12,30.“ ŠA 
BY: PBS, šk. 393.
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dostali rovnako finančné prostriedky „na ruku“ napr. v Krásne nad Kysucou 12,20 zlatých 
na osobu,48 v Oščadnici v roku 1841 získali 12 regrútov, každému z nich dali 5 zlatých 
strieborných (12,30 zlatých)49 a podobne. Ak sa počas odvodovej noci nepodarilo dosiahnuť 
stanovenú kvótu pre daný odvod, k čomu dochádzalo vcelku často, riešením bolo len 
pozháňanie všetkej dostupnej mládeže do Čadce pred odvodovú komisiu. Tu potom všetci 
prítomní, služby schopní mládenci ťahali žreby o to, kto pôjde, hoc aj nedobrovoľne, do 
vojenskej služby.

Niektoré obce ako Raková a Staškov uprednostňovali ťahanie losov ako okamžitý 
a lacnejší spôsob získavania povinného počtu regrútov.50 Obyvatelia týchto obcí zaviezli 
svojich mládencov do Čadce k ustanovenej „deputácii“ (odvodovej komisii), a tu už o ich 
osude rozhodol žreb. Peniaze potom dostali na mieste priamo po odvedení (napr. v Rakovej 
v roku 1841 to bolo 5 zlatých strieborných, čo predstavovalo 12,30 zlatých na osobu).51 I pri 
takomto spôsobe sa noví regrúti snažili vyhnúť svojej povinnosti.52 Neraz bolo jediným 
spôsobom ako ich udržať pod kontrolou zamknúť do väzenia.53 Často si násilie spojené 
s chytaním regrútov vyžiadalo i závažnejšie zranenia (ako napríklad vylámanie zubov).54 

Pozrime sa napríklad na priebeh odvodov v Krásne nad Kysucou počas odvodovej 
jari 1841.55 Začiatkom roka prebehol v obci popis odvodovej mládeže, kde obecným 
predstaviteľom pri práci asistovali hajdúsi.56 Približne o mesiac neskôr začali chodiť 
predstavitelia obce k stoličnému slúžnemu do Čadce pripravovať stratégiu pre odvodový 
postup.57 Na jar v spomenutom roku zažilo Krásno rozsiahly vojenský presun, takže mládež 
mohla na vlastné oči vidieť ako vyzerá cisárska armáda v plnej paráde.58 Približne začiatkom 
marca bol upovedomený richtár, aby začal robiť odvody. Richtár vyslal poverených ľudí, 
aby priviedli mladých mužov do miestnej krčmy59 „Nižná“,60 kde sa pristúpilo k procesu 
presviedčania. Podarilo sa presvedčiť osem miestnych mládencov a jedného externého 

48 „Dano jest osmom regrutom priatim každemu po 12 f 20x 100,0.“ ŠA BY: PBS, šk. 393.
49 „Dano wten čas dwanastom rekrutom po 5 zlatich stribra, učini w sume 150,0.“ ŠA BY: PBS, 
šk. 393.
50 „Utrovilo sa pri zhanani mladeže ku tahani losov 4,12.“ ŠA BY: PBS, šk. 393.
51 „Wten setek csas odaly sa n. 10 regrutow im sa dalo na ruky učziny 125,0.“ ŠA BY: PBS, 
šk. 393.
52 „Jako jedni ku tahani losi sa neustaveli, tak slawna deputatia nechcela lasownikow odberat a že 
uskokowne sa nedostawja, tak istej gazdowa a boženik na Zakopčze hladok kachnicstana strowely 
5,32.“ ŠA BY: PBS, šk. 393.
53 „Skrz rozkazu slawnej deputacie, abi urad hore menowaneho Jura Trojaka, Powla Truchli, 
Adama Lučan, abi boli odewzdati do Trencina pri takowich pri lapani a za n. 2 dni pod areštom boli 
wsetek urad a obecnich n. 20 strowili 14,0.“ ŠA BY: PBS, šk. 393.
54 „Pri lapani Jozefa Franka skrz wilamanich zubof wojakowi Jurowi trojak za n. 2 dni a 1 nat 
4,18.“ ŠA BY: PBS, šk. 393.
55 Najpodrobnejšie zachytávajú priebeh týchto udalostí a ponúkajú tak priestor pre ich podrobnejšiu 
analýzu.
56 „Dano je do fari za potrebne veci do kuchine pre popisovnikov popisujici mladess ku tahani 
losov 7,30.“ Ďalej „Utrovil urad a hajdusi pri tichže popisoch 3,21.“ ŠA BY: PBS, šk. 393.
57 „Chodice urad pred rekrutaciu na Csattzu ku p. služnemu utrov. 2,19.“ ďalej „Chodice druhi 
krat urad na Csattzu straniva rekrutov ku panu stoličsnemu utrovil 1,13.“ ŠA BY: PBS, šk. 393.
58 „Chodice urad na Csattzu jako malo vojsko masirovat utrovil 1,10.“ ŠA BY: PBS, šk. 393.
59 „Utrovila mladess, kdiš sa ze wseckich wrchov na noc do krcsmi schnala pres wečer a rano 
25,36.“ ŠA BY: PBS, šk. 393.
60 „Utrati roku 1841 w nižnej krcsme.“ ŠA BY: PBS, šk. 393.
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dobrovoľníka menom Kučera. Kučerovi bola za ochotu slúžiť vo vojsku vyplatená 
dvojnásobná suma oproti bežnej taxe, teda 25 zlatých.61 

Odvedenci, ktorí podpísali odvodové papiere, boli na mieste ostrihaní (nakrátko, 
prípadne výrazne spoznateľným strihom).62 Malo to viac bezpečnostný ako kozmetický 
charakter, nakoľko ostrihaného regrúta, ktorý si svoj údel rozmyslel, bolo jednoduchšie 
vypátrať, keďže vzbudzoval pozornosť okolia. Keďže sa nepodarilo dosiahnuť dostatočný 
počet odvedencov, bolo treba pristúpiť k násilnejšej forme odvodov, k ťahaniu losov.63 
Pretože s mužmi, ktorých mal richtár k dispozícii nemohol túto úlohu stihnúť v jeden deň, 
pretiahol sa proces ťahania žrebov na štvrtok, piatok, sobotu a nedeľu.64 

Problémom v prípade, keď sa odvodový proces predĺžil na niekoľko dní, bolo napríklad 
aj to, že si na začiatku dobrovoľne odvedení svoj postoj rozmysleli. Náhle zmizol 
aj spomínaný Kučera, ktorého predstavitelia obce nakoniec vypátrali v Zborove nad 
Bystricou.65 Svoju vojenčinu si rozmyslel i regrút Poláček66 a ďalší traja „čeladíni“, ktorí 
utiekli až do Sliezska.67 

Odovzdanie regrútov

Získaním potrebného počtu regrútov pre cisárske vojsko práca obcí zďaleka nekončila. 
Novozískaných príslušníkov armády bolo potrebné bezpečne prepraviť na určené zberné 
miesto, ktorým býval často až ďaleký Trenčín. Z bližších miest to boli napríklad Žilina, 
Čadca, Kysucké Nové Mesto, ale i Bytča (ak tam mal príslušný pluk zastúpenie alebo 
tadiaľ prechádzal). Pre obce znamenala takáto, v danej dobe priam dobrodružná výprava, 
vysoké finančné náklady. Nebolo však iného spôsobu, nakoľko čelní predstavitelia obcí 
dobre vedeli o zajačích úmysloch odvedencov, a tak bolo mnohých treba viesť zviazaných, 
prípadne s početným sprievodom. Po odvedení obec zodpovedala aj za jedlo a ubytovanie 
regrútov.68 Celý čas medzi nocou odvodov a odovzdaním k regimentu musela každá obec 
svojich regrútov de facto živiť. Preto sa nemožno čudovať, že ich snahou bolo odovzdať 
odvedencov v čo najkratšom časovom intervale.

V panstve Teplička sa snažili vystrojiť väčšie skupiny ľudí, ktorí odvádzali regrútov na 
vopred stanovené miesta. V prípade obcí Bystrickej doliny zväčša regrútov odviedli do Žiliny 
alebo Čadce, odkiaľ si ich vojenské, prípadne stoličné štruktúry odvádzali ďalej. Napríklad 
pri odvodoch v roku 1823 Stará Bystrica odvádzala regrútov až štyrikrát. Najskôr skupinu 
trinástich regrútov odprevádzalo deväť chlapov z obce,69 druhý raz skupinu devätnástich 

61 „Dano jest osmom regrutom priatim, každemu po 12 f 20x 100,0.“ Ďalej „Dano jest Kutserovi za 
osadu nasu pristatemu 25,0.“ ŠA BY: PBS, šk. 393.
62 „Dano jest od ostriženja 9regrutov 3,45.“ ŠA BY: PBS, šk. 393.
63 „Utrovil urad pri tahani losov 2,48.“ ŠA BY: PBS, šk. 393.
64 „Item utrovil urad znovu we štvrtek, w patek, w sobotu a w nedelu jako sa ostatna cselad zhanjala 
na Csatzu 7,20.“ ŠA BY: PBS, šk. 393.
65 „Utrovilo sa pri wihledavani Kutsera na Zborove 1,28.“ ŠA BY: PBS, šk. 393.
66 „Utrovilo sa pri lapani a wihledavani Polacska, kdiš sa skrival 3,30.“ ŠA BY: PBS, šk. 393.
67 „Dano jest Sustkovi a Tkacsikovi chodici do Sleska troch krasnanskich cseladinov wihledavat 
3,0.“ ŠA BY: PBS, šk. 393.
68 „Dal zachleb Marisi Blahutowej pre regrutow 12,75.“ Ďalej „Dal za maso Kolembusowy pre 
regrutow a prejinsu potrebu 8,10.“ Ďalej „Dal Benedikowy za swicse pre regrutow 2,28.“ Ďalej „Dal 
Chowancsowej za chleb pre regrutow 2,15.“ ŠA BY: PT, šk. 16.
69 „Jako wodeli regrutow trinast a chlapow bolo dewat, na dwa dny utroweli ay z regrutom čo dali 
hotowe, učsini 32,0.“ Ďalej „Dal tim chlapom jich platu dewatom 7,20.“ ŠA BY: PT, šk. 16.
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regrútov viedlo trinásť chlapov,70 do tretice skupinu jedenástich regrútov sprevádzalo 
sedem chlapov z obce71 a napokon skupinu siedmich regrútov viedlo sedem chlapov.72 Tu 
však ešte záležitosť nekončila. Pri príchode regrútov do zberného strediska na nich čakala 
vstupná lekárska prehliadka. Išlo o veľmi nepríjemnú záležitosť a často sa ťažko odvedení 
mladíci vrátili späť kvôli nevyhovujúcim zdravotným výsledkom. Skúsené oko vojenských 
lekárov vedelo rozpoznať prvotné príznaky veľkého spektra dobových chorôb, akými boli 
napríklad trachóm, prípadne tuberkulóza. Obce začali neskôr riešiť časté situácie s vrátením 
regrútov tým, že sa snažili zapojiť lekársku prehliadku už do odvodového procesu, čím 
predchádzali zbytočným výdajom.73 Podobne sa odovzdávali regrúti i z panstiev, ktoré ich 
odvádzali násilne, teda Budatín, Starý hrad a Gbeľany. Regrútov bolo potrebné neustále 
strážiť a niekedy dokonca i zviazať.74

V Strečnianskom panstve bol proces odovzdania regrútov príslušným úradom podobný 
ako na panstve Teplička. Podobne boli odvedenci vedení hlavne na základné zberné miesto 
v Žiline, občas postačilo i do Čadce, prípadne Kysuckého Nového Mesta. To bolo dané 
podľa všetkého predpisom, ktorý akiste panstvo pre tento proces v rámci svojho teritória 
vydalo. Niekedy však stoliční úradníci prikázali obci odviesť zverbovancov až k pluku do 
Trenčína. K takej situácii došlo napríklad v Staškove v roku 1842. Po odvedení potrebného 
počtu regrútov prišla správa od stoličného slúžneho, aby odviedli všetkých do Trenčína.75 
Mali zverbovaných troch mládencov, a to konkrétne Janíka, Bielka a Škopeka. Všetkým 
trom aj s ich rodinami sa dali pred odchodom poriadne najesť.76 Obec najala na ich prepravu 
niekoľko furmanov. Zvláštnosťou určite je, že sa na cestu do Žiliny s nimi vybrala aj ich 
najbližšia rodina, ba i richtár Ján Gunčaga77 a niekoľko obecných prísažných.78 

Prvou väčšou a dôležitou zastávkou pre regrútov bola Žilina, kde sa všetci podrobili 
lekárskej prehliadke.79 Lekárskou prehliadkou prešiel len jeden z troch regrútov, Janík.
Richtár s ním poslal do Trenčína dvoch prísažných,80 už bez furmana, ale dal im peniaze 
na potrebné trovy.81

70 „Jako wodeli regrutov dewatnast, bolo chlapow, čso jich wodeli trinast, na tri dni utroweli 
a regrutom dali hotowe 45,0.“ ďalej „Dal tim trinastom chlapom jich platu 15,60.“ ŠA BY: PT, šk. 16.
71 „Na druhu csestu bolo jedenast regrutow a bolo sedem chlapow, čso jich wedli, utroweli 
a regrutom dali na dwa dni 26,0.“ Ďalej „Dal tim sedmom chlapom jich platu na dwa dni 5,60.“ ŠA 
BY: PT, šk. 16.
72 „Na tretiu csestu bolo regrutow sedem a chlapow sedem, čso jich wodeli, utroweli a regrutom 
hotowe dali 24,0.“ Ďalej „Dal tim chlapom sedmom jich platu 5,60.“ ŠA BY: PT, šk. 16.
73 „Na rozkaz w. pana ord. sluzneho isli wsetzi, čo tahaly lossi ku stol. felcarovi do Žilini na vizitatiu 
aj urad s nimi, to sa s nimi za tri dni strovelo, ano aj kone čo ich wozely 36,18.“ ŠA BY: PBS, šk. 393.
74 MNL: Szunyogh család 1549 – 1876 (P 647), šk. 33 – 54; ŠA BY: PG, šk. 13 – 46; ŠA BY: SP, 
šk. 1 – 58.
75 „Chodice richtar p. vel. or. služ. do Vadičova o regruty, aby sa viedly do Trencsina, dano za cestu 
1,0.“ ŠA BY: PBS, šk. 393.
76 „Regruti traja Janik, Bjelko, Scopek aj ze svu rodinu na fristuk utrowily 4,1.“ ŠA BY: PBS, 
šk. 393.
77 „Staškov počty Jana Guncsagy, richtara na rok 1842.“ ŠA BY: PBS, šk. 393.
78 „Richtar a boženici furmany utrovily 0,48.“ ŠA BY: PBS, šk. 393.
79 „Prinduce ti regruti do Žiliny na vizibirku utrovili aj s prawnima aj s tu rodinu jejich 3,0.“ ŠA 
BY: PBS, šk. 393.
80 „Strkanovy diurnum dane w ten csas 1,0.“ ďalej „Sporikowy dirunum dane w ten csas 1,0.“ 
ďalej „Dano tim boženikom, co chodili do Trencsina s tim regrutom 8,0.“ ŠA BY: PBS, šk. 393.
81 „W ten csas jako toho regruta vjedly do Trencsina, richtar dal obecnich penjazich Strkanovy 
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M. LIŠČÁK: MUSTERUNGEN (ASSENTIERUNGEN) IM STUHLBEZIRK ZSOLNA 
(SILLEIN, ŽILINA) IN DER TRENTSCHINER GESPANSCHAFT IN DER ERSTEN HÄLFTE 
DES 19. JAHRHUNDERTS

Der Musterungsprozess im Stuhlbezirk Zsolna (dt. Sillein, slow. Žilina) in der Trentschiner 
Gespanschaft (ung. Trencsén, slow. Trenčín) in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stellten aus der 
bürokratischen Hinsicht einen ziemlich komplizierten Vorgang, der sich von Gutsbesitz zu Gutsbesitz 
unterscheidete, und bei dem auch je nach Ort kleinere Unterschiede feststellbar sind. Musterungen 
beschäftigten die führenden Vertreter der örtlichen Verwaltung und stellten für sie eine komplexe, 
und vor allen verantwortliche Herausforderung dar. Die Gemeinden mussten den gesamten 
Musterungsprozess praktisch im Alleingang organisatorisch vorberieten und durchführen. Dieser 
Prozess beinhaltete u. a. die Erfassung des potenziellen Zahl aller jungen Männer im zuständigen 
Alter, ihre Vorführung, Überzeugung (um ihre Zustimmung zu erlangen), bis hin zur Assentierung 
zum zuständigen Truppenteil, bzw. zur vorher bestimmten Sammelstelle. Bei der Durchführung der 
Musterungen hielten sich die Gemeindeverantwortlichen an die Landesanordnungen, aber auch an 
interne Vorschriften der jeweiligen Gutsbesitze, die keineswegs identisch waren. Darauf ergaben 
sich Unterschiede zwischen den nachbarlichen Dominien im Verlauf der Assentierung. Dies ist im 
Hinblick auf die damaligen Verhältnisse nachvollziehbar, denn zu Zeiten des Feudalismus, der sich 
seinem Ende nahte, waren es vor allem die Gutsbesitze, die aufgrund der Assentierung die Männer 
im besten Alter – wertvolle Arbeitskraft – abgeben mussten. Bei der Festlegung der Vorschriften, 
die mit der Musterung eng zusammenhingen, ergab sich für die Gutsbesitze im Zugang zu ihren 
Untertanen ein zwar enger, aber dennoch wichtiger Spielraum. Man kann davon ausgehen, dass der 
Nachdruck hierbei auf die Auswahl solcher Rekruten lag, deren Abwesenheit die Gutsbesitze in 
ihrem alltäglichen Lauf am wenigsten zu spüren bekommen haben. Als Zielgruppe galten hierbei vor 
allem Großfamilien, sozial schwache Familien mit einem niedrigen Vermögensbesitz, der verbunden 
war mit einer beschränkten Arbeitspflicht (weniger Arbeitsstunden pro Woche). In besonderen 
Fällen und relativ selten griff man auf die Auftragsrekruten zurück. Zusammenfassend lässt sich 
anhand der Forschungen zum Thema Assentierung in der Trentschiner Gespanschaft in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts feststellen, dass die Abläufe und Praxis selbst auf der lokalen Ebene 
dermaßen unterschiedlich waren, dass es nur in einem groben Rahmen möglich ist, die Praktiken 
auf der Ebene der Gespanschaft oder Landes auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Bei einem 
oberflächlichen Vergleich wird allerdings ein großer Teil der örtlichen Besonderheiten, die die 
Vielfältigkeit dieser Prozesse widerspiegeln, in den Hintergrund gedrängt, bzw. außer Acht gelassen. 
Das Leben junger Menschen, in der Regel junger Männer, die aufgrund ihres Alters die Kriterien zur 
Musterung erfüllt haben, war durch Angst vor der Abführung in das k. u. k. Heer gekennzeichnet. 
Der Wehrdienst wurde in den Gemeinden und Dörfern keineswegs positiv wahrgenommen. Kaum 
einer der Rekruten sehnte sich nach dem Wehrdienst, im Gegenteil. Die mündlich überlieferten 
Erinnerungen der Kriegsveteranen (vor allem aus den Napoleonischen Kriegen) und der niedrige 
Prozentsatz der Soldaten, die nach dem Wehrdienst in ihre Heimat zurückgekehrt sind, vertiefte das 
Angstgefühlt der Gemeindebewohner vor der Musterung. In einer Gesellschaft, die in ihrer Mehrheit 
aus Analphabeten bestand und deren Einstellung und Wahrnehmungen hauptsächlich durch mündlich 
überlieferte Geschichten und Aberglaube beeinflusst waren, kann das allerdings keineswegs als 
ein besonderer, sondern eher ein natürlicher Sachverhalt gedeutet werden. Paradoxerweise waren 
die Lebensbedingungen im Heer in vielen Fällen wesentlich besser als das alltägliche Leben der 
Untertanen, vor allem in den Berggebieten.

a Sporikovy, regrutovy na stroveni 23,0.“ ŠA BY: PBS, šk. 393.
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ŤAŽENIE V SEVERNOM TALIANSKU A BITKA PRI 
MAGENTE 1859
 

VOJTECH DANGL
 

DANGL, V.: Campaign in Northern Italy and Battle of Magenta 1859.
Vojenská história, 1, 20, 2016, pp 53-69, Bratislava.
Based on the literature both older and less available as well as newer and published 
sources, the author analyses the development of campaign of the 2nd Imperial-Royal 
Army in Northern Italy in 1859. Following the outline of development of the international 
politics following the revolution in 1848-1849 and operation of Austrian troops in 
the subjugated provinces of Veneto and Lombardy, the study sketches the causes and 
course of events leading to the alliance between France and Sardinia, which resulted, 
especially thanks to the diplomatic skills of the prime minister of Kingdom of Sardinia, 
Cavoura, to an agreement with the French Emperor Napoleon III. on the war on Austria 
and division of the Italian territory. The author also monitors the course of military 
operations, evaluates the lack of preparation and mistakes of the chief command lead by 
the Armourer Sergeant Gyulai, interventions of Vienna into strategic plans, differences 
in armament and equipment, utilisation of reserves, as well as in the battle tactics of 
French and Austrian troops. Special attention is paid to the comparison of different 
figures by different authors, concerning e.g. the participation in battle, casualties, etc. 
In detail, the author analyses the course of Battle of Montebello, Palestro, Melegnano, 
but especially of Magenta where the Austrian brigades, divisions and regiments met 
on the battlefield, with manpower approximately of 56,000, with troops of the French 
Emperor of approximately 44,000 men, suffering a defeat leading to total retreat of 
the 2nd Austrian Army. This battle gave an uncomplimentary testimony on the tactical 
immaturity or even incompetence of the Austrian chief command.
Military History. Austria in War on Italy. 19th Century. Battle of Magenta 1859.

 

Vojenská porážka revolučného hnutia v Taliansku v rokoch 1848 – 1849 zaistila 
habsburskej dynastii i naďalej nadvládu nad Lombardskom a Benátskom, ale represálie, 
ktoré ju sprevádzali, iba posilňovali protirakúske nálady vo všetkých vrstvách talianskej 
spoločnosti. Obyvateľstvo severného Talianska dávalo zreteľne najavo, že o svojom 
osude chce rozhodnúť samo a že od tohto rohodnutia sa nenechá odradiť ani vojenskou 
brutalitou.1 Situácia sa vyhrotila do tej miery, že rakúski dôstojníci sa odvážili vonku 
chodiť iba v skupinkách, po uliciach chodili ozbrojené hliadky, kultúrne predstavenia sa 
často menili na otvorené protirakúske manifestácie a pod.2 Vojenský gubernátor, maršal 

1 Vývoj zjednocovateľského hnutia Talianska po roku 1849 bližšie PROCACCI, Giuliano. Dějiny 
Itálie. Praha : Nakladatelství Lidové Noviny 1997, s. 251-265. ISBN 80-7106-152-2; SKŘIVAN, 
Aleš – DRŠKA, Václav – STELLNER, František. Kapitoly z dějin mezinárodních vztahů 1648 – 
1914. Praha : Institut pro SEKaP 1994, s. 160-166. ISBN 80-85241-57-9.
2 Rakúski dôstojníci z bezpečnostných dôvodov boli nútení chodiť do veliteľstvom odporúčaných 
kaviarní, v divadle sedeli na zvlášť vyhradených miestach a chránili ich ozbrojení vojaci. Radoví 
príslušníci cisárskej a kráľovskej armády mali zakázané chodiť po ulici po jednom. Keď sa v opere 
objavili scény súvisiace s bojom za slobodu v minulosti, či iba so slovom sloboda a boj za slobodu 
vypuklo ohlušujúce nadšenie. Napr. keď v La Scale uviedli operu Norma a na konci zbor zaspieval 
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Václav Radecký, sa k situácii vyjadril takto: „Nálada v krajine sa denne zhoršuje… 
Sedím a čakám, čo sa stane so mnou a s mojimi oddielmi, lebo takto to nemôže ďalej ísť 
a musí prísť a) alebo b)“, pričom pod a) myslel revolúciu a pod b) nástup reakcie.3 „Civili 
nenávideli „Rakúšanov“ a boli ochotní podniknúť proti nám čokoľvek…tieto záležitosti nás 
samozrejme roztrpčovali a veľmi zle sme nakladali s civilmi,“ píše vo svojich spomienkach 
vtedy poručík 32. pešieho pluku gróf Ernst Wurmbrand.4 Menšie kozmetické úpravy 
v správe týchto oblastí, udelenie všeobecnej amnestie, ukazovanie prívetivejšej tváre 
panovníckeho rodu domácemu obyvateľstvu, vrátane návštevy mladého panovníckeho 
páru v Taliansku, sa minuli účinkom.5 

Zraky nespokojných Talianov sa čoraz viac upierali k zjednotiteľským pokusom 
Sardínskeho kráľovstva (Piemont) pod vedením Viktora Emanuela II., ktoré sa po krymskej 
vojne začalo zbližovať s Francúzskom. Priateľské vzťahy sa načas zdali byť narušené 
po nevydarenom atentáte, ktorý zosnovali 14. januára 1858 na francúzsky panovnícky 
manželský pár atentátnici vedení bývalým členom rímskeho národného zhromaždenia, 
národovcom a revolucionárom grófom Felice Orsinim,6 ktorí považovali Napoleona III. za 
hlavnú prekážku talianskeho zjednotenia. Jeden z najschopnejších politikov svojej doby, 
ministerský predseda Sardínskeho kráľovstva Camillo Benso di Cavour, však dokázal 
ťažiť aj z tejto situácie a naďalej presviedčal francúzskeho cisára o potrebe vytvorenia 
talianskeho národného štátu, ktorý by podľa neho utíšil revolučné vrenie v Taliansku 
a garantoval by aj väčšiu stabilitu Francúzska. V júli 1858 došlo v kúpeľoch v Plombiéres-
les -Bains k ústnej dohode Napoleona III. s Cavourom o vojne proti Rakúsku a o rozdelení 
územia Talianska. V decembri 1858 bola dohoda doplnená vojenskou konvenciou, podľa 
ktorej sa francúzsky cisár zaviazal dať k dispozícii v nastávajúcej vojne 200-tisíc vojakov 
a viesť vojnu dovtedy, kým Rakúšania nevyprázdnia severné Taliansko. Trval ale na 
tom, aby mobilizácia bola pre medzinárodnú verejnú mienku prijateľná a aby to bolo 
Rakúsko, ktoré vyhlási vojnu ako prvé. Ako protihodnotu mal dostať Savojsko a Nizzu. 
Súčasťou dohody bola aj požiadavka Napoleona III., aby sa dcéra Viktora Emanuela Mária 
Clodilda Savojská stala manželkou Napoleonovho bratranca princa Jerômea. Vzájomné 
vzťahy medzi Rakúskom a Francúzskom sa postupne ochladzovali, čo pri novoročnom 
prijatí rakúskeho veľvyslanca Josepha Alexandra Hübnera v Paríži Napoleon III. vyjadril 
takto: „Je mi ľúto, že naše vzťahy k Vašej vláde nie sú tak dobré, ako predtým. Ale prosím 

„Guerra! Guerra (Vojna! Vojna!), návštevníci opery vstali a dlho aplaudovali. V tejto opere boli 
tri prvé rady vyhradené len dôstojníkom, civili tam nesmeli sedieť. Talianski vojaci odvedení do 
rakúskej armády dostávali letáky, v ktorých ich ubezpečovali, že prísaha na zástavu cisára Františka 
Jozefa I. ich nezaväzuje a pod.
3 HERRE, Franz. Radetzky. Najľudovejší poľný maršal c. k. monarchie a jeho pohnuté časy. 
Bratislava : Ikar 1998, s. 190. ISBN 80-7118-637-6.
4 Citované podľa HAJDU, Tibor. Tisztikar és középosztály 1850 - 1914. Ferenc József magyar 
tisztjei. Budapest : MTA Történettudományi Intézete 1999, s. 14. ISBN 963-8312-61-0.
5 Domáce obyvateľstvo bojkotovalo slávnostné predstavenia usporiadané na počesť panovníckeho 
páru, na dvorských a meštiackych báloch sa objavovali v smútočnom oblečení, na verejnosti, kde sa 
len dalo, prejavovali nesúhlas s prítomnosťou rakúskeho vojska a pod.
6 Tri bomby vybuchli pri parížskej opere v čase, keď pred budovu dorazil koč Napoleona. Cisárovi 
sa nič nestalo, ale bomby zabili 7 ľudí a viac než 150 prítomných zostalo zranených, z ktorých neskôr 
ďalších 5 zomrelo. Orsiniho právny zástupca na súdnom pojednávaní prečítal atentátnikov list 
adresovaný z väzenia panovníkovi, v ktorom ho žiadal, aby pomohol oslobodiť jeho vlasť, a bude ho až 
na druhý svet prevádzať požehnanie 23 miliónov duší. Životopis Orsiniho podrobnejšie Encyklopedia 
Britannica. Dostupné na internete http://www.britannica.com/EBchecked/topie/433259/Felice-
Orsini.
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povedzte svojmu cisárovi, že moje osobné vzťahy k nemu zostávajú nezmenené.“7 Toto 
vyjadrenie vyvolalo veľkú pozornosť v európskych diplomatických kruhoch, viedlo 
k panike na parížskej burze a citlivo na ne reagovali aj zahraničné finančné kruhy. Cielenou 
diplomatickou a spravodajskou činnosťou, posunmi vojsk k hraniciam rakúskej ríše, 
rôznymi vopred pripravenými akciami8 sa Cavourovi nakoniec podarilo vyprovokovať 
Rakúsko k predloženiu ultimatívnych požiadaviek, ktoré boli vzápätí odmietnuté.

K zásadnému rozhodnutiu o vypovedaní vojny došlo na viedenskej ministerskej porade 
6. apríla 1859. Tejto schôdzi predchádzali a po nej ešte prebiehali viaceré medzinárodné 
rokovania, ktoré však neviedli k želanému cieľu. Rakúska diplomacia jednoznačne 
podcenila hroziacu situáciu a prvý minister a zároveň minister zahraničia gróf Karl 
Ferdinand Buol-Schauenstein odmietol rokovať aj o medzinárodnom kongrese, pokiaľ 
Sardínske kráľovstvo nezníži početný stav svojej armády na mierové počty a zdráhal sa 
sadnúť za jeden stôl s Cavourom. Na situácii nič nezmenil ani názor bývalého kancelára 
kniežaťa Klemensa Wenzela Lothara Metternicha, ktorý varoval pred unáhleným 
vojenským riešením z rakúskej strany. Rakúsko po stránke diplomatickej tak i vojenskej 
podcenilo situáciu a do Turína vyslalo delegáciu, ktorá 23. apríla odovzdala Cavourovi 
ultimátum. V ňom sa mimo iného žiadalo, aby boli okamžite rozpustené dobrovoľnícke 
útvary i povolané zálohy a do piatich dní boli stiahnuté jednotky z lombardských hraníc. 
Anglická diplomacia ešte dosiahla, že František Jozef I. predĺžil o tri dni dátum vypršania 
ultimáta, ale prakticky už bolo všetko rozhodnuté. Navyše tento odklad z vojenského 
hľadiska mal negatívny vplyv na neskorší vývoj vojnovej situácie, lebo o tri dni posunul 
dátum prekročenia rieky Ticino rakúskymi zbormi a Francúzsku pomohol urýchliť 
mobilizačné prípravy. Až 29. apríla hlavný veliteľ 2. rakúskej armády, v dobovej literatúre 
nazývanej aj Južná armáda, poľný zbrojmajster Franz Gyulai obdržal rozkaz, aby prekročil 
hraničnú rieku Ticino a začal vojenské operácie. Tým, že Rakúsko vyhlásilo Sardínii vojnu, 
však prišlo definitívne o vojenskú podporu Nemeckého spolku, pretože podľa ústavy tohto 
spolku sa táto viazala iba na vojnu obranného charakteru. Nádeje rakúskeho panovníka na 
vojenskú podporu Pruska, ktoré síce uviedlo tri vojenské zbory do bojovej pohotovosti, 
ale zachovalo neutralitu, sa ukázali ako nereálne. V konkrétnej podobe a v plnej miere sa 
ukázala medzinárodná izolácia habsburskej monarchie, ako dôsledku jej politiky ozbrojenej 
neutrality, v krymskej vojne.9 

* * *

7 CSESCHKA, Hugo. Österreichs Krieg gegen Frankreich und Piemont im Jahre 1859. Wien 
: Seidel 1912, s. 9; SOMOGYI, Éva. Absolutizmus és kiegyezés 1848 – 1867. Budapest : Gondolat 
1981, s. 95. ISBN 963-280-992-0.
8 Umožnili Giuseppe Mazzinimu a Garibaldimu, ktorí boli pôvodne odsúdení na smrť a žili vo 
vyhnanstve, návrat do vlasti, organizovali vojenské cvičenia na hraniciach, robili verejný nábor medzi 
Talianmi, ktorí ušli z územia Rakúska, poskytovali azyl atentátnikom, podporovali Garibaldiho úsilie 
o budovanie dobrovoľníckeho vojska (tzv. Alpské strelecké jednotky) a pod.
9 Podrobnejšie k pozadiu zahraničných diplomatických krokov vedúcich k vyhláseniu vojny 
pozri: BENCZE, László. Solferino. Budapest : Paktum Nyomdaipari Társaság 2001, s. 17- 48. ISBN 
963-00-9605-6; SKŘIVAN, DRŠKA, STELLNER, ref. 1, s. 160-163; Die Habsburgermonarchie 
1848 – 1918, zv. III, časť 2, Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1980, 
s. 863-866; ISBN 3-7001-0217-8; TARABA, Luboš. Krve po kolena. Solferino – zlom ve válkách 
o sjednocení Itálie. Praha : Nakladatelství Epocha 2011, s. 21- 66. ISBN 978-80-7425-062-0. SKED, 
Alan. Úpadek a pád Habsburské říše. Praha : PanEvropa 1995, s. 191- 200; ISBN 80-85846-00-4; 
TAYLOR, A. J. P. Poslední století Habsburské monarchie. Rakousko a Rakousko-Uhersko v letech 
1809 – 1918. Brno : Baristel & Principal, s. 109-124. ISBN 80-85947-26-9.
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František Jozef I. svoju nespokojnosť s vývojom situácie v severnom Taliansku už skôr 
vyjadril tým, že odvolal z funkcie guvernéra a zároveň veliteľa 2. armády dislokovanej 
v severnom Taliansku, starého maršala Václava Radeckého a na jeho miesto menoval 
bývalého ministra vojny, predtým veliteľa V. armádneho zboru, poľného zbrojmajstra 
grófa Franza Gyulaiho. Šľachtica maďarského pôvodu, ktorý s aktívnym velením v poli 
nemal väčšie skúsenosti a bol považovaný za veliteľa priemerných schopností. Jeden z jeho 
podriadených dôstojníkov ho ako ešte mladého plukovníka vo Viedni hodnotil ako na svoj 
vek veľmi prísneho veliteľa „ktorý všakovaké vojenské pravidlá a predpisy poznal bez kníh. 
Chýbalo mu ale vážnejšie vojenské nadanie, čo sa neskôr, počas ťaženia roku 1859 stalo 
až príliš zrejmým.“10 Pruský generál Otto, pridelený k štábu rakúskej armády v severnom 
Taliansku, ho charakterizoval takto: „Hlavný veliteľ Gyulai nikdy neslúžil vo vojenskej 
výprave, nemal ani potrebný rešpekt vo vojsku, a neskrýval sa v ňom žiadny geniálny duch, 
ani sa oň neusiloval. Inak ako chápavý, usilovný muž, obdarený dobrou dávkou sarkazmu, 
ktorým urazil nejedného vojaka slobodného ducha, mal prehľad o svojej situácii: mesiac 
otáľal s ofenzívou. Chcel zachrániť svoje vojsko od záhuby.“11 K jeho cti treba podotknúť, 
že aj sám mal pochybnosti o vhodnosti svojej voľby za hlavného veliteľa, ale presvedčila ho 
šedá eminencia vojenských kruhov pohybujúcich sa v blízkosti panovníka, podmaršal Karl 
Ludwig Grünne, ktorý ho považoval za svojho človeka a pri rozhodovaní mu mimo iného 
údajne povedal: „Čo dokázal ten starý osol Radecký ako osemdesiatročný, to zvládneš aj 
ty…“12 Ukázalo sa, že tomu nebolo tak.

10 Ref. 4, s. 45.
11 Citované podľa BENCZE, László. Uralkodók, főrangúak, katonák. Budapest : Paktum 
Nyomdaipari Társaság 2001, s. 130-131. ISBN 963-00-8255-1. Gyulai bol najskôr menovaný za 
vojenského veliteľa Lombardsko-Benátska a jeho civilnú správu mal na starosti cisárov mladší brat 
Ferdinand Maxmilián. Ten sa úprimne snažil o pokojné súžitie s Talianmi, ale situácia už bola tak 
vyhrotená, že nemohol uspieť, navyše cisár v otázkach ústupkov Talianom bol neoblomný. V polovici 
apríla 1859 brata odvolal z funkcie guvernéra a poveril ňou Gyulaiho. V akej prekérnej situácii sa 
Ferdinand nachádzal, prezrádza jeho list matke, kde píše: „Sedím tu uväznený a sám ako pustovník 
som tu zosmiešňovaným prorokom, ktorý teraz musí na každom kroku počúvať to, čo mnohokrát 
opakoval hluchým, a na ktorého sa teraz – len preto, aby boli zakryté skutočné príčiny – valia výčitky. 
Ako by som to bol len a len ja, kto falošnou miernosťou alebo sladkou dobrotou vyvolal všetky 
tunajšie neduhy…Byť obklopený nepriateľskými parazitmi, vidieť ťažko vybudované dielo ničené už 
v zárodku a nevedieť ako každý deň skončí, nebyť si nikdy istý, či dostanem súhlas v nerozhodnom 
ústredí vo Viedni a žiť vo večnom strachu, že moja nadobro nevinná žena bude vysmiata a urazená, 
nikdy si nebyť istý, či nebudem vypískaný v divadle a či sa vôbec vrátim živý z prechádzky – to všetko 
je strašné!“ (URBAN, Otto. František Josef I. Praha : Mladá Fronta 1991, s. 93. ISBN 23-057-91-
13/23). V hodnotení Gyulaiho ako veliteľa rakúskych vojsk v severnom Taliansku badať rozdiely 
medzi staršou rakúskou a maďarskou vojenskou historiografiou. Kým rakúska historiografia nezdary 
rakúskych vojsk pripisuje takmer jednoznačne neschopnosti Gyulaiho, maďarská historiografia 
z porážok viní aj viedenské vojenské kruhy a nezdravé súperenie jeho veliteľského štábu. Pri 
konečných hodnoteniach v rakúskej historiografii badať určitú snahu o ospravedlnenie prehry pri 
Solferine, resp. obavu o porovnanie s prehratou bitkou pri Solferine, kde formálne velil František 
Jozef I.
12 ALLMAYER-BECK, Christoph. Die k. (u) k. Armee 1848 – 1914. München-Gütersloh-
Wien : Verlagsgruppe Bertelsmann 1974, s. 54. ISBN 3-570-07287-8. Grünne Radeckého nemal 
rád. Vyplývalo to aj zo vzájomných vzťahov medzi odchovancami klasického konzervatívneho 
ponímania vojenstva a zástancami potreby reforiem v armáde, medzi ktorých paradoxne patril aj 
oveľa starší Radecký. Ten už vo vojne v rokoch 1788 – 1789 bojoval proti Turkom, neskôr vo vyšších 
funkciách a hodnostiach vo vojne proti Francúzom a v napoleonských vojnách si vydobyl meno 
schopného, odvážneho, energického veliteľa s nekonvenčným myslením a rozhodnosťou na bojovom 
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Gyulai od decembra 1858 žiadal Viedeň o zrušenie finančnej viazanosti, posilnenie 
pevností a zvýšenie stavu 2. armády, ale bez väčšieho úspechu. Katastrofálna finančná 
situácia, do ktorej monarchiu uvrhla mobilizácia počas krymskej vojny sa prejavovala v plnej 
nahote.13 Odrážalo sa to veľmi citeľne aj v oblasti modernizácie armády a vo výdavkoch 
na ozbrojené sily monarchie. Výrazne sa to ukazuje pri porovnávaní vzájomného pomeru 
percentuálneho rastu výšky štátneho rozpočtu a výdavkov na armádu európskych mocností 
v rokoch 1850 – 1862. Napr. vo Veľkej Británii sa zvýšili príjmy štátneho rozpočtu na 
32 %, ale výdaje na armádu za uvedené roky až o 94 %. Vo Francúzsku stúpli príjmy 
štátneho rozpočtu o 20 %, ale do armády bolo z toho investovaných 57 %. Štátne príjmy 
Pruska vzrástli o 56 %, výdaje na armádu o 68 %. V Rusku sa štátny rozpočet zvýšil 
o 4 %, ale výdaje na armádu o 44 %. Z európskych veľmocí to bolo iba Rakúsko, kde 
vojenské výdaje za uvedené roky rástli pomalším tempom než štátne príjmy. Kým tu štátne 
príjmy vzrástli o 58 %, vojenské výdaje iba o 15 %.14 Obavy skeptikov z tohto hľadiska, 
najmä v súvislosti s účasťou Francúzska na vojne, neboli neopodstatnené. Tie ale mali 
byť preklenuté promptnou realizáciou vojnového plánu hlavného štábu rakúskej armády. 
V tejto oblasti sa však už od počiatku ťaženia ukazovali zásadné nedostatky.

Ešte 23. apríla 1859, keď Gyulai z rôznych zdrojov získal istotu o účasti Francúzska 
v nastávajúcej vojne, to hlásil viedenskej vojenskej centrále zdôrazniac, že sila 2. armády 
nie je dostatočná, aby proti francúzsko-sardínskym spojeneckým vojskám vystupovalo 

poli. Vo vojne proti Napoleonovi roku 1805 útokom na Francúzov neďaleko Grazu umožnil spojenie 
rakúskych armád arcivojvodu Karola a arcivojvodu Jána, zúčastnil sa bitky pri Wagrame, istý čas 
pôsobil ako náčelník generálneho štábu rakúskej armády a zaslúžil sa o vojenské reformy. V roku 
1813 mal ako náčelník generálneho štábu kniežaťa Karla Philippa Schwarzenberga rozhodujúci podiel 
na vypracovaní plánu bojového stretnutia s Napoleonom v bitke pri Lipsku. Načas bol odsunutý na 
vedľajšiu koľaj, ale ako tajný dvorný radca posielal ministrom a panovníkovi rôzne memorandá, 
v ktorých upozorňoval na nedostatky rakúskej armády a navrhoval jej modernizáciu. Keď začiatkom 
tridsiatych rokov revolučné hnutie presiaklo aj do Talianska, Radecký bol postavený na čelo tunajších 
rakúskych zborov a v dvoch rozhodujúcich bitkách roku 1848 pri Custozze a Novare porazil talianske 
sily a zachránil talianske dŕžavy pre panovníka. Jeho zásluhy na udržaní talianskych provincií boli 
vo vysokých kruhoch vysoko hodnotené. (K činnosti Radeckého podrobnejšie pozri HERRE, Franz. 
Radetzky. Najľudovejší poľný maršal c. k. monarchie a jeho pohnuté časy. Bratislava : Ikar 1998, 
ISBN 80–7118-637-6; REGELE, Oskar. Feldmarschall Radetzky. Leben, Leistung, Erbe. Wien : 
Verlag Herold 1957; FRANKENBERG, Oto. Václav Radecký z Radče. Slovo k historii 22. Praha 
: Melantrich 1990; DANGL, Vojtech – SEGEŠ, Vladimír. Vojvodcovia. 111 osobností vojenských 
dejín Slovenska. Praha : Ottovo nakladatelství, 2012, s. 393-397. ISBN 978-80-7360-986-3; HAVEL, 
Petr – ROMAŇÁK, Andrej. Maršál Radecký, vojevůdce pěti císařů. Praha – Lytomyšl, 2000. ISBN 
80-7185-297-x). Grünne bol typickým predstaviteľom starej kabinetnej školy vojenstva, ktorý 
vypracovával vojnové plány pre panovníka prakticky spoza písacieho stola a nemal väčšie skúsenosti 
so samotným bojovým poľom. V čase konfliktu s Talianskom bol náčelníkom vojenskej kancelárie 
panovníka (Militär-Central-Kanzlei) a zároveň jedným z hlavných protagonistov tzv. vojnovej strany. 
Panovník si ho vážil a jeho názory často prijímal. Grünne prvýkrát priznal, že sa monarchia ocitla 
v katastrofálnej situácii potom, čo sa vyjasnilo, že Prusko zachová neutralitu a Francúzsko varovalo 
Rakúsko, že prekročenie rieky Ticino zo strany rakúskych vojsk bude považovať za vypovedanie 
vojny. O rozdielnych kvalitách týchto dvoch vojakov svedčí aj skutočnosť, že kým o Radeckom 
vyšli desiatky monografických prác, o Grünnem sa najnutnejších údajov môžeme dopátrať iba 
v špeciálnych vojenskohistorických encyklopédiách, resp. oslavných albumoch.
13 Za roky 1849 – 1858 štátny dlh monarchie vzrástol z 1,2 miliardy zlatých na 2,3 miliardy (Pod 
císařským praporem. Historie habsburské armády 1526 – 1918. Praha : Nakladatelství Elka Press, 
2003, s. 281. ISBN 80-902745-5-2).
14 URBAN, Otto. Vzpomínky na Hradec Králové (Drama roku 1866). Praha : Panorama 1986, s. 
155. ISBN 11-058-86.
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útočne. Toto varovanie zopakoval o dva dni, keď zároveň ponúkol svoju funkciu vrchného 
veliteľa vojsk v Taliansku. Žiadosť bola odmietnutá. Doplňovanie armádnych zborov 
prebiehalo zdĺhavo a problémy sa objavovali aj v súvislosti s ich prepravou na front, a to 
napriek skutočnosti, že začiatkom marca 1859 sa cisársko-kráľovskej armáde podarilo 
previezť železnicami za štyri dni až 80 000 mužov, čo vzbudilo obdiv aj vo Veľkej Británii.15 
Samostatnú kapitolu tvorilo nedostatočné zásobovanie vojsk, čo sa neskôr čiastočne 
odrazilo aj na ich bojaschopnosti. Rakúsko pred krymskou vojnou vo finančnej tiesni 
neprezieravo prenajalo súkromným spoločnostiam, medzi inými aj francúzskej spoločnosti, 
svoju železnicu v Lombardii, teraz sa to vypomstilo pri preprave a rozvinutí vojsk a plnení 
realizačných plánov vojenskej logistiky.16 Priam za totálnu logistickú katastrofu označovala 
už dobová literatúra stav zásobovania v období medzi bitkami pri Magente a Solferine.17 

Samotný nástup rakúskych síl na talianskom fronte charakterizovali rozpačitosť 
a nevyjasnenosť hlavných vojenských zámerov. Vo Viedni postupne vzniklo viacero 
strategických plánov, z ktorých najideálnejším sa ukazoval strategický plán vypracovaný 
plukovníkom Franzom Kuhnom, náčelníkom generálneho štábu 2. armády, pôvodne 
profesorom na viedenskej Vojenskej akadémii, ktorý schválil aj panovník. Podľa neho 
rakúske vojská mali vpadnúť do Piemontu z priestoru Pávie cez Alessandriu a obsadiť 
hlavné mesto Turín. Jeho realizovanie si však vyžadovalo rozhodnosť, využitie dočasnej 
početnej prevahy vlastných vojsk a nevýhodu protivníka, ktorá spočívala najmä v tom, že 
príprava vpádu francúzskych vojsk do Piemontu si podľa rakúskych prepočtov vyžadovala 
niekoľko týždňov, kým 2. armáda mala pacifikovať slabšie sily sardínskeho kráľa asi do 
ôsmich dní. Gyulai tento výhodný časový faktor pre vlastnú ofenzívu však nedokázal využiť. 
Jeho neschopnosť v tomto smere ohodnotil neskôr jeho protivník Viktor Emanuel II. keď 
mu chceli postaviť na počesť víťazstva pomník takto: „Nie ja, ale Gyulai by si zasluhoval 
pamätník, že do príchodu Francúzov nás šetril.“18 

Počas vojnových stretov sa ukázali ďalšie krikľavé nedostatky v samotnom vedení boja. 
Velenie zvolilo defenzívny spôsob boja miesto ofenzívnych aktivít a ponechalo iniciatívu 
v rukách nepriateľa. Priam katastrofálnou bola situácia v oblasti spravodajstva, ktoré 
takmer úplne zlyhalo. Gyulai a jeho generálny štáb, v ktorom takmer nepretržite prevládali 
spory o ďalšom postupe, roztrieštili svoje sily a ani sa nepokúsili zlikvidovať slabšie centrá 
piemontskej obrany. Za všetky nedostatky, samozrejme, Gyulai nemohol. Do velenia sa 
plietli aj ďalší generáli a prostredníctvom nich aj samotný panovník. Pôvodné vojnové 
početné stavy jednotiek neboli spočiatku zďaleka naplnené, velitelia nedostali potrebné 
mapy, vojská museli absolvovať vyčerpávajúce, ako sa neskôr ukázalo, úplne zbytočné 
presuny a pod.

Vojenské operácie 2. rakúskej armády sa začali koncom apríla 1859 s piatimi armádnymi 
zbormi (II., III., V., VII., VIII.) a jednou jazdeckou divíziou v sile približne 170 000 mužov. 
Tie sa neskôr v dôsledku neskoršieho vytvorenia 1. armády (jadro tvorili VI., X. a XI. zbor) 
a čiastočnej reorganizácie 2. armády rozrástli, vrátane početného stavu stálych posádok 
na konečný počet asi 220-tisíc mužov. Francúzi sústredili na talianskom bojisku 180 tisícovú 
armádu členenú do šiestich zborov. Armáda Piemontu mala asi 60 000 mužov, ku ktorým 
treba ešte pripočítať Garibaldiho dobrovoľníkov a, samozrejme, aj podporu nepriateľsky 

15 SZAJKÓ, Vojtěch. Nenaplněné ambice rakouských železnic: italské tažení c. k. armády roku 
1859. In Historický obzor, roč. 25, 2014, č. 5/6, s. 120.
16 Vojenské dějiny Československa (1526 – 1918) II. d. Praha : Naše vojsko 1986, s. 370. ISBN 
28-005-.02/36.
17 Ref. 15, s. 127.
18 Ref. 12, s. 55.
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naladeného domáceho obyvateľstva.19 Ide o hrubé približné vyčíslenie, z ktorej značnú 
časť netvorili radové bojové útvary. Podľa údajov o zásobovaní začiatkom mája 1859 
2. cisársko-kráľovská armáda nachádzajúca sa na nepriateľskom piemontskom území 
vykazovala 144 703 zásobovaných mužov, z toho 106 631 schopných okamžitého nasadenia 
do boja. Náhradný peší zbor vykazoval 14 386 mužov, z toho 11 573 bojaschopných, útvary 
so zvláštnym určením 1 624 mužov, z toho 1 449 bojaschopných a stále posádky vykazovali 
66 845 zásobovaných, z ktorých 30 959 mužov bolo určených priamo na bojové nasadenie. 
Teda armáda monarchie nachádzajúca sa na dnešnom talianskom území vykazovala 
oficiálne 227 558 mužov, z ktorých 150 612 bolo určených na bojové nasadenie.20 

* * *

Rakúska 2. armáda prekročila pohraničnú rieku Ticino v troch prúdoch a vstúpila na 
piemontské územie 29. apríla 1859 smerujúc k rieke Pád. Pôvodným zámyslom bolo udrieť 
na vojsko Viktora Emanuela II. skôr, než by sa mohlo spojiť s francúzskymi oddielmi 
a potom sa obrátiť proti Francúzom. Cisársko-kráľovské sily však postupovali po severnom 
brehu Pádu smerom k Turínu pomalým tempom bez toho, že by velenie malo spoľahlivé 
údaje o pohyboch nepriateľa. Keď Gyulai zistil, že pôvodne plánovaný úder vyšiel 
naprázdno, rozhodol sa zastaviť svoj postup a zaujal obranné postavenie pri prechode 
cez Pád a Sesiu, kde očakával pokus o nástup talianskych vojsk. Zistenie, že medzitým 
sardínske a sčasti už aj francúzske vojská sa objavili na juh od Valenzy a že do Janova 
dorazili francúzske jednotky, ktoré na lodiach a po železnici nasledovali ďalšie, prinútilo 
hlavné velenie k ďalším pohybom. Tie sa diali, vďaka protichodným rozkazom zo strany 
najvyšších veliteľov značne chaoticky, pričom postup spomaľovali aj výdatné dažde, ktoré 
rozvodnili aj rieku Pád. Aj keď hlavné sily rakúskej armády nakoniec prenikli k Vercelli, 
odkiaľ viedla železničná trať do Turína, a zaujali postavenie odtiaľ smerom na juh, po 
správach, že Francúzi môžu podniknúť útok na 2. armádu na juh od rieky Pád, Gyulai, 
ktorý sa snažil zachovať kompaktnosť svojej armády, vydal rozkaz na stiahnutie svojich 
zborov. Zdôvodňoval to tým, že predovšetkým musí brániť bezpečnosť Lombardska. Od 
tejto chvíle bol presvedčený, že Napoleon III. chce zopakovať manéver svojho slávneho 
strýka a zaútočiť do Lombardska pozdĺž rieky Pád cez Piacenzu.

Získať hodnoverné údaje o pohyboch nepriateľa a o jeho sile sa ukazovali ako 

19 Podrobný prehľad jednotiek cisársko-kráľovskej armády a spojeneckých francúzsko-sardinských 
vojsk zúčastnených na talianskom ťažení poskytuje publikácia RÜSTOW, Wilhelm. Der italianische 
Krieg 1859. Zürich 1860, s. 46-88. Porovnaj tiež MOLTKE, Helmut. Der italienische Feldzug des 
Jahres 1859 von der Abtheilung des Generalstabes der königlich Preussischen Armee. Berlin : 
Verlag von F. G. Wittler und Sohn 1860, s. 107-186. Pri vstupe vojsk do Piemontu Moltke udáva 106 
plukov pechoty, 14 a pol eskadróny jazdectva a 44 delostreleckých batérií (príloha 6). Tento počet 
sa do 24. júna rozrástol na 175 peších plukov, 80 jazdeckých eskadrón a 102 delostreleckých batérií 
(príloha 10). Ordre de bataille všetkých troch armád bojujúcich v severnom Taliansku v priebehu 
júna najnovšie publikoval TARABA, ref. 9, s. 289-309. Odvody, spôsob doplňovania, organizačnú 
štruktúru všetkých troch armád a ich vzájomné porovnanie uvádza BENCZE, Solferino I. rész. In 
Hadtörténelmi Közlemények,113, 2000, č. 3, s. 550-562; BENCZE, ref. 9, s. 17-32. Porovnaj tiež 
Sechzig Jahre Wehrmacht 1848 – 1908. Bearbeited im k. u. k. Kriegsarchiv. Wien : Verlag des k. 
u. k. Kriegsarchiv 1908, s. 89-94. ISBN 978- 0023285240. Klasickým dielom vojnového ťaženia 
zostáva trojzväzková práca generálneho štábu armády monarchie Der Krieg in Italien 1859. Nach 
den Feld-Akten und anderen autentischen Quellen bearbeited durch das k. k. Generalstabs für 
Kriegsgeschichte, zv. I.-III. Wien 1873 – 1876.
20 GÖMÖRY, Gusztáv. Austria hadiereje az 1791 – 1866-ig folytatott háborúkban. In Hadtörténelmi 
Közlemények, 6, 1893, s. 409- 410.
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nevyhnutné. Za tým účelom bolo vyslané samostatné útočno-prieskumné zoskupenie, 
ktoré malo postupovať cez Vacarizzu, Stradellu na juh od rieky Pádu, napojiť na seba tu 
ponechané strážne oddiely a v prípade útoku nepriateľa ustúpiť na severný breh rieky, 
a túto pozíciu brániť.21 Jeho veliteľ podmaršal Johann Philipp Stadion rozdelil svoje 
jednotky na tri kolóny, ktoré postupovali samostatne. Jedna z týchto kolón pod velením 
podmaršala Karla Urbana, postupovala na ľavom krídle a dňa 20. mája narazila na predvoj 
francúzskej armády neďaleko obce Montebello. Piemontská jazda, ktorá bola začlenená 
do predvoja, zaútočila na Rakúšanov a na čas zastavila ich postup. Protiútok pechoty 
a uhorských husárov, ktorí neobvykle postupovali na konci kolóny, však zatlačil spojencov 
k obci a Urban využijúc okolité kopce, rozostavil na nich svoje delá. Týmto manévrom sa 
však ešte viac vzdialil od ďalších dvoch rakúskych kolón. Francúzsky veliteľ 1. divízie I. 
zboru generál Fréderic Forey, ktorý vedel, že za ním postupujú ďalšie francúzske divízie, 
zaútočil na Urbanovu pechotu, ktorá sa bránila v štvoruholníkovej zostave a nechal ju 
ostreľovať aj delostrelectvom. Po posilnení svojich radov Urban síce prešiel do útoku, ale 
prichádzajúce francúzske posily čoskoro zmenili situáciu. V krymskej vojne a v Afrike 
ostrieľaní francúzski vojaci, ktorí boli pohyblivejší, lebo neniesli žiadnu záťaž, pričom 
Rakúšania vliekli na chrbtoch predpísanú asi 18 kg výbavu, rozhodujúcim protiútokom 
zatlačili rakúske jednotky do obce a po krvavom hodinovom boji pri miestnom cintoríne 
i v samotnej obci ich prinútili vo večerných hodinách ustúpiť. Nadránom nasledujúceho 
dňa sa Rakúšania stiahli na ľavý breh rieky Pád.22 

Prvá významnejšia bitka tejto vojny, najmä vďaka vyššej taktickej úrovni a skúsenostiam 
Francúzov, sa skončila porážkou cisársko-kráľovských vojsk. V hláseniach sa síce 
zdôrazňovala vyššia efektivita Rakúšanov v boji zblízka, ale na výsledku boja to nič 
nemenilo. Rakúske sily boli spočiatku v početnej prevahe oproti asi 8 500 pešiakom, 
1 500 jazdcom a 12 delám Francúzov a z bojiska nakoniec ustúpili ako porazení. Kým 
rozloženie a postup rakúskych oddielov neumožňovali účinnú vzájomnú podporu, 
Francúzi dokázali efektívne doplňovať svoje rady, čo rozhodlo o výsledku bitky. Podľa 
úradných údajov rakúske straty vykazovali 1 423 vojakov a dôstojníkov. Tieto čísla ale boli 
zámerne poddimenzované. V hlásení vojenského pridelenca pruskej armády o tejto bitke 
sa zdôrazňovalo, že aj keď veliaci francúzsky generál sa prvýkrát stretol so spôsobom boja 
Rakúšanov, dokázal ho veľmi rýchlo dešifrovať a využiť vlastnú iniciatívu v boji. Do útoku 
zapojil celú zálohu, kým na protiľahlej strane veľká časť zálohy zostala nečinná. Rakúšania 
sa strnulo držali pôvodných direktív a postupovali troma prúdmi miesto toho, aby tieto 
prúdy zjednotili, hoci bitka trvala šesť hodín a bol na to čas.

Táto bitka a jej priebeh prispeli k tomu, že sa Francúzom podarilo upriamiť pozornosť 
Rakúšanov na možnú ofenzívu pri rieke Pád. Generálny štáb francúzskej armády zároveň 
presvedčil váhajúceho Napoleona III., aby schválil realizáciu riskantného obchvatného 
manévru, ktorým by sa Francúzi mohli dostať do tyla rakúskych vojsk. K tomuto 
rozhodnutiu prispela aj slabá útočná aktivita Rakúšanov, veď za celý čas prebiehajúcich 
vojenských operácií sa k bitke odhodlali iba jedenkrát, pri Montebello. Dňa 27. mája 

21 Dobová odborná literatúra nie je jednotná čo sa týka účelu tohto manévru. Podľa niektorých 
autorov veľkosť vyčlenených síl pod velením gen. Stadiona nesvedčí o prieskume bojom (22 000 
pušiek, 1 200 jazdcov a 68 diel), skôr išlo o pokus začať ofenzívu na juh od rieky Pád, ktorá v zárodku 
stroskotala. Isté je, že manéver mal za cieľ zistiť, kde sa nachádzajú hlavné sily protivníka a čo možno 
očakávať v najbližších dňoch.
22 K priebehu bitky pri Montebello BENCZE, ref. 9, s. 76-86; TARABA, ref. 9, s. 84- 93; Der Krieg 
in Italien 1859. Nach den Feld-Acten, ref. 19, s. 283-317. Zloženie Urbanovej brigády BÁNLAKY, 
József. A magyar nemzet hadtörténelme, príloha XXII/11. Dostupné na internete file:///C:/Users/
vdangl/Desktop/2354.html, s. l – 2.
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velitelia francúzskych zborov dostali rozkaz, aby sa v najväčšej tajnosti od nasledujúceho 
rána začali presúvať za čiarou rieky Pád a Sesie smerom na sever k Vercelli. Svedčí 
o úplnom zlyhaní rakúskej prieskumnej činnosti, že pohyb veľkej armády, hoci sa miestami 
presunovala iba 5 – 10 km za rakúskymi postaveniami, podarilo utajiť. Na odpútanie 
pozornosti od riskantného manévru sa súbežne na rieke Sessia rozvinul útok štyroch divízií 
piemontských vojsk v sile asi 45 000 mužov. Prvé zrážky sa uskutočnili v okolí Palestra 
potom, čo Taliani prekročili rieku a narazili na predstráže brigády generála Leopolda 
Weigla z 2. divízie VII. zboru. Rakúšania bojovali udatne, ale proti takmer šesťnásobnej 
presile nemali vyhliadky na úspech. Unavené jednotky nasadzované do boja síce spomalili 
postup protivníka, ale nakoniec obce Palestro, Vinzaglio a Confienza opustili a ustupovali 
k Robbiu. Protiútoky, pri ktorých využili aj streľbu kartáčmi proti talianskej pechote, 
neviedli k očakávaným výsledkom. Do tylu sa im dostali Taliani, ktorých usmerňovali 
miestni obyvatelia a odpor bol definitívne zlomený. Prebiehali ešte menšie potýčky na 
rozvetvených a rozmočených cestách a hrádzach medzi ryžovými poliami, ale bitka pri 
Palestre a v okolí, pri ktorej bol prítomný aj kráľ Viktor Emanuel II., bola stratená. Mnohí 
z jej účastníkov zahynuli v kukuričných poliach a umierali poschovávaní v kanáloch na 
ryžových poliach. Aj po týchto bojových kontaktoch vo velení cisárskej armády trvala 
neistota, či zo strany protivníka ide o začiatok veľkej ofenzívy, alebo o krycí manéver, čo 
viedlo k ďalším rozporom o postupe. O rozvíjajúcom sa francúzskom širokom obchvate 
velenie stále nemalo správy. A tak 31. mája pri Palestre a v okolí pokračovali boje, keď na 
základe rozkazu hlavného velenia štyri brigády cisársko-kráľovskej armády vyčlenené zo 
VII. a II. zboru v sile asi 17 000 mužov, pod velením podmaršala Thomasa Zobela, prešli 
opäť do ofenzívy, v snahe zistiť silu nepriateľa a navrátiť pôvodný stav. Pred viacnásobnou 
talianskou početnou prevahou sa však útočiace oddiely museli stiahnuť. Dvojdňové boje 
pri Palestre si podľa oficiálnych hlásení vyžiadali u príslušníkov habsburskej armády 
2 560 a na strane spojencov 1 450 mŕtvych, ranených a nezvestných. Skutočné straty však 
boli zrejme vyššie. Napríklad komárňanský peší pluk, v ktorom sa nachádzali aj Slováci, 
nastupoval do boja so stavom 3 200 mužov. Bojaschopných z nich zostalo iba 1 550 mužov. 
Rakúšania tu opäť nastupovali s plnou poľnou proti ľahko odetým protivníkom, najmä 
Zuávom vo francúzskych službách. Mnohí sa z nich utopili.23

* * *

Francúzske divízie medzitým postupovali k Novare a po sústredení mali zaútočiť smerom 
k Magente a preraziť cestu k Milánu. Až 1. júna priebeh udalostí presvedčil Gyulaiho o tom, 
že Francúzi prenikajú po jeho krídle a hrozí mu útok do tyla. Rozpory v hlavnom velení 
o ďalšom postupe pretrvávali a dostali také rozmery, že náčelník štábu plukovník Kuhn 
požiadal o zbavenie funkcie, ale veliteľ 2. armády to neprijal.24 K týmto nezhodám prispel 
po svojom príchode aj šéf generálneho štábu rakúskej armády poľný maršal Heinrich 
Hess, ktorý z poverenia panovníka dorazil na bojisko a jeho prvým činom bolo, že verný 
panovníkovmu rozkazu zastavil ústup prvých cisársko-kráľovských jednotiek. Až keď do 
štábu 2. armády dorazil posol, ktorý doniesol správu, že Francúzi na sever od Magenty 
prekročili rieku Ticino, obsadili Turbigo, a že podmaršal Eduard Clam-Gallas opustil 

23 RÜSTOW, ref. 19, s. 193-195; Tiež BENCZE, ref. 9, s. 114. Opis priebehu bojov tamže, s. 
105-116, TARABA, ref. 9, s. 98-106; Battle of Palestro. Dostupné na internete: https://en.wikipedia.
org./w/index.php?title=Battle_of_Palestro & oldid=591198577. Údaje o stratách na oboch stranách 
sú odlišné.
24 V dôsledku vzájomných rozporov sa dokonca istý čas navzájom kontaktovali iba písomne.
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predmostie pri St. Martino a ustúpil bez toho, že by sa mu podarilo vyhodiť mosty, súhlasil 
so zastavením predtým už otočených jednotiek. Po týchto správach nakoniec vo velení  
2. armády došlo k dohode, že miesto presunu smerom k Verone sa v priestore opevneného 
predmostia pri Magente, za riekou Ticino, postavia na odpor.

Gyulai po určitom váhaní a po často zbytočných a vyčerpávajúcich presunoch, začal 
sústreďovať svoje sily pri Magente s cieľom prehradiť cestu spojeneckým silám na Miláno. 
„Považujem za svoju povinnosť, aby som zachoval svoje sily pre ďalšie vojenské operácie, 
preto som nariadil ústup za Ticino, a zajtra budem stáť medzi Magentom a Paviou“25 – 
písal vo svojej správe z 2. júna panovníkovi, ktorý sa zdržiaval vo Verone. Zmätky vo 
velení však pokračovali. Vďaka protichodným rozkazom sa jednotky presúvali sem i tam, 
zásobovanie viazlo. Veliteľ I. zboru podmaršal Clam-Gallas, ktorý na čele troch brigád mal 
brániť predmostie pri viadukte neďaleko Magenty ho predčasne opustil a pre nedostatok 
pušného prachu nedokázal vyhodiť do povetria ani samotný viadukt a ďalšie mosty cez 
kanálové sústavy.26 Za takéhoto stavu nadránom 4. júna cisársko-kráľovské oddiely zaujali 
bojové postavenie medzi obcou Magenta a takzvaným Veľkým prieplavom. Tento priestor 
tvorila asi 20 km dlhá a 6 km široká elipsovitá vyvýšenina, miestami obrastená bujnou 
vegetáciou. Smerom na juh sa zvažovala do roviny so zaplavenými ryžovými poliami, 
popretkávaná ochrannými hrádzami a zle priechodnými cestami. Gyulai, ktorý útok 
Francúzov čakal až na 5. júna, mal v tomto priestore k dispozícii III. a VII. zbor, zanedbal 
však svoje severné krídlo.

Boje sa rozhoreli predovšetkým o ovládnutie mostov a priechodov cez vodné toky 
a kanály. Neskôr sa krutá bitka zvádzala aj o železničný násyp. Útoky Francúzov sa 
postupne čoraz viac sústreďovali na Ponte Nuovo di Magenta, Ponte Vecchio a Boffalora. 
V Gyulaiho štábe vládol sprvu optimizmus. Spoliehali sa na to, že po rýchlom sústredení čo 
najviac divízií v tomto priestore sa útoky Francúzov podarí odraziť. Náčelník štábu Kuhn 
vydal rozkaz, aby sa sem urýchlene stiahli aj V. a VIII. zbor, ktoré boli vďaka rozkazom 
z predošlých dní vzdialené od samotného bojiska 5 až 7 km. Jednotky týchto zborov ale 
boli predošlými presunmi, pochodmi, horúčavou a bojovými akciami také vyčerpané, že 
väčšina z nich v krátkom čase rozkaz splniť nemohla. Do bojov sa čiastočne zapojil iba 
predvoj V. zboru. Pritom francúzsky nápor silnel, do bojov zasahovali ďalšie francúzske 
brigády. Na mnohých miestach sa útoky jednej i druhej strany striedali. Na dedinku Ponte 
Vecchio 14. peší pluk cisársko-kráľovskej armády podnikol sedem útokov a bol vždy 
s veľkými ľudskými stratami odrazený. Istý čas sa zdalo, že o výsledku boja sa rozhodne 
v tomto priestore a silný odpor Rakúšanov zneistil aj Napoleona III., ktorý začal pochybovať 

25 BENCZE, ref. 9, s. 122.
26 Aké zmätky vládli vďaka najvyššiemu veleniu v armáde, dokladá aj fakt, že Clam-Gallas už 
predtým, než vydal rozkaz na vyhodenie viaduktu, nechal zaklincovať delá s pevnými lafetami, 
z ktorých sa potom nedalo na mosty strieľať. Nedostatok pušného prachu určeného na demoláciu 
mostov chcel vyriešiť tým, že nechal veľkú časť patrónov pechoty rozobrať a z nich vysypať pušný 
prach do sudov, čím značne znížil bojaschopnosť svojej pechoty, ale s demoláciou si neporadil. Tým, 
že sa pokúšal narušiť viadukt streľbou z poľných kanónov, obral sa aj o možnosť tieto previesť cez 
močariská a kanálové sústavy. Jeho žiadosť na okamžité zaslanie strelného prachu z administratívnych 
dôvodov boli riešené tak, že dodávka meškala celý jeden deň. Obrovské problémy mal aj so 
zásobovaním svojich vojsk potravinami. Obyvateľstvo okolia schovávalo pred rakúskou armádou 
potraviny i domáce zvieratá. Veliteľ zásobovacieho centra odmietol pre neho vydať potraviny, 
lebo jeho zbor ešte nebol formálne zadelený do zásobovacieho plánu 2. armády. Po opakovaných 
protestoch spojených s vyhrážkami sa tylový dôstojník vyhovoril na nedostatok povozov. Nakoniec I. 
zbor bol nútený zaviesť tvrdé rekvirácie, ktorými samozrejme vyvolal ešte väčší odpor domáceho 
obyvateľstva.
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o víťazstve. Čoskoro sa ale ukázalo, že najzraniteľnejším miestom rakúskej obrany, kde 
sa rozhodne o výsledku bitky, bude Magenta. Tam potom smerovali útoky francúzskeho 
II. armádneho zboru pod velením skúseného podmaršala Maurice MacMahona.27 Ten, 
s určitým meškaním oproti pôvodnému plánu, v neskorých popoludňajších hodinách 
širokým oblúkom smerom od Turbiga vpadol do boku Rakúšanov a nebezpečne ohrozil 
pravé krídlo ich obrany.

Podmaršal Clam-Gallas, ktorý dostal rozkaz za každú cenu mesto brániť, väčšinu 
podriadených síl stiahol priamo na obranu Magenty, bez toho, aby sa ho, opierajúc 
o vhodný okolitý terén na obranu, pokúsil brániť v širšom priestore. Na severe a západe 
v okolí Magenty sa Francúzom takto podarilo vytvoriť súvislý polkruh. Ich útoky silneli. 
V samotnom meste došlo ku krvavým pouličným bojom. Najskôr Francúzi útokom na 
bodáky dobyli samostatne stojacu vilu Castina, ktorú bránilo 1 500 vojakov prevažne 
odvedených z územia Uhorska. Po delostreleckom ostreľovaní začal útok aj na mesto, 
na ktorom sa zúčastnili aj obávaní Zuavi a príslušníci cudzineckej légie. Francúzsky 
dopisovateľ parížskeho časopisu Constitutionel takto opísal pouličné boje: „V Magente 
každý dom obsadilo sto až dvesto Rakúšanov. Na poschodiach vydlabali strieľne, a tí čo 
v izbách a na poschodiach nenašli miesta, stiahli sa do pivníc, aby strieľali z pivničných 
okien. Väčšina budov sa rozsypala na prach. Nábytok sa použil ako barikáda, obliehaní 
v zúfalstve na útočiacich Francúzov hádzali dvere, okná, opierky zo schodíšť. Každú 
budovu bolo potrebné samostatne dobýjať.“28 Po ôsmej hodine večer dostal Napoleon 
správu, že Magenta je dobytá a protivník ustupuje. Francúzsky cisár, ktorý bol prítomný 
pri neúspešných útokoch francúzskych oddielov pri Ponte Vecchio, tomu sprvu ani nechcel 
veriť.

V deň bitky pri Magente sa na bojovom poli stretli rakúske brigády, divízie a pluky 
v sile približne 56 000 mužov s vojskami francúzskeho cisára s cca 44 000 mužmi.29 
Podľa prvých oficiálnych hlásení cisársko-kráľovské vojská v bitke stratili 8 358 až 9 358 
mužov, z toho 1 368 padlých 4 358 ranených a 4 000 až 5 000 bolo nezvestných.30 Gyulai 

27 Generál Marie Edme Patrice Maurice MacMahon patril medzi najschopnejších veliteľov pod 
Napoleonovým velením. Bol účastníkom francúzskeho ťaženia do Alžírska, bojoval v Krymskej 
vojne a mal hlavný podiel na víťazstve Francúzov v bitke pri Magente, za čo dostal od Napoleona III. 
titul vojvoda magentský a hodnosť maršala. Bojoval aj v prusko-francúzskej vojne a v roku 1870 bol 
prinútený v bitke pri Sedane kapitulovať pred Prusmi. V rokoch 1873 – 1879 ako druhý prezident 
tretej Francúzskej republiky sa usiloval o reštauráciu monarchie, ale musel abdikovať.
28 Citované podľa BENCZE, ref. 9, s. 151-152.
29 ALLMAYER-BECK, ref. 12, s. 56. Iné pramene udávajú v súvislosti s nasadenými silami 
z rakúskej strany okolo 55 000 mužov. L. Taraba uvádza, že v istom štádiu bojov zasiahlo do bojov 
na rakúskej strane 58 000 mužov a 176 diel a francúzske sily dosiahli cifru 59 100 mužov a 91 diel 
(TARABA, ref. 9, 143).
30 BENCZE, ref. 9, s. 159. Počty strát sa neskôr korigovali. Vojenské dejiny Slovenska celkové 
straty na rakúskej strane udávajú počtom 10 213, straty spojencov cifrou 4 535 (DANGL, Vojtech – 
SEGEŠ, Vladimír. Vojenské dejiny Slovenska, zv. III. (1711 – 1914). Bratislava : MO SR 1996, s. 
135-136. ISBN 80-88842-02-6. Podľa iných prameňov počet padlých a ranených činil asi 6 000 
mužov, nezvestných 5 000 mužov. Údaje o nezvestných neskoršia odborná historická spisba ustálila 
na počet cca 4 500 mužov. Pruský vojenský historik, ktorý ako jeden z prvých spracoval dejiny 
severotalianskeho ťaženia uvádza tieto čísla: Rakúšania 1 365 padlých a 4 348 nezvestných, Francúzi 
512 padlých a 2 951 nezvestných (RÜSTOW, ref. 19, s. 229-230). S číslami úradnej štatistiky II. 
armády, ktoré boli ešte dvakrát prepracované pracuje aj český historik L. Taraba. Rakúske straty 
vykazuje takto: 1 337 zabitých, 4 288 ranených a 4 500 nezvestných. Francúzske straty: 581 padlých, 
3 145 ranených a 735 nezvestných (TARABA, ref. 9, s. 148-149). Väčšina rakúskych a maďarských 
historikov sa zhoduje v tom, že aj keď straty na strane cisársko-kráľovských vojsk boli vyššie, zo 
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nedokázal v rozhodujúcej chvíli sústrediť svoje sily tak, aby získal jednoznačnú početnú 
prevahu. Prílišná roztrieštenosť jednotiek, ktoré nastupovali do boja po dlhých pochodoch, 
unavení a bez toho, že by dostali stravu, sťažovala velenie a oslabovala bojaschopnosť inak 
statočne bojujúcich vojakov. Hlavné velenie premeškalo aj vhodnú príležitosť napadnúť 
protivníkove sily v štádiu, keď v roztiahnutých kolónach obchádzali jeho prvé krídlo. Podľa 
neskoršieho podrobného rozboru vtedajšieho náčelníka gen. štábu 2. armády plukovníka 
Khuna k hlavným príčinám porážky prispelo aj to, že generál Hess po svojom príchode 
vydal rozkaz na odsun niektorých brigád V. a VIII. zboru, ktoré potom včas nedorazili späť 
na bojisko. Predpoklady na úspech silne ovplyvnilo, že podmaršal Clam-Gallas predčasne 
opustil St. Martino a stiahol sa za kanál. Podmaršal Urban, ktorý chránil tylo rakúskych 
vojsk proti Garibaldovým dobrovoľníkom sa napriek delostreleckej paľbe nepresunul 
k Tubrigu a nezaútočil na MacMahonov 2. francúzsky zbor.31 

Bitka pri Magente vydala nelichotivé osvedčenie o taktickej nezrelosti až neschopnosti 
rakúskeho hlavného velenia. Odhalila nevýhody rakúskej útočnej taktiky pechoty 
v uzavretých tvaroch (Stosstaktik)32 oproti lineárnej taktike bodákových útokov Francúzov, 
kopírujúcich spôsob boja prevzatý od koloniálnych vojsk.33 Bitka zviditeľnila väčšiu 
skúsenosť a schopnosť samostatného rozhodovania francúzskych dôstojníkov v boji, ktorí 
sa vďaka účasti na Krymskej vojne dokázali lepšie prispôsobovať na využívanie nových 
zbraní, terénu a pod. Rakúska armáda bojové skúsenosti získavala iba na mierových 
vojenských manévroch a v priebehu niekoľkých čiastočných mobilizácií. Francúzska 
armáda bola vyzbrojená modernými delami La-Hitte s ryhovanými hlavňami, ktoré boli 
presnejšie a mali väčší dosah, než zastarané modely rakúskeho delostrelectva s hladkými 
hlavňami, niektoré ešte z obdobia Márie Terézie. V roku 1859 sa ešte stále používalo 64 
druhov delostreleckých hlavní, čo značne komplikovalo nielen zásobovanie strelivom, ale 
aj samotné využívanie diel.34 Opačný efekt bol badateľný pri výzbroji s ručnými strelnými 
zbraňami, kde puška typu Lorenz presnosťou, dostrelom a rýchlosťou streľby predstihla 
francúzske pušky typu Minié. Ukázala sa aj výhoda ľahšieho výstroja francúzskej pechoty, 
ktorá sa vďaka nej rýchlejšie pohybovala. Vojenská historiografia kritizovala aj fakt, že 

strany Francúzov ide o podhodnotené údaje. Viacerí vojenskí historici sa uchyľujú k percentuálnemu 
výpočtu s tým, že celkové straty Rakúšanov, vrátane oddielov odvedených z územia Uhorska, činili 
v tejto bitke asi 20 % nasadených síl, t j. z počtu asi 55 000 mužov okolo 11 000 mužov.
31 BENCZE, ref. 9, s. 152.
32 Vojenský historický archív Praha (VHA Praha), Sbírka archivních materiálu, 1849 – 1872, 2. 
d., Abrichtungs und exerziers Reglement. Wien 1851; Abrichtungs-Reglement für die Kaiserlich-
königlichen Fuss-Truppen. Wien 1862, Tamže.
33 JÓZSA, György Gábor. Ferenc József zászlai alatt (1848 – 1914). Budapest : Corvina 1990, 
s. 28-29. Línie francúzskej pechoty po krátkom útoku vystrelili, potom si sadli alebo zaľahli, aby 
si znova nabili pušky. Zatiaľ ich streľbou kryla nasledujúca línia. Potom vyskočili a „na spôsob 
skokov mačky“ napredovali ďalej. Tento spôsob útoku prevzatý od Zuávov bol natoľko prekvapivý, 
že „doslova otriasol rakúskymi oddielmi“, ako napísal očitý svedok.
34 HARTAI, Ernő. Az 1859. évi olasz-osztrák háború és az olaszországi magyar légió. In 
Hadtörténelmi Közlemények, 1954, č. 3-4, s. 267. Od šesťdesiatych rokov 19. storočia už bolo rakúske 
poľné delostrelectvo vyzbrojené troma hlavnými typmi diel s ryhovanými hlavňami. (Podrobnejšie 
k vývoju delostrelectva pozri príslušné kapitoly KLUČINA, Petr – ROMAŇÁK, Andrej–RICHTER, 
Karel. Člověk, zbraň a zbroj v obraze doby d. II., Praha : Naše vojsko 1984. ISBN 28-013-85. 
02/33; Die Habsburgermonarchie 1848 – 1918, zv. V. Die bewaffnete Macht. Wien : Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1987, s. 209- 221; KARLICKÝ, Vladimír. Salvy 
duní. Praha : Naše vojsko 1979. ISBN 28-033-79. 14/76; Vojenské dějiny Československa II., s. 363).
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rakúske velenie v bitke nevyužilo v dostatočnej miere svoje zálohy.35 Vojenskí odborníci 
obe strany v rovnakej miere kritizovali pre slabú úroveň spravodajskej činnosti. Už v deň 
bitky pri Magente sa ukázalo podcenenie a zlyhanie zdravotníckej služby – nedostatok 
lekárov, ošetrovateľov, sanitárov, poľných ambulancií, ale aj liekov, zdravotníckych 
potrieb, a to v čase, keď sa medzi vojakmi začali ukazovať aj príznaky malárie, rozširovať 
týfus.36 Prekvapivá bola krutosť z oboch strán, ktorá sa výraznejšie prejavila práve 
v tejto bitke. Podrobný rozbor bitky, strategické a taktické nedostatky a omyly velenia 
pri Magente, vzápätí aj v zdrvujúcej porážke cisársko-kráľovských vojsk pri Solferine, 
podobne ako porážka pri Hradci Králové roku 1866 v prusko-rakúskej vojne, sa stali 
učebnou pomôckou vojenských škôl vychovávajúcich dôstojníkov monarchie.37 

Pri večernej porade 4. júna ešte Gyulai a Kuhn sa zhodli na tom, že v ranných hodinách 
bude potrebné pokračovať v boji. Až keď v noci dostali správu od Clam-Gallasa, ktorý 
oznamoval, že pre veľké straty I., II., a VII. zboru a pre nemožnosť zastaviť ústup vojsk sa 
nemôže zúčastniť bojovej aktivity, otrasený Gyulai odmietol pokračovať v boji a nariadil 
všeobecný ústup k rieke Mincio.38 

Panovník bol výsledkom bitky a následným ústupom mimoriadne sklamaný a dotknutý, 
ale 8. júna vydal rozkaz, v ktorom ďakoval svojej armáde za hrdinskosť prejavenú v tejto 
bitke a mimo iného uviedol: „Armáda, verná svojej slávnej povesti, proti silnejšiemu 
protivníkovi v bitke pri Magente ukázala, akého hrdinstva a oddanosti je voči Mne a svojej 
Vlasti schopná. V mene Svojom a v mene Vlasti armáde ďakujem…“ V rozkaze zároveň 
žiadal, aby mu hlavné velenie okamžite oznámilo mená „prvých medzi statočnými“.39 
Domáca verejnosť sa o porážke pri Magente dozvedala postupne a spočiatku aj skreslene. 
Dopisovateľ viedenského Fremeden-Blattu, ktorý každý deň informoval o udalostiach na 
talianskom fronte, ešte 5. júna písal o bravúrnom zvládnutí priebehu bitky, keď vraj rakúska 
2. armáda o sile 45 000 mužov zastavila stotisícovú armádu Francúzov útočiacu od Ticina. 
Priznáva síce, že nakoniec samotná Magenta bola dobytá a Francúzi si tým otvorili cestu na 
Miláno, ale zdôrazňuje, že o tom, či si ho aj ponechá, rozhodne sama 2. armáda. „Včerajší 
deň pri Magente sa stal slávnym. Zachránili sme česť našich zbraní. Keby sme z Lombardie 
vymanévrovali bez mávnutia mečom, túto česť by sme naštrbili“ – píše a zároveň dodáva 
„Mali sme straty. Podľa telegramov z Paríža 15 000 Rakúšanov bolo vyradených z boja. 
Poľný zbrojmajster Gyulai počet mŕtvych a ranených odhaduje na tretinu. Presnejšie údaje 
budeme mať k dispozícii až neskôr. Tých 6 000 sa zdá pravdepodobným. Napoleon píše 
svojej manželke, že zajal 7 000 rakúskych vojakov, čo považuje za metúce. Aj našim sa 
vzdalo veľa Francúzov. Môže ich vymeniť.“40 Správa o priebehu bojov a vojenskej situácii, 

35 RÜSTOW, ref. 19, s. 235.
36 MYRDACZ, Paul. Sanitäts-Geschichte des Feldzuges 1859 in Italien. Wien : Safar 1896, s. 20-
21, 25, 48.
37 Vojenský historický archív Bratislava (VHA), KOS Bratislava 1892 – 1918, šk. č. 1, 2, 4 – 
7. Okrem pomocných materiálov pre výučbu stratégie a taktiky sa tu nachádzajú aj organizačné 
štruktúry jednotlivých vojsk, rozpisy ich početných stavov, mapové prílohy a pod. v rokoch 1859 
a 1866. Niektoré z týchto učebných pomôcok sa zachovali aj vo fonde Zborovej dôstojníckej školy, 
1900 Košice (KOS Košice), šk. č. 4)
38 Podrobnejšie k priebehu bitky RÜSTOW, ref. 19, s. 214-229; BENCZE, ref. 9, s. 129-165; 
TARABA. ref. 9, s. 120-165; VIVIANI, A. Magenta 4 giugno 1859: dalle rocerche la prima storia 
vera. Magenta 1996; Schlacht bei Magenta In Fremden Blatt, 14. Juni 1859.
39 Der Krieg in Italien 1859. Nach den Feld-Acten, ref. 19, s. 583; Tiež Fremden-Blatt, XIII, 1859, 
č. 132.
40 Fremden-Blatt, XIII., 1859, č. 131.
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ktorá sa vytvorila po bitke pri Magente a bola zaslaná Gyulaim priamo panovníkovi, bola 
publikovaná vo viedenskom časopise Fremden-Blatt až päť dní po bitke.41 

Počas ústupovej fázy sa ukázalo, že v okolí Magenty došlo k značnému premiešaniu 
a rozptýleniu unavených jednotiek a ich konsolidovanie a opätovné nasadenie do bojov 
si vyžiada nejaký čas. Ústup 2. armády bol krytý útokom dvoch plukov na Ponte Vecchio 
a podporou nedotknutého V. a VIII. zboru. Podmaršal Urban, ktorý kryl tylo zo strany 
dolných svahov Álp proti útočiacim jednotkám Giusepa Garibaldiho, dostal rozkaz, aby 
sa prebil cez povstalecké územie k Brescii a zaistil ústup z tejto strany k pevnostnému 
štvoruholníku. Gyulai sa snažil čo najrýchlejšie odpútať od protivníka preto časť pomaly 
sa pohybujúcej zásobovacej bázy nechal za sebou. Napoleon po ranných bojoch 5. júna 
očakával rakúsky protiútok, čoskoro ale zistil, že ústup Rakúšanov je definitívny. A tak 
do Milána, ktoré rakúska posádka opustila, 7. júna vstúpili prvé jednotky Francúzov. 
Nasledujúci deň francúzsky cisár, ktorý Viktorovi Emanuelovi II. vytkol pomalosť 
a prakticky nulovú účasť jeho vojsk vojska na bitke, vítaný domácim obyvateľstvom, 
triumfálne vtiahol do mesta.

Toho istého dňa, šestnásť kilometrov juhovýchodne od Milána pri obci Melegnano 
s počtom 4 016 obyvateľov, došlo k ďalšej, pred finálnou bitkou pri Solferine k poslednej 
významnejšej zrážke italského ťaženia.42 Gyulai sa usiloval stiahnuť svoje sily na územie 
medzi Oglio a Chiese, kde by sa mohol opierať aj o pevnosti v Cremone a Pizzighettone 
a nachádzal by sa v blízkosti známeho rakúskeho pevnostného štvoruholníka. V noci zo 
7. na 8. júna ale dostal rozkaz Františka Jozefa I., ktorý nariaďoval, aby zastavil ústup 
ešte pred riekou Adda a prešiel do protiútoku. Gyulai okamžite reagoval tým, že nechal 
plukovníkovi Kuhnovi vypracovať plán nového útočného nástupu. Ten spočíval v utvorení 
dvoch zoskupení. Kým jedno malo brániť postup protivníka cez Melegnano, druhé malo 
vpadnúť do pravého boku spojencov. K tomuto rozhodnutiu došlo po tom ako František 
Jozef I., na návrh poľného zbrojmajstra Hessa a podmaršala Grünneho vymenoval za 
zastupujúceho náčelníka generálneho štábu jedného z kritikov Gyulaiho ústupovej taktiky, 
generála Wilhelma Ramminga. Bol to on, kto presvedčil panovníka, že nastala vhodná 
príležitosť na protiúder. Argumentoval tým, že armáda je z hľadiska terénu vo výhodnej 
pozícii na útok, veľká väčšina vojska je bojaschopná a bojachtivá, bude svojho panovníka 
oslavovať, keď zastaví ústup a bude ich viesť do víťazného útoku.43 Od tejto chvíle bol 
Gyulai už iba formálne veliteľom 2. armády, aj keď naďalej plnil panovníkove rozkazy. 
Predpoklady na masívny protiútok sa však čoskoro zmenili.

V okolí Melegnana bola rozložená zosilnená rakúska brigáda podliehajúca veliteľovi 
VIII. zboru podmaršalovi Ludwigovi Benedekovi. Francúzi boli informovaní, že sa 
Rakúšania snažia opevniť toto miesto a predpokladali, že by sa tu mohla budovať základňa 
pre možnú ofenzívu. Z toho dôvodu bol podniknutý prieskum bojom, ktorý sa zmenil 
na všeobecný útok dvoch francúzskych zborov na toto strategické miesto, kde sa cesta 
z Milána rozdvojovala smerom do Pavie a do Lodi. Samotné Melegnano bránili príslušníci 
11. pešieho pluku z Písku v Čechách, ktorí si ako predsunuté postavenie zvolili kamennými 
múrmi obohnaný cintorín na pokraji obce. Po správach o približujúcich sa Francúzoch 
Benedek sem urýchlene prevelil aj 2. prápor 4. chorvátskeho hraničiarskeho pluku a peší 
pluk z uhorského Nyíregyházu. V neskorých popoludňajších hodinách po delostreleckej 
prestrelke príslušníci dvoch francúzskych peších plukov podnikli útok na opevnený 

41 Fremden-Blatt, XIII., 1859, č. 155.
42 Zemepisné a historické údaje o Melegnane: Dostupné na internete https://it.wikipedia.org./
wiki/Melegnano.
43 BENCZE, ref. 9. s. 172.
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cintorín a snažili sa umlčať rakúske delá. Postupne sa boje preniesli aj do samotnej 
obce a blízkeho okolia, kde asi 9 000 príslušníkov Benedekovej brigády so 16 delami 
niekoľkokrát odrazilo nápor viacnásobnej presily francúzskych jednotiek.44 V Melegnane 
a pri okolitých statkoch obe strany podnikali krvavé útoky na bodáky, utvárali obranné 
strelecké zoskupenia, bojovali muž proti mužovi. Zdrvujúca početná prevaha Francúzov 
však nakoniec viedla k vydaniu rozkazu na opustenie obce a ústup, ktorý bol podporovaný 
príslušníkmi uhorského debrecínskeho pešieho pluku.

Bitka pri Melegnane, vzhľadom na svoj význam, bola ďalšou z neočakávane krvavých 
bitiek tohto ťaženia. Prvé úradné odhady hovorili o 120 padlých, 248 ranených, 1 124 
nezvestných u Rakúšanov a o 153 mŕtvych, 734 ranených a 64 nezvestných na strane 
Francúzov.45 Nedávno publikované údaje udávajú 208 padlých, 380 ranených, 1 094 
nezvestných rakúskych vojakov.46 V boji sa uplatnila vyššia kvalita a účinnosť rakúskych 
pušiek typu Lorenz. Zároveň sa ukázalo, že v prípade schopného velenia rakúska armáda je 
stále obávaným súperom a dokáže vyvinúť mimoriadnu húževnatosť. Rakúšania viac než 
päť hodín účinne vzdorovali mnohonásobnej početnej prevahe francúzskych vojsk a ich 
zdrvujúco väčšieho množstva nasadených diel. Práve táto húževnatosť presvedčila po bitke 
Francúzov, že tempo svojho postupu budú musieť zmierniť.

Počas ústupu 2. armády došlo i k ďalším menším bojovým stretom najmä medzi 
prieskumnými jednotkami oboch strán. Gyulaimu značné problémy robili aj dobrovoľníci 
Giuseppe Garibaldiho, podporovaní domácim obyvateľstvom. V čase predchádzajúcej bitke 
pri Magente sa zúčastnili na niekoľkých viac-menej izolovaných bojových stretnutiach 
s Rakúšanmi a veľmi užitočnú prácu vykonávali pre štáb spojencov aj zasielaním správ 
o pohybe Rakúšanov. Garibaldiho pologerilové, vyzbrojené oddiely pôsobili najmä v tyle 
rakúskych vojsk a dostali sa za pravé krídlo bojovej zostavy Rakúšanov. Už 26. mája sa 
pri Varese rozpútala bitka, keď samostatne operujúca jednotka rakúskych vojsk, majúca 
asi tritisíc mužov a disponujúca s 8 delami, narazila na časť Garibaldiho síl. Tí sa najskôr 
bránili za múrmi mesta a potom prudkým protiútokom odrazili Rakúšanov, ktorí na bojisku 
zanechali 132 mŕtvych a ustúpili k mestu Como. O tri dni pri Como Garibaldi opäť zvíťazil, 
takže Gyulai bol nútený posilniť túto oblasť a prevelil sem Urbanovu záložnú divíziu v sile 
asi 12 600 mužov s 20 delami. Pred touto početnou prevahou Garibaldi bol nútený sa načas 
stiahnuť do kopcov, ale naďalej ohrozoval pravé krídlo Rakúšanov. Počas ústupovej fázy 
cisársko-kráľovských vojsk Garibaldi veľkým oblúkom postupoval k Milánu nadšene 
vítaný obyvateľstvom Lombardie. V Miláne ho Viktor Emanuel II. vyznamenal zlatou 
medailou. Dňa 15. júna sa opäť dostal do bojového stretu s jednotkami podmaršala Urbana 
zabezpečujúceho ústup rakúskych vojsk zo severu, ten sa však po správe, že Clam-
Gallasov zbor, ktorého ústup kryl, sa dostal do bezpečia, sa stiahol z bojiska. Garibaldi, 
ktorého domáce obyvateľstvo vítalo s nadšením, sa stal symbolom boja za národnú slobodu 
Talianov a národným hrdinom.47

44 Tamže, s. 165. Autor uvádza účasť 30 000 francúzskych vojakov a viac než 100 diel. Počet diel 
sa zdá nadsadeným číslom. K priebehu bitky tiež TARABA, ref. 9, s. 156-167. REGELE, Oskar. 
Feldzeugmeister Benedek. Wien - München : Herold, 1960, s. 139-143.
45 MYRDACZ, ref. 36, s. 26. Tieto čísla kritizoval už Kuhn, ktorý straty Rakúšanov odhadol na 
viac ako 1 700 a Francúzov na viac ako 1 000 (BENCZE, ref. 9, s. 168). 
46 TARABA, ref. 9, s. 165.
47 Podrobnejšie k životopisu  Garibaldiho a jeho účasti na francúzsko-taliansko-rakúskej vojne 
dostupné na internete https//en.wikipedia.org./wiki/Giuseppe_Garibaldi. V uhorských súvislostiach 
tiež HARTAI, Ernő. Az 1859. évi olasz-osztrák háború és az olaszországi Magyar légió. In 
Hadtörténelmi Közlemények, 1954, č. 3-4, s. 270-271; Magyarország hadtörténete két kötetben I. 
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Bilancia vojenských úspechov cisársko-kráľovskej armády počas fázy jej ťaženia 
v severnom Taliansku do bitky pri Solferine bola žalostná. Spojenci od konca mája 
prevzali iniciatívu a prinútili habsburské sily k všeobecnému ústupu. Niektoré strategicky 
významné mestá obsadili vojská spojencov a pôvodné rakúske posádky miest boli nútené 
opustiť svoje pôsobisko. Vzájomné bojové strety vyznievali jednoznačne v prospech 
spojencov, všeobecný ústup mal za následok, že spojenci Habsburgovcov – vládcovia 
stredotalianskych štátov – boli nútení v dôsledku rozmachu revolučných hnutí opustiť svoje 
sídla. To všetko sa malo ale podľa Františka Jozefa I. a jeho generálneho štábu zmeniť tým, 
že rakúska armáda, ktorá bola početne posilnená a organizačne rozčlenená do dvoch armád, 
prejde do protiútoku. Dňa 21. júna 1859 priniesli Militärische Zeitung túto informáciu: „Na 
Minciu máme teraz sústredené Prvú a Druhú armádu pod najvyšším rozkazom Jeho c. a k. 
Apoštolského Veličenstva, ktoré teraz s vedomím istého víťazstva pre dobrú vec netrpezlivo 
čakajú na okamžik, kedy im zavelia „Vpred!“…Môžeme teda očakávať len to najlepšie.“ 48 

Že tomu tak nebolo, sa ukázalo už o tri dni, keď došlo k poslednej veľkej bitke talianskeho 
ťaženia roku 1859, bitke pri Solferine. K jednej z najkrvavejších bitiek 19. storočia, ktorá 
otriasla habsburským mocnárstvom a mala výrazný vplyv na pokles jeho veľmocenského 
postavenia v Európe.

V. DANGL: DER FELDZUG DER KAISERLICH-KÖNIGLICHEN ARMEE IN NORDITALIEN 
UND DIE SCHLACHT BEI MAGENTA 1859

Im vorliegenden Beitrag wird vom Autor anhand der heute nur noch schwer zugänglichen 
Fachliteratur sowohl älteren als auch jüngeren Datums der Verlauf des Feldzugs der kaiserlich-
königlichen 2. Armee in Norditalien von 1859 aufgewertet. Nach dem Überblick der internationalen 
Lage nach der Revolution der Jahre 1848-1849 und der Tätigkeit der österreichischen Heeres in den 
unterworfenen Provinzen Venedig und Lombardei werden die Ursachen und der Ablauf der Ereignisse, 
die zur Bildung des französisch-sardinischen Bündnisses geführt haben, skizziert. Dieses Bündnis, 
gebildet vor allem dank der besonderen diplomatischen Gewandtheit des Ministerpräsidenten 
des Königreichs Sardinien, Cavour, führte zur Vereinbarung mit dem französischen Kaiser 
Napoleon III. über den Krieg gegen Österreich und Teilung der Gebiete Italiens. Im Beitrag werden 
die Kriegshandlungen geschildert, die militärische (Un-)Vorbereitung und begangenen Fehler der 
österreichischen obersten Befehlshaberstellen an der Spitze mit Oberbefehlshaber Feldmarschall 
Gyulay, das Eingreifen Wiens in die strategischen Kriegspläne, Unterschiede in der Bewaffnung 
und Ausrüstung, im Kampfeinsatz der Reserven, und schließlich in der Kampftaktik zwischen den 
französischen und österreichischen Truppen. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Vergleich von 
unterschiedlichen Zahlangaben betreffend Kampfbeteiligung, Verluste, usw., die in den Arbeiten zu 
diesem Thema auftreten.

Der Verlauf der Schlachten bei Montebello, Palestro, Malegnano und vor allem der Schlacht bei 
Magenta, an der einerseits österreichische Brigaden, Divisionen und Regimente in einer Gesamtstärke 
von ca. 56 000 Mann und andererseits die Truppen des französischen Kaisers mit ca. 44 000 in den 
Kampf gezogen sind, werden einer detaillierten historischen Analyse unterzogen. In der Schlacht bei 
Magenta erlitten die österreichischen Truppen eine Niederlage, die den vollständigen Rückzug der 
österreichischen 2. Armee einleitete. Zugleich lieferte sie ein Zeugnis von der taktischen Unreife und 
dem Unvermögen der obersten Befehlshaberstellen der österreichischen Armee. Die Niederlage bei 
der numerischen Überlegenheit enthüllte die Schwächen der kaiserlichen Armee, insbesondere die 
Nachteile der Stoßtaktik der österreichischen Infanterie gegenüber der von den Franzosen angewandten 

Budapest : Zrínyi Katonai Kiadó 1984, s. 564- 573; ISBN 963-326-320-4; PETE, László. „Magyar vér 
ömlött Itáliáért,“ Tür István 1859-ban. In Hadtörténelmi Közlemények, 122, 2009, č. 4, s. 1096-1116; 
BERKÓ, István. Magyar önkéntes csapatok az 1859-i háborúban. In Hadtörténelmi Közlemények, 31, 
1930, s. 53-91, 207-255.
48 Militärische Zeitung, 21. 6. 1859. Citované podľa TARABA, ref. 9, s. 175.
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linearen Angriffstaktik mit Bajonetten, die größere Erfahrung und die Fähigkeit einer selbstständigen 
Entscheidungsfindung im Kampf, die die französischen Offiziere vorgewiesen haben, und darüber 
hinaus die schwache Tätigkeit der Aufklärungstruppen auf beiden Seiten, die Unterschätzung des 
Sanitätsdienstes und die überraschende Brutalität, die im direkten Aufeinandertreffen zum Vorschein 
getreten ist. Der militärische Misserfolg leitete den vollständigen Rückzug der k. u. k. Truppen und 
fand einen unerwartet starken Nachhall im Ausland. Gyulai wurde des Postens des Oberbefehlshabers 
der österreichischen Armee in Italien enthoben und wurde durch den damals jungen Franz Josef I. 
ersetzt, der zumindest formal gesehen an der Spitze der österreichischen Truppen in der Schlacht 
bei Solferino stand. Es sollte eine der blutigsten Schlachten des 19. Jahrhunderts werden, die die 
Habsburgermonarchie schwer erschütterte und eine der wesentlichen Ursachen für den Niedergang 
der Großmachtstellung in Europa wurde.
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K AKTIVITÁM SLOVENSKEJ PRO-UHORSKEJ 
EMIGRÁCIE V PROSPECH ZMENY HRANÍC 
V ROKOCH 1922 – 19261

MIROSLAV MICHELA

MICHELA, M.: On the Activities of Slovak Pro-Hungarian Emigrants in Favour of 
a Change of Borders in 1922 – 1926. Vojenská história, 1, 20, 2016, pp 70-85, Bratislava.
The study deals with the attempt of Slovak Pro-Hungarian emigrants to influence 
possible solution of the Slovak question from abroad during the period of so called 
passive foreign politics of Hungary. The author focuses mostly on their activities in the 
sphere of secret military plans and propaganda aimed at the break-up of Czechoslovakia. 
The author points out to the fact that the studied sources of Hungarian origin highlight 
the significant position of Vojtech Tuka in these plans, or the constant efforts to utilise 
the conflict potential of the Slovak autonomy against the republic. The study analyses 
political strategies of pro-Hungarian elite and also points out to the importance of 
selected representatives of emigration in the Hungarian politics.
The study results in analysis of the relationship of individual components of the “Slovak 
action”, both at home and abroad, however especially in the group around František 
Jehlička and the Hungarian governmental politics in the activities aimed at reviewing 
the status quo. In addition to analysing these attempts, the study also points out to the 
pragmatic realism of the Hungarian ruling elite, which at that time accentuated especially 
the improvement of the country’s position in terms of international politics and also kept 
various adventure events under control.
Military History. Slovakia. Interwar Period. On the Activities of Slovak Pro-Hungarian 
Emigration in Favour of a Change of Borders in 1922 – 1926.

Ukončenie poľsko-sovietskeho konfliktu a tiež ukončenie francúzsko-maďarských 
rokovaní (november 1920) mali zásadný vplyv na formovanie ďalších priorít maďarskej 
zahraničnej politiky. Nástup Philippe Berthelota do vedenia francúzskeho ministerstva 
zahraničia a postupné preorientovanie sa Poľska smerom k spolupráci s Malou dohodou, 
podpísanie dohody o menšinách medzi Poľskom a ČSR v novembri 1920, neschopnosť 
dohodnúť sa s Rumunskom, ktoré tiež zlepšovalo svoje vzťahy s ČSR, či vyriešenie 
taliansko-juhoslovanského konfliktu, a podpísanie tzv. rappalskej zmluvy (november), 
ktorá potvrdzovala mierové zmluvy a bola zacielená proti reštaurácii moci Habsburgovcov 
v strednej Európe, vážne zatriasli maďarskými predstavami o budúcom preusporiadaní 
regiónu. Spomenuté zmeny zároveň zvyšovali zahraničnú izoláciu Maďarska. Zároveň 
zahraničie tlačilo na to, aby budapeštianska vláda čím skôr ratifikovala mierovú zmluvu, čo 
sa aj realizovalo 15. novembra 1920. Týmto aktom maďarský parlament oficiálne uznal aj 
ostatné nástupnícke štáty monarchie.

Na prelome rokov 1920 a 1921 Maďarsko nemalo veľa možností na vystúpenie 
z izolácie. Nástupnícke štáty postupne zosúlaďovali vzájomné vzťahy, čím odpadávala 
možnosť využiť ich vzájomnú rivalitu. Nemecko v danom čase nemalo dostatočný vplyv 
a sústredilo sa predovšetkým na domácu sféru. Nová Telekiho vláda (pôsobiaca od 16. 

1 Táto štúdia bola podporená grantom Agentúry pre podporu výskumu a vývoja č. APVV-14-0644 
„Kontinuity a diskontinuity politických a spoločenských elít na Slovensku v 19. a 20. storočí“.
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decembra 1920) preto medzi svoje zahraničnopolitické priority zahrnula predovšetkým 
konsolidáciu hospodárskych pomerov a potrebu dohody so susednými krajinami.2 

Popri týchto snahách pokračovali na začiatku roka 1921 aj vojenské rokovania so 
zástupcami Poľska. Začiatkom februára 1921 sa však ukázalo, že v daných podmienkach 
je poľsko-maďarská spolupráca na anti-boľševickej platforme s podporou Francúzska 
nereálna. Pod vplyvom francúzskeho tlaku, smerom k zlepšeniu vzťahov s ČSR sa Poľsko 
začalo zbližovať s Malou dohodou. Začiatkom marca 1921 došlo k podpísaniu rumunsko-
poľskej obrannej zmluvy a minister zahraničia Eustachy Sapieha otvorene oznámil 
maďarskému vyslancovi Csekonicsovi, že v danej politickej situácii nie je možné robiť 
spoločnú politiku. Zároveň ale vyjadril Maďarsku sympatie a vieru, že čas zmeny ešte len 
príde.3 

Následkom neúspešných pokusov bývalého panovníka Karola Habsburského o návrat 
na maďarský/uhorský trón, na jar a jeseň roku 1921, došlo k ďalšiemu zhoršeniu 
medzinárodnej aj hospodárskej situácie Maďarska. V tomto čase nová maďarská vláda, 
vedená grófom Istvánom Bethlenom (pôsobiaca od 14. apríla 1921), oveľa jasnejšie ako 
jej predchodcovia pretláčala konsolidačný kurz. Snažili sa aktívne zapojiť do európskych 
štruktúr a navodiť tak zlepšenie vnútorných aj zahraničných pozícií krajiny. V takejto 
situácii sa prípadné plány vojenských akcií dostali na perifériu vládnej politiky. Boli 
potlačené ozbrojené polovojenské skupiny a zrušené viaceré iredentistické organizácie 
a spolky. Od prelomu rokov 1920/1921 došlo aj k obnoveniu starého kurzu menšinovej 
politiky, ktorá bola striktne definovaná menšinovým zákonom č. XLIV z roku 1868. Jej 
konkrétna podoba ostala vplyvom jej zahraničnopolitického významu otvorená, ale oproti 
sľúbeným garanciám v rokoch 1919 – 1920 išlo o krok späť.

Pokus o zviditeľnenie slovenskej otázky v Janove

Vplyvom toho, že na maďarskom ministerstve zahraničných vecí, nazývanom tiež 
Dísz tér, odsúhlasili finančnú podporu slovenskej pro-uhorskej propagande a aj Slovenská 
ľudová strana posilnila svoje opozičné aktivity na Slovensku, sa od jari 1922 opätovne 
rozbehli rokovania o možnostiach „akcie na Hornej zemi“. V marci sa vo Viedni uskutočnila 
porada Františka Ungera, Vojtecha Tuku, Eugena Tvrdého s pplk. Stojakovicsom. Tuka 
v tom čase požíval Hlinkovu dôveru, je však otázkou, do akej miery o týchto aktivitách 
svojho mentora v slovenskej politike informoval. Tukovou úlohou bolo organizovanie 
separatistického hnutia na Slovensku. Prípravou povstania na poľskom území boli 
poverení Unger a Jehlička. Opätovná aktivizácia separatistických politikov, ich prehlásenia 
o dohode, plány ani žiadosti o finančnú podporu však už v Budapešti nevzbudzovali 
príliš veľkú dôveru.4 K zviditeľneniu separatistického hnutia mala poslúžiť aj cesta 
Jehličku a Ungera do Talianska, kam vycestovali v čase zasadania Janovskej konferencie. 
Konferencia v Janove, usporiadaná na jar medzi 10. aprílom a 19. májom 1922, bola prvou 
príležitosťou od skončenia svetovej vojny na prerokovanie sporných otázok európskeho 
hospodárskeho života. Obzvlášť významná bola v tomto smere účasť Ruska. Keďže sa na 
konferencii zúčastnilo veľké množstvo politikov a diplomatov, predstavovala významné 
fórum pre zahraničnopolitické témy. V tomto čase sa opätovne zaktivizoval aj ďalší známy 

2 Nemzetgyűlési napló 1920-22, VII., 17. 12. 1920, 137. zasadnutie parlamentu.
3 MICHELA, M. Pod heslom integrity. Bratislava : Kalligram, 2009, s. 155-156. ISBN 978-80-
8101-261-7.
4 Magyar Nemzeti Levéltar Országos Levéltár Budapešť (MNL OL). Külügyminisztériumi 
levéltár (Küm.) Politikai Osztály rezervált iratai (K 64) 1925-7/b-74.
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aktivista – Viliam Baján. Ten však už nepožíval dôveru Dísz tér. Obávali sa, že by mohol 
zistiť a prezradiť niektoré dôverné informácie. Preto boli pripravení aj na jeho fyzickú 
likvidáciu.5 Baján sa tam identifikoval ako Slovák – emigrant, robil protičeskoslovenskú 
a protipanslavistickú propagandu, pričom za cieľovú skupinu si vraj okrem politikov 
a novinárov vybral talianskych Židov a slobodomurárov.6 Tieto aktivity sa už nediali 
s požehnaním maďarskej vlády, ale práve naopak. Avšak ani táto akcia, podobne ako 
pobyty v Poľsku, nepriniesli Bajánovi žiadané úspechy. Čo však neuniklo pozornosti 
predstaviteľov maďarskej diplomacie, bolo, že v lete roku 1922 noviny Bécsi Magyar 
Újság publikovali sériu dokumentov súvisiacich s činnosťou Bajánovho slovenského 
komitétu. V tomto čase už dokumentmi o Bajánovej činnosti disponovalo aj československé 
ministerstvo zahraničia. Získali ich prostredníctvom vyslanectva v Belehrade. Nepodarilo 
sa zistiť, či ich podstrčil Baján sám cez sprostredkovateľa alebo išlo o zradu z jeho okolia. 
V budapeštianskom ministerstve zahraničia ho však považovali za českého špióna.7 

Jehlička a Unger pricestovali do Ríma 15. mája „z poverenia revolučnej slovenskej 
vlády“ – teda samých seba, s cieľom nadviazať nové kontakty, pôsobiť na taliansku verejnú 
mienku a tamojšie politické kruhy. Navštívili viacerých významných republikánskych, 
socialistických, ale aj fašistických politikov. Stretli sa napríklad aj s Francescom Nittim. 
Okrem toho nadviazali kontakty s talianskymi novinármi a Jehlička podal Svätej stolici 
písomnú interpeláciu vo veci zasahovania do cirkevných záležitostí na Slovensku „českými 
úradmi“. Svoje hnutie vykresľovali ako čisto slovenské a autonomistické a iba pri 
niekoľkých prípadoch zdôraznili aj „evidentné maďarské záujmy“. Preto ich v Taliansku 
nabádali, aby sa o svojich koncepciách poradili s Maďarmi. Na radu maďarského vyslanca 
grófa Alberta Nemesa sa nakoniec Unger s Jehličkom vzdali zámeru navštíviť Janovskú 
konferenciu, pre ktorú mali pripravené aj memorandum, neskôr uverejnené tlačou.8 
Významným výsledkom ich cesty boli okrem protičeskej propagandy aj rokovania, 
ktoré sa začali na ruskom vyslanectve v Ríme. Tam, argumentujúc českým kapitalizmom 
a francúzskym imperializmom, hľadali podporu pre „oslobodenie Slovenska“ cestou 
povstania, čo by na oplátku malo pomôcť Sovietom presadiť vlastné záujmy v strednej 
Európe. Takáto argumentácia sa neminula účinku a pod prísnym tajomstvom dali na 
sovietskom vyslanectve Jehličkovi potvrdenie, ktoré mu zabezpečilo voľný vstup na ich 
diplomatický úrad v Berlíne, kde mali v rozhovoroch pokračovať. Snaha emigrantov začať 
spoluprácu so socialistami aj na Slovensku sa prejavila v žiadosti o sprostredkovanie týchto 
kontaktov z konca januára 1922.9 Pravdepodobne vplyvom zahraničnopolitických zmien 
súvisiacich s konferenciou v Janove, v rámci ktorej sa otvárali nové možnosti orientácie 
na Nemecko a Rusko, ale aj obavy z nenaplnenia očakávaní z pobytu v Poľsku, sa Jehlička 
rozhodol ukončiť svoje pôsobenie v Poľsku. K tomu, aby mohol pokračovať vo svojej 
činnosti niekde inde, žiadal od Budapešti finančnú podporu, za ktorú bol ochotný posilniť 
svoje záväzky voči maďarskej vláde. Bol dokonca spolu s Ungerom ochotný podpísať 

5 MOL. Küm. K 64 1922-7/II-205.
6 MOL. Küm. K 64 1922-7/II-123. Podľa informácií dostupných na ministerstve zahraničných 
vecí, Bajánovu cestu do Ríma v marci až apríli 1922 mal podporiť Michal Kmoško, ako aj 
predstavitelia budapeštianskej židovskej obce. Táto informácia je zaujímavá aj z toho dôvodu, že 
Kmoško bol známy ako podporovateľ antisemitskej politiky.
7 Archiv Ministerstva zahraničních věcí České republiky v Prahe (AMZV), Politické zprávy (PZ) 
Belehrad 1922, č. 30. Pozri tiež viaceré dokumenty v: MOL. Küm K 64 1922-7/II.
8 MOL. Küm. K 64 1925-7/b-30, 132. Tiež: KRAMER, J. Iredenta a separatizmus v slovenskej 
politike (1919-1938). Bratislava : Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1957, s. 103.
9 AMZV, PZ Budapešť 1922, č. 100.
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reverz, že po získaní samostatnosti Slovenska urobia všetko, aby bolo ako jeho autonómna 
časť pripojené k Maďarsku. Toto vyhlásenie predstavuje zmenu v ich dovtedajšej taktike, 
keďže dovtedy ako základ budúcej spolupráce požadovali jasné kompetenčné zadefinovanie 
slovenskej autonómie. Napriek tomu, že aj na Dísz tér sa vážne zaujímali o možnosti tajnej 
spolupráce s boľševickým Ruskom, nepodporili Jehličkov plán opustiť Varšavu a neprejavili 
veľkú podporu ani jeho nasledujúcim rokovaniam v Berlíne. Prítomnosť predstaviteľov 
„Dočasnej slovenskej vlády“ v Poľsku považovali za potrebnú, keďže využívaním tzv. 
slovenskej karty mohli citlivo vplývať aj na československú politiku.10 

Konferenciu v Janove navštívila aj oficiálna delegácia Maďarska, ktorá bola taktiež na 
konferenciu pozvaná. Na jej čele stál premiér Isván Bethlen, ktorý chcel túto možnosť 
využiť na nadviazanie kontaktov so zahraničím, najmä s európskymi mocnosťami, ale 
aj na nastolenie niektorých, pre Maďarsko významných otázok, pred medzinárodným 
fórom. Bethlen mal dôveru britskej diplomacie. Docenili jeho postoj počas burgenlandskej 
krízy a najmä druhého reštauračného pokusu Karola IV. Od leta 1921 je badateľný obrat 
v politike veľmocí, keď dovtedy Veľká Británia podporujúca Malú dohodu zmenila svoju 
politiku a už na jeseň 1921 podržala Maďarsko. Francúzsko, ktoré vznik a upevňovanie 
malodohodového spojenectva zo začiatku vnímalo s obavou a podporilo Bethlena 
v rokovaniach s Rakúskom, sa začalo prikláňať viac na stranu Malej dohody.

V znamení bethlenovskej konsolidačnej politiky

Janovská konferencia potvrdila konsolidačné smerovanie maďarskej zahraničnej po-
litiky. V tomto kontexte sa predstavitelia Maďarska sústredili najmä na problematiku 
ochrany práv maďarských menšín v nástupníckych štátoch, otázky odzbrojenia 
a hospodárskych otázok spätých aj s problémom platenia vojnových reparácií. Pri rokovaní 
o otázkach odzbrojenia Bethlen argumentoval tým, že Maďarsko uskutočnilo odzbrojenie, 
ale že jeho susedia práve naopak stále zbroja a že tento fakt negatívne pôsobí na mier 
v strednej Európe. V prípade, že by malo dôjsť k ďalšiemu odzbrojeniu, požadoval, aby 
sa vzťahovalo aj na susedné štáty. Maďarská delegácia predložila aj vypracovaný elaborát 
o menšinovej otázke. Neobsahoval však návrhy na riešenie, ale výzvu ku konferencii, aby 
sa vyjadrila, kde má byť návrh podaný.11 Memorandum v podkapitole venovanej ČSR 
upozorňovalo najmä na to, že sa vyvlastňujú majetky maďarských občanov a zároveň sa 
porušujú aj práva maďarskej menšiny na Slovensku, keďže Maďari boli v pozemkovej 
reforme znevýhodnení. Upozorňovali, že pri tejto reforme sa presadzuje československá 
nacionálna a stranícka politika a vplyvom prisťahovania sa nových úradníkov a kolonistov 
na homogénne maďarské územia vzniká na juhu Slovenska územie zmiešané. Inými 
slovami, že cieľom pozemkovej reformy je nacionalizácia veľkých a stredných usadlostí, 
ktoré sú zatiaľ v maďarských rukách a že práve túto reformu považujú za najväčšie 
nebezpečenstvo pre menšinu.12 Beneš však využil svoj vplyv a zabránil rokovaniu 

10 MOL. Küm. K 64 1925-7/b-155. Janovskú konferenciu vnímalo ako významné medzinárodné 
fórum aj vedenie SĽS, ktoré sa tam rozhodlo vyslať stranícku deputáciu s memorandum obsahujúcim 
„požiadavky a ponosy Slovákov“. Nakoniec však v Janove k zviditeľneniu tejto problematiky 
nedošlo. Slovenský národný archív v Bratislave (SNA), f. V. Šrobár, k. 16, inv. č. 843; Edvard Beneš 
(diplomat na cestách). Eds. J. Čechurová – J. Čechura, Praha : Karolinum, 2000, s. 35. ISBN 80-246-
0010-2.
11 AMZV, PZ Budapešť 1922, č. 131; Archiv ústavu T. G. Masaryka v Prahe (AÚTGM), f. E. 
Beneš I, k. 176, fascikel R 315a; VINAVER, V. Jugoslavija i Mađarska 1918-1933. Beograd : Institut 
za Savremenu Istoriju, 1971, s. 195-215
12 Pozri: MOL. Küm. Politikai Osztály iratai (K 63) 1922-47a-„Memorandum a genuai 
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o maďarských menšinových sťažnostiach.13 Následkom toho sa dopredu nepohli ani 
československo-maďarské rokovania o hospodárskych otázkach, ktoré sa v Janove začali. 
Na udalosti, akými bolo podpísanie rusko-nemeckej zmluvy (16. apríla), či konflikt šéfov 
diplomacií Georgija Vasiljeviča Čičerina a Louisa Barthoua, maďarská tlač aj verejnosť 
nahliadali s nádejami, že znamenajú oslabenie versailleského mierového systému. Samotný 
Bethlen sa v tomto smere vyjadroval viac rezervovane, aj keď upozornil, že časom, keď 
sa situácia v Rusku vyjasní, bude potrebné uzavrieť podobnú zmluvu. Pri sumarizovaní 
svojich dojmov z konferencie skonštatoval, že o problémy Maďarska v súčasnej dobe 
cudzina neprejavuje záujem a ani potrebu schladiť tak prehnané očakávania. O tajných 
maďarsko-ruských rozhovoroch, ktoré sa začali v Janove, sa však z pochopiteľných 
dôvodov nerozširoval.14 Maďarská diplomacia v tomto čase rokovala aj s Rumunskom 
a Rakúskom a mali záujem pokračovať aj v prerušených rokovaniach s ČSR vo všetkých 
otázkach, nielen v smere obchodnom a hospodárskom, ale aj o otázke menšín. Realizáciu 
myšlienky Dunajskej konfederácie, ktorá ešte stále rezonovala, však z dôvodu prípadnej 
slovanskej prevahy Bethlen označil za nereálnu a odmietol ju.15

Z hľadiska politiky Budapešti voči Slovákom žijúcim v Maďarsku je nutné spomenúť 
osobu vládneho zmocnenca Adolfa Pechánya, ktorý ako odborník na menšinovú problematiku 
dlhodobo pôsobil v službách maďarského štátu a bol jedným z najvýznamnejších 
ideológov prouhorského slovenského hnutia. Zdôrazňoval predovšetkým pozitíva Uhorska 
a maďarského kultúrneho transferu. Odvolávajúc sa na kultúrnu rozmanitosť, resp. 
rôznorodosť Slovenska a Slovákov, popieral existenciu jednotného slovenského národa. 
Neustále zdôrazňoval protičeskú orientáciu Slovákov (do minulosti aj v súčasnosti), 
pričom vo svojej propagande prikladal význam tzv. tajnej klauzule Martinskej deklarácie, 
z ktorej malo vyplynúť, že dobrovoľný zväzok Čechov a Slovákov sa po desiatich rokoch 
môže prerušiť.16 Vyučovanie v národných jazykoch považoval nielen za potrebné, ale 

konferencia céljaira az utódálamok konfiskatorius intézkedéseit illetőleg Földbirtok-reformok. 
Menekültek. Kisebbségvédelem.“, 39 s. + 11 s. Tiež: Tamže, 1922-47b-5647; MOL Küm. K 64 1922-
7/I-106. Bližšie k otázke pozemkovej reformy a maďarsko-slovenských vzťahov pozri: SIMON, A. 
Nacionálne momenty počas realizácie pozemkovej reformy a kolonizácie v medzivojnovom období. 
In Slovanství ve středoevropském prostoru. Iluze, deziluze a realita. Ed. D. Hrodek, Praha : Libri, 
2005, s. 372-381. ISBN 80-7277-272-4; KRAJČOVIČOVÁ, N. Prejavy nespokojnosti s realizáciou 
pozemkovej reformy v prvej pol. 20-tych rokov. In Historický časopis, č. 36, 1989, č. 6, s. 819-838. 
ISSN 0018-2575.
13 Cirkulární telegramy 1920-1935. Ed. J. Dejmek, Praha : Karolinum, 2002, dok. 36. ISBN 
8086107175. Pozri tiež: BÁNFFY, M. Huszonöt év. Budapest : Püski kiadó, 1993, s. 123-133. ISBN 
963-8256-06-0.
14 V tomto čase sa uskutočnili aj tajné rokovania Čičerina s Bánffym. Rozprávali sa najmä o napätej 
situácii na rumunsko-sovietskych hraniciach o otázke možného konfliktu. Čo je však dôležité, 
dohodli sa, že v rokovaniach budú pokračovať v Berlíne. Následne, v júli toho roku sa uskutočnila 
schôdzka Kányu s Čičerinom. Tieto rokovania však v konečnom dôsledku neviedli k zásadnejším 
dohodám. KARSAI, E. Számjeltávirat valamennyi magyar királyi követségnek. Budapesť : Táncsics 
Könyvkiadó, 1969, s. 311-313. Pritom Čičerin vyjadril záujem o rokovania s Maďarskom už v lete 
1921, až rokovania v roku 1922 znamenali menší prelom v zlých sovietsko-maďarských vzťahoch. 
MOL. Küm. K 64 1921-41-279, 313. K tomu bližšie: ORMOS, M. Bánffy-Csicserin találkozók 
Genovában. In Kutatási Fűzetek 4, Történelem Doktori Program, Pécs, 1998, s. 33-40. SERES, A. 
Két dokumentum az 1922. évi berlini titkos szovjet-magyar diplomáciai tárgyalásokról. In www.
natarch.hu/szemle/2001.
15 AMZV, PZ Budapešť 1922, č. 127, 129, 131.
16 MOL. ME. Miniszetrelnökség (ME) Nemzetiségi és kisebbségi osztály (K 28) 1925-10-136. 
K jeho názorom tiež pozri: MOL. ME. Miniszetrelnökség levéltára (K 26) 1922-XIV-298, 411; 
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aj nutné. Jeho význam odôvodňoval tým, že dôvera ľudu a väčší vplyv nad ním sa dá 
získať rýchlejšie prostredníctvom učiteľov ovládajúcich jazyk ľudu. Presviedčal Bethlena 
o význame toho, aby sa aj maďarskí učitelia učili cudzí jazyk (slovenčinu), lebo sa to 
bude hodiť v čase opätovného pripojenia Slovenska, keďže, podľa jeho názoru, tamojších 
učiteľov už teraz nakazil český vplyv. Paradoxne však odporúčal zníženie hodín slovenského 
jazyka pre ašpirantov na učiteľskú dráhu.17 Po vyhlásení menšinového nariadenia z apríla 
1923 došlo k určitým úpravám obsahu Slováka Emigranta, do ktorého boli zaradené aj 
články vnútroštátneho charakteru. V júni 1923 však kvôli nedostatku financií tieto noviny 
zanikli. Na zaplátanie tejto „diery“ boli obnovené Slovenské noviny, ktorých vydávanie 
Pechány presadil s argumentáciou, že vydávanie slovenského týždenníka je dôležité, aby 
mohli riadiť vzdelávanie Slovákov v Maďarsku, aby existovalo ideologicky vhodné čítanie 
v slovenskom jazyku, čím by sa podľa neho obmedzilo aj pašovanie novín z ČSR. V tomto 
duchu Slovenské noviny predstavovali platformu na polemiku a boj proti československej 
propagande, ktorá pravidelne poukazovala na to, že v Maďarsku sa nestarajú o menšinové 
potreby Slovákov. Ani Pechány však neočakával, že tieto noviny budú vychádzať vo veľkom 
náklade.18 Oblasť kultúry a vzdelávania bola v tom čase považovaná za dôležitý pilier 
a prostriedok osvojovania si revizionistického svetonázoru, podporovaného najvyššími 
štátnymi inštanciami.

Oživenie „slovenskej akcie“

Obnovenie kontaktov Jehličku s Dísz tér a činnosť Vojtecha Tuku v roku 1922 
predstavujú významné momenty v slovenskom pro-uhorsky orientovanom hnutí. Dňa 
6. apríla 1922 vznikol návrh „Dočasnej slovenskej vlády“ ohľadne príprav povstania na 
Slovensku. Z pripomienok maďarskej strany zostavených Tattayom vyplýva, že obsahoval 
aj návrh na vytvorenie vojenskej zložky, ktorej úlohou by bolo uskutočnenie povstania. 
Na budapeštianskom ministerstve zahraničných vecí, kde si vyhradili rozhodnutie 
v takýchto otázkach, vyhlásenia autorov tohto memoranda zobrali na vedomie len veľmi 
opatrne a žiadali poskytnutie relevantných informácií o sile a akcieschopnosti slovenského 
separatistického hnutia. V tomto kontexte považovali za dôležitú predovšetkým dohodu so 
zástupcami Poľska a nemeckej menšiny v ČSR.19 Je však málo pravdepodobné, že v danom 
období naozaj existovala šanca, aby sa niečo podobné aj uskutočnilo. Okrem veľmi jasných 
zahraničnopolitických determinantov ani hospodárska situácia Maďarska k tomu nedávala 
veľa možností. Napriek tomu pokračovali tajné rokovania na všetkých líniách. Začiatkom 
júna sa uskutočnila porada Tuku s Tihamérom Siménfalvym, na ktorej Tuka informoval 
o svojej činnosti a plánoch. Do blízkej budúcnosti vytýčil cieľ pripraviť obyvateľstvo na 
povstanie a samostatnosť, ktorú chápal ako prechodný stav. Potvrdil obavy Budapešti, že 
slovenská organizácia neexistuje a že oprieť sa môžu zatiaľ len o maďarskú. Upozornil aj 
na to, že zisk slovenskej autonómie v rámci ČSR by zásadne narušil maďarské šance. Túto 
možnosť však považoval za málo pravdepodobnú. Zároveň ale neveril ani v spoluprácu 
s nemeckou menšinou v ČSR. Tuka urgoval spustenie akcie na „oslobodenie Slovenska“, 
za pomoci maďarských a poľských neregulárnych jednotiek. V tomto čase sa teda už 

TILKOVSZKY, L. K dejinám Slovákov v Maďarsku 1919-1945. Bratislava : Stála konferencia 
slovenskej inteligencie Slovakia Plus, 1996, 122 s. ISBN 80-88750-19-9.
17 MOL. ME. K 28 1925-57-42.
18 MOL. ME. K 28 1924-88/I-64, 4766; AMZV, III. sekce, k. 646, 953/23.
19 MOL. Küm. K 64 1925-7/b-132.
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nepočítalo so zapojením vládneho vojska.20 Následne sa rozbehli rokovania o príprave 
povstania. V auguste poľskí partneri deklarovali pred Tattayovým poverencom Gyulom 
Pawlasom ochotu poskytnúť len organizáciu Strzelec, ktorá sa v minulosti preslávila 
akciami v Těšínsku. Opatrný postoj poľských kruhov a ich obavy z možnej kompromitácie 
nedávali veľké vyhliadky na úspech. Tento trend potvrdzuje aj informácia, že Poľsko 
prisľúbilo pomoc na medzinárodnej pôde vo veci uznania fait accompli, resp. rokovaní 
s Rumunskom, až po úspešnom prevedení akcie.21

Paralelne s týmito prípravami preto prebiehali aj rokovania so Sovietmi, ktoré v Berlíne 
viedli Jehlička a Unger. Pri tejto príležitosti sa stretli aj so samotným komisárom pre 
zahraničnú politiku Čičerinom. Rokovania sa niesli v očakávaní ďalšej boľševickej 
ofenzívy. Vyslanec Gábor Apor ich však označil za príliš dobrodružné. Určité pozitívum 
videl v rovine propagandy. Výsledkom rokovaní bolo uzavretie tajnej dohody, ktorá 
zaväzovala Sovietov k tomu, že vo všetkých komunistických novinách budú písať 
o útlaku Slovákov a na budúcej medzinárodnej konferencii bude otvorená aj „slovenská 
otázka“. Zároveň malo byť z Moskvy nariadené komunistickým bunkám na Slovensku, 
aby podporovali Jehličkovu akciu. Na oplátku sa do slovenskej exilovej vlády mal dostať 
boľševický nominant. Takúto dohodu odsúhlasil aj Kálmán Kánya, s výhradou, aby osoba 
delegovaná do Jehličkovej vlády nedostávala niektoré dôverné informácie. Mal obavy, či sa 
dá spolupráca so Sovietmi dostatočne utajiť, keďže po prezradení by Poľsko slovenských 
emigrantov ihneď vyhostilo. Ďalší pobyt Jehličku v Poľsku považovali na Dísz tér za 
žiaduci, aj napriek jeho snahám krajinu opustiť. Práve z týchto dôvodov nakoniec Jehličku 
inštruovali, aby zmluvu podpísal len on, aby tak predišli prípadnej kompromitácii celej 
slovenskej exilovej vlády.22 

Popri spomenutej pro-sovietskej línii pokračovali aj rokovania s Poľskom, obzvlášť, 
keď v druhom polroku 1922 sa československo-poľské vzťahy zhoršili. V tomto čase sa 
rokovalo o tom, že akcia bude vykonaná pod slovenskou zástavou, aby nevyznela ako 
maďarská dobyvačná akcia. Z toho dôvodu malo na Slovensku vzniknúť povstanie 
a následne malo slovenské národné zhromaždenie rozhodnúť o pripojení k Maďarsku. 
Akcia mala neoficiálnu podporu významných kruhov v Poľsku, ktoré sa však odvolávali na 
blížiace sa voľby a s týmto odôvodnením sa v príprave akcie výraznejšie neangažovali. Na 
oplátku zástupcovia Maďarska im neposkytli požadované bližšie informácie o prípravách 

20 MOL. Küm. K 64 1925-7/b-152; KRAMER, Iredenta a separatizmus, ref. 8, s. 91. K Tukovým 
aktivitám v SĽS pozri: HERTEL, M. Činnosť profesora Vojtecha Tuku pred jeho vstupom do 
Slovenskej ľudovej strany roku 1922. In Historický časopis, 50, 2002, č. 2, s. 52-57. ISSN 0018-
2575.
21 MOL. Küm. K 64 1925-7/b-228, 238; Tiež: SZKLARSKA-LOHMANOWA, A. Polsko-
czechoszlowackie stosunki dyplomatyczne, s. 133; Pozri tiež: ORLOF, Ewa. Działalność słowackich 
emigrantów politycznych w Polsce w latach 20-tych XX w. na podstawie materiałów w Archiwum 
Akt Nowych (AAN) w Warszawie. In P. ŠVORC, P. – DANILÁK, M.– HEPPNER, H. (eds.). Veľká 
politika a malé regióny. Malé regióny vo veľkej politike, veľká politika v malých regiónoch. Karpatský 
priestor v medzivojnovom období (1918-1939). Prešov – Graz : Universum, 2002, s. 188-199. ISBN 
80-89046-06-1; ORLOW, E. Polska działalność polityczna, dyplomatyczna i kulturalna na Słowacji 
w latach 1919-1937. Rzeszów : Wydawnictwo uczelniane WSP Rzeszów, 1984; HERTEL, M. Tajné 
maďarsko-poľské rokovania týkajúce sa „oslobodenia“ Slovenska v rokoch 1922-1928. In Vývin 
a význam slovensko-poľských vzťahov. Ed. J. Hvišč. Bratislava : LUFEMA, 2003, s. 158-167. ISBN 
80-89058-07-8.
22 MOL. Küm. K 64 1925-7/b-155, 161, 209. Osud týchto rokovaní je pravdepodobne spätý 
s prerušením rusko-maďarských jednaní, avšak k tejto otázke sa mi zatiaľ nepodarilo nájsť viac 
informácií.
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povstania.23 Na jeseň 1922 prišiel do Poľska v podobnej záležitosti aj gróf Vladimír Zichy, 
ako reprezentant opozičnej legitimistickej skupiny Gyulu Andrássyho a Istvána Friedricha, 
od jeho akcie sa však maďarská vláda dištancovala.24 

V poľskej tlači sa pravidelne objavovali články kritizujúce ČSR a v tomto duchu sa 
aktívne prejavovala aj slovenská emigrácia. Jehlička dokonca vydal brožúru v poľskom 
jazyku, v ktorej poukázal na niektoré otázky česko-slovenského vzťahu. Kritizoval, že 
českí politici nedodržali Pittsburskú dohodu, že Slovensko je hospodársky vykorisťované – 
„Československo je krava, ktorá sa pasie na Slovensku a dojená je v Čechách“ a, podobne 
ako v minulosti, argumentoval počešťovaním a potláčaním katolicizmu v republike. Aby 
posilnil význam slovenskej otázky, argumentoval, že česká politika smeruje ku koridoru 
s Ruskom.25 V tom období aj poľská tlač zdôrazňovala obavy z koridoru s Ruskom a ostro 
kritizovala podporu ukrajinského hnutia zo strany Československa. Zároveň vyzdvihovala 
spoluprácu s Maďarskom, spoločné záujmy a „tradičné priateľstvo“. Napriek tomu, že 
v rámci československo-poľských vzťahov došlo v tomto období k ochladeniu, aj pro-
maďarskí politici v Poľsku museli rešpektovať zahraničnopolitickú realitu. V tom čase 
sa aj z Rumunska ozývala zásadná kritika voči Maďarsku, a Francúzsko nastúpilo cestu 
postupného zbližovania sa so sovietskym Ruskom. Podobne aj hospodárske rokovania 
medzi Maďarskom a Poľskom, naštartované v októbri 1922, poukázali na reálne limity 
vzájomnej spolupráce.26 

Okrem ovplyvňovania zahraničnopolitických determinantov sa organizátori „slovenskej 
akcie“ sústredili a na vytvorenie vhodnej pôdy na Slovensku. Silnejúca autonomistická 
propaganda bola v ČSR vnímaná veľmi citlivo. Neraz sa spájala s obavami z možnej 
spolupráce ľudákov s Maďarmi, čo sa vnímalo ako reálne ohrozenie integrity republiky. 
Toto smerovanie sa odrazilo aj na 3. kongrese Slovenskej ľudovej strany v Žiline, kde 
bolo prijaté memorandum pod názvom Hlas na zahynutie odsúdeného Slovenského Národa 
civilizovanému svetu, ktoré bolo rozposlané aj do zahraničia. Maďarská vláda mala 
pritom k dispozícii plán memoranda ešte pred jeho publikovaním a ako upozornili aj na 
Zamini, štylistika tohto memoranda obsahuje maďarské jazykové prvky. Memorandum 
bolo napísané vo veľmi kritickom tóne voči republike. Slováci boli v ňom predstavení ako 
ukrivdený, oklamaný národ, ktorý sa však s týmto postavením nikdy nestotožní.27 Napriek 
týmto „signálom“, ktoré vytvárali aj vo vnútri ČSR napätie, maďarskí agenti zhodnotili 
situáciu na Slovensku tak, že Slováci nie sú sami schopní postaviť sa proti štátnemu vojsku, 
preto bude nutné sústrediť sa skôr na teroristickú činnosť a štrajky. Z tohto dôvodu sa 
skupiny verné Budapešti podieľali na podnecovaní štrajkového hnutia na Slovensku.28 

23 MOL. Küm. K 64 1925-7/b-345, 359.
24 MOL. Küm. K 64 1925-7/b-391.
25 Ako zaujímavosť uvádzam tvrdenie z Jehličkovho propagandistického arzenálu: „že Slováci 
nechcú s Čechmi ani hovoriť, ani u stola s nimi sedieť, ani od nich kupovať a im niečo predávať“. 
JEHLIČKA, F. Problem Słowacki. Warszawa 1922, 12 s.
26 AMZV, PZ Varšava 1922, č. 717; ESSEN, A. Polska a Mała Ententa 1920-1934. Warszawa-
Kraków : Wydawnictwo naukowe PWN, 1992, s. 108-109. ISBN 83-01-10819-3.
27 MOL. Küm. K 64 1925-7/b-284; Text memoranda v slovenčine: AMZV, III. sekce, k. 646, D 
6996/22; HERTEL, Dr. Vojtech Tuka v rokoch 1880-1929, ref. 21, s. 67-68. Významné sú v tomto 
smere tiež aktivity R. Setona-Watsona. Pozri: SETON-WATSON, R. W. Documents/Dokumenty 
1906-1951. I-II. Eds. M. Bielik – J. Rychlík – T. Mazík. Martin : Ústav T. G. Masaryka - Matica 
slovenská, 1995, dok. 107-119. ISBN 80-7090-140-3 (Matica slovenská); 80-901478-9-5 (Ústav 
TGM).
28 K otázke štrajkového hnutia: KRAMER, J. – MLYNÁRIK, J. Revolučné hnutie a národnostná 
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Naproti tomu, hospodárske pozície Maďarov v ČSR sa neustále oslabovali. Zároveň 
však, vplyvom nedobrovoľného vyčlenenia z národného štátu, sa posilňovalo ich kultúrne 
a národné povedomie.29 Doručenie tohto memoranda bolo zámienkou ďalšej návštevy 
Ungera v Berlíne v decembri 1922. Tam mu ruský vyslanec ponúkol možnosť nakontaktovať 
sa na slovenských komunistov niekde na neutrálnej pôde (Berlín alebo Viedeň) a podporu 
celosvetovej komunistickej tlače.30 V tomto čase prebiehali aj maďarsko-ruské rokovania 
o výmene tovaru. V Maďarsku si uvedomovali hospodárske výhody takéhoto zblíženia, ako 
aj fakt, že postavenie boľševického režimu sa stabilizovalo a v najbližšej dobe nehrozilo 
jeho zrútenie.31 Nakoniec však tieto rokovania neboli úspešné. Bethlen sa o dohodu so 
Sovietmi pokúsil niekoľkokrát a dôležitú úlohu pri týchto pokusoch zohral jej protirumunský 
charakter – významný z hľadiska otázky pripojenia Sedmohradska.

Rokovania začaté v roku 1922 pokračovali aj ďalší rok s vedomím nového maďarského 
ministra zahraničia Gézu Daruváryho. Pohnuté udalosti, ktoré sa udiali v poľskej politike 
koncom roka 1922, spojené s úspešným atentátom na prezidenta Gabriela Narutowicza, 
načas oddialili rokovania o akcii na Slovensku. Avšak závažný spor, ktorý viedli Poľsko 
a ČSR v otázke Javoriny na prelome rokov 1922 – 1923 a následné zhoršenie vzájomných 
vzťahov opätovne zvýšilo aktuálnosť tejto otázky.32 

Vzostup Tuku

Začiatkom roka 1923 sa na Slovensku aj v Maďarsku rozšírili správy o hrozbe 
československo-maďarskej vojny. V januári 1923, počas cesty Tattaya do Poľska, došlo 
k dohode s predstaviteľmi poľských parlamentných strán o podpore „slovenskej akcie“. Na 
stretnutí so splnomocnencom maršala Piłsudského – generálom Bolesławom Rojom, Tattay 
dementoval správy o nemecko-maďarskej zmluve a spoločne sa dohodli aj na obnovení 
Poľsko-slovenskej ligy (Liga Polsko-Słowacka). Úlohou tejto organizácie bolo robiť 
propagandu v prospech slovenského hnutia. Poľská strana išla do rokovaní s cieľom 
získať Těšínsko a Javorinu. Napriek tomu, že spoločne deklarovaným cieľom bolo rozbitie 
ČSR, poľská ani maďarská vláda nechcela riskovať vážnejší konflikt. Z toho dôvodu 
Roj deklaroval len neoficiálnu poľskú podporu „slovenskej akcii“, s tým, že vyčlenili 

otázka na Slovensku v 20. rokoch. In Historický časopis, 13, 1965, č. 3, s. 423-443. Pozri tiež 
inštrukcie zachytené československým vyslanectvom v Budapešti : AMZV, PZ Budapešť 1922, č. 
374a.
29 MOL. Küm. K 64 1925-7/b-408. Zaujímavý materiál v tejto veci predstavuje memorandum 
z 24. 9. 1922 pre Jozefa Habsburského, v ktorom sa píše, že len v Nitrianskom kraji majú 25 tisíc 
organizovaných ľudí, ktorí čakajú na povel. Zodpovedný pracovník Ministerského predsedníctva 
však zapochyboval o objektivite týchto tvrdení a plán označili za nevhodný na uskutočnenie. MOL. 
ME. K 26 1922-XXXVIII.
30 MOL. Küm. K 64 1925-7/b-434. K otázke slovenského komunistického hnutia v tomto 
období pozri najnovšie: ŠUCHOVÁ, X. „Heslo autonómie alebo právo na odtrhnutie?“ In Ľudáci 
a komunisti: Súperi? Spojenci? Protivníci? Ed. X. Šuchová, Prešov : Universum, 2006, s. 24-52. 
ISBN 80-89046-38-X.
31 MOL. ME. Miniszertanácsi jegyzőkönyvek (K 27. Mtj.) 1922. 12. 01. - 58.
32 K otázke Javoriny pozri napríklad: KÁZMEROVÁ, Ľ. Stanovenie hraníc v oblasti Tatranskej 
Javoriny v rokoch 1918-1924 (Problém vo svetle fondov Ministerstva zahraničných vecí Českej 
republiky). In Historicke studie, 43 (2004), s. 105-113. ISSN 0440-9515; JAKUBEC, P. Javorina 
v (česko)slovensko-poľských vzťahoch medzivojnového obdobia ako symbol. In MAJERNÍKOVÁ, 
M. (ed.). Nepokojná hranica. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku. 2010, s. 25-51. ISBN 
9788374903462.
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240 dôstojníkov a prisľúbili aj podporu 8- až 10-tisíc Sztrelcov. K otázke povstania Roj 
načrtol dve možnosti. Po prvé: povstanie pod heslom práva na sebaurčenie, vybojovania 
slobody, nezávislosti pod zástavou slovenského hnutia za nezávislosť s ich aktívnou 
pomocou a po druhé: povstanie na základe spoločného poľsko-maďarského rozhodnutia 
s poskytnutím aktívnej pomoci, ale v tomto prípade by sa Slováci museli 1 – 2 dni udržať 
sami, aby nebola viditeľná priama poľská účasť v akcii. V rámci tohto chaosu by potom 
Poľsko obsadilo Těšínsko a Javorinu.33 V tomto čase bol už kľúčovou osobou celej akcie 
Vojtech Tuka, ktorý mal na starosti organizovanie v ČSR, kde predovšetkým radikalizoval 
autonomistické hnutie. Emigrácia sa dostávala na druhú koľaj a strácala aj na podpore 
z Budapešti. Rokovania s Poliakmi sa podobne ako v minulosti nedostali do finálnej fázy. 
Potvrdilo sa aj to, že postavenie slovenskej emigrácie je priamo závislé od československo-
poľských vzťahov a slúži najmä ako vhodný nátlakový prostriedok voči ČSR. Slovenská 
emigrácia bola z pohľadu Dísz tér – odkiaľ smerovali financie na jej aktivity – určená 
najmä na propagandu, čo odráža aj vydanie novej Jehličkovej propagandistickej brožúry 
napísanej v silne konfesionálnom a protičeskom duchu.34 

Tak ako to už neraz býva, situácia sa však vyvinula práve naopak, ako by sa to 
z vyššie opísaných aktivít dalo predpokladať. Z Prahy opätovne intervenovali vo veci 
zastavenia propagandistickej činnosti slovenských emigrantov v Poľsku a v lete 1923 
aj československá diplomacia tento problém nastolila v rámci bilaterálnych rokovaní aj vo 
Vatikáne. K Svätej stolici sa dostala aj sťažnosť troch slovenských biskupov.35 Po týchto 
intervenciách Jehlička – v polovici júla 1923 – odcestoval do USA, kde bol menovaný 
za profesora na katolíckej univerzite vo Washingtone. Jeho náhly odchod súvisí najmä so 
zásahom Vatikánu, odkiaľ žiadali, aby sa prestal v emigrantskom hnutí angažovať alebo 
aby zmenil pôsobisko. Jehlička prisľúbil, že v USA sa bude správať zdržanlivo a že si 
dobre premyslí svoje ďalšie politické pôsobenie.36 Takto sa do pozornosti Dísz tér opätovne 
dostala otázka Slovákov v Amerike, ktorí predstavovali významný element slovenského 
autonomistického hnutia a ich vplyv, a peniaze mohli ešte v budúcnosti zamiešať karty 
na Slovensku. Dovtedajšie pokusy na ich získanie boli neúspešné (napr. cesta Jehličku 
na prelome rokov 1920 – 1921, Dvorčáka v lete 1921 a Gejzu Christiána v roku 1923) 
a v Budapešti sa naň pozerali pomerne skepticky aj napriek faktu, že si uvedomovali význam 
a vplyv tejto komunity v rámci slovenského národného hnutia.37 Maďarský vyslanec 
vo Washingtone gróf László Széchényi upozorňoval, že cestou známych maďarónov 
sa v Amerike slovenská propaganda robiť nedá, že je potrebné získať dôveryhodnejšie 
osoby. Za oveľa účinnejšiu označil cestu propagandy, ktorá by zvýrazňovaním aktuálnych 

33 MOL. Küm. K 64 1925-7/b-17, 60. Pozri tiež: Páter Zadravecz titkos naplója. Ed. Gy. Borsányi. 
Budapešť : Kossuth, 1967, s. 188-194.
34 AMZV, III. sekce, k. 647; JEHLIČKA, F. Bijeme na zvon, 24 s.
35 Národní archiv v Prahe (NA), f. Presidium ministerské rady (PMR), k. 568; AMZV, PZ Varšava 
1923, č. 271, 314, 349a, 367,
36 MOL. Küm. K 64 1925-7/b-443. K tejto ceste bližšie: KRAMER, Iredenta a separatizmus, ref. 
8, s. 108-112.
37 KRAMER, Iredenta a separatizmus, ref. 8, s. 107-108. V roku 1922 zamietli Dvorčákov plán 
na podchytenie amerických Slovákov. Nakoniec tam odcestoval v marci 1923 jeho spolupracovník 
Christián. S jeho činnosťou však neboli v Budapešti spokojní. Obávali sa ho však prepustiť zo 
svojich služieb zo strachu pred možnou indiskrétnosťou. K tejto otázke sa v septembri 1922 vyjadril 
aj vyslanec vo Washingtone apelujúc na Budapešť, že by bolo dobré mať k dispozícii jedného stáleho 
človeka v USA. MOL. Küm. K 64 1925-7/b-389. Zvýšenie aktivity maďarskej propagandy medzi 
krajanmi v Amerike spozorovali aj v ČSR. SNA, f. f. Policajné riaditeľstvo v Bratislave (PR-BA), k. 
776, 461-1.
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problémov posilňovala medzi obyvateľstvom mýtus o starých dobrých časoch.38

Odchodom „vodcu emigrácie“ dochádza k oslabeniu pozície Poľska ako centra 
protičeskoslovenskej „slovenskej akcie“. Z hľadiska propagandistickej produkcie 
však k výraznej zmene nedošlo, keďže v tejto činnosti naďalej pokračoval František 
Unger. Začiatkom roka 1924 však nastali zmeny aj v tejto oblasti. Vplyvom aktivizácie 
autonomistického hnutia na Slovensku sa stále viac do popredia na úkor emigrantov dostávala 
Tukova činnosť. V lete 1923 odcestoval Tuka – ako splnomocnenec Klubu poslancov 
a senátorov SĽS – na západ s cieľom zviditeľniť politiku strany a „slovenskú otázku“ na 
medzinárodnom fóre. K tomu niesol so sebou aj spomenuté žilinské memorandum z roku 
1922. Najprv navštívil Paríž, kde sa okrem účasti na eucharistickom kongrese neúspešne 
snažil predniesť Veľvyslaneckej rade spomenuté memorandum a rezolúciu klubu z 21. júna 
1923, v ktorej žiadali prerokovať návrh autonómie Slovenska z 25. januára 1922 a ním 
navrhovanú zmenu Ústavy ČSR. Tukova cesta však nepriniesla plánovaný ohlas a aj 
predložené dokumenty uložili kompetentní ad acta. Výsledkom cesty bolo len komuniké 
vydané v spolupráci s Viktorom Dvorčákom.39 Dvorčák pôsobil v Paríži už od roku 1921, 
pričom jeho úlohou bolo zviditeľniť v západnej Európe „slovenskú otázku“ na pôde rôznych 
medzinárodných inštitúcií zaoberajúcich sa menšinovými otázkami. Z tohto dôvodu 
vydával vo francúzštine noviny La Slovaquie. Ambiciózny Dvorčák prejavil dokonca 
záujem o vymenovanie za maďarského konzula v Paríži, s čím však na Dísz tér nesúhlasili, 
s vyjadrením, že by to dezaurovalo jeho dovtedajšiu činnosť v prospech „slovenskej akcie“, 
keďže takto by sa stal oficiálnym zamestnancom maďarského štátu.40 Tuka sa zastavil aj 
v Ženeve, kde odovzdal memorandum adresované menšinovej sekcii Spoločnosti národov. 
Písalo sa v ňom, že ČSR nedodržiava niektoré nariadenia Saint-germainskej mierovej 
zmluvy, že Slováci ako štátotvorný národ majú menej práv ako národnostné menšiny. Ani 
tento pokus nebol úspešný.41 Fakt, že Tuka a SĽS prezentovali Slovákov ako minoritu, 
do veľkej miery konvenovalo maďarskej propagande, ktorá operujúc aj s touto tézou, 
predstavovala republiku ako zmenšeninu bývalej monarchie.42 

Zmeny v rámci „slovenskej akcie“ reflektuje aj memorandum o nutnosti reorganizácie 
emigrácie, ktorého autorom bol pravdepodobne Tuka. Význam emigrácie memorandum 
zdôrazňuje predovšetkým z propagandistického hľadiska. Zároveň vypočítava viaceré 
jej limity, ako napríklad priveľký odstup od pomerov na Slovensku, z čoho vyplývala 
nekritickosť a nereálne plány, zlú informovanosť či finančné problémy. Memorandum 
upozorňuje na slabé zázemie emigrantov na Slovensku, na neexistenciu vojenskej 
organizácie, ako aj na to, že ani ich vzťah so SĽS nie je taký ako sa ho snažia prezentovať. 
Z týchto dôvodov autor memoranda navrhol jej absolútne podriadenie niektorému z dvoch 

38 MOL. Küm. K 64 1923-41-334. Na túto tému sa vyjadril vyslanec už v septembri 1922, že by 
bolo dobré mať k dispozícii jedného stáleho človeka. MOL. Küm. K 64 1925-7/b-389.
39 K Tukovej ceste podrobne: HERTEL, Dr. Vojtech Tuka v rokoch 1880-1929, ref. 21, s. 70-75.
40 MOL. Küm. K 64 1922-7-295, 212. Z hľadiska Dvorčákovej činnosti je dôležité z tohto obdobia 
spomenúť jeho účasť na viacerých medzinárodných konferenciách. Pozri napr.: Aide-Mémoire sur 
la Question Slovaque présentée a Bruxelles par le Conseil National Slovaque. Brožúra Dvorčáka 
z januára 1922, 21 s. MOL. ME. K 26 1922-XIV; MOL. Küm. K 64 1922-7/I.
41 AMZV, III. sekce, k. 647; AMZV, PZ Paríž 1923, č. 334.
42 Už v októbri 1919 vplyvom známej Hlinkovej cesty do Paríža bola otvorená otázka Slovákov ako 
ďalšej menšiny v ČSR. Ako je však známe, táto akcia nebola úspešná. FERENČUHOVÁ, B. Tomáš 
Garrique Masaryk a nemecká menšina v ČSR vo svetle dokumentov menšinovej sekcie sekretariátu 
Spoločnosti národov v dvadsiatych rokoch 20. storočia. In Česi a Nemci v pojetí a politice T. G. 
Masaryka. Ed. M. Neudorflová, Praha : Masarykův ústav AV ČR, 2004, s. 168-169. ISBN 80-86495-
22-1.
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hlavných centier (v Maďarsku alebo na Slovensku).43 Ideovú podstatu memoranda tvorí 
téza, že autonomistické hnutie na Slovensku natoľko zosilnelo a pracuje tak cieľavedome 
a úspešne, že činnosť emigrácie je v tomto smere zbytočná a v niektorých prípadoch 
dokonca škodlivá. Váha tejto argumentácie sa odrazila aj na politike Dísz tér voči 
slovenským emigrantom. Unger musel zastaviť vydávanie Slováka, ktorého od roku 1924 
nahradilo nové periodikum vydávané už v poľskom jazyku – Wiadomości Słowackie.44 
Silné pozície SĽS na Slovensku potvrdili aj voľby do obecných a župných zastupiteľstiev, 
konané v septembri 1923. Je tiež známe, že od roku 1923 si SĽS začala budovať aj vlastnú 
polovojenskú „obrannú zložku“ – Rodobranu.45

„Slovenská akcia“ v Spojených štátoch amerických

Aj v roku 1924 vyvíjali predstavitelia slovenskej emigrácie propagandistickú aj 
organizačnú činnosť zameranú proti jednote ČSR. Počas Jehličkovej neprítomnosti hral 
v tomto smere naďalej významnú úlohu František Unger, ktorý však mal veľké finančné 
problémy. Začiatkom februára 1924 vyšli v jeho réžii po prvýkrát nákladom dvetisíc 
kusov Wiadomości Słowackie. Finančne ich podporil aj poľský generálny štáb. Úlohou 
tohto týždenníka (neskôr dvojtýždenníka), ktorý ešte toho roku v lete zmenil meno na 
Wiadomości Polsko-Słowackie, bolo vplývať na poľskú verejnú mienku v otázkach 
súvisiacich so Slovenskom a česko-slovensko-poľskými vzťahmi.46 Dobré kontakty 
Ungera s poľskými politikmi odzrkadľuje aj akcia v poľskom Sejme 5. júna 1924, v rámci 
ktorého došlo k zhode v tom, že je potrebné obnoviť činnosť Ligy Połsko-Słowackej, 
obnovenie zakázaného Slováka s cieľom, aby sa ich propaganda dostala aj na Slovensko, 
a tiež legalizovať Wiadomości Słowackie.47

Jehlička, ktorý stále pôsobil v USA, sa snažil získať priazeň tamojšej slovenskej 
komunity a podporovať protičeskú atmosféru, ktorá v niektorých krajanských komunitách 
panovala. Napriek tomu, že bol v tom čase už pomerne skompromitovaný, podľa správ 
maďarského vyslanca vo Washingtone, bol v tejto činnosti pomerne úspešný. Jeho úspech 
do veľkej miery vyplýval z nespokojnosti Slovákov zo svojho postavenia v republike, 
o čom pravidelne písala aj ľudácka tlač. Jehlička sa v USA vyjadroval aj proti Dvorčákovi, 
ktorého nemal veľmi v láske, a vyhlasoval, že nikdy nebol proti ČSR. Prostredníctvom 
argumentov, ktoré používala SĽS, v podstate podporoval záujmy Maďarska. Jedným 
z jeho úspechov bolo memorandum: Otvorený list p. Tomášovi G. Masarykovi od 
Sdruženia Slovenských katolíkov v Amerike, ktorého signatári sklamaní z českej politiky 
vyhlásili, že v republike je ohrozená samotná existencia Slovákov. Vyjadrenie, že ČSR 
je len menšou kópiou bývalej monarchie, veľmi pripomína argumentáciu maďarskej 
revíznej propagandy.48 V čase Jehličkovho pobytu v USA bola otvorená aj otázka jeho 
prípadného vymenovania za biskupa, keďže americkí Slováci mali záujem o slovenského 

43 MOL. Küm. K 64 1925-7/b-494.
44 MOL. Küm. K 64 1925-7/b-693; KRAMER, Iredenta a separatizmus, ref. 8, s. 113-117.
45 K Rodobrane bližšie: ČAPLOVIČ, M. Branné organizácie v Československu 1918-1939. 
Bratislava : MO SR, 2001, s. 84-98. ISBN 80-88842-51-4; KRAMER, J. Slovenské autonomistické 
hnutie v rokoch 1918-1929. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1962.
46 NA, f. PMR, k. 568. Tieto noviny vychádzali do ruku 1929, pričom od roku 1928 už len ako 
mesačník.
47 MOL. Küm. K 64 1924-41-248.
48 MOL. Küm. K 64 1925-7/b-182. Jehličkovu činnosť podrobne sledovali na Zamini 
a prostredníctvom svojich ľudí snažili jeho činnosť paralyzovať. AMZV, III. sekce, k. 647.
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biskupa. Avšak aj ambiciózny Jehlička si uvedomoval, že táto možnosť nie je veľmi reálna. 
Pravdepodobne sa aj týmto spôsobom československé kruhy snažili o jeho kompromitáciu. 
Napriek ohlasovaným čiastkovým úspechom sa Jehlička už v lete 1924 rozhodol, že USA 
opustí. Na jeho pozíciu preto hľadali vhodného nástupcu, ktorý musel mať predovšetkým 
dôveru na Slovensku (dobrozdanie Tuku a Hlinku), čo by mu následne pomohlo presadiť 
sa v zámorí. Napriek záujmu Dísz tér o pokračovanie propagandy medzi krajanmi sa však 
vhodnú osobu nepodarilo nájsť.49 Naproti tomu Jehlička a Unger presadili s prispením 
poľského generálneho štábu opätovné vydávanie Slováka v náklade tisíc kusov. Pozitívne sa 
o Jehličkovi, o jeho aktivitách a lojalite vyjadril aj nový vyslanec v Poľsku Sándor Belitska. 
Poslednou úlohou Jehličku na pôde USA mala byť protikampaň voči plánovanému pobytu 
Edvarda Beneša, avšak táto cesta sa napokon neuskutočnila.50

Jehličkov pobyt v USA poukazuje na dôležitý fakt, ktorý je prítomný v protičeskej 
propagande už od roku 1919. Ľudácka, emigrantská aj maďarská propaganda využívali 
veľmi podobnú, až úplne totožnú argumentáciu. Tento fakt však nemusí byť priamo 
dôkazom o ich „vzájomnom vrelom vzťahu“, ako sa to dá vyčítať napr. z hlásení 
československej Propagačnej kancelárie. Z tohto obdobia sa zachovalo hlásenie o tom, že 
nemenovaný významný maďarský politik zo Slovenska tvrdil, že Jehlička, Juriga, Unger, 
spolu s Hlinkovým dôverníkom, chcú vstúpiť do dôverného kontaktu s maďarskou vládou 
a rokovať vo Viedni. Stanovisko Dísz tér bolo, že o tom ešte porozmýšľajú.51 Dôverné 
informácie z konca júna 1924 poukazujúce na to, že vedúce osobnosti SĽS sa rozhodli 
deklaratívne posilniť svoje protimaďarské postoje však poukazujú na úplne iné tendencie.52 
Tento záver posilňuje aj správa, že v septembri alebo v októbri 1924 sa uskutočnila porada 
emigrantov v Poľsku s emisármi zo Slovenska vo veci oživenia iredenty, ale k dohode 
údajne nedošlo, lebo Hlinka odoprel pomoc.53 K tomu, že činnosť emigrácie nebola v tom 
čase veľmi intenzívna, nepochybne prispelo aj zlepšenie medzištátnych československo-
poľských vzťahov späté s vyriešením dlhotrvajúceho sporu o Javorinu, ako aj fakt, že SĽS 
v tomto čase tiež podporovala československo-poľské zblíženie.54

V roku 1925 však pod vplyvom nadchádzajúcich parlamentných volieb v ČSR emigrantská 
propaganda zintenzívnela. Začala sa realizovať kampaň v prospech autonomistických síl na 
Slovensku. Na plagáte podpísanom „Radou Slovenských Radikálov“ vyzvali obyvateľstvo 
Slovenska, aby volilo SĽS alebo kresťanských socialistov, a tým podporilo nenásilnú cestu 
zbavenia sa Čechov. Veľmi kriticky sa stavali k agrárnej strane, ktorú obvinili, že jej cieľom 
je „počeštenie“ a „poluteránštenie Slovenska“. Propagovali heslo: „Žiaden katolícky hlas 
na husitské strany“.55 V maďarskej kresťansko-socialistickej strane, ktorej elity mali veľmi 
dobré vzťahy s Dísz tér, nastal v rokoch 1924 – 1925 vážnejší vnútrostranícky konflikt, 
ktorý sa vyriešil nástupom Gézu Szüllőa do predsedníckeho kresla. Tento významný 
menšinový politik sa dovtedy zdržiaval najmä v Budapešti a bol Bethlenovým dôverníkom. 
V prospech lepších výsledkov maďarských opozičných strán v parlamentných voľbách 

49 Na neúspešnosť v tomto smere upozornil aj maďarský vyslanec v USA Széchényi. MOL. Küm. 
K 64 1925-10-217.
50 MOL. Küm. K 64 1925-7/b-222, 244, 339, 486; Tamže, 1924-10-264. Tiež: KRAMER, Iredenta 
a separatizmus, ref. 8, s. 108-112.
51 MOL. Küm. K 64 1924-7-138; AMZV, III sekce, k. 647, 1195/24.
52 MOL. Küm. K 64 1925-7/b-283.
53 AMZV, III sekce, k. 647, 886/24.
54 SZKLARSKA-LOHMANOWA, A. Záujem Poľska o Slovensko v rokoch 1918-1930. In 
Historické štúdie 15, 1970, s. 219. ISSN 0440-9515.
55 AMZV, III sekce, k. 647.
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boli ich vodcovia z Budapešti inštruovaní, aby si v predvolebnej kampani vzájomne 
neškodili.56 V tomto období sa v rétorike maďarských politických kruhov na Slovensku 
objavuje aj tzv. praobyvateľská koncepcia, ktorej cieľom mala byť „spolupráca pôvodných 
obyvateľov Slovenska“. Jej pôsobnosťou sa mali zjednotiť maďarské sily, ku ktorým by 
sa neskôr pripojili aj ostatné autonomistické strany a vytvorili jednotnú autonomistickú 
platformu. Na politickú nereálnosť tejto koncepcie však upozornil aj zástupca Maďarska 
v ČSR, vyslanecký radca Péter Matuska, ktorý poukázal na obrovský nárast národného 
povedomia Slovákov za posledné roky a tiež aj na to, že Hlinka a jeho strana ako možný 
spojenec neprichádza do úvahy, keďže o to nemá záujem. Na druhej strane by spojenie 
maďarských strán podľa neho prenieslo dôraz na menšinovú problematiku, čo by vyústilo 
do odlivu slovenských katolíckych voličov z kresťansko-socialistickej strany a následné 
posilnenie SĽS.57 Praobyvateľská agenda nebola nikdy úplne zavrhnutá a naďalej sa 
objavuje v maďarskom prostredí, čo súvisí aj s faktom, že bola postavená na dobovej 
interpretácii svätoštefanskej tradície, ktorá sa stala jednou z nosných ideí maďarského 
politického myslenia.

Vo voľbách, ktoré sa konali 15. novembra 1925, došlo na Slovensku k jasnému víťazstvu 
ľudákov. Podarilo sa im získať 34,5 % hlasov. Na stúpajúcu obľubu hlinkovcov upozornili 
už voľby do župného zastupiteľstva v roku 1923. Naproti tomu sa pre kresťanských 
socialistov (napriek veľkej finančnej podpore z Budapešti) skončili voľby v roku 1925 
neúspešne. Na celorepublikovej úrovni zvíťazila agrárna strana, pričom boli oslabené aj 
dovtedajšie centralistické strany. Víťazní agrárnici dokonca začali rokovania s ľudákmi, 
ktorí pred voľbami zmenili názov strany na Hlinková slovenská ľudová strana (ďalej 
HSĽS), o vstupe do vlády.58 Pozitívne hodnotenia volebných výsledkov HSĽS medzi 
emigrantmi a budapeštianskymi kruhmi tak veľmi rýchlo vystriedali obavy z jej vstúpenia 
do vlády.

Z toho dôvodu Pechány navrhol posilňovať radikalizmus Slovákov v USA, keďže tieto 
kruhy Hlinku finančne podporovali a zároveň vstupu HSĽS do vlády neboli veľmi naklonené. 
Radikalizácia krajanov predstavovala významnú ambíciu protičeskoslovenského hnutia 
a podporu týmto snahám vyjadrili aj na Úrade predsedníctva vlády v Budapešti.59 V tomto 
kontexte sa stala pomerne významnou pripravovaná cesta Andreja Hlinku na eucharistický 
kongres v Chicagu, o ktorú sa Slováci v USA, ale aj zamestnanci Dísz tér intenzívne 
zaujímali už od roku 1925.60 

Napriek predbežným očakávaniam, že Hlinkov pobyt povedie k radikalizácii 
autonomistického hnutia, sa ale ukázalo, že Hlinka vystupoval „príliš umiernene“, keď 
napriek kritike pomerov v republike odmietal iný ako česko-slovenský štátno-právny 

56 ANGYAL, B. Érdekvédelem és önszerveződés. Galanta-Dunajská Streda : Lilium Aurum-
Forum Institute, 2002, s. 112-118, 120-128. ISBN 80-8062-117-9; Dokumentumok az Országos 
keresztényszocialista párt történetéhez 1919-1936. Ed. B. Angyal, Šamorín-Dunajská Streda : Lilium 
Aurum-Forum Institute, 2004, dok. 51-68. ISBN 80-8062-195-0; NA, f. PMR, k. 500, 17402/24.
57 MOL. Küm. K 64 1925-7-142.
58 Podrobne: BARTLOVÁ, A. Návrhy slovenských politických strán na zmenu štátoprávneho 
usporiadania ČSR v rokoch 1918-1935 a zapojenie HSĽS do vládnej koalície v rokoch 1927-1929. 
In Slovensko v Československu. Eds. V. Bystrický – M. Zemko. Bratislava : VEDA, 2004, s. 123-164. 
ISBN 80-224-0795-X.
59 MOL. ME. K 28 1926-300-10.
60 Dňa 28. 4. 1925 sa v meste Bridgeport, štát Connecticut uskutočnila porada amerických 
Slovákov, ktorí boli odhodlaní v prípade, že by Hlinkovi nevydali pas, usporiadať demonštrácie. 
Účastníci porady sa tiež zhodli na tom, že Hlinkove ohnivé prejavy privedú amerických Slovákov 
k podpore myšlienky odtrhnutia Slovenska od Čechov. MOL. Küm. K 64 1925-10-233.
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rámec. Počas svojej cesty sa sústredil najmä na získavanie finančnej podpory, v čom však 
nebol veľmi úspešný. Jehlička, ktorý do USA cestoval tou istou loďou ako delegácia zo 
Slovenska, pri tejto príležitosti vydal brožúru Autonómia alebo Samostatnosť s nákladom 
12-tisíc kusov, v ktorej sa snažil obhájiť svoje postoje a vyjadroval sa voči obvineniu 
zo zrady. Opätovne v nej zdôraznil dôverný vzťah s Hlinkom: „Ostatne máte tu Hlinku. 
Opýtajte sa ho ešte raz. Opýtajte sa ho, či Jehlička a Unger neverní sú svojmu národu, či 
mu chcú vedome škodiť, či ho nepriateľovi zapredávajú?“ Požiadavku autonómie označil 
za nedostatočnú a žiadal samostatnosť.61 Ani táto cesta mu však nepriniesla zásadnejší 
úspech. Jehlička v tejto veci upozornil, že ešte k spoločnej akcii Slovákov proti ČSR 
nedozrel čas. Naopak, Hlinka v tom čase vyjadril presvedčenie, že spolupráca s Čechmi 
je pre Slovákov najschodnejšou cestou, keďže sami ešte nie sú vyzretí na samostatnosť. 
Následne sa po svojom návrate do Európy Jehlička nadobro usadil vo Viedni, odkiaľ mohol 
udržovať čulejšie kontakty so Slovenskom.

Epilóg

V októbri 1926 sa Dvorčák rozhodol rokovať o možnostiach pokračovania maďarsko-
poľskej kooperácie smerom k „oslobodeniu Slovenska“. Podľa jeho plánu malo byť územie 
Slovenska rozdelené do zvláštnych operačných zón (poľské, slovenské a maďarské), k čomu 
malo Maďarsko aj Poľsko postaviť samostatné légie a dostatočne zásobiť slovenské hnutie 
zbraňami a muníciou. Takáto koncepcia bola však pre Dísz tér neprijateľná. Preto došlo 
k ďalšiemu ujasneniu pozícií Maďarska vo veci „slovenskej akcie“: Maďarsko nebolo ochotné 
brať na seba žiadne zmluvné záväzky a vybojovanie slovenskej autonómie malo byť v prvej fáze 
vecou slovenskej organizácie. Za dôležité považovali aj vybudovanie „vonkajšej“ slovenskej 
organizácie (emigrácia). Odrazom slabej pozície Dvorčáka je aj fakt, že plánované stretnutie 
s Piłsudským sa nepodarilo zrealizovať. Poľská strana vplyvom zblíženia s ČSR nechcela 
zbytočne riskovať. Dvorčák ale dostal prísľub, že v ďalšom roku sa uskutoční stretnutie 
slovenského a poľského vojenského pridelenca.62

Vstup ľudákov do vlády v januári 1927 vnímali v Maďarsku veľmi kriticky a očakávali ich 
skorý odchod z vládnej koalície. Maďarská tlač sa intenzívne zaujímala aj o ohlásené zmeny 
v administratíve Slovenska, ktoré sa od leta 1927 prejavili v tzv. krajinskom zriadení.63 Od 
ľudí blízkych Tukovi prišli na Dísz tér informácie zľahčujúce vstup HSĽS do vlády. Potrebu 
lavírovania odôvodnili obavou, aby sa šance nechopili socialistické strany a česká národná 
koalícia. Tuka odmietol odchod do opozície z obavy, že by mohol stratiť vplyv v strane.64 
V podobnom duchu sa vyjadril aj Jehlička, ktorý upozornil, že skôr či neskôr dôjde v novej vláde 
ku konfliktu a HSĽS následne odíde do opozície, ktorá bude ešte ostrejšia ako predchádzajúca. 
Dokonca sa Hlinka údajne nechal počuť, že ak ich znova Česi oklamú, obrátia sa na Maďarov.65 

61 O Hlinkovej ceste a Jehličkových aktivitách podrobne: MOL. Küm. K 64 1926-10/a-451, 479; 
Tamže, 1927-7/a-17, 36; AMZV, III. sekce, k. 651; JEHLIČKA, F. Autonómia alebo Samostatnosť. 
New York, 1926, 24 s.; KRAMER, Iredenta a separatizmus, ref. 8, s. 125-131.
62 MOL. Küm. K 64 1927-41-520, 602.
63 A. Pechány v tomto smere hlásil, že Česi Slovákov oklamali, že nové krajinské zriadenie 
vyvoláva pohoršenie na Slovensku, že znechutenie obyvateľstva sa obracia proti HSĽS. MOL. ME. 
K 28 1927-299-22. K otázke krajinského zriadenia najnovšie: ŠUCHOVÁ, X. Problémy organizácie 
politickej správy na Slovensku v predmníchovskej republike. In Slovensko v Československu 1918-
1939. Eds. V. Bystrický – M. Zemko, Bratislava : VEDA, 2004, s. 95-122. ISBN 80-224-0795-X.
64 MOL. Küm. K 64 1927-7-2.
65 MOL. Küm. K 64 1927-7/a-36. Ešte v decembri 1926 mal Jehlička v pláne vyzvať Tuku, aby 



85

VOJENSKÁ HISTÓRIA

Cielená radikalizácia slovenského obyvateľstva, na ktorej sa už od roku 1926 podieľal Tuka, 
súvisela aj so snahou posilňovať „slovenské fašistické hnutie“ (predovšetkým Rodobranu), ktoré 
malo v prípadnej chvíli vykonať prevrat a slúžiť ako mocenská zložka v zápase o Slovensko. 
Vyhlásenie autonómie chápal Tuka ako prvý krok na ceste k odtrhnutiu od ČSR, pričom 
predpokladal, že protimaďarská politika slovenských fašistov môže viesť k zásahu Maďarska.66 
Ku koncu roka 1927 sa začala aktivizovať radikálna platforma vyhraňujúca sa voči politike 
HSĽS. Tú navonok zastrešoval časopis Autonómia, zásadne kritizujúc kroky ľudákov. Tento 
pokus sa však skončil neúspešne, podobne ako aktivity Rodobrany.67 

Aj v prípade aktivít pro-uhorsky orientovaných slovenských exulantských skupín sa 
ukazuje, že zahraničnopolitické determinanty zásadne vplývali na plány a možnosti Maďarska 
v snahe o obnovenie bývalých hraníc. Zároveň, v skúmanom období maďarská armáda počtom 
ani výzbrojou nemohla súperiť s vojenskými zložkami susedných štátov. Napriek tomu aj 
naďalej prebiehali rôzne konšpiračné pokusy koordinované na najvyšších úrovniach, a to 
predovšetkým na Ministerstve zahraničných vecí a Úrade ministerského predsedu, zamerané 
na získanie podpory zo strany veľmocí či destabilizáciu susedných krajín. Pre obdobie rokov 
1922 – 1926 sú charakteristické skôr opatrné postoje maďarských politických elít, ktoré tzv. 
bethlenovskou konsolidačnou politikou postupne získali oslabené pozície na medzinárodnej 
scéne, skonsolidovali hospodárstvo a pripravili tým pôdu pre nasledujúce obdobie aktívnej 
diplomacie v prospech revízie trianonských hraníc.

M. MICHELA: AKTIVITÄTEN DER SLOWAKISCHEN PRO-UNGARISCHEN EMIGRATION 
ZUGUNSTEN DER ÄNDERUNG DER STAATSGRENZEN IN DEN JAHREN 1922 – 1926

Der Beitrag ist vornehmlich auf die Versuche der slowakischen pro-ungarischen politischen Emigration 
fokussiert, die darauf bedacht waren, die eventuelle Lösung der sog. slowakischen Frage im Ausland zu 
Zeiten der sog. passiven Außenpolitik Ungarns zu beeinflussen. Das Augenmerk des Autors richtet sich 
besonders auf die Tätigkeit der slowakischen Emigranten auf der Ebene der geheimen militärischen Pläne 
und der Propaganda, die auf die Zerschlagung der Tschechoslowakischen Republik gezielt waren. Anhand 
des Studiums und des erforschten Archivguts ungarischer Provenienz zu diesem Thema kann man auf 
die besonders wichtige Stellung von Vojtech Tuka in diesen Vorhaben und auf das Kalkül Budapests, 
das vorhanden Konfliktpotential, repräsentiert durch die Forderungen der slowakischen Autonomie-
Bewegung, gegen die Integrität der Tschechoslowakei auszunutzen, hinweisen. Im Beitrag werden die 
politischen Strategien der pro-ungarischen Eliten analysiert. Darüber hinaus wird die Bedeutung von 
ausgewählten Vertretern der politischen Emigration in der Politik Ungarns erleuchtet. Diese Überlegungen 
führen zur Analyse der Beziehung zwischen den jeweiligen Elementen der sog. slowakischen Aktion 
in der Tschechoslowakei, bzw. Slowakei, und im Ausland. Besondere Aufmerksamkeit gilt hierbei der 
Gruppe um František Jehlička und der Politik der ungarischen Regierung, die auf die Revision des 
Status quo bedacht waren. Neben diesen Versuchen wird allerdings auch auf den politischen Realismus 
der ungarischen Regierungseliten hingewiesen, die zu dieser Zeit großen Wert auf die Verbesserung der 
internationalen Stellung des Landes gelegt haben und aus diesem Grund die politischen Abenteueraktionen, 
an denen es nicht mangelte, streng unter Kontrolle hielten.

vytvoril radikálnu ľudovú stranu a vytvoril secesiu. MOL. Küm. K 64 1927-41-601. O potrebe 
zmobilizovať a radikalizovať nespokojencov v ľudovej strane sa vyjadril aj Tuka pred E. Flachbartom. 
Upozornil ho, že ak HSĽS vstúpi do vlády, treba ju v tlači za to ostro napádať. Országos Széchényi 
Könyvtár Budapešť - Kézirattár, f. Szüllő Géza, X/45, X/81.
66 MOL. Küm. K 64 1926-7-273; KRAMER, Iredenta a separatizmus, ref. 8, s. 131-136; HERTEL, 
M. Dr. Vojtech Tuka v rokoch 1880-1929, ref. 21, s. 176-178.
67 K tomu bližšie: KRAMER, Slovenské autonomistické hnutie, ref. 45.
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ZABUDNUTÝ ÚTVAR. KRÁTKE DEJINY 73. PEŠIEHO 
PLUKU (1949 – 1954)

MATEJ MEDVECKÝ

MEDVECKÝ, M.: Forgotten Unit. Short History of the 73rd Infantry (1949 – 1954). 
Vojenská história, 1, 20, 2016, pp 86-110, Bratislava.
The study is aimed at introducing the short, less than 5 years lasting existence of the 73rd 
Infantry. This is a unit existing from 1949 to 1954, which has been almost forgotten. 
The author describes the task of the Infantry, in particular to prepare a sufficient cadre of 
soldiers who were to be assigned the intelligence and preparatory tasks in the rear of the 
enemy troops after the outbreak of armed conflict in Europe. He also outlined its structure, 
pointing out to the complications and conflict of competencies between the intelligence 
and counterintelligence, which had a negative impact on the very functioning of the 
unit. In the first period, the soldiers were also suffering due to poor material equipment 
and the fact that the applicants for service could have been chosen only from among 
the trainees of exploratory courses may be considered as a great disadvantage of the 
unit. Later on, the unit was no longer subject only to the Intelligence Department of the 
General Staff and thereby its background, security and replenishment have improved. 
Even in spite of that, its members, including the commanders, were not able to meet 
the expectations and the soldiers, in some cases, had troubles with demonstrating basic 
skills. Probably due to poor results of inspections, the unit was cancelled in 1954. Later 
on, similar units were established within the Czechoslovak People’s Army. The study 
itself works only as a more comprehensive probe into the issue. Its incompleteness 
is obvious from the documentation studied, which is apparently caused by relatively 
extensive shredding of documents of the General Staff Intelligence Department during 
its whole existence as well as insufficient interest in the archival records of the former 
military intelligence after 1989. 
Military History. Czechoslovakia. 1949 – 1954. History of the 73rd Infantry unit.

Armády si za účelom získavania informácií o nepriateľovi už od najstarších čias 
vyberali a cvičili zdatných príslušníkov, ktorých zaraďovali do zvláštnych jednotiek. 
V období moderných vojen sa význam získavania informácií o protivníkovi nijak 
nezmenšil, naopak, armády pristupovali k cieľavedomému budovaniu špecializovaných 
prieskumných a spravodajských jednotiek, ktoré v prípade konfliktov dostávali aj ďalšie 
špeciálne úlohy (diverzné úlohy, organizovanie partizánskych jednotiek a pod.). Im sa 
potom prispôsoboval výcvik a užšia špecializácia členov takýchto útvarov. Ak prihliadneme 
na československé reálie, vidíme, že v období medzivojnovej ČSR – a teda v mierových 
podmienkach – spravodajskú/prieskumnú činnosť1 vykonávalo z vlastného územia
2. oddelenie (spravodajské) Hlavného štábu, najmä prostredníctvom známych predsunutých 
agentúrnych ústredí, ktoré riadili a koordinovali činnosť agentov. Tí pre službu zbierali 
poznatky o dislokácii jednotiek, ich sile, výzbroji, ale aj o pomeroch, priemysle či ďalšie 
relevantné informácie.

Išlo o v tej dobe pomerne rozšírený spôsob zberu informácií, ktorý využívali všetky 
vojenské spravodajské služby tej doby. Je jasné, že vypuknutie vojny situáciu v tejto 

1 Ide o činnosť spravodajskú, súčasne sa však používal aj termín hĺbkový prieskum.
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oblasti razantne zmenilo a uvedený spôsob zberu informácií nebol (obzvlášť v mobilnom 
konflikte) možný. V priebehu vojny tak jednotlivé bojujúce štáty nadviazali na skúsenosti 
z prvej svetovej vojny (keď sa vysielanie parašutistov do tyla nepriateľa so spravodajskými/
prieskumnými úlohami objavilo po prvý raz), ako aj na experimenty z obdobia pred 
vypuknutím vojny a všetky vojnu vedúce mocnosti pristúpili k vytváraniu špecializovaných 
jednotiek, ktoré mali v tyle nepriateľa uskutočňovať niekoľko typov misií – zvyčajne 
mali buď spravodajské/prieskumné poslanie všeobecnejšieho charakteru (t. j. zisťovať 
informácie ohľadom počtov, presunov či výzbroje vojsk, kapacity priemyslu, umiestnení 
dôležitých fabrík, ale aj nálad obyvateľstva atď.), k čomu sa často pridávali aj ďalšie 
úlohy, napr. priame uskutočňovanie diverzných akcií, subverzná činnosť, organizovanie 
partizánskych skupín a podobne. S takýmto typom operácií získala skúsenosti aj armáda 
vtedy neexistujúceho Československa. Jej príslušníci získali za pomoci britských kolegov 
značné skúsenosti s prípravou a uskutočňovaním operácií tohto typu. Podobné operácie, 
zvyčajne v súčinnosti so sovietskou vojenskou rozviedkou, NKVD či štábom partizánskeho 
hnutia, sa uskutočňovali aj z územia Sovietskeho zväzu. Nemôže teda prekvapovať, že po 
skončení vojny sa v československej armáde ozývali hlasy a vyvíjali snahy poukazujúce na 
vhodnosť nadviazania na tieto skúsenosti a ich ďalšieho rozvíjania. Úvahy na túto tému sa 
v prostredí armády objavili už v roku 1945, v praxi sa to napokon podarilo až od roku 1947, 
keď vznikol výsadkový 71. peší prápor.2

Autori, ktorí sa tejto téme v minulosti venovali, jasne preukázali, že koncept budovania 
výsadkových vojsk v Československu bol postavený najmä na skúsenostiach z čias 
druhej svetovej vojny. Koncom roka 1947 sa realizovalo zriadenie už spomenutého 71. 
pešieho práporu československých parašutistov, ktorého výcvik aj zameranie sa inšpirovali 
britskými commandos,3 pričom sa dôraz kládol na použitie diverzno-sabotážnych 
výsadkov. Na prelome rokov 1949 a 1950 sa zmenila koncepcia vo výstavbe výsadkového 
vojska v roku 19504, pričom sa realizovala rozsiahlejšia výstavba jednotiek s takticko-
operačným využitím. Na druhej strane sa oddelili výsadky zvláštneho určenia a koncom 
roka 1949 sa zriadil nový útvar – 73. peší pluk – a tento vysoko špecializovaný útvar 
bol priamo podriadený spravodajskému oddeleniu Hlavného štábu a „odseparovaný“ od 
ostatných výsadkových útvarov. To môžeme považovať za logický krok, ktorý primárne 
zohľadňoval nutnosť dodržovania zásad konšpirácie, ktorých zachovávanie by pri kontakte 
s príslušníkmi iných výsadkových útvarov bolo iluzórne. O konšpiratívnych dôvodoch 
odčlenenia svedčí, okrem iného, aj skutočnosť, že sa aj v rámci vnútornej komunikácie vo 
vnútri pluku postupne prechádzalo na používanie krycích mien. Aj keď len do istej miery 
a zdá sa, že sa nepoužívali napr. v písomnej komunikácii s nadriadenými – na rozdiel napr. 
od civilnej rozviedky, kde sa najmä od roku 1950 začalo s celoplošným používaním krycích 
mien nielen v osobnom, ale aj písomnom styku.

Cieľom predkladanej štúdie je teda priblížiť krátke, necelých 5 rokov trvajúce, obdobie 
existencie 73. pešieho pluku. Ide o viac-menej úplne zabudnutý útvar. V odbornej literatúre 
prevláda názor, že od roku 1950 vedenie československej armády zmenilo koncepciu 
výsadkového vojska smerom od malých výsadkov s prevažne spravodajsko-diverzným 

2 Viac pozri: http://www.csla.cz/armada/druhyvojsk/vysadkovevojsko.htm [Prístup 13. 7. 2015]
3 MAREK, Jiří. Hedvábný hrot. Československé, české a slovenské speciální, průzkumné 
a výsadkové jednotky. Praha : Naše vojsko, 2006. s. 36-37. ISBN 80-206-0846-X.-. Pozri tiež: 
ŠVRLO, Peter. Slovenskí vojenskí výsadkári 1939 – 2004. Bratislava : Magnet Press Slovensko, 
2005, s. 70-73. ISBN 80-89169-06-6.
4 ŠOLC, Jiří. Změny v koncepci výstavby výsadkového vojska československé armády po roce 
1948. In Historie a vojenství, 3/1998, s. 103-132.
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poslaním a pristúpilo sa k budovaniu útvarov s takticko-operačným využitím.5 Toto 
tvrdenie pritom, ako je vidieť z nasledovných riadkov, nie je úplne presné a ide primárne 
na vrub skutočnosti, že dokumentácia bývalej Spravodajskej správy Generálneho štábu 
je pre bádateľov prístupná len krátky čas. Samotnú štúdiu chápem len ako sondu, aj keď 
obsiahlejšiu. Z mnou preštudovanej dokumentácie je zrejmá jej neúplnosť, čo je podľa 
všetkého dôsledkom pomerne rozsiahlych skartácií písomností Spravodajskej správy 
GŠ počas celej doby jej existencie, ako aj nedostatočného záujmu o archiválie vojenskej 
rozviedky po roku 1989. Aj zachovaná dokumentácia umožňuje poskytnúť dostatočný 
obraz o doteraz prakticky neznámom útvare.

V lete 1949 sa vedúci predstavitelia oboch vtedajších vojenských spravodajských 
služieb, t. j. 2. a 5. oddelenie Hlavného štábu (ďalej HŠ, teda rozviedka a kontrarozviedka), 
dohodli na potrebe založiť samostatné výcvikové stredisko pre spravodajsko-diverzné 
výsadky mimo rámec výsadkového vojska. Výcvik spravodajských výsadkov mal 
prebiehať v dnes neexistujúcej obci Jablonec vo Vojenskom výcvikovom priestore 
Mimoň a súčasne s rozhodnutím sa realizovalo zriadenie oddielu, ktorého úlohou malo 
byť znovuvybudovanie či príprava osady, resp. budov, ktoré boli v dezolátnom stave, 
pre potreby príslušníkov útvaru. Napokon, 1. októbra 1949, bol založený 73. peší pluk, 
ktorý niesol krycí názov Vojenské výcvikové stredisko CHLUM.6 Početný stav pluku 
tvorili štyria dôstojníci, 8 poddôstojníkov z povolania a 140 poddôstojníkov a mužstva 
základnej vojenskej služby. Veliteľstvo okrem veliteľa kpt. Michala Ďurkaja (pracovník 2. 
odd. HŠ) tvorili jeho zástupca npor. Vladimír Krejčíř (z 5. oddelenia), veliteľ veliteľskej 
roty a inštruktor spojenia por. Antonín Šiška, veliteľ školnej roty por. Zelinka (výsadkár, 
absolvent polročného spravodajského kurzu) a spomínaných 8 poddôstojníkov z povolania. 
V krátkom čase tento stav ďalej doplnil politický pracovník škpt. Fiedler. Už v počiatkoch 
sa na činnosti útvaru negatívne podpísala aj politická situácia v Československu, na vrub 
ktorej išlo odvolanie por. Zelinku (ešte v novembri 1949, pre nespoľahlivosť) a zatknutie 
kpt. Ďurkaja, ktoré sa uskutočnilo deň pred Vianocami 1949. Krejčíř, ktorý bol veliteľom 
útvaru najdlhšie, k tomu sebakriticky v roku 1954 poznamenal: „Vedení přešlo na zástupce, 
ktorý však výcviku nerozuměl, k ruce neměl žádné písomné podklady, ani neměl zkušenosti. 
Výcvik neměl patřičnou úroveň a často se svrhával v «indiánštiny».“7 

Účelom pluku bolo cvičiť spomedzi vojakov základnej vojenskej služby príslušníkov 
spravodajských výsadkov, ktorí mohli byť v prípade vojnového konfliktu medzi blokmi 
viac-menej okamžite nasadení na plnenie náročných úloh v tyle nepriateľa. Pluk sa členil na 
veliteľstvo a dve roty – školnú8 a veliteľskú. Po stránke veliteľskej útvar podliehal súčasne 
2. aj 5. oddeleniu Hlavného štábu (!), čo sa, samozrejme, nezaobišlo bez komplikácií 
a kompetenčných sporov medzi oboma službami a malo negatívny dopad aj na jeho samotné 
fungovanie. Ako to už v podobných prípadoch býva, obe služby mali na priebeh výcviku 
a jeho zameranie iný názor a obe služby napĺňanie svojej predstavy aktívne presadzovali. 
Dôležitou informáciou, dokresľujúcou pomery, je skutočnosť, že školná rota pluku sa 
regrutovala výlučne spomedzi absolventov bývalých kurzov bezpečnostných oddielov, t. 
j. exekutívnej zložky 5. oddelenia HŠ, ktoré boli súčasťou každej oblastnej správy služby. 

5 ŠOLC, Jiří. Červené barety. Praha : Naše vojsko 1998, s. 123-126. ISBN 80-206-0559-2.
6 ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, balík 228, Historie 73. peš. pluku, 10. 4. 1954. 
Stručnú informáciu o tom pozri tiež príspevok Pavla Minaříka na http://vojenstvi.cz/vasedotazy_67.
htm [prístup 27. 8. 2015] či štúdiu ŠTAIGL, Jan. Organizácia a hlavné smery činnosti čs. vojenského 
výzvedného spravodajstva (rozviedky) v rokoch 1945 – 1967. In Historie a vojenství, 2/2001, s. 424.
7 ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, balík 228, Historie 73. peš. pluku, 10. 4. 1954.
8 V českom origináli školská.
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Naopak, rozviedka vyberala mužstvo z radov príslušníkov spomínaného pracovného 
oddielu. Toto sa odrazilo aj počas prvých mesiacov existencie pluku, keď sa na výcviku 
zúčastňovali len členovia školnej roty, vojaci z veliteľskej roty konali strážnu službu 
a dobudovávali tábor. V tejto súvislosti sa môžeme nazdávať, že išlo o dôsledok silnejšieho 
postavenia vojenskej kontrarozviedky v rámci ministerstva a odraz neutešených pomerov 
na 2. oddelení Hlavného štábu. Takéto rozdelenie úloh medzi školnou a veliteľskou rotou 
sa v podstate zmenilo až v roku 1954, keď vznikol citovaný dokument, spísaný druhým 
veliteľom pluku. Krejčíř na margo prvého obdobia existencie útvaru dodal aj ďalšie kritické 
slová. Výcvik zhodnotil ako veľmi povrchný, ročný výcvikový plán sa podľa jeho tvrdení 
zmestil na jeden list papiera a týždenný program zostavoval veliteľ strediska: „… ktorý 
dojíždel vždy v pátek do Prahy a u útvaru se zdržel dva dny“.9 

Z uvedeného je zrejmé, že pluk dostal do vienka pomerne komplikované pomery, pričom 
zodpovednosť za to primárne niesli jednak obe veliace spravodajské služby, ako aj súhra 
objektívnych a subjektívnych okolností. Už citovaný dokument, nazvaný Historie 73. peš. 
pluku z apríla 1954, ktorého autorom bol najskôr zástupca veliteľa a následne veliteľ pluku 
Vladimír Krejčíř, konštatuje zlú kvalitu výberu mužstva, keď napríklad z pôvodného počtu 
120 mužov školnej roty po mesiaci ostalo už len 62, pričom sa uvádzajú tri pomerne vágne 
dôvody: totálna neschopnosť niektorých žiakov, nechuť a (nevyhovujúci) politický postoj. 
Pritom nie je jasné, čo si predstaviť pod posledným bodom, pretože nie je mysliteľné, že 
sa v roku 1949 do vojenskej kontrarozviedky dostávali ľudia biľagovaní ako politicky 
nespoľahliví. Na margo nechuti je potrebné si uvedomiť celkové okolnosti – v opustenej dedine 
museli budúci absolventi špeciálneho a elitného výcviku čeliť neutešeným podmienkam – 
do konca roka 1949 sa tu podarilo postaviť kuchyňu, sprchy s umyvárňou a vodovod. Vojaci 
však museli bývať v opustených domoch, vo vlhkých miestnostiach a situáciu dokresľuje 
konštatovanie, že v zhnitých okenných rámoch domov sa sklo neudržalo, a preto do okien 
miesto skla museli dávať prikrývky, plech a papier. V niektorých prípadoch sa takto muselo 
postupovať aj v prípade dverí.10 S ohľadom na tieto pomery paradoxne sa kapitánovi 
Michalovi Ďurkajovi, ktorý bol v tom čase ešte stále veliteľom útvaru, podarilo pre každú 
miestnosť, kde bolo mužstvo ubytované, zaobstarať koberec a záclony. Neúnosná situácia sa 
nezlepšovala a neskôr sa vyriešila presunom jednotky do Mnichovho Hradišťa.

Úplne prvý, osem mesiacov trvajúci, kurz absolvovalo 20 mužov,11 pričom pre prvý rok 
sa predpokladalo prijatie len približne 30 frekventantov. Ide o relatívne malý počet a ani 
v neskoršom období sa nedarilo vycvičiť plánované počty vojakov. Iný dokument, ktorý 
síce nie je datovaný, ale keďže už spomína Spravodajskú správu GŠ, je zrejmé, že mohol 
vzniknúť najskôr v roku 1951, uvádza, že kurz absolvovalo dovedna len 10 vojakov, pritom 
plány predpokladali vycvičenie 80 vojakov každý rok, a to len v rámci školskej roty.12 Okrem 
toho od januára 1950 začali v stredisku prebiehať zvláštne 3-mesačné výcvikové kurzy 
bojových oddielov 5. oddelenia. 120 mužov v kurze cvičil s pomocou troch absolventov 
školy pre dôstojníkov v zálohe Krejčíř na základe programu vojenskej kontrarozviedky 
(opäť jedna strana formátu A4). V roku 1950 stredisko doplnili ďalší dvaja dôstojníci – 
náčelník pomocnej kancelárie a hospodár. Organizačne bolo stredisko vyňaté zo zostavy 
štábneho práporu MNO a po hospodárskej stránke sa osamostatnilo a podriadilo veliteľstvu 
1. vojenského okruhu.

9 Tamže.
10 Pôvodná požiadavka znela na budovu.
11 ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, balík 228, Historie 73. peš. pluku, 10. 4. 1954.
12 Tamže. Nedostatky v doplňování žáků školní roty 73. p. pl. Z. s.
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Okolnosti výcviku v počiatočnom období popisuje niekoľko dokumentov datovaných 
do obdobia pred zriadením pluku, resp. nedatovaných. Čas ich vzniku, ktorý sa dá aspoň 
približne určiť z toho, že sa tam spomína ešte 5. oddelenie Hlavného štábu (vojenská 
kontrarozviedka do leta 1950). Na ich základe môžeme usudzovať, že frekventanti mohli 
v prípade kvalitných inštruktorov dostať solídnu sumu vedomostí, schopností a zručností, 
nevyhnutných pre plnenie náročných úloh spravodajského a diverzného charakteru v tyle 
nepriateľa.

Výcvik mal prebiehať vo forme kurzov, pričom úspešní absolventi výcviku mali 
zvládnuť spolu šesť kurzov v trvaní 22 týždňov. Šesť týždňov trval spravodajský kurz, na 
ktorom sa mali oboznámiť so základmi spravodajskej činnosti a zásadami konšpirácie.13 
Ďalšie dva týždne mali vojaci venovať preberaniu jednotlivých modelových situácií pri 
plnení úloh a učiť frekventantov, ako im čeliť. Tu sa aplikovali skúsenosti z výsadkov počas 
druhej svetovej vojny.14 10 týždňov trval výcvik v rádiokomunikácii a v priebehu 2 týždňov 
sa mali naučiť „technicky dokonalému“ zoskoku padákom. Týždeň mali venovať nácviku 
sabotážnych činností (práca s trhavinou a zásady sabotáže) a napokon rovnako týždeň 
mali trvať praktické cvičenia, na ktorých mali frekventanti preukázať získané vedomosti 
a schopnosti ich aplikovať. 15 Súbežne s kurzmi prebiehala aj všestranná fyzická príprava 
vojakov, zdokonaľovali sa v streľbe z rôznych druhov pištolí a samopalov s dôrazom na 
rýchlosť a presnosť, a výučbe jazykov. V budúcnosti sa uvažovalo nad ďalším predĺžením 

13 Konkrétne frekventanti počas spravodajského kurzu absolvovali 32 hodín telocviku (vrátane 
boxu, jiu jitsu a behu cez prekážky), 12 hodín streľby z pištole a samopalu, 12 hodín výučby morzeovky, 
6 hodín osvetovej výchovy, 46 hodín cudzích jazykov, 10 hodín informácií o cudzích štátoch 
(zemepis, doprava, politické a hospodárske pomery, informácie o armáde či polícii), 10 hodín výučby 
šifrovania, 10 hodín práce s tajnými atramentmi, 8 hodín práce s fotografiou a mikrofotografiou, 
6 hodín frekventanti venovali všeobecným zásadám osobnej bezpečnosti života v ilegalite (tu si 
treba predstaviť hlavne zžitie sa s krycou legendou, prácu s falošnými dokladmi, či spôsob ako 
viesť nenápadný súkromný život atď.) a ďalších 12 hodín niektorým praktickým aspektom takéhoto 
života (tu sa cvičili v technikách sledovania a obrany proti sledovaniu, vytváraní skrýš, spôsobu 
popisovania osôb a i.). 14 hodín trvalo školenie v spravodajskej činnosti (dostali prehľad toho, čo 
by ich malo zaujímať a učili ich ako písať a vyhodnocovať získané poznatky) a po 2 hodinách sa 
zaoberali propagandou a zásadami obranného spravodajstva. Zvyšok času sa frekventanti zaoberali 
praktickými cvičeniami. Prvé (8 hodín) bolo zamerané na nadväzovanie kontaktu, predávanie správ, 
popisu neznámych osôb, sledovaniu, obrane proti nemu a napokon simulácii výsluchu. Frekventanti 
si následne cvičenie rozobrali v dvojhodinovej diskusii. V druhom praktickom cvičení sa učili 
jednak rekognoskovať objekt počas dňa (3 hodiny) a nacvičovali tiež nočné vlámanie sa do objektu 
a ukradnutie dokumentov (4 hodiny), po jeho skončení taktiež nasledovala dvojhodinová rozprava 
o cvičení. Tretie cvičenie sa venovalo plneniu konkrétnych úloh na letisku (8 hodín) a následnej 
analýze v diskusii (2 hodiny). V štvrtom cvičení mali frekventanti splniť konkrétnu spravodajskú 
úlohu o pozemných jednotkách (8 hodín) a nasledovala diskusia (2 hodiny) a napokon v piatom 
cvičení mali splniť konkrétnu spravodajskú úlohu v priemyslovom závode (8 hodín) a rozbor cvičenia 
v diskusii (2 hodiny). Výcvik ukončili záverečným dvojdňovým cvičením a plnením konkrétnych 
úloh v určenom priestore (24 hodín) a finálnou analýzou cvičenia v 3-hodinovej diskusii. Tamže, 
Kurs konspirat. – zpravodajský. Dokument obsahuje aj niektoré zaujímavosti, napríklad: „Pokud se 
týče cvičení ve vloupání a zcizení důlež. předmětů, doporučuji praxi angl. zprav. služby, která získává 
odborné znalosti od nejúspešnějších kasařů.“
14 Opäť pre ilustráciu – frekventanti sa tu mali naučiť orientovať sa v mapách, vrátane cudzích 
špeciálok, cvičila sa orientácia v teréne, ovládanie vlastnej operačnej výzbroje a výstroja, prebiehala 
tu výučba prípravy k operácii, inštruktáž ako sa správať počas letu, ako nadväzovať kontakty a ako 
sa správať v rôznych situáciách, nočné pochody a orientácia v teréne v noci, ale oboznámili sa aj 
s činnosťou paravýskadkov počas 2. svetovej vojny či s metódami, ktoré na potieranie výsadkov 
používalo gestapo. Tamže, Spec. zaměřený kosnp. zprav. kurs.
15 Tamže, Výcvik a školení frekventantů.
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výcviku, aby sa vojaci lepšie pripravili po stránke jazykovej či mali absolvovať opakovacie 
spravodajské a konšpiratívne kurzy a mali si osvojiť aj ďalšie zručnosti (napr. „bojový 
telocvik“ (zrejme bojové umenie), šoférovanie či sledovanie pomerov a vývoja situácie 
v štátoch, ktoré prichádzali do úvahy ako ciele vysadenia. Vojaci, ktorí absolvovali tento 
výcvik, sa po jeho skončení z dôvodu konšpirácie nemali vracať k svojim jednotkám, ale 
mali ostať sústredení a rozvíjať svoje zručnosti, resp. ostať k dispozícii vojenskej rozviedke. 
To sa týkalo aj povolaní na cvičenia po skončení základnej vojenskej služby.

Žiaci kurzov 73. pešieho pluku mali spĺňať niekoľko zásadných podmienok. Na prvom 
mieste sa uvádza nutnosť dobrovoľnej prihlášky a spĺňanie predpokladov, ako aj vlastný 
záujem o špeciálne úlohy. Ďalšími dôležitými predpokladmi boli morálna a fyzická 
spôsobilosť, jazykové znalosti, inteligencia a spôsobilosť na odborné školenie, dostatočné 
vzdelanie (v civile aj vojenské), schopnosť žiť v konšpirácii a napokon samostatnosť 
v rozhodovaní.16 Do prvého turnusu sa mali vybrať traja aktívni dôstojníci a dvaja aktívni 
rotmajstri vo veku do 26 rokov, ktorí mali v prípade potreby zastávať funkciu inštruktorov 
v nasledujúcom období. Pôvodne sa pre potreby výcviku žiadalo zariadenie neďaleko 
Prahy (uľahčenie dochádzania učiteľov a inštruktorov), ale z dôvodu utajenia mimo mesta 
a mimo posádok.17 Utajeniu pritom malo podliehať všetko, čo s útvarom súviselo: samotná 
existencia špeciálnych školení parašutistov pre zvláštne úlohy, totožnosť frekventantov 
aj inštruktorov (používanie krycích mien), miesto školenia, prednášaná látka, ako aj 
výcvikový materiál a pomôcky a napokon aj perspektívne použitie frekventantov.18

Absolventi kurzov mali v prípade ozbrojeného konfliktu budovať na nepriateľskom 
území vlastné organizácie a okrem štábu mali mať dve skupiny – bojovú a pomocnú. 
Bojová mala tri zložky propagandistickú, sabotážnu (aktívna a pasívna, t. j. pôsobenie 
na robotníkov vo fabrikách) a vojenskú (partizánska činnosť, organizácia príprav na 
potenciálne povstanie).19 Pomocná skupina mala zabezpečovať príjem materiálu či osôb, ich 
ubytovanie/uskladnenie, prepravu atď. Rovnako jej členovia boli zodpovední za spojenie, 
financie, obranné aj ofenzívne spravodajstvo či nábor. Prirodzene, nebolo potrebné hneď 
stavať všetky zložky, ale len s ohľadom na situáciu. Aj keď sa podľa iného dokumentu 
počítalo s maximálne dvojčlennými výsadkami, v citovanom elaboráte sa uvažovalo 
nad maximálne 8-člennými skupinami. Všetci členovia mali bezpodmienečne ovládať 
aj základné bezpečnostné zásady. Každý člen skupiny mal zastávať len jednu funkciu, 
členovia sa mali medzi sebou poznať v čo najmenšej miere, a to platilo aj o ich činnosti, 
vo vzájomnom styku mali používať výlučne krycie mená, nesmeli sa kontaktovať či stávať 
členmi (bez povolenia) iných skupín a zbrane mali povolené nosiť len vo výnimočných 
prípadoch. Taktiež bolo nevyhnutné okamžite hlásiť všetky podozrivé udalosti a každý 
člen skupiny mal mať v zálohe takpovediac plán B, t. j. úkryt, spôsob obnovenia kontaktu 
a podobne. Veliteľ (nazývaný v dokumente organizátor) si mal po rozšírení organizácie 
vybudovať veliteľskú miestnosť, kde ho pod dôveryhodnou zámienkou mohli navštevovať 
členovia skupiny. Okrem ďalších úloh mal veliteľ právo výlučného disponovania 
s rádiostanicou a rádiotelegrafistom, pričom pre nich musel nájsť vhodný úkryt. Išlo 
o najlepšie spojenie s centrálou, pričom ostatné možné (kuriéri či listy do neutrálnej krajiny, 
resp. inzeráty v novinách, ktoré sa distribuovali aj do neutrálnych krajín) prirodzene, neboli 
také operatívne a efektívne. Počas prípravy členom výsadkov kládli na srdce aj ďalšie 

16 Tamže, Výběr frekventantů.
17 Tamže, Místo školení.
18 Tamže, Opatření pro utajení.
19 Tamže, Osnova konspirat.-zprav. výcviku.
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užitočné rady – napr. získavať ďalších členov, len ak pre nich bola úloha, a nie pokiaľ títo 
nemohli byť okamžite použití či zameranie sa primárne na zlé vlastnosti adepta. Skupiny 
sa zásadne nemali rozširovať o ľudí, ktorí chceli spolupracovať „… z osobní sympatie, 
sexuálních pohnutek /ženy/, chvastouny, lidi pracujíci ze strachu, neb výhradně jen za 
peníze“.20 Podľa ďalších zásad, zjavne zohľadňujúcich zákonitosti psychológie, mal mať 
za každých okolností iniciatívu veliteľ, neprenáhliť sa, neprezradiť veľa, dať pocit, že je 
nováčik členom silnej organizácie a podobne. Okrem toho prvá úloha mala byť zo zásady 
ľahká, aby nováčik nadobudol sebavedomie. Každý tiež musel absolvovať školenie, 
zamerané primárne na otázky bezpečnosti. Nie bez zaujímavosti boli aj niektoré rady ako 
sa zbaviť zle pracujúcich členov skupiny: „… dej mu bezvýznamný úkol, při čemž jej dej 
sledovat tak, aby to zpozoroval. Pak mu řekni, že musí přestat pracovat, ježto je sledován. 
Totéž můžeš provést s členem s otřesenými nervy.“21 Že veliteľ musel byť pripravený na 
ťažké rozhodnutia, dokladajú aj nasledovné riadky: „Stane-li se že jeden člen obviní jiného 
ze zrádcovství, nech oba sledovat. Zakroč až se přesvědčíš, co je pravdou. Upozorni ale 
ihned ohrožené. Nedej najevo, že je proti němu podezření. Udavače a vyděrače nemilosrdně 
odstraň. Připrav odstranění tak, aby vypadalo jako nešťastná náhoda neb sebevražda.“22 
Inštruktáž nezabúdala ani na návody, ako vyberať objekty sabotážnych či iných útokov, ako 
zbierať informácie o objekte, ako pripravovať útok a podobne. Nachádzame tu aj manuál 
ako uskutočňovať schôdzky, obzvlášť nenápadne, či ako uskutočňovať sledovanie a chrániť 
sa proti nemu, ako vyzerá policajný opis osoby, či na čo sa pripraviť pri stretnutí s miestnou 
políciou (od obyčajných kontrol po krížové výsluchy) a mnoho ďalších relevantných 
okruhov vedomostí a schopností. Okrem takých, ktoré som už spomínal vyššie (vlámanie, 
fotografovanie, šifrovanie, tajné atramenty a pod.), sú uvádzané aj iné, ktoré by sa dali 
označiť za kurz prežitia v prírode (budovanie úkrytov, pascí, pečenie v íle, únik pred 
stopovacími psami). Pokiaľ ide o spravodajský výcvik dostali frekventanti dvojhodinovú 
inštruktáž o spravodajskej činnosti všeobecne, tri hodiny venovali otázkam vojensko-
priemyselnej výzvednej činnosti, 2 hodiny otázkam letectva, rovnaký čas polícii, taktiež 
transportom a priemyslu. Napokon jednu hodinu venovali skladom vojnového materiálu. 
Vo všetkých týchto otázkach sa mali naučiť rozpoznávať, čo je dôležité, na aké informácie 
sa zamerať tak, aby spravodajci vedeli štábu poskytnúť presné informácie o výzbroji, 
výstroji, jednotlivých typoch techniky, morálke, smere presunu, možnostiach uskutočnenia 
útoku a ďalších dôležitých otázkach činnosti nepriateľskej armády a jej zázemia. V rámci 
spravodajského výcviku sa frekventanti ďalej učili spracúvať situačné spravodajské 
hlásenia politické (1 hodina), hospodárske (detto), zhodnotiť fyzický stav obyvateľstva 
a jeho morálku (detto), ilegálne hnutia (detto), ako aj formálnej stránke správ (spracovanie 
a štylizácia – 2 hodiny).

Teoretické dokumenty vznikli aj pre ďalšiu fázu prípravy. Pri druhej fáze školenia 
mužstva, určeného pre spravodajský výsadok, však už rozhodovala úloha, ktorou mal byť 
výsadok poverený. Od úlohy sa odvíjala nielen sila výsadku, ale aj jej zloženie s ohľadom 
na schopnosti a zručnosti jej členov, dĺžka výcviku a vybavenie.23 Dokument popisuje 
zásady, podľa ktorých sa mali osoby do výsadkov vyberať, a vlastné zadávanie úloh. 
Zdôrazňuje sa potreba neustáleho používania krycích mien členmi výsadkov, výcvik so 
zbraňami a materiálom, ktoré mali používať po vysadení a výcvik v množstve schopností, 

20 Tamže.
21 Tamže.
22 Tamže.
23 Tamže, Zpravodajské výsadky – úkolování, 22. 8. 1949.
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vrátane nosenia civilného oblečenia obvyklého v cieľovej krajine, nosenia osobnej zbrane 
či prenášania operačného materiálu. Nemenej dôležitá bola otázka spojenia. Detailne sa tu 
rozoberá fáza po zoskoku, keď sa výsadkári mali zbaviť všetkého nepotrebného a zničiť 
všetky stopy po vysadení, ako aj zásady pre uskutočňovanie akcie, plnenie úloh a život 
v ilegalite. Opakovali sa cvičenia, ktoré frekventanti už poznali (sledovanie, ochrana pred 
ním, zásady bezpečného používania rádiostanice a i.). Príprava bola skutočne detailná, 
nakoľko ďalší z dokumentov popisuje aj predmety, ktorými mali byť výsadkári vybavení, 
a to vrátane civilného oblečenia a toaletnej či fajčiarskej výbavy. Nesmeli chýbať ani ďalšie 
potrebné veci, ako spací vak, hodinky, varič, príbor, mapy, potraviny, lieky, jedy a pod. 
a v neposlednom rade zbrane. Pritom je pochopiteľné, že malo ísť o veci pochádzajúce 
z krajiny výsadku, a nielen napr. o v Československu vyrobený odev s našitou značkou 
firmy z cieľového štátu. V prípade, ak by to nebolo možné, bolo treba používať vec 
podobnú bez značky (ako príklad sú uvedené žiletky). Malo sa pri tom myslieť na všetky 
detaily – napríklad do peňaženiek, do ktorých sa vkladali noviny, sa nemali vkladať noviny 
československé. Okrem osobných vecí bola skupina vybavená aj spoločnými predmetmi, 
pomocou ktorých mala plniť svoje úlohy. Vidíme, že výcvik sa nápadne podobá výcviku 71. 
pešieho pluku z roku 1947, ako ho popísal Jiří Šolc vo svojej monografii Červené barety24 
aj keď, prirodzene, sa v prípade 73. pešieho pluku značný dôraz kládol na spravodajské 
zručnosti, ktoré v roku 1947 absentovali.

V priebehu výcvikového roka 1950/1951 nastali isté zmeny vo výcviku. Problémy stále 
prinášalo „dvojvládie“, ktoré sa skončilo až v júli 1951, keď bola vojenská kontrarozviedka 
prevedená do kompetencie Ministerstva národnej bezpečnosti a útvar ostal vo 
výlučnej podriadenosti vojenskej rozviedky, od augusta 1950 transformovanej z 2. odd. HŠ 
na Spravodajské oddelenie Generálneho štábu, neskôr na Spravodajskú správu GŠ. Tento 
krok však spôsobil aj odchod časti veliteľského zboru. Na začiatku uvedeného výcvikového 
roka teda nastúpilo 80 mužov, z ktorých bolo 30 určených pre Spravodajské oddelenie GŠ. 
Z nich „z dôvodu zlého výberu“ takmer polovica kurz nedokončila. Z 16 absolventov po 
previerkach (tu nie je jasné, či išlo o politické alebo fyzické, resp. odborné previerky) po 
roku napokon ostalo 7 mužov, pričom ale traja z nich slúžili na Spravodajskom oddelení GŠ 
(od jesene 1951 Spravodajskej správe GŠ).

V retrospektíve už lepšie vyznieval výcvikový rok 1951/1952, keď sa výber kádrov 
pre školnú rotu podstatne zlepšil. Jej príslušníkov vyberali priamo spomedzi účastníkov 
poddôstojníckych škôl prieskumných súčastí armády a zo škôl pre dôstojníkov v zálohe. 
Úrovni výcviku prospelo aj ukončenie dvojvládia. Navyše, útvar úplne prerušil spoluprácu 
s výsadkovým vojskom (zrejme práve vtedy prebehlo sťahovanie do Mníchovho Hradišťa) 
a všetko prevádzal vo vlastnej réžii, čo malo podľa citovaného dokumentu za následok 
zníženie úrazovosti pri výcviku. Príslušníci útvaru tiež po prvýkrát absolvovali bojové 
zoskoky z lietadiel, spojené s cvičením a napokon sa školná rota po prvý raz zúčastnila 
spoločného cvičenia s ďalšími súčiastkami armády v priestore Libavá, kde dosiahli „dobré 
výsledky“. V priebehu uvedeného výcvikového roka kurz dokončilo 32 z počiatočných 
72 žiakov, v prípade mobilizácie však mohla Spravodajská správa počítať s využitím len 
približne polovice – jeden z absolventov bol zatknutý ako agent cudzej moci, pričom mal 
ovplyvniť ďalších dvoch spolužiakov a na ďalších ostal tieň podozrenia.

Pokiaľ ide o cvičenie „952“, ktoré prebehlo v septembri 1952, zúčastnili sa ho okrem 
príslušníkov 73. pešieho pluku aj príslušníci 55. rádiového práporu,25 teda SIGINT-ovej 

24 Ref. 5, s. 65-70.
25 V hlásení náčelníkovi generálneho štábu V. Kratochvílovi z októbra 1952 náčelník ZS GŠ Antonín 
Racek konštatoval: „Vzhledem k tomu, že některé nedostatky zvláště u 55. rádiového praporu jsou 
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súčasti Spravodajskej správy. Išlo o prvé nasadenie jednotiek takéhoto typu na cvičení 
a pre Spravodajskú správu to prinieslo viacero zaujímavých poznatkov. Cvičenia 952 sa 
zúčastnila jedna skupina pluku, ktorá bola nasadená na strane modrých a až do skončenia 
prvej časti cvičenia pracovala v tyle červenej strany. Skupina vytvorila 4 spravodajské 
skupiny v sile 1 + 8 a 1 + 9 a okrem toho z nej bola vyčlenená obsluha rádioústredne 
v sile 1 + 6. Do skupiny boli zaradení aj príslušníci veliteľského zboru 73. p. pl., ktorí 
už v predchádzajúcom období absolvovali kurz spravodajských výsadkov, pričom veliteľ 
kurzu bol veliteľom jednej zo skupín. Príprava na cvičenie sa začala 8. septembra 1952 
štúdiom námetu cvičenia, pričom pre prvú časť cvičenia mala skupina vlastný námet 
(zoskok z lietadiel, presun do určeného priestoru a vybudovanie základní). Previedla sa 
tiež topografická príprava, účastníci cvičenia sa podrobili lekárskej prehliadke a kontrole 
vzdušnej prípravy.26 Náčelník ZS GŠ Antonín Racek v hlásení ďalej oceňoval dobrú 
politickú prípravu.27 Prípravné obdobie sa skončilo 11. septembra 1952 napoludnie, keď 
celá skupina odišla na letisko Kbely, odkiaľ mali o 16.00 h odletieť. Lietadlá však neboli pre 
nepriaznivé počasie pripravené. Pracovníci letiska napokon lietadlá pripravili až na priamy 
zákrok pracovníka Spravodajskej správy GŠ. Zoskok sa potom realizoval 10 km severne od 
Moravskej Třebovej a prebehol úspešne a bez zranenia. Skupiny boli vybavené proviantom 
na štyri dni a s ďalším zásobovaním sa počítalo vzdušnou cestou. Po vysadení sa skupiny 
presúvali po vlastnej osi do priestoru VVT Libavá, kam 15. septembra 1952 nadránom 
po štyroch dňoch pochodu v krajne nepriaznivých poveternostných podmienkach prišli. 
V popoludňajších hodinách potom vytýčili plochu pre zhodenie zásob a večer nasledovalo 
ich vyzdvihnutie, jednotlivé skupiny si ich rozdelili, pričom zásoby následne zakopali, 
resp. použili. Od 16. septembra 1949 boli skupiny podriadené priamo riaditeľstvu cvičenia 
952 a konali v prospech modrej strany, samotné spojenie zabezpečoval „styčný orgán“, 
ktorým bol veliteľ pluku škpt. Vladimír Krejčíř, a spojenie udržiaval prostredníctvom 
rádiostanice. Skupiny mali za úlohu strážiť železničné trate, vykladacie stanice a cesty 
v oblasti južne od Krnova, sledovanie presunov a zhromažďovania jednotiek červených, 
zisťovanie jednotiek a ich činnosti. Správa konštatuje, že v priebehu 16. a 17. septembra 
1952 skupiny nedodali žiadne správy, prvé správy prišli 18. septembra poobede a ich 
dodávanie pokračovalo až do skončenia prvej časti cvičenia. Skupiny dovedna dodali 56 
správ a ich vyhodnotením bola odhalená takmer celá zostava červených, zistené neboli len 
niektoré z posilových prostriedkov. Ďalšiu časť dokumentu si dovolím odcitovať: „Skupiny 
zprav. výsadků získavali zprávy nejdříve výhradně pozorováním a teprve později, když 
zjistili, že bdělost a ostražitost jednotek strany červené je na velmi nízké úrovni získavaly 
i zprávy různými dotazy od příslušníků červené strany.“28 Veliteľ ZS GŠ konštatoval, že 
nasadená skupina ako celok i jednotlivé skupiny splnili svoje úlohy, napriek nepriaznivým 
podmienkam poveternostným aj bojovým, výborne a vďaka ich činnosti bol veliteľ modrej 
strany veľmi dobre informovaný o presunoch a zhromaždiskách vyšších jednotiek červenej 
strany a mohol podľa správ presne vyhodnotiť aj smer pripravovaného útoku červených 

závažného rázu prosím, aby podle možnosti a Vašeho rozhodnutí byl informován i soudruh ministr.“ 
ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, balík 226, Předložení hlášení, 10. 10. 1952. Zlé 
vybavenie sa týkalo nevýkonných vozidiel a zastaraných goniometrov a ďalšej techniky. Tamže, 55. 
rádiový prapor, Hlášení o cvičení 952.
26 Tamže, 73. pěší pluk, Hlášení o cvičení 952.
27 „Byl proveden aktiv velitelů komunistů, aktiv vzorných vojáků, veřejná schůze DO KSČ, seminář 
s agitátory a beseda s veliteli skupin. V každé skupině byl určen politicky nejvyspělejší důstojník nebo 
poddůstojník jako stranický důvěrník. Tamže.
28 Tamže.
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a pravdepodobnú dobu jeho začatia. Krejčíř celý čas udržoval so skupinami spojenie a jeho 
iniciatívnosť (presun rádiostanice z mŕtveho pásma do Mnichovho Hradišťa, kde už v tom 
čase pluk sídlil) a udržiavanie bezproblémového spojenia šéf ZS GŠ Racek v hlásení ocenil. 
Racek pozitívne hodnotil prípravu pluku na cvičenie, pričom ako skúsenosť uviedol, že 
v prípade reálneho nasadenia nebudú na prípravu stačiť tri dni, ale bude potrebné príprave 
výsadku venovať minimálne päť dní, pričom posledný mal byť venovaný výlučne príprave 
materiálu a odpočinku. Spravodajské výsadky sa nabudúce nemali dostať na letisku do 
situácie, keď nie je jasný čas odletu, ale mali byť sústredení mimo letiska, až kým nebudú 
lietadlá pripravené, pretože opačná situácia pôsobila na „morálny vzťah“ príslušníkov 
skupín. Ďalšou skúsenosťou bolo, že spravodajské výsadky mali používať v budúcnosti 
lietadlá s väčšími dverami, aby neprichádzalo k zbytočnému rozptylu príslušníkov skupín. 
Okrem toho cvičné výsadky vždy prebiehali za ideálnych pomerov (zrekognoskovaný 
priestor, riadne vytýčenie doskokovej plochy a skákalo sa cez deň). Zásadným poznatkom 
z cvičenia bolo zistenie, že ak sú spravodajské výsadky silnejšie než 4 – 5 mužov, môžu 
v tyle nepriateľa uskutočňovať rôzne diverzné akcie bez toho, že by trpela ich hlavná úloha. 
Toto zistenie je však podľa môjho názoru v podmienkach reálneho konfliktu diskutabilné. 
V priebehu cvičenia mali výsadky možnosť ničiť komunikačné objekty, ale aj techniku, 
a toto zistenie sa malo odraziť pri ďalších cvičeniach. Možnosť „zničenia“ mostov tak 
mohla umožniť spomalenie presunu červenej strany. Obzvlášť zaujímavou informáciou 
bolo, že príslušníci jednej zo skupín mali možnosť zajať veliteľa červenej strany (gen. 
Františka Bureša): „od něhož byly vzáleni několik metrů v době, kdy byl jmenovaný bez 
zajištění mimo štáb. V některém z příštích cvičení bude nutno počítati s podobnou možností 
získáním zajatce zvlášť důležitého a provést též jeho odsun pŕípadně i leteckou cestou 
do prostoru vlastních jendotek…“29 Zaujímavosťou je, že jeden dôstojník vysadenej 
skupiny dokonca riadil ako regulovčík určitú dobu dopravu na križovatke a kontroloval 
vozidlá červenej strany bez toho, že by ktokoľvek kontroloval jeho. Skúsenosti z cvičenia 
tiež ukázali nutnosť vybavenia skupín proviantom a liehovinami (na aspoň čiastočné 
zamedzenie následkov nachladnutia) na dlhšie obdobie než štyri dni. Funkciu veliteľov 
skupín v budúcnosti mali zastávať výlučne dôstojníci a poddôstojníci z povolania, 
výlučne „politicky vyspelí“, fyzicky zdatní a jazykovo vybavení (angličtina, nemčina, 
francúzština). Podľa Rackovho názoru sa však neosvedčilo podriadenie výsadkov priamo 
riaditeľstvu cvičenia a odporúčal ich v budúcnosti podriadiť veliteľstvu jednej strany. 
Veliteľ ZS GŠ konštatoval aj viaceré nedostatky, napr. malý taktický rozhľad príslušníkov, 
nedostatočné poznanie ťažších zbraní. Aj samotní príslušníci výsadku neboli dostatočne 
bdelí a nedodržiavali zásady konšpirácie, zrejme pod vplyvom bezstarostnosti vojakov 
červenej strany. Stalo sa, že na prístup k úkrytu používali stále tú istú trasu a vyšliapali 
tam chodníček a rovnako nezaistili strážami priestor určený na príjem zásob. Celkove však 
Racek hlásil, že „… již první cvičení při kterém bylo zprav. výsadků 73. pěšícho pluku 
použito, i když s jistými chybami, které však nebyli zásadního rázu, ukázalo, že tento druh 
průzkumu jest velmi důležitým prostředkem ke zjišťování zpráv ba dokonce v některých 
případech může být jedným z hlavních zdrojů zpráv vedle prostředků ostatních“.30 Prílohou 
k hláseniu je trojstranová správa o činnosti výsadkov z hľadiska ostražitosti a bdelosti 
červených jednotiek s konkrétnym uvedením zlyhaní, ktorú spracoval škpt. Krejčíř.

Pozitívne hodnotenie vystúpenia na cvičení kontrastujú s kritikou úrovne výcviku, ktorá 
sa objavuje v iných dokumentoch. Problematické stránky výcviku prvých necelých troch 
rokov existencie 73. pešieho pluku znásobovali materiálne podmienky, keď až do roku 1952 

29 Tamže.
30 Tamže.
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prebiehala výstavba zariadení, najmä ubytovania, a to v rámci možností služby, ktorá na to 
vyčlenila vlastné finančné prostriedky a stavalo sa v rámci brigád. Týmto spôsobom bolo 
do konca roka 1952 vystavaných 5 drevených ubytovacích barakov, kuchynská budova, 
garáže a zimné stredisko v obci Harachov. Výcvik komplikovala aj skutočnosť, že výstavba 
v prípade časového stresu išla aj na úkor výcviku.

V roku 1952/1953 prišlo k skvalitneniu výcviku v školskej rote, vznikli prepracovanejšie 
programy bojovej a politickej prípravy a pokračovalo zlepšovanie výberu frekventantov. 
Aj preto kurz absolvovalo 60 mužov a všetci boli považovaní za použiteľných v prípade 
mobilizácie. Koncom výcvikového roka tiež vstúpili do platnosti nové tabuľky mierových 
počtov a k útvaru nastúpili ďalší funkcionári, napr. náčelník štábu, zástupca veliteľa pre 
zásobovanie, učitelia spojenia, spravodajstva či jazykov. Celkovo mohol autor dokumentu 
o dejinách 73. p. pl. (vtedy už) major Vladimír Krejčíř záverom konštatovať, že za štyri 
roky sa podarilo vycvičiť dovedna 86 mužov (vojakov v zálohe). Tento nízky počet 
však spôsobili početne slabé prvé tri ročníky, ako aj postupné znižovanie využiteľných 
príslušníkov v zálohe po ich preverovaní. Ako ukážkové dôvody zníženia uviedol pohyb 
v zlej spoločnosti či zranenia. Na základe predchádzajúcich skúseností sa vo výcvikovom 
roku 1953/1954 stalo spravodajstvo jedným z hlavných predmetov a vedenie pluku si 
uvedomilo aj dovtedy slabý dôraz na výučbu jazykov: „Hlavním problémem zůstává výuka 
řečí, neboť u některých žáků, spolehlivých a plně oddaných dnešnímu zřízení, je velmi 
málo naděje, že zvládnou stanovenou látku. Odstranění nedostatků neznalostí řečí spočívá 
především ve výběru lidí. Pro příští rokuy bude nutné zjišťovat dáta branců, kteří ovládají 
některou z kapitalistických řečí, pomocí MNO – OMS, usměrnit jejich přidělení k útvarům, 
odkud po ročním výcviku by mohli být přemístěni k 73. peš. pluku.“31 Vo výcvikovom 
roku 1953/1954 sa kurzu zúčastnilo 70 mužov a po prvý raz sa začalo s výcvikom aj 
vo veliteľskej rote, podľa programov bojovej a politickej prípravy peších útvarov, až do 
prípravy na úrovni čiat.

Štyri roky existencie elitného výsadkového oddielu, ako súčasti vojenskej rozviedky, 
teda priniesli prvé skúsenosti s výcvikom vojakov, ako aj námety na možné zlepšenie náboru 
pre 73. peší pluk. Ambíciou velenia pluku bolo, aby príslušníci budúcich spravodajských 
výsadkov boli najlepšími z najlepších, a to nielen po fyzickej stránke, ale aj po stránke 
odbornej, vrátane znalosti západoeurópskych jazykov. Pri výbere žiakov školnej roty vo 
výcvikovom roku 1952/1953 bol výber limitovaný na frekventantov poddôstojníckych 
prieskumných škôl. V nasledujúcom výcvikovom roku sa zas vyberalo spomedzi žiakov 
poddôstojníckych škôl peších plukov, čo síce podstatne rozšírilo bázu kandidátov, na 
druhej strane títo vojaci často nedosahovali žiadanú fyzickú úroveň, či nevyhovovali 
dostatočne z hľadiska štátnobezpečnostného.32 Navyše tak od peších plukov odchádzali 
najlepší poddôstojníci základnej služby, ktorí však z hľadiska potrieb 73. pešieho pluku 
predstavovali len „materiál“ druhoradej kvality. To ešte viac podčiarkovala skutočnosť, 
že pešie pluky sa v praxi doplňovali vojakmi až po skončení výberu pre Pohraničnú 
a Vnútornú stráž,33 kam samozrejme vyberali tých schopnejších. Naopak, autor dokumentu 
poukazuje na skutočnosť, že od Ministerstva zahraničného obchodu nastúpilo na prezenčnú 
vojenskú službu 7 schopných vojakov, ktorí však konajú službu pri iných zbraniach, a teda 
sú mimo dosah pluku. Za účelom zlepšenia výberu žiakov sa teda navrhovalo pre výcvikový 
rok 1955/1956 previesť nasledovné opatrenia: prevádzať výber nie spomedzi vojakov 

31 ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, balík 228, Historie 73. peš. pluku, 10. 4. 1954.
32 Toto pre Spravodajskú správu GŠ zabezpečovala vojenská kontrarozviedka, pozri: Tamže, 
Prověření vojáků z. s. pro výcvikový rok 1954/1955 /školní rota/, máj 1954, koncept.
33 Tamže, Nedostatky v doplňování žáků školní roty 73. p. pl. Z. s.
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1. ročníka základnej služby, ale priamo z počtu odvedencov. Vybraných odvedencov 
prideliť ako nadpočetných do poddôstojníckych škôl, ale nielen pechotných, ale aj 
delostreleckých, ženijných, spojovacích a chemických, aby už v priebehu prvého roka 
absolvovali špeciálny výcvik. A napokon s výberom žiakov pre výcvikový rok 1955/1956 
sa malo začať najneskôr v júli 1954: „Navrhovaný způsob výběru žáků školní roty 73. p. 
pl. zaručí v budoucnu splnění těžkých úkolů v tylu nepřítele a zamezí narušování tabulkové 
kázně s nutně nasledujícím vyrovnávaním počtů.“34 To sa však už nerealizovalo.

V roku 1953 nastali v rámci pluku aj zásadné personálne zmeny, keď 18. októbra bol 
do funkcie jeho veliteľa menovaný mjr. Josef Kubišta (funkciu prevzal až 12. 12. 1953) 
a od 20. septembra sa novým náčelníkom štábu stal kpt. Vladimír Krulich. Dňa 24. októbra 
pluk dostal nového zástupcu veliteľa pre veci politické, ktorým sa stal npor. Karel Dolejš 
a napokon 17. novembra sa velenie skompletizovalo a zástupcom veliteľa pre zásobovanie 
sa stal npor. Josef Štursa.35 

Začiatkom septembra 1953 bol vypracovaný aj dôležitý metodický dokument, Predpis 
spravodajských výsadkov. Ten mal pozostávať z troch častí – všeobecnej (vrátane 
prípravného obdobia a technického prevedenia prechodu do typu nepriateľa), časti 
zameranej na spravodajskú činnosť výsadkov v tyle nepriateľa a napokon z časti venovanej 
výcviku spravodajských výsadkov v mieri a vo vojne, pričom ale spracovaná bola v tomto 
čase len prvá časť. Vojaci tak dostali vysvetlenie politickej situácie, ako aj stručný prehľad 
použitia neorganických výsadkov36 počas 2. svetovej vojny a ich plánované využitie. 
V ďalšom sa objasňovala organizácia spravodajských výsadkov, metodika výberu osôb, 
materiálne zabezpečenie výsadkov, činnosť veliteľa útvaru po prijatí rozkazu na vyslanie 
výsadku, spôsob zostavovania skupín, spojenie, činnosť skupiny v deň vysadenia pred 
odchodom na letisko a na letisku, priebeh výsadku, činnosť po pristátí, zhromaždisko po 
zoskoku, presun zo zhromaždiska na miesto pôsobenia, zaujatie a vybudovanie stanoviska 
v priestore činnosti, zriadenie plochy pre zásobovanie (zhodenie materiálu) v tyle nepriateľa 
a napokon vyhľadanie doskokovej plochy, vhodnej pre dopravu materiálu aj doskok ďalších 
osôb.

Predpokladalo sa, že vysadzovanie špeciálnych výsadkov do tyla nepriateľa bude 
vyzerať inak než počas druhej svetovej vojny, a teda skúsenosti z tohto obdobia mohli 
byť aplikované len v menšej miere: „Pravděpodobné zasazování parašutistů se zvl. úkoly 
bude se však dít za „opačné“ situace, t. j. základna bude na domácí půdě a parašutisté 
budou vysíláni do cizího prostředí. Tato situace bude mít za následek některé změny 
v zákl. pojetí ve srovnání s poslední válkou.“37 Takéto opačné garde znamenalo inú 
situáciu, ktorá prinášala v porovnaní s výsadkami z čias vojny výhody, ako aj nevýhody. 
Prvoradou výhodou bola kratšia prepravná vzdialenosť, čo znižovalo rizikovosť operácií 
tohto druhu, resp. ich transportnej časti. Znamenalo to možnosť používania ľahších 
lietadiel s prípadnou možnosťou v tyle nepriateľa aj pristávať. Výsadky sa mohli 
uskutočňovať v rámci bombardovacích útokov a mohli ich sprevádzať stíhačky. Zanikli 
tiež ohľady na ročnú dobu a zjednodušila sa možnosť nočných letov. V neposlednom 

34 Tamže, Nedostatky v doplňování žáků školní roty 73. p. pl. Z. s.
35 Tamže, Záznam o provedené kontrole a pomoci bojové a politické prípravy u 73. pěšího pluku 
ve dnech 3. 3. – 5. 3. 1954, A, s. 2. V prípade Dolejša je zrejme omylom (preklep) uvedený dátum 
24. 10. 1954.
36 Pod týmto pojmom sa chápali výsadky spravodajské, deštrukčné, spojovacie a prijímacie. 
Tamže, Hlášení o zpracovnání předpisu zpravodajských výsadků, 6. 9. 1953.
37 Tamže, Situace, za které bude pravděpodobně prováděno vysazování parašut. se zvl. úkoly 
v týlu nepřítele.
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rade sa spresnili meteorologické predpovede a existoval reálny predpoklad značnej 
redukcie neuskutočnenia výsadkov pre zlé poveternostné podmienky. Operovanie 
z vlastného územia zvyšovalo šance výsadkov na návrat po splnení zadaných úloh – buď 
vyzdvihnutím alebo prechodom cez front. A napokon ďalšou nezanedbateľnou výhodou 
boli lepšie podmienky spojenia, keď sa na kratšiu vzdialenosť dali používať menšie 
a slabšie, a tým pádom ťažšie zamerateľné vysielačky. Nevýhodou a najzásadnejším 
rozdielom v porovnaní s výsadkami z rokov 1939 – 1945 bolo vysadenie do cudzieho 
a nepriateľského prostredia, čo znamenalo pôsobenie za mimoriadne ťažkých podmienok. 
Z toho vyplývala nutnosť, aby boli úlohy takýchto výsadkov časovo obmedzené a po ich 
splnení mal mať parašutista možnosť návratu. Okrem toho mal výsadkár ovládať jazyk 
danej krajiny a mal byť oboznámený s pomermi v nej, čo, prirodzene, v prípade výsadkov 
do Protektorátu či na Slovensko zvyčajne nebol problém. Na rozdiel z čias vojny tiež služba 
disponovala len veľmi obmedzeným počtom kontaktných adries, a preto bolo absolútne 
nevyhnutné, aby išlo o kontakty preverené a úplne spoľahlivé. Dokument zdôrazňuje, že 
nie je možné vysadzovať parašutistov naslepo či do neistých pomerov. A napokon bolo 
treba počítať s veľmi obmedzenou pohyblivosťou výsadkov a všemožnými ťažkosťami 
vrátane tých so stravovaním či získavaním falošných dokladov. Splnenie zadaných úloh sa 
teda hodnotilo ako mimoriadne ťažké s veľkým rizikom chytenia: „Vcelku lze poměry, pro 
které budou parašutisté cvičeni, charakterizovat poměrně snadnými možnostmi vysazení 
a velmi nesnadnými podmínkami pracovně-konspirativními.“38 Dodajme, že plány mali po 
novom počítať s prípravou (na rozdiel od skúseností z čias vojny, resp. dovtedajšej praxe) 
dvojčlenných, resp. jednočlenných výsadkov.

Ďalšie rozpisy konkrétneho výcviku nachádzame pre obdobie zimy 1953/1954. Celkovo 
mali frekventanti v priebehu piatich mesiacov zimného obdobia výcviku absolvovať 
1 112 vyučovacích hodín (50 minútových). Vojaci boli rozdelení do dvoch skupín, delili 
sa na pátračov a príslušníkov rádiotelegrafických súčastí a ich výcvik bol prispôsobený 
uvedenému zadeleniu. Pátrači najviac času strávili na hodinách spravodajstva (170 
hodín), spojovacej prípravy (124), politickej prípravy (115), jazykov (106) či lyžiarskej 
prípravy (104). Zvyšný čas sa delil medzi ďalších 16 „predmetov“ (resp. skôr položiek 
výcviku), ktoré zahŕňali rôzne fyzické a strelecké cvičenia, prácu s mapami a fotografiami, 
šoférovanie a iné, vrátane cvičení a previerok. Príslušníci rádiotelegrafickej prípravy najviac 
času strávili spojárskou prípravou (254 hodín), vo väčšine ostatných položiek sa ich plán 
zhodoval s pátračmi. Výnimkou bol menší dôraz na spravodajský výcvik (len 100 hodín) 
a úplne vynechanie niektorých položiek, napr. fotoprípavy, práce s leteckými snímkami 
či položky Organizácia AA (americkej armády).39 Šanón obsahuje aj do konkrétnosti 
rozpísané kurikulá niektorých položiek (napr. rádiotelegrafia, strelecká a poradová príprava, 
vojenská topografia či jazyky), pre potreby tejto štúdie však nepovažujem za potrebné 
ich reprodukovať. Výnimku by som ale spravil pri položkách súvisiacich s činnosťami 
špecifickými pre útvar, t. j. pri predmetoch, venovaných spravodajskej činnosti. V predmete 
Spravodajské výsadky (117 hodín) sa frekventanti oboznámili s nasledovnými témami: 
úvod k spravodajským výsadkom, rozdelenie výsadkov podľa úloh, materiálne vybavenie 
spravodajských výsadkov, prechod do tyla nepriateľa, šifrovanie, prípravné obdobie 
a činnosť pred odletom, prevedenie zoskoku a činnosť po pristátí, skupina s adresou, 
vyhľadávanie a vytyčovanie doskokovej plochy, organizovanie činnosti v tyle nepriateľa, 
spolupráca s ilegálnymi alebo partizánskymi skupinami, získavanie správ, cvičenie 

38 Tamže, Situace, za které bude pravděpodobně prováděno vysazování parašut. se zvl. úkoly 
v týlu nepřítele.
39 Tamže, Rozvrh hodin pro zimní období výcviku /5 měsíců/.
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v získavaní a vyhodnocovaní správ a napokon doplnenie a preskúšanie vedomostí.40 
Ďalší predmet sa volal Taktické spravodajstvo a mal dotáciu 55 hodín. Inštruktori v ňom 
frekventantov oboznámili s významom spravodajstva a znalosťou cudzích armád v boji, so 
všeobecnými ustanoveniami o bojovom zabezpečení vojsk, a úlohami prieskumu, ďalšími 
okruhmi boli orgány bojového prieskumu, organizácia a technika prieskumu, organizácia 
a technika prieskumu v noci, metodika vypočúvania zajatcov, spôsoby prieskumu v rôznych 
typoch terénu, pri rôznom počasí či vo väčších sídlach, ďalej prieskum druhov vojsk, 
tyla a politický prieskum. Poslednou položkou bolo ako obvykle opakovanie a skúšky.41 
Z uvedeného tiež vidíme nesúlad s plánom, keď pátrači mali venovať spravodajstvu 170, 
a nie 172 hodín. V lete bol dôraz výcviku na bojových cvičeniach, ale aj výučbe jazykov 
(angličtina, nemčina, francúzština), telesnej či spojovacej príprave. Pri výcviku mužstva 
sa zohľadňovali aj zahraničné skúsenosti, aj z tábora protivníka. Svedčí o tom dokument 
nazvaný Britský útočný kurs42 popisujúci výcvik jednotlivcov a družstiev v záškodníckom 
spôsobe boja počas druhej svetovej vojny či preklad článku z časopisu La Revue des 
Transmissions z októbra 1948 o spôsoboch spojenia v partizánskej vojne.43

V súvislosti so začiatkom výcvikového roka 1953/1954 vydal veliteľ pluku mjr. 
Vladimír Krejčíř výcvikový rozkaz pre prvú etapu zimného obdobia.44 Rozkaz zhodnocuje 
predchádzajúci výcvikový rok, kedy súčasti 73. pešieho pluku dosiahli „značních úspěchů 
v některých druzích boj[ové] a pol[itické] přípravy“.45 Veliteľský zbor pluku mal podľa 
svojho veliteľa značne zlepšiť stupeň ovládania osobnej zbrane a tiež dosiahnuť vyhovujúcu 
úroveň ovládania taktických zásad vedenia obranného a útočného boja a pri organizácii 
pochodu v pešom prápore a pluku. Rozkaz vysoko hodnotil priebeh výcviku školnej roty 
v oblasti telesnej a politickej prípravy a v prípade 3 (4) čaty aj v oblasti spojárskej prípravy. 
Kladne bolo hodnotené vystúpenie roty pri záverečnom cvičení vojsk 2. okruhu (ide zrejme 
o vyššie spomínané cvičenie). Výcvik veliteľskej roty tiež zaznamenal úspechy najmä 
v poradovej a streleckej príprave. Oveľa dlhší bol však výpočet nedostatkov. V prípade 
veliteľského zboru zarazí nedostatočné ovládanie potrebných takticko-technických dát 
potrebných pre funkčné zaradenie. Medzi členmi veliteľského zboru sa tiež „prejavovala“ 
neznalosť vo vedení pracovných máp, nízka bola úroveň štábnej kultúry. Nedostatočné bolo 
školenie funkcionárov tyla, slabé boli tiež metodické znalosti veliteľov čiat a rôt. Dôstojníci 
nevyužívali čas určený na samostatnú prípravu, vždy naplno na uvedený účel. A napokon: 
„Někteří velitelé nejsou dosud svým podřízeným vzorem vo vojenském vystupování vnějším 
vzhledu a kázni.“46 Školná rota podľa rozkazu v dôsledku malej náročnosti veliteľov 
nedosiahla dostatočný stupeň disciplíny. Na škodu bol aj nevyhovujúci vnútorný poriadok 
v ubytovacom priestore a „nezdravý kamarátsky pomer“ medzi veliteľom roty a veliteľmi 
čiat, ktorého dôsledkom bolo nedôsledné plnenie rozkazov a zlé vojenské vystupovanie. 
V prípade veliteľskej roty bola síce disciplína na lepšej úrovni, nedodržoval sa však plán 
bojovej a politickej prípravy. Chyby v riadení znížili efektivitu výcviku a vojaci v strážnej 
službe neboli vedení smerom k iniciatívnosti. Dopravné družstvo bolo hodnotené ako 
najslabšia súčasť roty. Celkovo bola politická príprava pluku hodnotená ako dobrá, aj keď 

40 Tamže, Zpravodajské výsadky.
41 Tamže, Taktické zpravodajství.
42 Tamže, Britský útočný kurs.
43 Tamže, Spojení v partyzánské válce.
44 Tamže, Výcvikový rozkaz vel. 73 peš. pluku číslo 1, 10. 11. 1953.
45 Tamže.
46 Tamže.
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sa našli nedostatky. Podarilo sa čiastočne zvládnuť poradovú prípravu, velitelia čiat však 
dostatočne neovládali povely. Na základe výsledkov ostrých strelieb boli výsledky útvaru 
vyhodnotené ako dobré, avšak s tým, že nebolo prevedené hádzanie granátmi a odhad 
vzdialeností. Rozporuplné bolo hodnotenie telesnej prípravy, keď školná rota dosiahla 
výborné výsledky, nebol však cvičený boj zblízka a vyhovujúce výsledky sa nepodarilo 
dosiahnuť ani vo výcviku sebaobrany. Najslabším miestom výcviku školnej roty bola 
výučba jazykov. Naopak, úspešne bol hodnotený výsadkový výcvik a čiastočne aj spojárska 
príprava. V oboch položkách sa však útvar musel vyrovnávať s nedostatkom materiálu. Za 
nevyhovujúce Krejčíř označil plánovanie bojovej a politickej prípravy, na druhej strane 
kvitoval postupné zlepšovanie materiálneho zaistenia bojovej prípravy. A napokon dobre 
hodnotil aj topografickú prípravu a vyhodnocovanie leteckých máp.

Na základe uvedených skúseností nariadil veliteľ pluku uskutočniť nasledovné 
opatrenia: na konci prípravného obdobia uskutočniť 3-hodinové školenie veliteľov rôt a čiat 
o plánovaní a hodnotení bojovej prípravy. Veliteľ školnej roty mal raz týždenne previesť 
inštruktážno-metodické zamestnanie s veliteľmi čiat a raz za mesiac previesť previerku 
bojovej a politickej prípravy všetkých čiat roty. Veliteľ veliteľskej roty zas mal podľa 
rozkazu uskutočňovať plánovanie a hodnotenie presne podľa smerníc. Ďalej sa mali v rámci 
oboch stotín zriadiť krúžky, na ktorých sa mali zhotovovať výcvikové pomôcky. Velitelia 
mali za úlohu zabrániť akémukoľvek narušovaniu plánu bojovej a politickej prípravy. 
Veliteľ školnej roty mal byť v zmysle rozkazu v neustálom styku s veliteľmi špeciálnych 
príprav a uskutočňovať nimi organizované opatrenia, smerujúce k skvalitneniu výcviku. 
A napokon veliteľ pluku nariadil do konca novembra uskutočniť praktické preskúšanie 
veliteľov čiat zo znalostí potrebných pre velenie čaty.47

Necelé dva mesiace po prvom rozkaze, 25. januára 1954, nasledoval výcvikový 
rozkaz veliteľa 73. pešieho pluku číslo 2.48 Deklaruje čiastočné zlepšenie v oblasti 
bojovej a politickej prípravy, keď si veliteľský zbor pluku rozšíril a upevnil svoje znalosti 
organizácie cudzích armád. Zbor ďalej zlepšil spôsob a štábnu úpravu vedenia pracovných 
máp a pristúpil k odstráneniu zásadných nedostatkov v bojovej príprave, pod čím treba 
v tomto konkrétnom prípade rozumieť spôsob vydávania bojového rozkazu. Stúpla tiež 
úroveň prípravy z marxizmu-leninizmu. Školnej rote sa podľa rozkazu v predchádzajúcom 
období podarilo prekonať upevniť morálku a eliminovať „…nezdravou tendenci odchodu 
od útvaru“.49 Okrem toho dosiahli dobré výsledky v spojárskej a telesnej príprave. Kvituje 
sa aj pokrok v prípade veliteľskej roty, ktorá popri výcviku musela vykonávať hospodárske 
a strážne úlohy. Veliteľ pluku v tomto prípade kvitoval pozitívnu úlohu veliteľa roty npor. 
Hráška.

Stále však pretrvávali mnohé už spomínané nedostatky. Veliteľský zbor stále dostatočne 
neovládal takticko-technické dáta a organizáciu jednotiek československej armády. 

47 Tamže.
48 ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, balík 228, Výcvikový rozkaz vel. 73 peš. pluku 
číslo 2, 25. 1. 1954. Pre zaujímavosť dodávam, že tento rozkaz bol podpísaný už aj náčelníkom 
štábu pluku, kpt. Vladimírom Krulichom. Krulich v 70. rokoch pôsobil ako exponent Spravodajskej 
správy GŠ v Bonne, kde jeho pravé poslanie, spolu s pravým poslaním dôstojníka civilnej rozviedky 
Rudolfa Kovala, v roku 1977 Britom prezradil defektor a slovenský novinár Svetozár Šimko. Prípadu 
sa dostala široká publicita v médiách, pozri napr. aj na internete prístupný článok z novín Washington 
Post z februára 1977: http://www.washingtonpost.com/archive/politics/1977/02/25/czechoslovak-
defector-believed-to-offer-important-spy-data/67ca7729-6ced-4d79-b905-32ba600bb026/ [Prístup 
18. 8. 2015].
49 ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, balík 228, Výcvikový rozkaz vel. 73 peš. pluku 
číslo 2, 25. 1. 1954.
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Príslušníci štábu a tylu mali stále problémy so spracovaním jednotlivých štábnych 
a bojových dokumentov a nevýrazný bol tiež pokrok v metodike. Za pretrvávajúci 
problém veliteľ považoval malú náročnosť veliteľov všetkých stupňov, ktorá pramenila 
z „…nedostatečného ovládání řádů a předpisů“.50 A opäť, nie všetci velitelia boli 
pre svojich podriadených vzorom vo vojenskom vystupovaní a vonkajšej úprave. 
Vytknutie nenáročnosti a nedostatočného vzorového pôsobenia veliteľov sa podľa kpt. 
Kubištu obzvlášť vzťahovalo na školnú rotu, čo bolo spôsobené dôrazom veliteľov na 
výcvik a malým dôrazom na úpravu ubytovacích priestorov, PVS-ky, učební či rajónov. 
V prípade veliteľskej roty pokračovali problémy so strážnou službou (obzvlášť dozorné 
kontroly pri vchodoch), formálna príprava na strážnu službu, problémy so streleckým 
výcvikom a ďalšie nedostatky. Pokiaľ išlo o konkrétne druhy príprav, tak veliteľ pluku 
považoval s istými výhradami politickú, streleckú a telesnú prípravu za vyhovujúcu, 
horšie to bolo s poradovou prípravou. Zlepšila sa úroveň lyžiarskeho výcviku aj výučby 
jazykov, dobrá bola spojárska a topografická príprava. V citovanom rozkaze ďalej veliteľ 
nariadil zvýšiť náročnosť veliteľov voči podriadeným. Všetci dôstojníci a poddôstojníci sa 
mali intenzívne venovať štúdiu rádov a predpisov, zlepšiť spôsob spracovania písomných 
príprav, spracovať plány streleckého tréningu, a zlepšiť poradovú prípravu. Veliteľovi 
školnej roty veliteľ pluku nariadil odstrániť neporiadky v rámci ubytovania a uskutočňovať 
týždenné kontroly záznamov o veliteľoch čiat. Veliteľ veliteľskej roty mal zlepšiť výkon 
služby dozoru a jeho podriadení sa mali viac venovať streľbe.

Začiatkom marca 1954 sa na základe rozkazu náčelníka Spravodajskej správy GŠ plk. 
Antonína Racka uskutočnila kontrola bojovej a politickej prípravy pluku.51 Komisii kontroly 
a pomoci predsedal mjr. Bohumír Berka. Kontrola uvádza 201 príslušníkov pluku, čo bol 
stav o 49 osôb nižší v porovnaní s plánovaným. Je zaujímavé, že najväčší rozdiel medzi 
reálnym a plánovaným stavom bol medzi poddôstojníkmi z povolania – v pluku slúžilo 
len 9, oproti 37 plánovaným. Jediná kategória, kde sa podarilo plánovaný stav nielenže 
naplniť, ale aj prekročiť, bolo mužstvo (85 plánovaných oproti 101).52 Komisia ocenila 
zlepšenie plánovania bojovej prípravy i spracovanie výcvikových rozkazov, pričom ale 
niektoré dokumenty mali byť spracované len formálne. Kontrola ocenila snahu náčelníka 
štábu o vniknutie do „tajov“ plánovania a úspešné plnenie plánu v prípade školnej roty. 
V prípade veliteľskej roty sa plán plniť nedarilo úplne, veliteľ roty npor. Hrášek však 
zapisoval nesplnené úlohy z plánu do samostatného zošitu a so svojimi podriadenými ich 
preberal dodatočne. Obdobie, keď sa plán výcviku neplnil, resp. sa v tejto rote výcvik 
neuskutočňoval vôbec, tak bolo minulosťou.53 Viac priestoru kontrola venovala nedostatkom 
v plánovaní, keď štáb pluku čelil kritike pre nedostatočné zvládanie kalendárneho plánu, 
keď sa nie vždy plnili naplánované aktivity.54 Za hlavné príčiny nedostatkov kontrolóri 
označili malú účasť veliteľa pluku pri plánovaní a nedôslednú kontrolu plnenia plánu zo 
strany veliteľa pluku, náčelníka štábu a veliteľa školnej roty. Nadriadení málo pomáhali 

50 Tamže.
51 ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, balík 228, Záznam o provedené kontrole 
a pomoci bojové a politické prípravy u 73. pěšího pluku ve dnech 3. 3. – 5. 3. 1954.
52 Tamže, Záznam o provedené kontrole a pomoci bojové a politické prípravy u 73. pěšího pluku 
ve dnech 3. 3. – 5. 3. 1954, A, s. 2.
53 Tamže, Plánování bojové přípravy.
54 V dokumente sú uvedené dva príklady: 26. 2. 1954 mala byť uskutočnená príprava na nočné 
cvičenie, pre neexistenciu námetu sa neuskutočnila. 3. 3. 1954 sa mala preberať pasca, ale miesto 
toho sa preberal prepad podľa prípravy, ktorá nezodpovedala cieľom a úlohám školenia. Kontrola to 
pripísala na vrub veliteľa školnej roty npor. Rudolfa Ulipa, ktorý sa bránil objektívnymi príčinami.
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veliteľom čiat pri spracovaní príprav na zamestnanie, ale problémom bola aj malá miera 
spolupráce bývalého veliteľa mjr. Krejčířa s jeho nástupcom („Ne nevraživost, ale těsná 
spolupráce, soudružský poměr jeden k druhému, musí být hlavním úkolem při zvyšování 
náplně školení (…) Předat získanou praxi a zkušenosti jeden druhému.“)55. Oveľa horšie 
dopadla metodická príprava veliteľov. Na štábe pluku síce existoval plán inštrukčno-
metodického zamestnania (IMZ), a tento sa aj v podstate plnil. Kontrola však vyhodnotila, 
že plán IMZ nie je zameraný na zlepšenie metodickej prípravy výučby taktickej prípravy 
veliteľov čiat a inštruktorov školnej roty, ale venuje sa len poradovej, streleckej a vzdušnej 
príprave.56 Ďalším problémom bola absencia veliteľa pluku pri riadení zamestnania, čo 
bolo v rozpore s rozvrhom tém: „Z toho vyplývá, že velitel pluku velitele čet a rot vůbec 
methodicky neškolí, jak je nařízeno. Tento závažný nedostatek se velmi markantně odráží 
na přípravě velitelů čet na zaměstnání a na celém průběhu výuky, zejména pri praktickém 
provádění v terénu.“57 Ďalším závažným nedostatkom bola skutočnosť, že veliteľ 
školnej roty IMZ so svojimi veliteľmi družstiev neprevádzal vôbec, s odôvodnením, že 
všetci poddôstojníci jeho roty prešli školením ešte pred príchodom k rote. To malo viesť 
k mechanickosti výučby a povrchnosti, ktorú kontrola demonštrovala na neuspokojivých 
výsledkoch cvičenia na tému „Naučiť sa vyberať terén bez zanechania stôp“. V uvedenom 
prípade bola čata rozdelená na dve polovice a počas 10 km dlhého presunu jedna polovica 
stíhala druhú, v polovici si úlohy vymenili. Problémom sa ukázalo, že prenasledovaná 
skupina preferovala rýchlosť pohybu pred nezanechávaním stôp, a teda prenasledovanie 
bolo skôr o telesnej zdatnosti, než o stopovaní. Ďalej prenasledovanie neriadil veliteľ, ale 
sa dialo živelne a napokon vďaka zlému použitiu stopovacieho psa sa medzi príslušníkmi 
školnej roty dokonca rozšíril názor, že ich pes nemôže vystopovať.58 Čiastočne v duchu 
dobovej indoktrinácie armády komunistickou ideológiou sa nesú výčitky voči lekcii 
zameranej na porovnanie spravodajských výsadkov zo západu a zo ZSSR. Okrem zrejme 
oprávnenej kritiky zlej prípravy (por. Skopal), ktorá mala dĺžku len 7 riadkov, a skutočnosti, 
že inštruktor väčšinu času len čítal protokoly o výsadkoch, sa ako chyba vnímalo aj slabé 
zdôraznenie rozdielnych cieľov výsadkov zo západu a ZSSR a absencia zdôvodnenia, 
prečo si československá armáda za vzor vzala práve sovietske spravodajské výsadky. 
Ďalším problematickým miestom bola pracovná doba dôstojníckeho zboru. Dôstojníci 
organizovane od útvaru odchádzali denne o 15.45 h a v sobotu o 13.00 h, čím nenapĺňali 
predpísaných 48 hodín práce týždenne. Kontrola poriadku a čistoty v rajóne pluku dopadla 
katastrofálne – na rozdiel od ostatných ukazovateľov dokonca vykazuje značné zhoršenie. 
Podľa kontroly neprejavili zodpovední záujem o vzhľad ubytovacích priestorov, okolo 
ktorých sa povaľovali odpadky či popol z pecí. Latríny a záchody (tie stačilo len vyčistiť) 
boli v katastrofálnom stave a mužstvo nezriedka vykonávalo potrebu dokonca aj v okolí 
budov.59 

Okrem uvedeného sa kontrola zamerala aj na odstraňovanie nedostatkov, zistených 
kontrolou z 18. decembra 1953 ohľadom dodržovania manipulácie s utajovanými 
skutočnosťami. Za problematické považovali vypracovanie plánu na odstránenie 
nedostatkov až 18. februára 1954, teda až dva mesiace po kontrole.60 Rovnako pretrvali 

55 Tamže, Plánování bojové přípravy.
56 Tamže, Methodická příprava velitelů.
57 Tamže.
58 Tamže, Náslechy hodin u školní roty.
59 Tamže, Plnění řádu vnitřní služby.
60 Tamže, Utajení velení.
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aj ďalšie nedostatky administratívneho charakteru. Za najzávažnejšie môžeme považovať 
neexistenciu evidovania utajovaných pomôcok výučby a neexistenciu kontroly takejto 
evidencie zo strany veliteľa školnej roty a veliteľov čiat, ako aj ďalšie priestupky proti 
spôsobu zaobchádzania s utajovanými písomnosťami vrátane tajných rozkazov a pod. 
Šlendriánske zaobchádzanie s utajovanými písomnosťami obzvlášť možno v prípade 
útvaru, ktorého primárnou funkciou bola príprava vojakov na život v konšpiračných 
podmienkach, považovať skutočne za nepochopiteľné zlyhanie. A to bez ohľadu na fakt, že 
sa v danej dobe utajovali aj zbytočnosti.

Kontrola tiež zistila niektoré problémy, ktoré vzhľadom na elitné zameranie útvaru 
doslova prekvapia. Krátko po pol deviatej večer 2. marca 1954 bol za účelom zistenia 
bojovej pohotovosti pluku vyhlásený bojový poplach. V prípade veliteľskej roty prebehol 
k spokojnosti kontrolórov, v prípade školnej roty bola situácia horšia. V správe konštatovali, 
že útvar nemôže dosiahnuť plnú bojovú pohotovosť, pretože veľká časť dopravných 
prostriedkov bola nepojazdných. Zistili tiež, že ustrojenie príslušníkov roty nie je úplné 
a napokon: „Též zjišťování stavu činilo veliteli roty obtíže. Velitel roty hlásil stav 58, ačkoliv 
má stav 57 a nastoupilo 37 příslušníků.“61

Výsledky za celé 1. výcvikové obdobie vo svojom rozkaze zhodnotil zástupca náčelníka 
Spravodajskej správy GŠ plk. Karel Rovenský. Zaznamenal pokrok v odstraňovaní 
nedostatkov v prípade veliteľského zboru, ako aj oboch rôt. V prípade školnej roty ocenil 
dobrú úroveň spojárskeho výcviku a jazykovej prípravy, ako aj v ďalších oblastiach. V prípade 
veliteľskej roty ocenil lepšiu disciplínu, ako aj rozšírenie programu bojovej prípravy 
o taktický výcvik až do úrovne čaty. Pretrvávali viaceré v minulosti vytýkané nedostatky, 
v prípade veliteľského zboru neboli jeho členovia pre podriadených dostatočným vzorom 
a tiež údajne neboli dostatočne prísni pri dodržovaní rádov a nariadení, či neprebiehala 
dostatočná kontrola plnenia rozkazov, a to tak ústnych, ako aj písomných.62 Vyšší velitelia 
nedostatočne kontrolovali činnosť veliteľského zboru školnej roty a veliteľ roty zas 
nedostatočne viedol veliteľov podriadených čiat a nedával im inštrukcie pre výcvik, ktorý 
mal následne prebiehať živelne, najmä vďaka snahe frekventantov. Zástupcu náčelníka 
však zjavne pobúril prístup veliteľského zboru k plneniu náročných úloh: „Aniž kdy kdo 
začal plnit denní úkol, vypočítá všechny možné objektivní příčiny, které mu stojí v cestě, 
avšak ne formou jak je překonat, ale s tím, že úkol nejde splnit. A potom s přesvědčením 
o nemožnosti úkolu přistupuje k jeho plnění.“63 Obzvlášť kritické slová padli na adresu 
školnej roty, ktorá, ako tvrdil Rovenský, mala byť podľa kádrových predpokladov 
najlepším útvarom nielen pluku, ale aj celej armády. Napriek tomu mala značné nedostatky 
nielen v disciplíne, ale aj vo výcviku. Napríklad živelné strelecké tréningy, uskutočňované 
bez prípravy a inštruktáže, vraj neplnili svoj účel a miesto zvyšovania streleckej úrovne 
frekventantov ju znižovali. Posledná veta venovaná tejto rote hovorí za všetko: „Celý 
výcvik, ačkoliv rota má svého politického pracovníka, je slabě politicky podchycen, zvláště 
ve výuce zpravodajství, kdy z některých přednášek museli frekventanti nabýt dojmu, že 
práce v týlu nepřítele je neproveditelná, kdy dokonce jej mohou zradit vlastní příslušníci 
skupiny.“64 Takéto hodnotenie je prekvapujúce, predsa len história takéto prípady presne 
pozná a je zrejmé, že pri uskutočňovaní výsadkov s podobným zameraním treba počítať 
so všetkými možnosťami. Naopak, ich zamlčovanie, resp. nepripravenosť na takúto 

61 Tamže, Bojová pohotovost.
62 Tamže, Výcvikový rozkaz zástupce náčelníka ZS/GŠ č. 1, 10. 4. 1954.
63 Tamže, Výcvikový rozkaz zástupce náčelníka ZS/GŠ č. 1, 10. 4. 1954.
64 Tamže.
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eventualitu, by v prípade ostrého nasadenia mohlo znamenať aj koniec celého výsadku. 
Nehovoriac o tom, že takéto prípady z obdobia vojny boli aj v tejto dobe notoricky známe.

Viaceré nedostatky Rovenský vytkol aj veliteľskej rote. Preto nariadil ďalšie opatrenia 
za účelom zlepšenia výcviku. V prvom rade sa hlavné úsilie malo koncentrovať na školnú 
rotu, kde sa mal súčasne zvýšiť dôraz na politickú výchovu. Mala sa zvýšiť kontrola plnenia 
rozkazov a zabezpečiť úplné eliminovanie mimoriadnych udalostí. Zlepšiť sa mala práca 
veliteľského zboru, vnútorný a vonkajší poriadok ubytovacieho priestoru, zlepšiť výkon 
strážnej služby a napokon mala prebehnúť kontrola aktívnych výsadkárov z materiálových 
znalostí a balenia padákov.65 

V dňoch 4. – 7. mája 1954 sa uskutočnila jarná prehliadka bojovej a politickej prípravy 
pluku, komisiu opäť viedol plk. Rovenský. Ukázala zlepšenie personálneho zabezpečenia 
pluku, s výnimkou aj dovtedy zlej situácie v prípade poddôstojníkov z povolania. 66 
Kontrola plánovania kvituje úroveň výcvikových rozkazov a skutočnosť, že sa prestali 
opakovať predtým existujúce nedostatky v plánovaní. Kontrola vytkla aj viaceré konkrétne 
nedostatky – na prvom mieste v príprave školnej roty absentovala téma „agentúrne 
spravodajstvo“, ďalej v kalendárnom pláne výcvikového rozkazu chýbalo voľno pre 
štúdium dôstojníkov, absentovala veliteľská príprava poddôstojníkov, vyskytli sa prípady, 
keď funkcionári tylu neuvoľnili príslušníkov hospodárskeho a dopravného družstva 
veliteľskej roty pre bojový výcvik a viaceré ďalšie nedostatky. Kontrolóri kritizovali 
nadhodnocovanie výsledkov, obzvlášť v streleckej príprave, čo bolo v kontradikcii so 
zvyšovaním bojaschopnosti jednotiek. Nedostatočná tiež bola starostlivosť o vzorných 
vojakov.67 Za vyhovujúcu až dobrú označili kontrolóri prácu zástupcu veliteľa pre veci 
politické npor. Dolejša a propagandistu pluku por. Kohoutka.68 Ako vyhovujúcu zhodnotila 
kontrola aj veliteľskú prípravu dôstojníkov a poddôstojníkov, v rámci ktorej sa uskutočnila 
bojová príprava na tému „Útok zosilneného pešieho práporu na narýchlo vybudovanú 
obranu nepriateľa“ pod vedením veliteľa pluku mjr. Josefa Kubištu a štábny výcvik na 
tému „Zásady umiestňovania a budovania veliteľského stanovišťa – vypracovanie plánov 
obrany veliteľského stanovišťa“.69 Kontrola konštatovala kvalitnú prípravu, ktorá bola 
zrejmá v prípade všetkých dôstojníkov, ktorí sa prípravy zúčastnili. V prípade veliteľa 
pluku konštatovali tiež správne metodické vedenie zamestnania. Ako nedostatky sa uvádza 
nízka (70 %) účasť dôstojníkov na veliteľskej príprave, absencia cieľov v rozvrhoch pre 
veliteľskú prípravu, skutočnosť, že od apríla 1954 absentoval štábny výcvik, nedostatočná 
štábna kultúra (vedenie pracovných máp), neorganizovanosť a absencia kontroly 
samoštúdia. Za najzávažnejší nedostatok kontrola považovala fakt, že dôstojníci mali 
nedostatočné znalosti organizácie a taktiky cudzích armád, obzvlášť armády americkej, 
pričom dobré znalosti práve tejto problematiky boli pre úspešnosť nasadenia pluku v prípade 
konfliktu mimoriadne dôležité a považovali sa pre výkon služby v rámci tejto jednotky 
za nutné. Okrem toho kontrola kritizovala absenciu veliteľskej prípravy poddôstojníkov 
z povolania, nízku úroveň znalostí kreslenia taktických značiek a ďalšie. Nedostatočnú 
úroveň mala metodická príprava veliteľov, najmä pre veľmi nepravidelné uskutočňovanie 
IMZ, ktoré navyše nevykonával veliteľ pluku, ale len náčelník štábu, resp. iný poverený 

65 Tamže.
66 ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, balík 228, Zápis o provedení jarní prohlídky 
bojové a politické přípravy u 73. pěšího pluku ve dnech 4. – 7. 5. 1954.
67 Tamže, Plánování a hodnocení bojové a politické přípravy.
68 Tamže, Zpráva o kontrole stavu politické práce u 73. ppl. v Mnichově Hradišti provedené 
v dnech 4. a 5. května 1954.
69 Tamže, Veliteská příprava důstojníků a poddůstojníků.
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dôstojník. Lepšie dopadla kontrola poradovej prípravy70, naopak ako nevyhovujúci bol 
vyhodnotený stav telesnej prípravy, keď kontrola zistila nielen nedostatky vo vybavení, 
ale musela konštatovať viaceré mimoriadne závažné nedostatky – vojaci nemali osvojený 
boj z blízka či hod granátom na prekážkovej dráhe (v dĺžke 200 m), príslušníci pluku boli 
po prekonaní prekážkovej dráhy príliš vyčerpaní a ďalšie. Paradoxne tiež vyznieva údaj, že 
12 z celkového počtu 28 dôstojníkov pluku nebolo vôbec schopných uskutočňovať telesnú 
prípravu.71 Rovnako neuveriteľné, ako zlé výsledky z telesnej prípravy, bolo obdobné, 
teda neuspokojivé, hodnotenie prípravy streleckej. V tomto prípade však kontrolóri po 
skončení strelieb v zázname neuviedli žiadne klady, len nedostatky.72 Neúspechom sa 
skončila aj ukážka taktickej pripravenosti mužstva, keď ukážka „Nastraženie pasce čatou 
v tyle nepriateľa na malé nepriateľské skupiny“ bola vyhodnotená ako nevyhovujúca. 
Kontrola ocenila snahu veliteľa čaty por. Břetislava Karasa, ktorý pre neprítomnosť 
zastupoval veliteľa roty. Kým teoretické znalosti cvičiacich kontrola hodnotila pozitívne, 
s ich praktickou aplikáciou už spokojní neboli. Por. Karasovi sa napriek všetkej jeho 
snahe nepodarilo usmerniť priebeh cvičenia na dôsledné splnenie stanovených úloh, 
kritizovali aj familiárnosť vystupovania cvičiacich, metodicky nesprávne vydávanie 
rozkazov či: „Značné nedostatky byly zjištěny v základních otázkách taktického výcviku, 
například postup lesem, vydávání rozkazů, provádění bojového zajištění a dalších. Tento 
zjev vzhledem k pokročilosti výcviku nasvědčuje tomu, že těmto otázkám během taktických 
cvičení není věnována patřičná pozornost a jejich důležitost pro taktický výcvik školní 
roty je podceňována. (…) Z předvedeného taktického cvičení možno usudzovat, že tento 
způsob provádění i jiných cvičení v taktické přípravě vyhovuje všem náčelníkům pro 
jejich malou náročnost, nesplňuje však požadavky příslušných řádů a předpisů.“73 Lepšie 
naopak dopadla pozemná výsadková príprava, keď kontrola ocenila snahu príslušníkov 
o čo najlepšie zvládnutie tejto prípravy. Kontrola zistila viaceré nedostatky, napr. absenciu 
kontroly vrchlíkov padákov, absenciu zjednotenia správneho výkroku z lietadla: „Část 
příslušníků prohlížených čet místo výkroku provádí výskok, při čemž ihned po opuštění 
můstku nepřinoží. Při praktickém přeskoku to znamená, že padák bude mít zamotané 
šňůry.“74 Kontrola ďalej kritizovala nácvik dopadu na zem, keď sa nevyžadoval výkrok po 
dopade (podľa vzoru sovietskej armády), ale „… více času se věnuje nácviku kotoulu, ktorý 
je užíván v kapitalistických státech“.75 Ako vyhovujúcu kontrola vyhodnotila spojovaciu 
prípravu príslušníkov,76 a pluk tiež dobre obstál pri kontrole praktických znalostí prístrojov 
a teoretických základov rádio a elektrotechniky.77 Príslušníci pluku mali vyhovujúce 
znalosti z oblasti protichemickej ochrany,78 vyhovujúca bola aj úroveň vnútornej a strážnej 

70 Aj keď, prirodzene, aj tu sa našli nedostatky. Tamže, Pořadová príprava.
71 ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, balík 228, Tělesná příprava.
72 Konkrétne: začatie paľby o 40 minút neskôr pre v dôsledku nezáujmu veliteľa nepripravenú 
strelnicu, slabá znalosť zaujímania polohy k paľbe, spúšťanie bolo na nízkom stupni, streľba sa 
nevykonávala presne podľa predpisu, nikto zo strieľajúcich nevyužil dobu stanovenú pre streľbu, 
vojaci k streľbe pristupovali s malou snahou splniť úlohu, streľbu nesplnili ani samotní velitelia 
a napokon sa vojaci, stojaci na palebnej čiare medzi sebou, rozprávali. Tamže, Střelecká příprava.
73 Tamže, Taktická příprava.
74 Tamže, Vzdušná příprava.
75 Tamže.
76 Tamže, Spojovací příprava.
77 Tamže, Praktická znalost přístrojů a teoretických znalostí radio a elektrotechniky.
78 Tamže, Protichemická příprava.
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služby. Nízku úroveň malo aj naďalej utajenie velenia, keď sa síce zlepšila evidencia 
utajovaných písomností a učebných pomôcok, príslušníci pluku však dostatočne neovládali 
súvisiace predpisy a súčasne od poslednej kontroly pretrvávali viaceré neduhy (napr. písanie 
poznámok na voľné listy).79 Komisia po kontrole materiálneho zabezpečenia bojovej 
prípravy konštatovala jej nerovnomerné rozloženie. Dobre materiálne bola zabezpečená 
výučba znalostí zbraní armád západných štátov, pluk mal dostatok nákresov a obrazov 
pre výučbu teórie streľby, a vyhovujúca bola výbava spojovacej učebne. Ako závažný 
problém komisia vyhodnotila skutočnosť, že pluk nemal vybudovaný žiadny trvalý cvičný 
objekt, a to vrátane objektov pre strelecký výcvik (nevybudovaný strelecký „gorodek“ ani 
strelecké pole). Učebne pluku neboli vybudované dostatočne a naopak telocvičňa, ako aj 
ďalšie pomôcky vystavené poveternostným podmienkam, neboli dostatočne udržiavané. 
Pluk ďalej trpel nedostatkom, resp. zlým využívaním vybavenia výcvikovými pomôckami 
pre tylovú, ženijnú, chemickú a automobilovú prípravu a pre topografiu. Pluk tiež pociťoval 
vážny nedostatok vybavenia pomôckami pre streleckú prípravu, čo malo za následok zlé 
výsledky pri ostrých streľbách.80 Neuspokojivú úroveň pluku už len dokresľujú výsledky 
kontroly v zásobovaní a proviante, keď kontrolóri museli konštatovať, že kuchári 
nepoznajú stravovacie normy, majú zlý technologický postup varenia, fádny jedálny 
lístok, nezrovnalosti medzi evidenciou a skutočným stavom zásob v sklade, zlé hygienické 
pomery v kuchyni atď.81 Kontrola ďalej nechala 6. mája 1954 o 4.15 h ráno vyhlásiť 
cvičný poplach, a bojová pohotovosť bola zhodnotená ako vyhovujúca. Vo výpočte kladov 
a záparov však zaujme kritické konštatovanie na margo veliteľa pluku, že po príchode 
na útvar: „… neohlásil příchod předsedovi komise, až do ukončení poplachu nevydal ani 
jeden rozkaz, během zjištování pohotovosti útvaru, při kterém se spokojoval jen s hlášením 
podřízených a ne vlastní kontrolou skutečného stavu, nikomu neudal své stanoviště, nevěděl 
zda jsou vydány směrnice pro činnost stráže za bojového poplachu“.82

Komisia v záverečnej sumarizujúcej správe konštatuje pokrok a zlepšenie prípravy 
pluku vo viacerých ukazovateľoch, konkrétne sú uvádzané spojárska príprava či bojová 
pohotovosť. Ani toto však nemohlo vyrovnať neuspokojivé výsledky vo viacerých 
základných druhoch príprav – najmä v streleckej, taktickej a telesnej. Preto komisia 
vyhodnotila stav bojovej a politickej prípravy pluku ako nevyhovujúci.83 Na základe toho 
bolo potrebné urobiť dôkladný rozbor neuspokojivého stavu, pretože pluk mal všetky 
predpoklady na úspešné plnenie svojich úloh – mužstvo bolo vyberané z najlepších 
príslušníkov prieskumných jednotiek, umiestnenie útvaru poskytovalo priaznivé terénne 
podmienky pre všetky druhy príprav bez nutnosti presunov, útvar mal k dispozícii dobré 
materiálne vybavenie a v prospech úspešného plnenia úloh spolupôsobili aj ďalšie faktory. 
To podľa komisie naznačovalo, že za neuspokojivý stav bojovej a politickej prípravy pluku 
nesie zodpovednosť veliteľ, jeho štáb a veliteľský zbor. Záverom teda plk. Rovenský 
veliteľovi 73. pešieho pluku nariadil rázne zlepšiť individuálnu výchovu veliteľského zboru, 
rozšíriť ju na veliteľov všetkých stupňov a neponechávať ju len na najnižších veliteľoch. 
Okrem toho mal spracovať úplný, podrobný a hĺbkový rozbor výsledkov kontroly 
a spracovať konkrétny plán odstránenia nedostatkov, ktorý mal prednožiť náčelníkovi ZS 
GŠ do 20. mája 1954.

79 Tamže, Utajení velení.
80 Tamže, Materiální zabezpečení bojové přípravy.
81 Tamže, Zásobování proviantní, intendanční a PHM.
82 Tamže, Bojová pohotovost.
83 Tamže, Závěr, 7. 5. 1954. Stupnica hodnotenia mala päť stupňov, stupeň „vyhovujúci“ (2) bol 
druhý najhorší.
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V dňoch 7. – 15. júla 1954 sa ďalej kontrolóri zúčastnili cvičenia školnej roty v teréne 
a týždeň po skončení cvičenia nasledovala ďalšia kontrola. Ani cvičenie nedopadlo 
k spokojnosti komisie. Príprava bola takmer celá zameraná na topografickú prípravu 
a materiálne zabezpečenie. Len veľmi povrchne boli v rámci prípravy vojaci oboznámení so 
spôsobmi získavania správ, ich vyhodnocovania a úpravy, čo zanechalo stopy na priebehu 
praktického cvičenia. Ako dôsledok nedostatočnej prísnosti veliteľov kontrola vyhodnotila 
skutočnosť, že medzi skupinami a jednotlivcami odlišnosti vo výzbroji a nabalení výstroja. 
Osobitný zápis si vyslúžil jeden z dôstojníkov pluku: „Zvláště slabé vojenské vystupování 
projevil poručík Stanovský, který sám předváděl skupinu veliteli útvaru a při tom kouřil, 
aniž by se ptal na svolení. Nekázeň mu nebyla velitelem vytknuta, což činilo dojem, že se 
tak děje často.“84 Kontrola navštívila stanovištia skupín „Úhor“ a „Sad“ a konštatovala, 
že obe boli vybudované v zásade správne až na priveľkú blízkosť k lesným cestám. Za 
veľkú chybu môžeme považovať skutočnosť, že výsadkári k stanovisku chodili stále 
po tej istej trase a v lese tak vyšliapali k stanovisku úplne novú cestičku, na ktorej boli 
zreteľné otlačky výsadkárskej obuvi a stanovisko sa tak dalo ľahko nájsť. Vidíme teda, 
že od roku 1952 sa v tomto ohľade veľa nezmenilo. Organizácia vysielania prieskumu 
bola vyhodnotená ako dobrá s výhradou, že príslušníci neboli dokonale oboznámení so 
spôsobmi získavania správ, s tým, aké všetky informácie má správa obsahovať a dokonca 
ani s tým, ktoré všetky „objekty“ veliteľstvo zaujímajú: „V důsledku toho docházely zprávy 
neúplné např.: „V osadě Holičky zjištěna malá posádka dělostřelectva“ bez udání data 
a zjištění zprávy, síly posádky, ráže dělostřeleckého materiálu. V jiné zprávě byly zjištěny 
tanky a pěchota, avšak zpráva neobsahovala ani místo nacházení se, ani počty, ani datum 
zjištění.“85 Pozitívnym praktickým dôsledkom cvičenia, ktoré prebiehalo za nepriaznivých 
poveternostných podmienok (dážď), bolo poškodenie (zvlhnutie) zdrojov (anódových 
batérií) vysielačiek v prípade väčšiny skupín. Kontrolóri (záznam uvádza opäť plk. 
Rovenského a aj bývalého veliteľa pluku Krejčířa) sa po diskusii s mjr. Šiškom dohodli, 
že tento do augustového cvičenia zostaví nový prototyp agentúrnej stanice so silnejším 
výkonom (15W oproti dovtedajším 5W): „Stanice bude napájena ručním dynamem a dvěma 
miniaturními akumulátory s tou výhodou, že dynama se bude používat jen při vysílání, kdy 
zároveň se také budou dobíjet akumulátory. Ruční dynamo i akumulátory mohou zmoknout 
a nic se jim nestane. Rovněž tím odpadne i starost o nové zdroje. Nevýhodou je, že stanici 
budou muset obsluhovat 2 muži.“86

V dňoch 21. – 23. júla 1954 teda nasledovala posledná kontrola, opäť pod vedením plk. 
Rovenského. Tá mala nielen preskúmať pokrok pri odstraňovaní nedostatkov, zistených 
počas predchádzajúcich kontrol, ale aj skontrolovať plánovacie dokumenty a pripravenosť 
útvaru pred začatím 1. a 2. letného výcvikového obdobia.

Po kontrole štábu pluku komisia skonštatovala, že výcvikový rozkaz je stručný, a preto 
naplno nevystihuje potreby útvaru, ktoré má veliteľ svojím výcvikovým rozkazom 
pokryť. Závažným nedostatkom bola skutočnosť, že veliteľ pluku v uvedenom rozkaze 
neuskutočnil rozbor výsledkov poslednej kontroly. Úlohy, kladené na útvar tak boli 
spracované na základe tematického plánu a nie na základe jarnej previerky, a tým pádom 
nereflektovali stav, v ktorom sa pluk nachádzal. V prípade školnej roty dokument konštatuje, 
že nariadené témy výcviku sú síce rozplánované, ale počty hodín nezodpovedajú programu 
bojovej prípravy a sú voľne rozložené na plánovaný týždeň. Vážnejším administratívnym 
nedostatkom bolo, že opisy programov bojovej prípravy, ktoré boli školnej rote vydané, 

84 Tamže, Hlášení o cvičení v terénu školní roty 73. peš. pluku ve dnech 7.–15. 7. 1954, 16. 7. 1954.
85 Tamže.
86 Tamže.
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nezodpovedali originálu. Navyše, štvrtá čata školnej roty vôbec necvičila témy, nariadené 
plánom bojovej prípravy. Aj čo sa týka ďalších plánovacích dokumentov sa aj v prípade, 
že ich komisia vyhodnotila ako dobré, objavovali rôzne formálne i vecné nedostatky. Za 
zásadnú chybu výcvikového rozkazu môžeme na základe dokumentov, spracovaných 
kontrolnou komisiou, považovať fakt, že hodnotenie výsledkov bolo značne formálne: 
„Hodnocení bojové přípravy je naprosto bez poznámek opatření a to i tam, kde jsou 
součásti nevyhovující /zpravodajství, střelba/ v rubrice poznámka musí velitel /štáb/ dát 
slovní vyjádření k splněnému thématu, pŕípadně jaká opatření provede k dosažení lepších 
výsledků nebo k předání zkušeností.“87 Ďalším problematickým aspektom velenia bolo, že 
sa neuskutočňovalo štúdium nových rádov a predpisov. Pluk podľa kontrolórov v otázke 
plánovania ustrnul a v porovnaní s prvým zimným obdobím bolo plánovanie roztrieštené, 
ťažko kontrolovateľné a stávalo sa pre štáb skôr príťažou. Pluk vôbec nesplnil viaceré 
nariadenia z jarnej previerky o uskutočňovaní IMZ s poddôstojníkmi, v týždenných 
rozvrhoch zamestnania sa nezaznamenávali výsledky splnenia, pluk nemal založený plán 
streleckého tréningu, ani plán kontrol, a neviedli sa záznamy o ich prevedení. Okrem toho 
v prípade školnej roty sa plány zamestnania neopierali o plán bojovej a politickej prípravy. 
Neviedli sa záznamy o neprebraných témach a zameškané témy sa nepreberali vôbec. 
Veliteľ roty vôbec neuskutočňoval IMZ a týždenné rozvrhy zamestnania sa schvaľovali 
mechanicky a nekontrolovali sa. Rota síce mala spracované týždenné rozvrhy zamestnania 
a boli založené aj písomné prípravy, neuvádzali však dátum a v niektorých prípadoch 
ani tému. Navyše časť písomných príprav nebola schválená veliteľom roty a veliteľ 
pluku ignoroval nariadenie z jarnej kontroly, podľa ktorej mal písomné prípravy raz do 
týždňa kontrolovať.88 Kontrola ďalej zistila, že naplánované zamestnanie sa nedodržuje 
a čaty v niektorých prípadoch cvičili inú činnosť, než bola uvedená v pláne zamestnania. 
S nevyhovujúcim výsledkom dopadla príprava ostrej streľby z pištole, keď napríklad 
v prípade 3. čaty boli ako nevyhovujúci vyhodnotení 14 z 22 príslušníkov. Ako nevyhovujúce 
boli vyhodnotené aj 1. a 2. čata. Komisia za dôvod neúspechu považovala malú znalosť 
zbraní a ich nenastrelenie: „U celé školní roty není ani jedna nastřelená pistole a tím také 
nikdo ze střílejících si nemůže prohlédnout nástřelný list a přesvědčit se, že jeho zbraň střílí 
přesně.“89 Rovnako prekvapuje konštatovanie o strhávaní pri spúšťaní niektorými vojakmi, 
čo je zrejme jedna z najzákladnejších chýb pri streľbe. Komisia teda mohla konštatovať, že 
strelecká príprava neplní svoje poslanie a velitelia sa nestarajú o individuálne odstránenie 
zistených nedostatkov u svojich podriadených. V prípade veliteľskej prípravy boli kádre 
pluku rozdelené do dvoch skupín – skupina veliteľa pluku (11 osôb, dôstojníci, absolventi 
učilišťa), prevádzala školenie na stupni prápor. Skupina náčelníka štábu (13 osôb, dôstojníci 
ešte študujúci na učilišti a poddôstojníci z povolania) prevádzala školenie na stupni rota. 
Aj v prípade veliteľskej prípravy komisia zistila viaceré nedostatky, najmä pokiaľ išlo 
o nedostatočnú výpovednú hodnotu hodnotení, ale aj nedostatočné písomné prípravy a zlú 
evidenciu.90 Pomerne dosť nedostatkov sa zistilo pri kontrole dodržovania vnútorného 
poriadku a strážnej služby, aspoň čiastočné zlepšenie však nastalo v prípade materiálneho 
zabezpečenia bojovej prípravy. Pluk začal s výstavbou trvalých zariadení na strelnici, úplne 
bolo vybudované cvičisko pre hod ostrými granátmi a vojaci uviedli do „používateľného 
stavu“ prekážkovú dráhu na 200 m. Pred dokončením boli aj telovýchovné gorodky pre 

87 ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, balík 228, Plánování bojové přípravy na letné 
období.
88 Tamže, Příprava, organisace a provádění zaměstnání ŠR.
89 Tamže.
90 ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, balík 228, Velitelská příprava.
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každú rotu zvlášť. Viaceré nedostatky sa však opraviť nepodarilo,91 rovnako pretrvávali aj 
viaceré problémy v oblasti proviantu (zlá hygiena v kuchyni a i.).

Nie je zrejmé, aké opatrenia na zlepšenie stavu veliteľ pluku či jeho podriadení stihli 
vykonať, nakoľko 73. peší pluk bol na základe výnosu ministra národnej obrany č. j. 
001901 OMS zo dňa 13. augusta 195492 zrušený s určenou dobou likvidácie od 1. do 30. 
novembra 1954.93 Zrušenie útvaru však neznamenalo, že by československá armáda, resp. 
Spravodajská správa GŠ, rezignovala na vybudovanie jednotky podobného zamerania. Už 
v roku 1956, resp. 195794, vznikla pod gesciou ZS GŠ prieskumná rota zvláštneho určenia 
v Sabinove, ktorej veliteľom sa stal npor. Alois Klindera.95 S pánom Klinderom sa mi 
podarilo skontaktovať a prostredníctvom e-mailu som sa ho pýtal, aké informácie, poučenie 
zo skúseností z čias existencie 73. pešieho pluku mu poskytli pred prevzatím funkcie jeho 
nadriadení. Jeho odpoveď hovorí za veľa: „O Vámi zmiňovaném pěším pluku 73 jsem se 
dočetl v pozdějších zmínkách, sám jsem se se stopami existence tohoto útvaru nesetkal. 
Nevzpomínám si ani na důstojníky, jejichž jména zmiňujete ve svém mailu96. Informace, 
pokyny a poučení mi nadřízení neposkytli žádné, spíš očekávali naprostý nezdar. Osnovy 
bojové a politické přípravy jsem psal sám a nebyly nikdy ani oponovány. Teprve to, že 
útvar dokázal osnovy bojové a politické přípravy naplňovat, vyvolalo jistou pozornost 
úředníků z tehdejšího oddělení vojskového průzkumu ZS GŠ a věnovali se mu více. Já jsem 
byl z důvodu nevhodného třídního původu mé manželky z funkce velitele 22. pzr zu uvolněn 
někdy v květnu 1958. O rok později opět zatoužila Zpravodajská správa po mých službách, 
ale to už bylo o něčem jiném. Tehdejší konceptoři věděli o americké armádě velice málo 
a to se neblaze podepsalo na výcvikových cílech a praktikách pozdějšího praporu a pluku 
zu. Velmi lituji, že Vám nemohu sdělit obšírnější a přínosnější informace.“97 Z uvedeného 
možno usúdiť, že viaceré chyby, ktorými trpel 73. peší pluk, pretrvali aj v útvaroch, 
ktoré môžeme považovať za jeho nástupcov. Nazdávam sa, že kým výstavba 73. pešieho 
pluku v roku 1949 na takpovediac zelenej lúke s nevyužitím skúsených príslušníkov 
dovtedajších výsadkových útvarov zodpovedala „duchu doby“, t. j. primárne politickým 
a bezpečnostným dogmám vládnucej komunistickej strany, prerušenie kontinuity sa už 
týmto spôsobom vysvetliť nedá. Dá sa však vysvetliť nepriaznivým ovzduším v rámci 
Spravodajskej správy GŠ a celkovým neúspechom projektu.

Ďalšie osudy špecializovanej výsadkovej jednotky v 50. a 60. rokoch minulého 
storočia sú dnes pomerne známe, z množstva literatúry by sa dala odporučiť napríklad 
už citovaná publikácia Jiřího Dufeka. Neúspech či fiasko celého projektu sa dnes zdá byť 
najpravdepodobnejším dôvodom, prečo 73. peší pluk v podstate úplne vypadol z pamäti, 
a to aj tých príslušníkov armády, ktorí na podobnom poste slúžili len o krátky čas.

91 Tamže, Materielní zabezpečení bojové přípravy.
92 Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv, f. MNO 1954, šk. č. 457, sign. 5 1/1 41.
93 ABS, f. Spravodajská správa Generálneho štábu, balík 229, Zápis o ukončení likvidace 73. 
pěšího pluku
94 Pozri: DUFEK, Jiří. Vojenský útvar 7374. 7. výsadkový pluk zvláštního určení. Cheb : Svět 
křídel 2013, s. 20, resp. KLINDERA, Alois. Zvlášní určení. Historie speciélních jednotek. In 
MINKEWITZOVÁ, Dana a kol. Paradesantní jednotky „meče armády hrot“. Historie a současnost 
výsadkového vojska. Mělník : Ministerstvo obrany ČR 2002, s. 25. ISBN 80-7278-150-2.
95 Pozri: KLINDERA, Alois: Zvláštní určení. Historie speciálních jednotek. In MINKEWITZOVÁ, 
Dana a kol. Paradesantní jednotky „meče armády hrot“, s. 23- 27.
96 Konkrétne išlo o oboch veliteľov pešieho pluku 73 mjr. Krejčířa a mjr. Kubištu.
97 E-mail Aloisa Klinderu autorovi zo dňa 29. 9. 2015.
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M. MEDVECKÝ: DER VERGESSENE VERBAND. KURZE GESCHICHTE DES 73. 
INFANTERIEREGIMENTS DER TSCHECHOSLOWAKISCHEN ARMEE (1949 – 1954)

Die im vorliegenden Beitrag behandelte Geschichte des 73. Infanterieregiments der 
Tschechoslowakischen Armee bildete aufgrund ihrer 5-jährigen Bestehung lediglich eine kurze 
Episode. Dieser heute beinahe in Vergessenheit geratener Militärverband bestand von 1949 bis 
1954. Eine seiner Aufgaben bestand darin, zahlenmäßig genügend Militärkader vorzubereiten, 
die im Falle eines bewaffneten Konflikts in Europa mit nachrichtendienstlichen Aufgaben und 
Diversion in den feindlichen Nachschubtruppen betreut werden sollten. Der Verband gliederte 
sich in zwei Kompanien – die Schul- und Kommandokompanie. Befehlshaberisch unterlag das 
Regiment gleichzeitig der 2. und 5. Abteilung des Generalstabs, was für Komplikationen und 
Kompetenzstreitigkeiten führte zwischen dem Nachrichten- und Abwehrdienst und einen negativen 
Einfluss auf die Tätigkeit des Regiments hatte. Die Soldaten leiteten während der ersten Jahre der 
Bestehung des Regiments unter unzureichender materieller Ausstattung und als einer der größten 
Nachteile ist ebenfalls die Tatsache zu nennen, dass die Dienstanwärter zunächst ausschließlich 
aus dem Reihen der Frequentanten des Aufklärungskurses ausgewählt werden konnten. Später war 
das Regiment nur noch der Nachritenmilitärverwaltung des Generalstabs unterstellt, was einige 
Vorteile, z. B. Verbesserung des Hinterlandes und der Versorgung, mit sich brachte. Trotzdem 
konnten die Regimentssoldaten, den Befehlshaberkorps inbegriffen, die Erwartungen nicht erfüllen 
und einige Soldaten hatten erhebliche Schwierigkeiten schon in der Phase der Grundausbildung. Die 
Auflösung des 73. Infanterieregiments im Jahre 1954 ist wahrscheinlich auf die unbefriedigenden 
Ergebnisse der Überprüfung zurückzuführen. Danach wurden ähnliche Verbände innerhalb der 
Tschechoslowakischen Volksarmee errichtet. Der vorliegende Beitrag stellt lediglich als eine 
Bestandaufnahme der Thematik. Die bearbeiteten Quellen und Dokumente sind unvollständig, was 
wahrscheinlich auf die umfangreiche Skartierung des Schriftguts der Nachritenmilitärverwaltung des 
Generalstabs, die laufend durchgeführt worden ist, und nicht zuletzt auf das unzureichende Interesse 
am Archivgut des ehemaligen militärischen Nachrichtendienstes nach 1989 zurückzuführen ist. 
Jedoch auch anhand der erhaltenen Dokumente ist es möglich, sich ein Bild von dem bisher völlig 
unbekannten Regiment zu machen. 



111

VOJENSKÁ HISTÓRIA

DOKUMENTY A MATERIÁLY

AKO TO BOLO NAOZAJ…

Fakty o okolnostiach mimoriadneho vymenovania
Ladislava Hodra za dôstojníka letectva

PETER ŠUMICHRAST

ŠUMICHRAST, P.: How it really was… Facts about the Circumstances of Extraordinary 
Appointment of Ladislav Hodro as the Air Officer. Vojenská história, 1, 20, 2016, pp 
111-126, Bratislava.
Author presents the as yet unpublished archival document deposited in the Military 
Historical Archive Bratislava, the content of which is linked to one of the interesting 
chapters of the Slovak aviation history – operating assignment of the 13th Fighter 
Squadron on the Soviet-German frontline in 1941. In particular, the study deals with the 
proposal for extraordinary appointment of the air-force deputy sergeant officer Ladislav 
Hodra as the air lieutenant, which contain not only his performance on the frontline 
during the first combat assignment of the legendary fighter squadron but also other 
information confirming his high personal value as the member of Slovak air-force in the 
historical period in question.
Military History. Slovakia. World War 2. Slovak Aviation in the Eastern Frontline – 
Ladislav Hodro.

 
História slovenského letectva v rokoch 1939 – 1945, predovšetkým však história 

operačného nasadenia slovenských letcov na sovietsko-nemeckom fronte v rokoch 1941 – 
1943, bola po novembri 1989 spracovaná viacerými domácimi, ale aj zahraničnými 
historikmi, ktorým sa podarilo aspoň sčasti odtabuizovať tento dôležitý úsek vojenskej 
minulosti Slovenska a Slovákov.1 

S plnou vážnosťou možno konštatovať, že v súčasnosti už medzi odbornou, ale ani 
laickou verejnosťou nepretrvávajú ideologicky a politicky motivované hodnotenia činnosti 
slovenského letectva na východnom fronte, ktoré tu boli prezentované do zásadnej zmeny 
politického systému v novembri 1989.2 

1 V posledných troch desaťročiach vzniklo na základe vedeckej analýzy dostupných prameňov 
niekoľko vedeckých, vedecko-populárnych a populárnych prác vydaných, ktorých obsah bol 
venovaný tejto problematike. Možno spomenúť predovšetkým tieto práce: RAJNINEC, Juraj. 
Slovenské letectvo 1939-1944. 1. zväzok. Bratislava : Magnet Press Slovakia. 1997. ISBN 80-8842-09-
3; ŠUMICHRAST, Peter – KLABNÍK, Viliam. Slovenské letectvo 1939 – 1944. 2. zväzok. Bratislava 
: Magnet Press, Slovakia, 2000. ISBN 80-968073-6-6; 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; BURSA, Stano. Stíhač Rudo Božík. Letecké eso slovenského stíhacího 
letectva. Cheb : Svět křídel, 2006. ISBN 80-86808-32-7; RAJLICH, Jiří. Za Boha a národ. Stíhací 
esa slovenských Vzdušných zbraní ve 2. světové válce. Cheb : Svět křídel, 2006. ISBN 80-86808-
30-0; SYRNÝ, Marek a kol. Slovensko v roku 1941. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2012. ISBN 
978-80-89514-07-6; UHRIN, Marian a kol. Slovensko v roku 1942. Banská Bystrica : Múzeum 
SNP. ISBN 978-80-89514-24-3.
2 V oficiálnej prednovembrovej historiografii sa popisovala činnosť slovenského letectva 
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Tomuto stavu napomohlo aj to, že výskum sa primárne nezameriaval len na 
zdokumentovanie procesu výstavby, organizácie, výcviku, výchovy, resp. operačnej činnosti 
príslušníkov slovenského letectva, ale pozornosť sa venovala aj osudom jednotlivých 
tvorcov dejín slovenského letectva.

Jednou z neprehliadnuteľných postáv vojnového slovenského letectva, ktorej osudy boli 
so slovenským letectvom spojené „pevným putom“ od jeho vzniku v marci 1939 až do jeho 
konca v septembri 1944, bol aj tisovecký rodák Ladislav Hodro.

On, ako aj mnoho ďalších letcov Slovákov, bol prevzatý do rodiaceho sa slovenského 
letectva z radov bývalej čs. brannej moci, ktorých materské posádky sa nachádzali na 
území Čiech a Moravy.3 

Na základe analýzy dochovaných personálnych záznamov L. Hodra možno konštatovať, 
že v období príchodu na Slovensko išlo o skúseného príslušníka zboru rotmajstrov 
z povolania, ktorý vo vojenskej rovnošate príslušníka čs. armády prežil viac než jedno 
desaťročie.4 Taktiež bol vycvičeným poľným pilotom letcom, ktorému sa v dobe mieru 
dostalo náležitého leteckého výcviku, ktorý vyvrcholil jeho určením k stíhacím pilotom 
s účinnosťou od 1. júna 1934.5 

Viac než päťročnú službu v slovenskom letectve začal ako príslušník technickej 
letky leteckého pluku 3, keď bol od 21. marca 1939 určený za veliteľa dopravnej čaty 
v Piešťanoch. V tejto funkcii zotrval len do 22. mája 1939, keď bol ustanovený za veliteľa 
skladovej a dopravnej čaty v Piešťanoch. Avšak ani v tejto funkcii sa dlho „nezohrial“, 
pretože už 29. augusta 1939 bol ustanovený za vedúceho roja na letisku v Kamenici nad 
Cirochou. Táto zmena Hodrovho funkčného zaradenia nebola náhodná, ale úzko súvisela 
s rozhodnutím velenia slovenského letectva vo veci posilňovania letectva v severnej 
časti Slovenska, za účelom ochrany jeho štátnej hranice s Poľskom, ako aj za účelom 
zabezpečenia leteckej podpory pozemným jednotkám slovenskej poľnej armády počas ich 
predpokladaného bojového nasadenia po boku nemeckej armády.6 

na východnom fronte ako činnosť jednoznačne protinemecká. Napríklad v treťom zväzku 
trojdielnych dejín československých vojenských jednotiek v Sovietskom zväze pod názvom „Za 
svobodu Československa“ bola táto činnosť priblížená nasledovne… „Slovenští letci, stejně jako 
jejich kamarádi v pozemních jednotkách svůj boj proti Sovětské armádě sabotovali.“… „Většina 
slovenských letců, vyslaná na východní frontu, tedy nevedla opravdový boj proti Sovětské armádě.“ 
Takéto účelové hodnotenia historikov podporovali aj vyjadrenia viacerých príslušníkov slovenského 
letectva, ktorí svoju činnosť na fronte po boku Nemcov z politických, ale aj existenčných dôvodov 
bagatelizovali, resp. úplne popierali. BYSTRICKÝ, Jozef – ŠUMICHRAST, Peter. Letka 13 
v dokumentoch a obrazoch. Bratislava : Magnet Press, Slovakia, 2004, s. 11-13. ISBN 80-89169-02-
3.
3 V Hodrovom prípade išlo o vojenskú posádku Pardubice, kde slúžil od 30. novembra 1937 ako 
pilot letky 46 leteckého pluku 4. VA-CR MO SR Trnava, f. osobných spisov, Osobný spis Ladislava 
Hodra.
4 L. Hodra prezentovali v čs. brannej moci na vykonanie prezenčnej služby dňom 1. októbra 1928. 
Týmto dňom bol zaradený ako vojak k pomocnej letke leteckého pluku 1. VA-CR MO SR Trnava, f. 
osobných spisov, Osobný spis Ladislava Hodra.
5 Od 1. marca 1929 do 30. júna 1929 absolvoval teoretický kurz pilotný s veľmi dobrým 
prospechom v Pilotnej škole elementárnej pri Vojenskom leteckom učilišti, od 16. júla 1929 do 30. 
októbra 1929 praktický pilotný výcvik s veľmi dobrým prospechom v Pilotnej škole pokračovacej pri 
Vojenskom leteckom učilišti, od 16. marca 1931 do 16. mája 1931 absolvoval Pilotnú školu stíhaciu 
v Chebe s dobrým prospechom, od 15. septembra 1937 do 15. decembra 1937 kurz nočného lietania 
pri leteckom pluku 4 v Hradci Králové. VA-CR MO SR Trnava, f. osobných spisov, Osobný spis 
Ladislava Hodra, Osobný záznam, časť II. – o službe.
6 BAKA, Igor. Slovenská republika a nacistická agresia proti Poľsku. Bratislava : Vojenský 



113

VOJENSKÁ HISTÓRIA

Vzhľadom na absenciu Hodrovho zápisníka letov a ďalších záznamov nepoznáme jeho 
letecké výkony v poľskom ťažení. Na základe analýzy dostupných prameňov je však viac 
než isté, že neboli nijak ohromujúce a de facto zodpovedali úlohe slovenských Vzdušných 
zbraní v poľskej vojne.7 Napriek tomu bol dňa 15. októbra 1939 v Piešťanoch spolu 
s ďalšími 35 slovenskými letcami ocenený pamätnou medailou so štítkom „Javorina“.8 

Jeho dočasné funkčné zaradenie ako „veliteľa roja na východe“ trvalo do 20. októbra 
1939. Nasledujúcim dňom bol opäť ustanovený do funkcie veliteľa dopravnej čaty. Podľa 
kvalifikačnej listiny z 9. novembra 1939 bol jeho výkon v tejto funkcii zo strany priamych 
nadriadených hodnotený ako veľmi dobrý. Celkový stupeň kvalifikácie za rok 1939 bol 
stanovený na stupeň „dobrý“.

Druhý rok existencie Slovenskej republiky priniesol pre L. Hodra ďalšie zmeny týkajúce 
sa nielen jeho funkčného zaradenia, ale aj ďalšieho hodnostného postupu. Už 28. marca 
1940 bola zo strany stot. let. Vladimíra Kačku, veliteľa letky 11, postúpená Veliteľstvu 
vzdušných zbraní žiadosť o pridelenie rtk. let. L. Hodra k jeho stíhacej letke. Svoju žiadosť 
zdôvodňoval veľkými skúsenosťami vyššie uvedeného letca. Vo svojej žiadosti uvádzal 
nasledovné… „spomenutý je na lietanie pridelený k mojej letke a zistil som, že je to 
veľmi zkúsený a dobrý stíhací pilot a veľmi dobrý pilot – strelec“. Ďalej vo svojej žiadosti 
pokračoval: „Keďže v poslednom čase sa veľmi forsiruje u letectva a nájmä u stíhacích 
jednotiek výcvik v streľbe, bol by mi spomenutý gážista v tomto ohľade veľmi užitočným 
pomocníkom u letky…“9 Na záver nezabudol zdôrazniť, že Hodrovo premiestnenie 
k poľnej letke ako výkonného pilota-gážistu by bolo v záujme služby.10 

Na základe dostupných archívnych záznamov viažucich sa k tejto žiadosti, je zrejmé, 
že Kačkovu žiadosťnadriadení kladne vybavili a od 1. mája 1940 premiestnili čerstvo 
povýšeného zvk. let. L. Hodra k stíhacej letke 11. O tom, že Hodrove osobnostné, ako aj 
vojenské kvality mimoriadne „oslovili“ jeho priameho nadriadeného stot. let. V. Kačku, 
vypovedá jeho spis z 3. mája 1940, v ktorom V. Kačka, v zastúpení chorého veliteľa II. 
perute, navrhol predpísaným služobným postupom Hodrovo vymenovanie za dôstojníka 
letectva. Jeho návrh podporil aj plk. gšt. Augustín Malár, veliteľ 1. divízie, ktorý ku 
Kačkovmu návrhu pripojil svoje stanovisko, v ktorom uviedol, že L. Hodro je energický, 
rázny, dobrého vzhľadu, priemerného vzdelania a pre menovanie za dôstojníka dobre 
spôsobilý. Napriek vyššie uvedeným kladným stanoviskám vecne príslušných veliteľov 

historický ústav. 2006, s. 87-88. ISBN 80-969375-1-0; CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské dejiny 
Slovenska, zv. V. (1939 – 1945). Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2008, s. 43-51. ISBN 978-80-
89169-16-0.
7 Tuto skutočnosť v publikácii Slovenské letectvo 1939-1944, 1. zväzok konštatoval aj Juraj 
Rajninec, jeden z prvých slovenských leteckých historikov, ktorý sa podrobnejšie venoval histórii 
slovenského letectva v období druhej svetovej vojny. Vo vyššie citovanom diele medzi iným 
napísal: „Slovenské letectvo zohralo v poľskej vojne neveľkú úlohu, ale v podstate zodpovedala 
jeho obmedzeným materiálno-technickým možnostiam. Hoci tato úloha naozaj nebola veľká 
a v celkových dejinách poľskej vojny sa jej vojenský význam takmer stráca, slovenskí letci v nej, tak 
ako v marcových bojoch s maďarskými jednotkami, získali vojenské skúsenosti, ktoré sa v ďalších 
rokoch ukázali také potrebné pri dozrievaní slovenskej armády, pri výstavbe Vzdušných zbraní a ich 
ďalšom nasadení.“ RAJNINEC, Juraj. Slovenské letectvo 1939-1944. 1. zväzok. Bratislava : Magnet 
Press Slovakia, 1997, s. 49. ISBN 80-8842-09-3.
8 Bližšie k problematike účasti slovenského letectva a protilietadlového delostrelectva pozri: 
ŠUMICHRAST, Peter. Letecké jednotky a protilietadlové delostrelectvo Slovenskej armády v poľskej 
vojne (september 1939). In Vojenská história, 2008, roč. 12, č. 2, s. 113-149. ISSN 1335-3314.
9 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, f. o. spisy dôverné 1939, inv. č. 39, šk. 39.
10 Tamže.
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sa nerealizovalo Hodrovo vymenovanie za dôstojníka letectva. Avšak už 1. novembra 
1940, sedem mesiacov po povýšení do hodnosti zvk. letectva, bol L. Hodro povýšený na 
dôstojníckeho zástupcu letectva.

V tejto hodnosti bol dňom 31. marca 1941 premiestnený k ďalšej poľnej leteckej 
jednotke – stíhacej letke 13 npor. let. Ondreja Ďumbalu, s ktorou v tomto búrlivom roku 
„zažil“ všetky opatrenia spojené s prípravou slovenského letectva na pripravované ťaženie 
proti ZSSR. Je potrebné zdôrazniť, že v čase vyhlásenia brannej pohotovosti štátu sa 
nachádzal s letkou 13 už mimo piešťanskú materskú posádku, ktorú opustil 19. júna 1941. 
V tento deň spoločne s ďalšími jedenástimi letcami letky preletel na letisko Spišská Nová 
Ves11. Na spišskonovoveskom letisku pobudol do 27. júna 1941. Potom preletel s ostatnými 
príslušníkmi Ďumbalovej letky na letisko v Kamenici nad Cirochou. Do tej doby spoločne 
s príslušníkmi Páleníčkovej letky 12 zabezpečoval 24-hodinovú ochranu letiska a Spišskej 
Novej Vsi pred prípadným vzdušným útokom, resp. pozorovaním nepriateľského letectva. 
Hodrova letecká jednotka na novom pôsobisku chránila vzdušný priestor Humenné – 
Kamenica nad Cirochou – Prešov.

Vzhľadom na vývoj situácie na fronte rozhodlo velenie slovenského letectva o presune 
poľných letiek na okupované nepriateľské územie. Na základe operačného rozkazu č. 1 
veliteľstva „Lipa“ z 30. júna 1941 sa aj Hodrova letecká jednotka pod krycím názvom 
„Boreša“ mala presunúť na letisko v Sambore. Obsah tohto rozkazu bol splnený 3. júla 
1941, keď sa L. Hodro aj s ostatnými desiatimi príslušníkmi lietajúceho sledu letky v čase 
od 14.22 – 15.31 h presunul na poľné letisko v Nižnom Sambore. Z tohto letiska spoločne 
so svojimi frontovými druhmi zabezpečoval leteckú ochranu pre slovenské pozorovacie 
lietadlá. Ani na tomto letisku nezotrval dlhšiu dobu, pretože už 9. júla 1941 preletel 
na letisko v Rzesne. L. Hodro, ako aj ostatní letci Ďumbalovej letky, už na druhý deň 
zabezpečovali „streženie“ vzdušného priestoru Ľvov – Zlotczow – Podhajce – Rohatyn – 
Tydaczow – Rudki – Sadowa Viszna. V tejto úlohe sa striedali s príslušníkmi Páleníčkovej 
stíhacej letky až do 13. júla 1941, keď sa Ďumbalova letka presunula do Czortkova, odkiaľ 
mal poskytovať leteckú podporu nemeckej pozorovacej letke.

11 Deň po príchode do Spišskej Novej Vsi sa v letke 13 odohrala udalosť, ktorá negatívne poznačila 
celkové dianie v nej. V tento deň dezertoval od letky 13 na stíhacom lietadle typu B-534 slob. Peter 
Horváth, ktorý hodlal pristáť na území ZSSR. Podľa historika Juraja Rajninca boli jeho pohnútky 
veľmi prozaické. Peter Horváth, vlastným menom Peter Bogajev, sa narodil v Tare pri Toboľsku 
v ZSSR a bol adoptívnym synom slovenského legionára Michala Horvátha. Napriek skutočnosti, 
že bol úplnou sirotou a na pobyt v ZSSR mal len hmlisté spomienky, túžba spoznať svoj pôvod 
ho prinútila k tomuto činu. Avšak už po tridsiatich minútach letu smerom na východ vypovedal 
motor lietadla službu a P. Horváth havaroval v blízkosti obce Veľký Brezov na území Podkarpatskej 
Rusi. Šťastena však stála na strane slovenského pilota, ktorý z leteckej havárie vyviazol len 
s ľahkým zranením. Po precitnutí ho zadržala maďarská vojenská hliadka, ktorá ho odeskortovala 
do Užhorodu. Na základe žiadosti vlády Slovenskej republiky vojenského zbeha Petra Horvátha 
vydali na Slovensko a dňa 10. septembra 1941 ho hlavný vojenský súd v Bratislave odsúdil za zločin 
zbehnutia, krádeže, vyzvedačstva a prečin sprenevery na trest smrti povrazom, k degradácii, vylúčeniu 
z vojska, k strate všetkých čestných a služobných odznakov a k strate čestných občianskych práv. Na 
základe prezidentskej milosti mu bol najvyšší trest 4. októbra 1941 zmenený na doživotný ťažký 
žalár, zostrený na konci polroka pôstom a tvrdým lôžkom a vždy 20. júna každého roka zatvorením 
o samote v temnici za súčasného zarátania vyšetrovacej väzby od 14. júla 1941 do 1. augusta 1941 
do trestu podľa § 127 v. tr. z. VHA Bratislava, f. Letecký pluk, Dôverný rozkaz leteckého pluku č. 
43 z 8. 10. 1941, čl. 10 a 13; RAJNINEC, Juraj. Slovenské letectvo 1939 – 1944. 1. zv. Bratislava : 
Magnet Press Slovakia, 1997, s. 105. ISBN 80-8842-09-3; ŠUMICHRAST, Peter. Slovenské letectvo 
na východní frontě 1941 – 1943. Cheb : Svět křídel, 2006, s. 32. ISBN 80-86808-29-7.
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L. Hodro, ako aj ostatní letci tejto letky, tak dostali po prvýkrát šancu priameho bojového 
stretu s nepriateľským letectvom. O tom, akú vážnosť pripisovalo velenie slovenského 
letectva tejto skutočnosti, dostatočne vypovedajú nasledovné riadky z pera náčelníka štábu 
VVZ: „Slovenskému letectvu dostalo sa veľkej cti a vyznamenania (,) keď boli pozvaní, 
aby šli na front spolupracovať s nemeckými pozorovacími letcami. V priestore asi 100 km 
juhovýchodne Tarnopolu pracujú nemecké pozorovacie letky, ktorých naši kamaráti stíhači 
idú chrániť…“12

Napriek veľkému očakávaniu zo strany velenia slovenského letectva L. Hodro, ani 
žiaden iní príslušník letky 13, do priamej bojovej činnosti z letiska Czortkow nezasiahol… 
Do 14. júla 1941 sa letka presunula na letisko v Jarmolinciach, kde pokračovala v spolupráci 
s nemeckou prieskumnou letkou 4.(H)/32 vyzbrojenou jednomotorovými hornoplošníkmi 
typu Hs 126.13 Tak, ako v predchádzajúcich prípadoch, došlo v krátkom časovom horizonte 
k ďalším presunom Hodrovej letky. Od 20. júla 1941 sa jej novou základňou stalo letisko 
Bar, kde sa okrem nej nachádzali letka 12 a veliteľstvo II. perute leteckého pluku. O päť 
dní neskôr sa z Baru presunuli do Tulczyna, kde sa v deň príletu odohrala udalosť, ktorá 
prezentovala frontové kamarátstvo a hrdinstvo príslušníkov stíhacej letky 13.

V tento deň odštartoval z letiska v Tulczyne trojčlenný roj lietadiel typu B-534 vedený L. 
Hodrom. Úlohou príslušníkov Hodrovho roja bolo sprevádzať nemecké prieskumné lietadlo 
typu Hs 126 patriace letke 4.(H)/32, na jeden z mnohých operačných letov, za účelom 
taktického prieskumu nad tzv. Stalinovou líniou. V tomto čase bola činnosť sovietskeho 
letectva v priestore tzv. Stalinovej línie veľmi slabá, čo bolo dôsledkom ťažkých strát, ktoré 
utrpelo sovietske letectvo v prvých hodinách vojny. Absenciu stíhacieho letectva sčasti 
kompenzovalo sovietske protilietadlové delostrelectvo. Hodrov roj počas sprievodného 
letu nemeckého prieskumného lietadla sa dostal v priestore Trocianov (30 km južne Gajsin) 
do prudkej nepriateľskej protilietadlovej paľby, ktorá zasiahla lietadlo čtk. Františka 
Brezinu s takou presnosťou a účinkom, že pilot lietadla bol prinútený núdzovo pristáť asi 
4 km severne od Trocianova, vedľa cestnej komunikácie, po ktorej ustupovali sovietske 
jednotky.14 Brezinovo lietadlo, ktoré nebolo letuschopné, sa okamžite po pristátí dostalo 

12 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, f. o. spisy dôverné 1942, č. j. 100.576, s. 44; 
ŠUMICHRAST, Peter. Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943. Cheb : Svět křídel, 2006, 
s. 45. ISBN 80-86808-29-7.
13 V rámci skupiny armád Juh bola prieskumná letka 4.(H)/32 priamo podriadená veliteľstvu LII. 
armádneho zboru. ŠUMICHRAST, Peter. Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943. Cheb : 
Svět křídel, 2006, s. 46. ISBN 80-86808-29-7.
14 František Brezina, nar. 28. 8. 1918 v Dolnom Jatove. Štvrtý najúspešnejší slovenský stíhač 
slovenských Vzdušných zbraní v rokoch druhej svetovej vojny, keď ako príslušník 1. frontovej 
garnitúry letky 13 v leteckých bojoch na sovietsko-nemeckom fronte zostrelil 14 sovietskych lietadiel. 
Po návrate z frontu príslušník hotovostného roja lietadiel Bf 109, neskôr letky 13. Od 15. 3. 1944 
bol premiestnený k Leteckej škole ako učiteľ lietania. Účastník Slovenského národného povstania. 
Po vojne príslušník čs. vojenského letectva, kde dosiahol hodnosť poručíka letectva. Z čs. ľudovo-
demokratickej armády prepustený do zálohy v roku 1952. ŠUMICHRAST, Peter – KLABNÍK, 
Viliam. Slovenské letectvo 1939 – 1944. 2. zväzok. Bratislava : Magnet Press, Slovakia, 2000. 
ISBN 80-968073-6-6; RAJLICH, Jiří. Tatranští orli nad Kubání. Historie slovenské stíhací letky 
13. Praha : Ares : Deus, 2002. ISBN 80-86158-30-6; ISBN 80-86215-31-8; 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; RAJLICH, Jiří. Za Boha a národ. Stíhací esa 
slovenských Vzdušných zbraní ve 2. světové válce. Cheb : Svět křídel, 2006. ISBN 80-86808-30-0; 
SYRNÝ, Marek a kol. Slovensko v roku 1941. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2012. ISBN 978-80-
89514-07-6; UHRIN, Marian a kol. Slovensko v roku 1942. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2013. 
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do prudkej paľby sovietskych jednotiek nachádzajúcich sa v blízkosti miesta núdzového 
pristátia. Bolo zrejmé, že je len otázkou času, kedy F. Brezina padne do zajatia, resp. bude 
zabitý v boji s postupujúcou sovietskou pechotou. Túto možnosť si uvedomoval aj rojový 
letec Š. Martiš, ktorý najprv upovedomil vedúceho roja o núdzovom pristátí F. Brezinu 
a potom sa bez váhania pokúsil pristáť pri zostrelenom pilotovi. 15 Po prvýkrát sa mu to 
vzhľadom na silnú paľbu nepriateľa nepodarilo. Preto guľometnou paľbou z palubných 
zbraní lietadla čiastočne spacifikoval postupujúcu nepriateľskú pechotu a nakoniec bezpečne 
pristál pri F. Brezinovi, ktorý počas jeho pristávajúceho manévru neustále ostreľoval 
dotierajúcich sovietskych vojakov streľbou z guľometu. F. Brezina si v okamihu uvedomil 
životnú šancu, vyskočil na ľavé spodné krídlo Martišovho lietadla a zachytil sa vzpier na 
baldachýne. Potom s ním záchranca bez váhania odštartoval pred nebezpečne približujúcou 
sa sovietskou pechotou. Hoci postupujúca sovietska pechota ešte zintenzívnila paľbu na 
slovenské lietadlo, ktorá zranila Š. Martiša na nohe, a napriek skutočnosti, že sa F. Brezina 
zošmykol z krídla a skoro spadol z unikajúceho lietadla, jeho dobrodružná záchrana sa 
podarila a obaja piloti sa šťastne vrátili na letisko Tulczyn. Počas dramatických okamžikov 
záchrannej akcie veliteľ roja L. Hodro zabezpečoval vzdušný priestor pred prípadným 
neočakávaným útokom sovietskeho letectva.

Za obdivuhodný a svojím spôsobom „husársky“ skutok prevzali Š. Martiš a F. Brezina 
z rúk gen. F. Čatloša vyznamenanie Za hrdinstvo, ktoré im udelil prezident Slovenskej 
republiky. Obaja letci obdržali aj nemecký Železný kríž II. triedy (Eiserne Kreuz II. Kl.). 
Pri oceňovaní činu nezostal stáť bokom ani šéf Vzdušného úradu a veliteľ Vzdušných 
zbraní, ktorý aktérom dramatickej udalosti vyslovil pochvalné uznanie. Ďumbalova letka 
13 plnila úlohy spojené s ochranou nemeckých prieskumných lietadiel až do 30. júla 1941. 
Dňom 1. augusta 1941 ukončila túto činnosť, pričom dočasne zotrvala na letisku Tulczyn.

Už o deň neskôr vydal veliteľ Vzdušných zbraní rozkaz, ktorý zastavoval ďalšiu 
operačnú činnosť stíhacích letiek 12 a 13. Rozkaz bol sformulovaný nasledovne: „Pre 
ťažkosti zásobovania, spojenia a uvedenia let. materiálu do poriadku nariaďujem, aby letky 
12 a 13 nepresunovali sa už ďalej na východ. Ostávajú teda na letisku Hajsyn a Tulczyn, 
kde spolupracujú s príslušnými nemeckými letkami tak dlho, dokiaľ im to technicky bude 

ISBN 978-80-89514-24-3.
15 Štefan Martiš, nar. 28. 3. 1918 v Novom Meste nad Váhom. Príslušník letky 13 od 31. 3. 1941 
až do 15. 7. 1944, keď bol prepustený zo slovenskej armády zo zdravotných dôvodov. Ako pilot tejto 
legendárnej slovenskej stíhacej letky zúčastnil sa troch bojových nasadení na sovietsko-nemeckom 
fronte: 22. 6. 1941 do 31. 10. 1941 (krycí názov letky „Boreša“), 27. 10. 1942 do 15. 2. 1943 (krycí 
názov letky „Silvester 3“) a 23. 6. 1943 do 25. 10. 1943 (krycí názov letky – Chlapina 4). Počas 
operačného nasadenia zostrelil päť sovietskych lietadiel, čím získal vysoko cenený status leteckého 
esa. Tieto víťazstvá si na konto pripísal počas posledného operačného nasadenia v rámci 2. frontovej 
garnitúry letky 13. Podľa dochovaných nemeckých, ako aj slovenských hlásení ich vybojoval 
v dňoch: 30. 7. 1943 (Il-2), 12. 8. 1943 (Il-2), 4. 10. 1943 (Jak-1), 5. 10. 1943 (Jak-1) a 6. 10. 1943 
(Il-2). K osudom Š. Martiša počas služby v slovenskom letectve pozri napr.: ŠUMICHRAST, Peter – 
KLABNÍK, Viliam. Slovenské letectvo 1939 – 1944. 2. zväzok. Bratislava : Magnet Press, Slovakia, 
2000. ISBN 80-968073-6-6; RAJLICH, Jiří. Tatranští orli nad Kubání. Historie slovenské stíhací 
letky 13. Praha : Ares : Deus, 2002. ISBN 80-86158-30-6; ISBN 80-86215-31-8; 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; RAJLICH, Jiří. Za Boha a národ. 
Stíhací esa slovenských Vzdušných zbraní ve 2. světové válce. Cheb : Svět křídel, 2006. ISBN 80-
86808-30-0; SYRNÝ, Marek a kol. Slovensko v roku 1941. Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2012. 
ISBN 978-80-89514-07-6; UHRIN, Marian a kol. Slovensko v roku 1942. Banská Bystrica : Múzeum 
SNP, 2013. ISBN 978-80-89514-24-3.
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možné, prípadne dokiaľ nedostanú ďalší rozkaz. Predvídam, že letky 12 a 13 budú v krátkej 
dobe presunuté na západ na letiská Proskurov, Bar, alebo Jarmolincy…“ Súčasne rozhodol 
o presune Ďumbalovej letky do materskej posádky v Piešťanoch. Presun lietajúceho sledu 
nariadil vykonať 15. augusta 1941 na trase Tulčin – Proskurov – Rzesno (pristátie) – 
Spišská Nová Ves – Piešťany.16 

Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že v prípade L. Hodra neobstoja jeho účelové 
tvrdenia uvedené v životopise z roku 1951, v ktorom svoju činnosť v slovenskom letectve 
nielenže bagatelizoval, ale ju popisoval ako činnosť protinemeckú a prosovietsku.

Pre ilustráciu možno uviesť jeho nasledovné tvrdenie z roku 1951: „Čatár Brezina 
a Martyš boli vyznamenaní, ja som vyznamenanie nedostal, ba naopak, bolo proti mne 
zavedené vyšetrovanie, že nechcem zasiahnuť do boja proti sovietom…“ „…Pred 
odchodom na frontu, bývalí rotm. piloti Slováci, z ktorých bolo asi 10 mali byť povýšení 
na dôstojníkov. Tento návrh som mal aj ja a pretože som zastával protinemecké stanovisko, 
nebol som povýšený, až o rok neskoršie než ostatný, ktorý povýšení boli.“17 

Na záver je treba zdôrazniť, že L. Hodro po návrate z východného frontu aktívne slúžil 
v slovenskom letectve. Okrem vymenovania do hodnosti poručíka letectva s účinnosťou od 
1. septembra 1941 bol za službu v poli vyznamenaný aj nemeckým Železným krížom II. 
triedy. Taktiež bol v prvej polovici roka 1942 určený na preškolenie na moderné nemecké 
stíhacie lietadlá typu Bf 109, ktoré s výborným hodnotením absolvoval v dánskom Grove.18 
V aktívnej službe v slovenskej armáde zotrval až do samého konca Slovenskej republiky, 
a to až do prvej dekády apríla 1945.19

* * *

Vo Vojenskom historickom archíve Bratislava sa vo fonde Ministerstvo národnej obrany 
Slovenskej republiky 1939 – 1945, fondové oddelenie – spisy dôverné 1941, nachádza aj 
doposiaľ nepublikovaný spis o vymenovaní dôstojníckeho zástupcu letectva Ladislava Hodru 
za poručíka letectva.

16 Plánovaný prelet stíhacej letky 13 do materskej posádky sa realizoval v stanovenom termíne 
v 8-člennej skupine v štyroch etapách. Prvá etapa leteckého presunu bola zahájená štartom z letiska 
Tulčin o 5.35 h a ukončená pristátím v Proskurove o 6.20 h. Druhá etapa trvala od 7.30 do 8.40 h, keď 
lietajúci sled letky pristál na letisku Ľvov. Predposlednú etapu presunu vykonali v letovej hladine 
2 000 m od 11.30 - 12.50 h a vyvrcholila pristátím skupiny na letisku v Spišskej Novej Vsi. Prelet bol 
ukončený poslednou štvrtou etapou po trase Spišská Nová Ves Piešťany. Lietadlá typu B-534, resp. 
Bk-534 patriace do výzbroje letky 13 pristáli na letisku v Piešťanoch po 53-minútach letu o 15.15 
h. Zápisník letov J. Režnáka z 3. 5. 1938, por. č. letu 836-839, s. 117-118; ŠUMICHRAST, Peter. 
Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943. Cheb : Svět křídel, 2006, s. 59. ISBN 80-86808-
29-7.
17 Porovnaj tvrdenia L. Hodra z roku 1951 s jeho hodnotením, ktoré v návrhu na vymenovanie 
za poručíka letectva spracoval veliteľ leteckého pluku mjr. let. J. Ďurana 13. septembra 1941… 
„S posudkom veliteľa letky 13 súhlasím. Osobitne u tohto d.zást. doporučujem menovanie 
poručíkom, keďže jeho chovanie a už i vzhľad dávajú nádeje, že menovaný môže byť veľmi dobrým 
dôstojníkom. Pre jeho prácu a snahu vzhľadom k iným prípadom si plne zaslúži.“ VHA Bratislava, f. 
MNO SR 1939-1945, f. o. spisy dôverné 1941, inv. č. 108.
18 BYSTRICKÝ, Jozef – ŠUMICHRAST, Peter. Letka 13 v dokumentoch a obrazoch. Bratislava : 
Magnet Press, Slovakia, 2004. s. 83. ISBN 80-89169-02-3; ŠUMICHRAST, Peter. Správa pplk. let. 
J. Ďuranu o služobnej ceste do Berlína a Grove (máj 1942). In Vojenská história, roč. 10, 2006, č. 1, 
s. 88-107. ISSN 1335-3314.
19 V čs. povojnovom letectve slúžil až do roku 1953 a dosiahol hodnosť mjr. let. VA-CR MO SR 
Trnava, f. osobných spisov, Osobný spis Ladislava Hodra.
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Opis dochovaných dobových dokumentov uverejňujeme v úplnom znení, v súlade 
s edičnými zásadami, a to v pôvodnej jazykovej a gramatickej úprave. Slová alebo ich časti, 
ktoré nedávajú zmysel, alebo sú skomolené, sme označili (!). Slová alebo ich časti, ktoré pri 
ich prepise zjavne vypadli, dávame do hranatých zátvoriek […].

* * *

DOKUMENT č. 1

Zpeť vrátiť spis zal.
VELITEĽSTVO II. PERUTI

------------------------------- Piešťany, 3. máj 1940.

Č. 213/Dôv.1940.

-------------------------------

Vec: Ladislav Hodro, zvk.let. – návrh na   DÔVERNÉ.
        preradenie do skupiny dôstojníkov.

Prílohy: 10

--------------

      Veliteľstvo 1. divízie

      1. oddelenie.

      T r e n č í n.
      ----------------

41968

Podľa č. 154.326/Dôv.H-1940 a podľa dôv.rozk. velit. 1. div. č. 31, čl. B-179, predkladám 
návrh na vymenovanie za dôstojníka zvk. let. Ladislava H o d r u, II. peruti – letky 11.

Hlásim:
1. že zvk. let. Ladislav Hodro vyhovuje všetkým podmienkam /1-8./ uvedeným v č. 

154.326/Dôv.H-1940,
2. že rodný list manželky zvk. let. Ladislava Hodru bol už vyžiadaný od jej rodnej obce 

a bude ihneď po obdržaní dodatočne predložený na veliteľstvo 1. divízie, všetky dáta 
o manželke zvk. let. Ladislava Hodru sú však zachytené v priloženom sobášnom liste.

       Veliteľ II. peruti na zdrav dov.
     v zast. stot. let. Vladimír Kačka
                   (vlastnoručný podpis)
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Ministerstvo národnej obrany /43. oddel./ - Bratislava.

Predkladám. Menovaný je energický, rázný, dobrého vzhľadu, priemerného vzdelania. Pre 
menovania dôst. dobre spôsobilý.

Prílohy:.   11. V. 1940    Veliteľ 1. divízie,

------------- plk. gšt. Augustín Malár.20

       (vlastnoručný podpis)

OV/6./41

41968/priložený

DOKUMENT č. 2

Žandárska stanica Piešťany, okres Piešťany. Piešťany, 2. máj 1940.

-----------------------------------------------------

Čís. jedn. 224 dôv./40.

----------------------------     DÔVERNÉ!

Vec: Hodro Ladislav, zvk. let. šetrenia.

Odpoveď na čj. 211 dôv./40.    Veliteľstvo II. peruti

              P i e š ť a n y. Dôverné!

          -----------------

Po vyšetrení hlásim, že proti zvk. let. Ladislavovi Hodrovi nebolo tunajšou stanicou ako 
v ohľadne mravnom tak v politickom nič závadného zistené. a možno ho označiť za úplne 
spoľahlivého.

Pokiaľ je tunajšej stanici známe, má menovaný manželku Češku. Ako sa menovaná 
k záujmom slovenského národa a štátu chová, nepodarilo sa vzhľadom na krátkosťi termínu 
tunajšej stanici zistiť, ani bližšie rodinné vzťahy zvk. let. Hodru v jeho domovskej obci.

 Z.

20 Augustín Malár, Augustín Malár, 18. 7. 1894, Reitern pri Goseirne, Rakúsko; pravdepodobne 
III./1945, Flossenbürg, Nemecko. ŠTAIGL, Jan a kol. GENERÁLI – slovenská vojenská generalita 
1918 – 2012. Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2012, s. 124-125. ISBN 978-80-89169-25-2; 
CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský 
historický ústav, 2013, s. 156. ISBN 978-80-89523-20-7.
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      Veliteľ žandárskej stanice.

                hldzást. Zuzák

             (vlastnoručný podpis)

DOKUMENT č. 3

VELITEĽSTVO II. PERUTI

-------------------------------

K č. 213. dôv.40.

--------------------      DÔVERNÉ.

P o s u d o k

--------------------

o manželke zvk. let. Ladislava Hodru.

Šetrením bolo zistené, že manželka zvk. let. Ladislava Hodru sa narodila dňa 13. februára 
1912 v Nemeckom Brode v Protektoráte a je náboženstva českobratského-evangelického.

Manželka menovaného vyhovuje všetkým podmienkam, kladeným na manželku 
dôstojníka z povolania slov. armády. Je inteligentnou ženou s patričným školským 
vzdelaním /: za slobodna bola súkromnou úradníčkou/ (.)

Žije prísne kresťanským životom, je veľmi dobrého spoločenského vystupovania, 
vkusne sa oblieka, je veľmi skromná a medzi ostatnými manželkami voj. gážistov je veľmi 
obľúbená.

Má veľmi dobre usporiadaný život v rodine a je pečlivou matkou. I vzhľadom ktomu, že 
je českého pôvodu- je loyalnou a o politické udalosti sa nezaujíma.

       Veliteľ II. peruti na zdrav dov.
     v zast. stot. let. Vladimír Kačka21

      (vlastnoručný podpis)

21 Vladimír Kačka, 4. 2. 1908 Likavka, okr. Ružomberok - 11. 2. 2005 Piešťany. ŠUMICHRAST, 
Peter. Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943. Cheb : Svět křídel, 2006, s. 27. ISBN 
80-86808-29-7; CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. 
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 112-113. ISBN 978-80-89523-20-7.
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DOKUMENT č. 4

P R E H L Á S E N I E.

-----------------------------------

Prehlasujem na svoju česť, že žiadne dlhy nemám.
Ďalej prehlasujem, že žiadne úspory v hotovosti alebo na vkladných knižkách nemám, ale 
mám zariadený byt, ktorý reprezentuje Ks 32.000. --, a zbierku známok v cene Ks 35.000.-
-. Ukladám do známok približne 600.—až 700.—Ks mesačne. Moje rodinné pomery sú 
usporiadané.

      zvk. let. Hodro Lad.

       (vlastnoručný podpis)

Potvrdzujem, že menovaný toto prehlásenie predo mnou vlastnou rukou podpísal.

              stot. let. Vladimír Kačka

         (vlastnoručný podpis)

DOKUMENT č. 5

VELITEĽSTVO II. PERUTI

-----------------------------------

K č. 213. dôv.40.

--------------------     DÚVERNÉ.
Z á p i s n i c a

-------------------------,

z hromaždenia dôst. sboru II. peruti, konaného dňa 2. mája 1940 o 14.00 hod. za účelom 
posúdenia schopnosti a spôsobilosti zvk. let. Ladislava H o d r u byť prevzatým do 
dôstojníckeho sboru.

R o z h o d n u t i e:
Na základe šetrenia, konaného v shromaždení dôstojníckeho sboru dôstojnícky sbor 

prehlasuje, že zvk. let. Ladislav H o d r o, II. peruti – letky 11, je spôsobilý jak po stránke 
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odborne vojenskej tak aj po stránke mravnej a všeobecného vzdelania stať sa dôstojníkom 
z povolania.

Námietky proti prevzatiu do dôstojníckeho sboru….….….….….….….….….….….….…
….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….…
.….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….….....…

Piešťany, 2. mája 1940

       por. Bodó J.22

 (vlastnoručný podpis)      nečitateľný podpis

……………………………              …………………………

  npor. Róža Ján23      npor. Páleníček24

 (vlastnoručný podpis)                  (vlastnoručný podpis)

……………………………            ….………………………

npor. Čákányi Štefan25          npor. Ďumbala Ondrej26

(vlastnoručný podpis)                 (vlastnoručný podpis)

……………………………           …………………………….

22 Ignác Bodó, neskôr Borský, nar. 17. 5. 1914 v Hodkovciach, okres Spišská Nová Ves; dátum 
a miesto úmrtia neznáme. Pozri bližšie napr.: JANEČEK, Eugen. Vyznamenaní. Bratislava : MNO 
SR, 1941, s. 7-8.
23 Ján Róža, 19. 4. 1915–6. 9. 1940. Zahynul pri výcvikovom lete v kabíne B-534.223. RAJNINEC, 
Juraj. Slovenské letectvo 1939 – 1944. 1. zv. Bratislava : Magnet Press Slovakia. 1997, s. 62. ISBN 
80-8842-09-3.
24 Jozef Páleníček, nar. 2. 4. 1912 Moravský Sv. Ján, okres Malacky; dátum a miesto úmrtia neznáme. 
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; 
CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský 
historický ústav, 2013, s. 187-188. ISBN 978-80-89523-20-7.
25 Štefan Csákányi (od r. 1941 Čakaný), 17. 3. 1912 Žilina, dátum a miesto smrti neznáme. 
CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský 
historický ústav, 2013, s. 34-35. ISBN 978-80-89523-20-7.
26 Ondrej Ďumbala, 25. 11. 1912 Hybe, okres Liptovský Mikuláš - 28. 3. 1945. 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. 58. ISBN 978-80-89523-20-7.
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Veliteľ II. peruti na zdrav dov.
v zast. stot. let. Vladimír Kačka

(vlastnoručný podpis)

DOKUMENT č. 6

Ministerstvo národnej obrany

-------------------------------------

Č.: 71.258 Dôv.-II/3.1941. Bratislava, 2. septembra 1941.

-----------------------------

Vec: HODRO Ladislav, d. zást. let.,    DÔVERNÉ!
posudok, predloženie.
Letecký pluk, náhradná peruť
P i e š ť a n y – Priamo.
-------------------

Podajte nový veliteľský posudok o dôst. zást. let. HODRO Ladislavovi, či vyhovuje 
podmienkam na vymenovanie za poručíka let.

V posudku berte do úvahy najmä ako sa osvedčil na fronte.

       Z rozkazu:
      Prednosta personálií MNO:
                pplk. del. Elemér LENDVAY27

             (vlastnoručný podpis)

DÔVERNÉ.

Letka 13, - S p i š s k á N o v á V e s.
-------------------------------------------------

Zasielam k predloženiu žiadaného posudku.
5/9 1941

27 Elemér Lendvay, 6. 3. 1900 Slatina nad Bebravou, dátum a miesto smrti neznáme. CSÉFALVAY, 
František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický 
ústav, 2013, s. 149. ISBN 978-80-89523-20-7.
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       Veliteľ pluku
      mjr. let. JUSTÍN ĎURANA28

             (vlastnoručný podpis)

DOKUMENT č. 7

Vec: Hodro Ladislav d. zást.
        let. rtm. posudok – predloženie

DÔVERNÉ.

Ministerstvo národnej obrany – osob. odd.

Dôst. zást. rtm. Hodro Ladislav je po stránke vojenskej všestranne jak teoreticky, tak 
i prakticky veľmi dobrý. Je svedomitý, snaživý, iniciatívny a spoľahlivý. Zodpovednosti 
sa nevyhýba v žiadnom prípade. K predstaveným je priamy, úslužný a ukáznený, 
k seberovným kamarátsky, k podriadeným veľmi prísny. Má dobré vlastnosti a schopnosti 
k výchove podriadených. Jeho odborné praktické i teoretické znalosti sú veľmi dobré. Ako 
letec je veľmi skúsený, odvážny a veľmi zručný, s veľkou chuťou k lietaniu. Pri lietaní 
je ukáznený. Na fronte zaradený ako veliteľ roja. Na frontu lietal veľmi rád a v žiadnom 
prípade sa letu nevyhnul. Nad frontou nalietal dosiaľ 13 letov v celkovej dobe 17.07 hodín. 
Ďalej zastával funkciu prideleného dôstojníka u letky (,) v ktorej funkcii sa tiež veľmi 
dobre osvedčuje. Pracuje k úplnej spokojnosti a iniciatívne.

Po stránke mravnej je zachovalý. Je bezvadného charakteru, inteligentný a všestranne 
vzdelaný.

K menovaniu za poručíka je ako po stránke vojenského vystupovania, voj. zkuseností 
a teoret. i prakt. znalostí, tak i po stránke mravnej hodnoty a spoločenského vystupovania 
vyhovuje.

12. 9. 1941

               Veliteľ letky 13:
      npor. let. Ďumbala Ondrej
            (vlastnoručný podpis)

DÔVERNÉ.

Ministerstvo národnej obrany, personálie, Bratislava.

28 Justín Ďurana, 1. 5. 1905 Alleghony, USA; dátum a miesto úmrtia neznáme. ŠUMICHRAST, 
Peter. Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943. Cheb : Svět křídel, 2006, s. 26. ISBN 
80-86808-29-7; CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. 
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 58-59. ISBN 978-80-89523-20-7.
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Predkladám. S posudkom veliteľa letky 13 súhlasím. Osobitne u tohto d.zást. doporučujem 
menovanie poručíkom, keďže jeho chovanie a už i vzhľad dávajú nádeje, že menovaný môže 
byť veľmi dobrým dôstojníkom. Pre jeho prácu a snahu vzhľadom k iným prípadom si plne 
zaslúži.

   13/9 1941

       Veliteľ pluku
      mjr. let. JUSTÍN ĎURANA
               (vlastnoručný podpis)

DOKUMENT č. 8

K veci: Dôst. zástupca let. Hodro Ladislav, vymenovanie za poručíka let. v III. služ. triede, 
podľa doplňku vlád. nar. č. 104/1927 zo dňa 4. júla 1941.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redakcia OV- tu…. 1/
Letecký pluk- Piešťany…. 2/

Príspevok pre OV.

----------------------

V y m e n ú v a m 1/: 

s účinnosťou od 1. septembra 1941:
za poručíka:

prepožičaním služobného miesta v III. služobnej
triedy, 8. plat. stupnice, systematizovanej pre
poručíkov v služobnej kategórii dôstojníkov

zbraní

LETECTVO
dôstojníckeho zástupcu let.:
H o d r o Ladislava, let. pl.

Č. 72.508 Dôv. –II./3. z 15. 9. 1941.
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2./
V prílohe vraciam sobášny list, krstný list manželky a vysvedčenia zo školy, por. let. 
Ladislava Hodru, ktoré vydajte menovanému na potvrdenie.
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PERSONÁLIE

K ÚČASTI SLOVÁKOV V PROTIFAŠISTICKOM 
ODBOJI VO FRANCÚZSKU

CLAUDE BALÁŽ

BALÁŽ, C.: On the Participation of Slovaks in Anti-fascist Resistance in France. 
Vojenská história, 1, 20, 2016, pp 127-131, Bratislava.
The author analyses participation of Slovak emigrants – labourers in plants – during the 
World War II in the French resistance groups. As stated in the study, they distributed 
illegal press and issued their own illegal bulletins, Naše zvesti (Nos nouvelles – Our 
News) and Nové Československo (La Tchécoslovaquie nouvelle – New Czechoslovakia). 
Along with French labourers, many of them participated in sabotages and armed 
attacks, also implementing several actions enabling the Soviet prisoners of war to 
escape from the German Concentration Camps in France. Both individuals and groups 
of Slovak resistance fighters fought under the French, Polish, Romanian and other 
illegal organizations in Paris and its neighbourhood, Marseille, departemente Pas-de-
Calais (Sallaumines, Méricourt sur Lens, Donay), in the southern parts of departements, 
Corréze and Cantal, Haute-Loire (Mont-Mouchet, Beaulieu-sur-Dordogne, Brive, 
Égletons, Tulle), as well as the Pyrenees and Vosges. The resistance activity of Slovaks 
living in France culminated by their participation in the Paris Uprising, which was also 
the climax of the French nation-wide resistance movement. One of the first tasks was 
to overrun the former Czechoslovak diplomatic buildings in Paris, used by the Germans 
during occupation. Further combat actions took place in cooperation with the local 
French resistance units. They fought in the 6th District and built barricades in the 5th 
District. They also participated in fights at rue Jacob, on the Saint-Germain and Saint-
Michel boulevards, at place de la Concorde and L’Étoile, against the German command 
at the Field Headquaters at Opéra and at L’École militaire. During these operations, 
fighting along the French units, they captured numerous groups of Germans and seized 
a lot of weapons and material. Many Slovak participants of the frontline battles and 
underground resistance movement lost their lives in the fight for freedom and democracy. 
An interesting part of the study is the section analysing the basic data on 5 Slovak heroes 
of the French resistance from the World War 2, who were unknown in Slovakia up to now. 
Military History. France. World War 2. Slovaks in in Anti-fascist Resistance in France.

Do Francúzska začínali vo väčšom počte prichádzať československí občania až po 
podpísaní československo-francúzskej dohody o emigrácii a imigrácii v roku 1920. Rezortné 
zmluvy z rokov 1923 a 1933, ktoré upravovali podmienky pre poľnohospodárskych 
a sezónnych robotníkov, boli orientované výlučne na Slovensko. V časoch konjunktúry 
tu pracovalo a žilo okolo 80 000 osôb, z toho prevažnú časť tvorili Slováci. Na začiatku 
druhej svetovej vojny vytvorili základ formujúcej sa československej zahraničnej armády 
vo Francúzsku, ktorej časť sa zúčastnila priamo frontových bojov, výsledkom boli padlí, 
zajatí a nezvestní. Negatívnym javom formujúceho sa druhého zahraničného odboja 
sa stal rozpor medzi exprezidentom Eduardom Benešom a veľvyslancom Štefanom 
Osuským. Po vojenskej porážke Francúzska, evakuácii časti armády do Veľkej Británie 



128

VOJENSKÁ HISTÓRIA

a demobilizácii zvyškov armády, nasledovala najprv čiastočná a potom nemecká okupácia 
celého francúzskeho územia. V nových životných podmienkach sa rozhorelo podzemné 
hnutie odporu, do ktorého sa postupne zapájali aj Slováci a Česi, ktorí ostali žiť a pracovať 
vo Francúzsku. Prisťahovalci, a medzi nimi aj Slováci, pocítili veľmi ťažko dočasnú 
porážku Francúzska a okupáciu krajiny. Odboj prisťahovalcov sa prejavil hneď na začiatku 
okupácie. Už v júli a auguste 1940 začínajú vychádzať prvé odbojové noviny v cudzích 
rečiach. Táto tlač volala cudzincov, aby sa organizovali v boji po boku francúzskeho 
ľudu. Spolu s ilegálnou tlačou vznikali prvé ilegálne organizácie, ktorých počet neustále 
vzrastal. Ich spojením vznikol Taliansky výbor pre národné oslobodenie, Poľský výbor pre 
národné oslobodenie, Národná jednota španielska, Národný výbor československý, Výbor 
obrany a jednoty Židov, Zväz ruských vlastencov, Národný front ukrajinský, Hnutie pre 
samostatnosť Maďarska, Národný front arménsky, Národný front rumunský, ktoré spolu 
vytvorili Centrum činnosti a obrany prisťahovalcov (Centre d’Action et de Défense des 
Immigrés – C.A.D.I.). C.A.D.I. takto zahrňovalo všetky národné prisťahovalecké skupiny 
vo Francúzsku a počas okupácie slúžilo ako spojivo medzi vlasteneckými hnutiami 
prisťahovalcov a francúzskym hnutím odporu. Ľavicovo orientovaní vysťahovalci sa 
angažovali aj v rámci M.O.I. (Main-d’oeuvre immigrée). Generál Joinville (Malleret), bývalý 
šéf vedenia F.F.I. (Force français de l’intérieur) vo svojich spomienkach píše, že viac ako 
štyridsaťtisíc prisťahovalcov, ktorí počas mieru pracovali na francúzskom území, sa v čase, 
keď bola ohrozená spoločná sloboda, jednoducho pripojilo k svojim francúzskym bratom 
do spoločného boja. Slovenskí robotníci boli organizovaní v závodoch do francúzskych 
odbojových skupín, kolportovali ilegálnu tlač a vydávali vlastné ilegálne bulletiny Naše 
zvesti (Nos nouvelles) a Nové Československo (La Tchécoslovaquie nouvelle). Mnohí sa 
spolu s francúzskymi robotníkmi zúčastňovali na sabotážach i ozbrojených prepadoch 
a uskutočnili niekoľko akcií, pri ktorých umožnili útek sovietskym vojnovým zajatcom 
z nemeckých koncentračných táborov vo Francúzsku. Jednotlivci i skupiny slovenských 
odbojárov bojovali v rámci francúzskych, poľských, rumunských a iných ilegálnych oddielov 
a organizácií v Paríži a jeho okolí, Marseille, departemente Pas-de-Calais (Sallaumines, 
Méricourt sur Lens, Donay), v južných oblastiach departementov, Corréze a Cantal, 
Haute-Loire (Mont-Mouchet, Beaulieu-sur-Dordogne, Brive, Égletons, Tulle), bojovali 
v Pyrenejách i Vogézach. Odbojová činnosť Slovákov žijúcich vo Francúzsku kulminovala 
ich účasťou na Parížskom povstaní, ktoré bolo aj vyvrcholením francúzskeho celonárodného 
odbojového hnutia. Ešte pred vypuknutím povstania, 15. augusta 1944, dostalo velenie 
Bojových družín (B.D.) od generálneho štábu F.F.I. v Paríži príkaz na pohotovosť s určením 
úloh v priebehu povstania. Medzi prvými úlohami bolo obsadiť bývalé československé 
zastupiteľské budovy v Paríži, ktoré počas okupácie používali Nemci. Bojové družiny 
v počte vyše štyristo mužov začali svoju bojovú činnosť už v ranných hodinách 19. augusta 
1944. Pod velením naturalizovaného Slováka nadporučíka Jozefa Cupáka obsadili budovu 
na rue Bonaparte, kde sa potom usídlilo velenie B.D. Na druhý deň (20. augusta) boli 
obsadené ostatné budovy bývalého československého vyslanectva a konzulátu na Avenue 
Charles Floquet. Ďalšie bojové akcie prebiehali v súčinnosti s miestnymi francúzskymi 
odbojovými jednotkami. Bojovali v 6. okrese a budovali barikády v 5. okrese. Zúčastnili 
sa na bojoch na rue Jacob, na bulvároch Saint-Germain a Saint-Michel, na place de la 
Concorde a L’Étoile, proti nemeckému veleniu na Feldkomandatúre pri Opére a pri L’École 
militaire. Pri týchto operáciách spolu s francúzskymi jednotkami zajali početné skupiny 
Nemcov a ukoristili množstvo zbraní a materiálu. Ani tieto boje sa neobišli bez strát na 
životoch a ranených. Na stránkach vtedajšej francúzskej tlače sa môžeme dozvedieť 
o vysokom hodnotení účasti Slovákov a Čechov na bojoch v Parížskom povstaní.
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Mnohí slovenskí účastníci frontových bojov i podzemného hnutia odporu položili 
v bojoch za slobodu a demokraciu aj svoje životy. Sú to známi i neznámi, viacerých 
poznajú viac v zahraničí ako na Slovensku. V nasledujúcej časti približujeme základné 
údaje o doteraz na Slovensku neznámych 3 slovenských hrdinoch francúzskeho odboja 
z obdobia 2. svetovej vojny.

GLUECK Isidore
Narodený 18. septembra 1919 v Bratislave (Československo), zastrelený ako rukojemník 

20. mája 1942 v Mont-Valérien, v obci Suresnes (Seine, Hauts-de-Seine), prekladateľ. 
Isidore Glueck zvyčajne býval v Bruseli v Belgicku. Zrejme sa zdržoval v hoteli Cristal, 
ulica Jarry, Paríž (X. okres), z odborno-pracovných dôvodov (?) Bol zadržaný 16. septembra 
1941 počas policajnej razie v reštaurácii Ubermann, ulica Richer č. 34 v rovnakom okrese. 
Podľa pokynu nemeckej polície ho francúzska polícia uväznila 18. septembra do tábora 
určeného pre Židov v Drancy (Seine, Seine-Saint-Denis) Osobitná sekcia vyhľadávania 
(SSR) Všeobecných informácií bola poverená od roku 1937 dozorom nad cudzincami. 
Louis Sadosky, zodpovedný za oddelenie „nemecké“ a „poľské“, bol v roku 1941 menovaný 
za šéfa aj oddelenia „židovského“ bez ohľadu na národnosť. Louisovi Sadoskému patria 
aj slová: „Podozrivý z politických dôvodov. Schopný vyvolávať nepokoje vo vnútornom 
poriadku národa.“ Dňa 10. mája 1942 vykonali odbojoví pracovníci dva atentáty, jeden 
voči Poľnému politickému sekretárovi Heinrichovi Ragge-mu, druhý s pomocou výbušnín 
vo vojenskom objekte. 20. mája „Oznam (Avis)“ v kolaborantskom denníku Le Matin 
písal, že „sa odhalilo, že medzi pôvodcami viacerých atentátov, ktoré sa stali v poslednom 
čase v Paríži proti členom nemeckej armády a francúzskej polícii, boli aj Židia, pôvodom 
z východnej Európy, ktorí už boli zatvorení“. V represáliách vyvolaných dvomi atentátmi 
10. mája 1942 bolo okamžite zastrelených päť Židov z východnej Európy. Dňa 18. mája bol 
Isidore Glueck deportovaný do Nemecka. Bol jeden z piatich rukojemníkov zastrelených 
nemeckou armádou 20. mája 1942. Bol pochovaný na cintoríne Bois-Colombes (Seine, 
Hauts-de-Seine).

Sources: Arch. PPo. BA 2439. – DAVCC, Caen, otage B VIII dossier 3 (Notes Thomas 
Pouty). – Louis Sadosky, brigadier-chef RG, Berlin 1942, CNRS Éd., 2009. – Serge 
Klarsfeld, Le livre des otages, op.cit. – Le Matin, 20. mai 1942. – Site Internet Mémoire 
des Hommes. – Site Internet CDJC, cote XI.Va-41.

KUCHARIK Stephan
Narodený 6. novembra 1907 v Kopčanoch (Rakúsko-Uhorsko, Slovensko), zastrelený 

22. septembra 1943 v Biard pri Poitiers (Vienne); murársky robotník, militantný komunista, 
odbojový pracovník FTPF. Syn Tomáša a Márie Lecka, Štefan Kucharik prišiel do 
Francúzska v nezistenom čase. Naturalizovaný Francúz sa oženil s Marcelou Courseau 
(bez povolania) 3. októbra 1931. Z tohto manželského zväzku sa narodila dcéra v roku 
1937. Usídlili sa v Arçais (Deux-Sevres), v Marais poitvin, okolo rokov 1934-1935. Stal 
sa komunistom pod vplyvom Léona Jeana a Marcela Genina. Zúčastňoval sa na Odboji 
(Résistance) vo vnútri FTP na juhu Deux-Sevres a Vienne a možno aj v nantskom regióne 
pod pseudonymami Filip a Servat Félix. V decembri 1942 opustil svoju manželku v Arçais 
a pod falošnou identitou pracoval nepravidelne na roľníckom hospodárstve vo Voulesme 
(Vienne) a na píle v Limalonges (Deux-Sevres). Plnil funkciu vojenského veliteľa FTP pre 
Deux-Sevres a bol teda v spojení s Henrim Rol-Tanguy, s vojenským veliteľom pre oblasť 
29 Poitou-Anjou od jesene 1942 do apríla 1943. Bol zatiahnutý do rôznych vlámačiek 
kvôli zásobovaniu podzemného hnutia, osobitne krádeže bielizne a šatstva vo vile Warion 
(niortsky bankár) v Arçais v júni 1942, odhalený bol v decembri a bol za to odsúdený 
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na štyri roky väzenia kontumačne trestným tribunálom v Niorte 15. apríla 1943 a tiež aj 
odsúdený na tri mesiace za krádež 4. marca 1943. Zdá sa, že si odpykal krátky trest vo 
väznici v Niorte po zavretí žandármi v neznámom termíne. Od 8. januára 1943 bol stíhaný 
za rozširovanie komunistických letákov (žandári sa zmocnili aj príručky pre sabotáže), a to 
po prehliadke jeho bytu v Arcais. Podieľal sa na požiaroch v parkoch a fourrage v Beauvoir-
sur-Niort 22. marca 1943. Prenasledovaný Sekciou politických záležitostí (SAP) v Poitiers, 
tesne unikol zatknutiu 25. apríla 1943 v skrýši v mieste nazývanom „La boule“ v Benassay 
(Vienne), kde bol ubytovaný spolu s Marcelom Géninom u Marcela Guigne-a. Benassay 
bola rezidenčnou obcou Juliena Bouharda, ktorý dal svoju kováčsku dielňu k dispozícii 
FTP pre zhotovovanie materiálov pre sabotáž. Napokon bol chytený 20. júla 1943 o 4,15 
h dvomi žandármi pri Mothe-Saint-Héray (Deux-Sevres). Pri návrate bicyklom z misie 
v Poitiers, kde sa stretol so Jeanom Bernierom (alias Amselmom) a Kamillom Thébaultom, 
opravoval defekt na kolese. Obchodník s vínom ho považoval za podozrivého a oznámil 
ho na žandárskej stanici. Mučený, utiekol počas svojho vypočúvania policajtmi Sekcie 
politických záležitostí (SAP), čo vyvolalo hromadné zatýkania a smrteľnú pascu pre 
Raymonda Durosiera a Louisa Jourdaina v Gournay 25. júla. Za 12 dní SAP spôsobila 
vážne straty komunistickému odboju. Uväznený vo väznici Pierre-Levée v Poitiers bol 
odsúdený na smrť 16. septembra nemeckým vojenským súdom Feldkommandatúry 677 
v Poitiers ako partizán a zastrelený 22. septembra o ½ 8 hodine na strelnici v Biard spolu 
so Jeanom Petit, Louis Bernier a Michalom Couet. Bol pochovaný na cintoríne v Croutelle 
(Vienne).

Sources: DAVCC, Caen. – Arch.dépVienne, 1921 W 7. – Arch. Dép. Deux-Sevres, 3U3. 
Michel Chaumet, Jean-Marie Pouplain, La Résistance en Deux-Sevres, 1940-1944, La 
Creche, Geste Éd., 2010.

SNAUKO Peter, narodený Neuer Alik /pseudonym v odboji: Jules)
Narodený 5. januára 1914 v Černovej (Uhorské kráľovstvo, Slovensko), zastrelený 

6. októbra 1943 v Mont-Valérien, obec Suresnes (Seine, Hauts-de-Seine); nádenník, 
prekladateľ; militantný komunista; dobrovoľník v republikánskom Španielsku; vedúci 
technik parížskeho FTP-MOI. Peter Snauko, skutočným menom Alik Neuer, bojoval 
v Španielsku v španielskej republikánskej armáde, kde zastával funkciu politického 
komisára. Repatrioval do Francúzska. Bol uväznený v tábore vo Vernet (Ariege), skadiaľ 
ušiel a do Paríža sa dostal prostredníctvom MOI (prisťahovalecká pracovná sila). Bol 
súčasťou Špeciálnej organizácie (OS), s Oswaldom Zavodským, potom partizánom 
Prisťahovaleckej pracovnej sily (FTP-MOI) v parížskom regióne. Bol v druhom trojuholníku 
správy s Borisom Holbanom a Borisom Milevom. Po páde Joaquima Olaso v decembri 
1942 ho nahradil ako vedúci technik FTP-MOI pod menom Peter Snauko, zvaný Jules. 
Počas šiestich mesiacov, čo bol členom riadiacej „trojky“; štyri skupiny FTP-MOI vykonali 
viac ako deväťdesiat akcií: granátové útoky na hotely obsadené Nemcami, požiare garáží, 
popravy nemeckých vojakov a dôstojníkov. Dňa 3. júla 1943 dvaja vedúci pracovníci FTP, 
Louis Walle a Pierre Lamandé, boli vyšetrovaní na avenue Daumesnil, v blízkosti brány 
Dorée (XII. Okres). Dokumenty vzťahujúce sa na ich ilegálnu činnosť boli odhalené u nich. 
Počas domovej prehliadky u jedného z nich našli policajti plán regiónu Herblay (Seine-et-
Oise, Val-d’Oise) s miestami, kde sa privážali zbrane a iný materiál. O dva dni neskôr boli 
inšpektori špeciálnej Brigády č. 2 (BS2) na mieste. Peter Snauko bol zavretý, rovnako tak 
aj Helena Glasz, zvaná Suzanne, jeho spojovací agent, ktorá bola vo Francúzsku od roku 
1937, pôvodom z Maďarska a považovaná podľa všeobecných informácií ako „židovka, 
politický utečenec“. Na konci širokej policajnej operácie bolo 68 militantov a bojovníkov 
z MOI zavretých. Peter Snauko býval na ulici Pelleport č. 165 (XX. okres) a disponoval 
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dvomi tajnými bytmi, na ulici Soleillet č. 21 (XX. okres) a ulici Beudant č. 8 (XVII. 
okres), kde polícia odhalila množstvo dokumentov. V sklade na ulici Dauphine č. 18 (VI. 
okres) policajti ukoristili tridsať bômb, šesťdesiatdva bombových korpusov, 15 požiarnych 
rakiet, dva revolvery, granát, detonátory a chemické prostriedky určené na výrobu bômb 
spôsobujúcich požiare. Počas výsluchov Peter Snauko neprezradil svoju pravú totožnosť. 
Dňa 1. októbra 1943 sa dostavil pred súd Gross Paris, sídliaci na ulici Boissy-d’Anglas 
(VIII. okres), a bol odsúdený na smrť pre „partizánske (zlo)činy“. Zastrelený armádou 
6. októbra 1943 na Mont-Valérien, bol okamžite pochovaný na cintoríne Ivry-sur-Seine 
(Seine, Val-de-Marne). Helena Glasz bola uväznená v novembri 1943 vo väznici Aix-la-
Chapelle (Nemecko) čakajúc na rozsudok v Kolíne (Cologne). Označená ako „NN“ (t. j. 
Noc a hmla), odsúdená na smrť, bola deportovaná do Ravensbrücku a oslobodená 14. apríla 
1945 Červeným krížom.

Sources: Arch.PPo., PCF carton 14, rapports hebdomadaires sur l’activité communiste, 
KB 5, KB 74, 77W 727. – DAVCC, Caen, Boite 5/ B VIII dossier 4 (Notes Thomas 
Pouty). – Andreu Castells, Lasigades, Les Brigades internationales de la guerre de Espaňa, 
Ariel, 1974. – S. Courtois, D.Peschanski, A. Rayski, Le sang de l’étranger. Les immigrés de 
la MOI dans la Résistence, Fayard, 19898. – Boris Holban, Testament. Apres quarante-cinq 
ans de silence, le chef militaire des FTP-MOI de Paris parle…, Calmann-Lévy, 1989. – 
FMD. Livre-Mémorial, op.cit. – Site Internet Mémoire des Hommes.

Traduction professionelle du français: PhDr. Peter Kartous, CSc.
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RECENZIE

MAKAROV, Igor. VYSTRELY V SARAJEVO. KTO NAČAL BOĽŠUJU VOJNU? 
Moskva : Algoritm, 2014, 399 s. ISBN 9 785 443 808 796

Podľa mierne preháňajúcej reklamy na obálke knihy ide v ruskom jazyku o prvé nezávislé 
a objektívne spracovanie sarajevských vrážd 28. júna 1914, ktoré sa stali podnetom 
k začiatku prvej svetovej vojny. Na základe ohromného množstva málo známych alebo 
celkom neznámych dokumentov zo zriedka prístupných ruských, srbských a nemeckých 
zdrojov (vrátane archívu belehradského gestapa) mapuje autor príčiny a pozadie tejto 
udalosti. Makarov si postavil ambicióznu úlohu: vypátrať komu a prečo bolo výhodné 
„odstrániť“ arcivojvodu Františka Ferdinanda a akú úlohu v tom zohrali špeciálne služby, 
rôzne tajné spoločnosti a slobodomurári. Treba hneď na začiatku uviesť, že autorovi sa 
jeho zámer nepodaril a aj po sprístupnení jeho bádania ostávajú mnohé otázky a súvislosti 
sarajevského atentátu neobjasnené. To ani inak nemohlo dopadnúť, veď o tejto udalosti 
sú napísané stovky kníh a tisícky štúdií. Makarovovým prínosom je však informovanie 
o niektorých doteraz neznámych, respektíve málo dostupných dokumentoch a aj rozsiahle 
citácie z nich. To uvítajú hlavne bádatelia, ktorým tieto dokumenty zo srbských a ruských 
archívov nie sú bežne dostupné.

Ako konštatoval autor staršej, ale doteraz stále jednej z najfundovanejších 
a najrozsiahlejších monografií o atentáte v Sarajeve, Vladimir Dedijer, „ani jedna 
politická vražda v novších dejinách nemala také ďalekosiahle okamžité následky ako 
zavraždenie arcikniežaťa Františka Ferdinanda v Sarajeve 28. júna 1914“.1 S dovolením, 
ak sa aj recenzent môže vyjadriť a doplniť Dedijera: ani jedna vražda v novších dejinách 
nemala také ďalekosiahle a aj pokračujúce i pretrvávajúce následky až do našich čias… 
Nasledoval vojnový konflikt, počas ktorého zomrelo, za ťažkých múk a po nesmiernom 
telesnom aj duševnom utrpení, najmenej 20 miliónov vojakov a civilistov. Vojna 
rozpútala veľké spoločenské otrasy, spôsobila zánik štyroch stáročných ríš, jej výsledky 
napomohli vznik nových štátov a vojna napokon otvorila aj dvere dvom diktatúram, ktoré 
katastrofálnym spôsobom poznačili tragické 20. storočie – boľševizmu a fašizmu.

Z územia Rakúsko-Uhorska do ozbrojených síl monarchie počas celej prvej svetovej 
vojny postupne narukovalo okolo 9 miliónov vojakov, z ktorých padlo alebo na choroby 
zomrelo 1 100 000 (zo Slovenska narukovalo 400- až 450-tisíc mužov a v bojoch z nich 
padlo alebo chorobám podľahlo približne 69 000 osôb). Vojaci rukovali bez väčších 
verejných protestov, Nemci a Maďari dokonca s nadšením, že idú „bojovať za vlasť“ 
a „pomstiť“ v Sarajeve zavraždeného následníka trónu Františka Ferdinanda d’ Este a jeho 
manželku Žofiu. Aj Slováci väčšinou bojovali statočne za záujmy dynastie a panovníka, 
ktorému prisahali vernosť, a mnohí sa osvedčili v bojoch ako chrabrí vojaci. Časť z nich 
sa dostala do zajatia a po vojne sa vrátili domov ako bývalí vojaci rakúsko-uhorskej 
armády, len menšia časť z nich vstúpila v zajateckých táboroch do československého 
zahraničného vojska (nazvaného neskôr légiami), ktoré v Rusku, Francúzsku, Srbsku 
a Taliansku bojovalo na strane dohodových mocností – Francúzska, Veľkej Británie, 
Talianska a USA.

Na začiatku vojny prevládal optimizmus, že vojna bude rýchla a krátka, že vojaci 
budú doma ešte skôr ako „spŕchne lístie zo stromov“ alebo najneskôr na Vianoce. 
Ako sa ukázalo, bol to krutý omyl. Nové druhy zbraní a munície (ponorky, lietadlá, 

1 DEDIJER, Vladimir. Sarajevo 1914. Bratislava : Epocha, 1969.
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tanky, ďalekonosné delá, strojové pušky, šrapnely a míny…) spôsobili masové jatky 
na frontoch, ale ani jedna strana nevedela získať prevahu a rozhodujúcim spôsobom 
poraziť protivníka. Vojna sa zmenila na pozičnú, kde napríklad na západe sa súvislé 
pásma zákopov tiahli stovky kilometrov od švajčiarskych hraníc až po pobrežie Belgicka 
a Severné more. Blesková vojna sa podľa plánov nemeckých stratégov nepodarila a vojna 
sa zmenila z plánovanej „bleskovej“ na v skutočnosti „zadržiavaciu“, resp. dlhotrvajúcu 
a „vyčerpávajúcu“. Z vojny vyšli víťazne štáty Dohody. Ústredné mocnosti – Nemecko, 
Rakúsko-Uhorsko, Turecko a Bulharsko boli porazené.

Svet sa zásadne zmenil – zanikli štyri mohutné impériá: Otomanská ríša (Turecko), 
Rakúsko-Uhorsko, Nemecké cisárstvo a cárske Rusko. Tri z nich trvali po stáročia, ale 
počas národnooslobodzovacieho zápasu v uplynulých desaťročiach, búrlivých vojnových 
udalostí a revolučného pohybu širokých más sa postupne vnútorne rozložili, rozpadli 
a zanikli. Vystriedali ich nové národné štáty, z ktorých pre nás mala najväčší význam 
Československá republika, spoločný demokratický štát Čechov a Slovákov, Rusínov aj 
národností, ktoré sa ocitli v jej rámci. Aj keď tento štát mal mnoho nedostatkov, stále 
platí, že v porovnaní s okolitými štátmi, kde postupne prevládli autoritatívne režimy, 
to bola štandardná pluralitná parlamentná demokracia a národnosti tu mali zo všetkých 
okolitých štátov najlepšie postavenie, napriek niekoľkým hospodárskym krízam sa 
životná úroveň obyvateľstva postupne zlepšovala, rozvíjalo sa školstvo a kultúra. Veľký 
pokrok zaznamenali najmä Slováci. Dnes už Československá republika neexistuje, ale 
samostatná Česká republika a samostatná Slovenská republika jestvujú vďaka základom, 
ktoré položil záver prvej svetovej vojny a vznik nezávislého Československa.

Prvá svetová vojna okrem nesmierneho utrpenia miliónov ľudí predznamenala na dlhé 
desaťročia aj celosvetovú medzinárodnopolitickú situáciu – priviedla totiž postupne na 
svet dva totalitné systémy – červený boľševizmus a hnedý fašizmus a nacizmus, ktoré sa 
postupne upevnili a skôr či neskôr sa museli dostať do konfliktu v boji o svetovládu. Stalo 
sa tak v počas druhej svetovej vojny, keď bol fašizmus napokon porazený, no červený 
boľševizmus – ako sa neskôr ukázalo, síce dočasne, ale na dlhé štyri a pol desaťročia – 
rozšíril svoj vplyv a moc na viaceré štáty strednej a východnej Európy, Ázie a dokonca 
ešte aj do iných častí sveta.

Je veľmi smutné, že „krátke“ 20. storočie sa začalo vojnami na Balkáne a aj sa 
novou balkánskou vojnou za nečinného prizerania OSN a svetových veľmocí skončilo 
a zanechalo za sebou desiatky miliónov obetí, nesmierne utrpenie ďalších desiatok 
miliónov nevinných ľudí, invalidov, sirôt a vdov. Ani z dvoch svetových vojen sa však 
ľudstvo nepoučilo a v závere 20. storočia dopustilo to, čo predtým každý považoval za 
nemožné – nové vojny v Európe, konkrétne na Balkáne.

Každý autor a aj jeho publikácia sledujú istý cieľ, niekedy otvorenejšie manifestovaný, 
inokedy skrytejší, ale pri pozornom čítaní ho aj tak možno odhaliť. Makarovovým cieľom 
je zrejme zhromaždiť a publikovať dôkazy, že oficiálne cárske Rusko a jeho reprezentanti 
v Srbsku nestáli za Sarajevskými vraždami, pretože to v žiadnom prípade nebolo v záujme 
Ruska. Naopak, autor knihy zdôrazňuje skôr podiel boľševikov, rôznych anarchistov, 
revolucionárov, židov a slobodomurárov, ktorí podľa neho a ním publikovaných 
dokumentov najpravdepodobnejšie stáli za atentátom na následníka habsburského trónu 
Františka Ferdinanda d’Este v Sarajeve.

Prínosom recenzovanej publikácie je sprístupnenie u nás len ťažko dostupných 
dokumentov, z ktorých sa mnohé publikujú prvýkrát (osobné spomienky priamych 
aktérov udalostí, korešpondencia, úryvky z literatúry knižnej i časopiseckej publikovanej 
po rusky alebo srbsky atď.). Makarov začína ruským prekladom spomienok Viktora 
Alexejeviča Artamonova (1873 – 1942), ruského vojenského atašé v Belehrade, ktoré 
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publikoval pôvodne časopis Berliner Monatshefte v roku 1938. V tomto materiáli je veľa 
detailných spomienok Artamonova z času jeho služby v Belehrade (1909 – 1916). Ruskí 
historici hodnotia Artomonova ako mimoriadne vzdelaného a schopného diplomata, 
ktorého osobná charakteristika sa vyznačovala vernosťou svojej vlasti, oddanosťou svojej 
práci a nepodľahnutím úplate. Neriskoval a preto sa nepúšťal do žiadnych dobrodružstiev, 
ktoré by mohli skompromitovať Rusko a rozhodne odmietol aj spoluprácu so srbskou 
tajnou organizáciou „Čierna ruka“, pričom informoval aj o neoficiálnych ponukách 
na spoluprácu ako ruský Generálny štáb, tak aj ruské ministerstvo zahraničných vecí. 
Artamonov mal vysoký kredit a autoritu aj v srbských vojenských kruhoch, u následníka 
a regenta Alexandra aj u kráľa Petra. Artamonov zostal pri srbskom generálnom štábe 
počas celej vojny a spolu so srbskou armádou ustupoval cez Albánsko až na ostrov Korfu 
a potom v radoch ruského expedičného zboru bojoval na Solúnskom fronte. Spolu so 
srbskou armádou sa v novembri 1918 vrátil do Belehradu, kde sa stal predstaviteľom 
Bieleho hnutia A. I. Denikina a P. N. Vrangeľa. Zomrel v roku 1942 na zranenia, ktoré 
utrpel pri bombardovaní Belehradu Nemcami v apríli 1941. Artamonov bol presvedčeným 
kritikom balkánskej politiky Rakúsko-Uhorska, ale vo svojich pamätiach zdôrazňuje, že 
Rusko si vojnu neželalo a nebolo na ňu ani pripravené, preto v jeho záujme nemohol byť 
ani atentát v Sarajeve, ktorý sa uskutočnil v rozpore s jeho vôľou a zámermi.

Britský minister zahraničných vecí sir Edward Grey vo svojich memoároch napísal, že 
svetu sa pravdepodobne nikdy nepovie všetko o pozadí zavraždenia arcikniežaťa Františka 
Ferdinanda. Táto otázka sa od samého začiatku zahmlievala, vynáralo sa okolo nej plno 
dohadov a tých najfantastickejších teórií. Situáciu skomplikovalo aj to, že zodpovednosť 
za atentát v Sarajeve sa začala spájať aj so zodpovednosťou za rozpútanie prvej svetovej 
vojny a za nesmierne krvavé jatky, ktoré dovtedy nemali obdoby. Každý vojensko-
politický tábor sa, prirodzene, snažil zodpovednosť za túto katastrofu zvaliť na protivníka 
a akúsi zástupnú rolu v tom hral aj atentát v Sarajeve. Podľa niektorých autorov príčinou 
vojny bolo Principovo sprisahanie (čo je veľkým zjednodušením), podľa iných to bola len 
výhovorka, podnet, iskra, ktorá vyvolala vojnu, nevraživosť, nenávisť a napokon viedla 
k vojne. Táto udalosť však definitívne pomohla narušiť rovnováhu medzi veľmocami 
a rozpútala ich zápas o vládu nad svetom (o čo sa však usilovali už desaťročia predtým).

Na začiatku vojny tvrdili Ústredné mocnosti niečo, čomu sa už vtedy dalo len ťažko 
uveriť, totiž že príčinou vojny je atentát v Sarajeve. Srbsko podľa nich – ale bez akýchkoľvek 
dôkazov – malo úlohu osnovateľa a podnecovateľa atentátu a nesie hlavnú zodpovednosť 
za vojnu. Celkom sa obchádzalo, že Conrad von Hötzendorf, náčelník rakúsko-
uhorského generálneho štábu, celé roky predtým požadoval „preventívnu vojnu“ proti 
Srbsku, dokonca aj proti spojencovi Taliansku, mlčalo sa o tom, že Nemecko sa na vojnu 
systematicky pripravovalo okrem iného aj vypracovaním plánov na narušenie suverenity 
a neutrality Belgicka a Luxemburska. Ako habsburská monarchia, tak aj Nemecko sa 
snažili hlavnú zodpovednosť za rozpútanie vojny zvaliť na Rusko, Francúzsko a Veľkú 
Britániu. Víťazná Dohoda, naopak, zakotvila aj v mierových zmluvách zodpovednosť 
Nemecka a jeho spojencov v článkoch 231 Versailleskej a 177 Saintgermainskej mierovej 
zmluvy. Možno konštatovať, že hlavnou otázkou medzinárodnej politiky v rokoch 1920 
až 1938 bolo na jednej strane zrušenie versailleského systému (Nemecko, Maďarsko), na 
druhej strane úsilie tento systém udržať (Francúzsko, Československo, Juhoslávia).

Veľké polemiky okolo tejto otázky, teda otázky viny za rozpútanie vojny, viedli aj 
historici, politici, bývalí vodcovia prvej svetovej vojny, jej rôzni účastníci a aj publicisti. 
V medzivojnovom období vyšli stovky kníh a tisíce štúdií o prvej svetovej vojne, ktoré 
by samé vytvorili rozsiahlu monotematickú knižnicu. Rôzni autori – podľa národnosti 
a politického presvedčenia – pripisovali sprisahanie, ktoré viedlo k vojne, Srbsku, 
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Rusku, Uhorsku, Rakúsku, Nemecku, Francúzsku i Veľkej Británii. Rakúsko-Uhorsko, 
prirodzene, najviac obviňovalo Srbsko a poukazovalo na to, že Princip a jeho najbližší 
spolupracovníci boli vyškolení v Belehrade, tam dostali aj zbrane a naučili sa tam s nimi 
zaobchádzať – a, samozrejme, s podporou Ruska. Toto obvinenie sa zopakovalo ešte aj 
6. apríla 1941, keď Nemecko napadlo Juhosláviu. Aj k tomu sa vyslovuje Makarovova 
monografia.

Niektorí autori tvrdia, že srbská vláda a aj Rusko sa na prípravách atentátu aktívne 
podieľali, iní to popierajú a zdôrazňujú, že Srbsko sa snažilo atentátu predísť, dokonca 
pred ním varovalo aj Viedeň. Pokiaľ ide o srbský podiel na udalostiach v Sarajeve, väčšina 
autorov sa zhoduje, že atentát naplánovalo azda iba „neoficiálne Srbsko“. Myslia tým tajnú 
srbskú organizáciu Zjednotenie alebo smrť inak známu aj pod menom Čierna ruka na čele 
ktorej stál plukovník Dragutin Dimitrijević prezývaný Apis. To tvrdila aj časť srbských 
historikov a politikov, napríklad aj Dragiša Stojadinović. Podľa neho chcel Dimitrijević 
atentátom vyvolať medzinárodnú krízu a spôsobiť pád dynastie Karadjordjevićovcov. 
Podľa iných, najmä nemeckých autorov, bolo však hlavným vinníkom Rusko, ktoré 
údajne podporovalo Dimitrijevića, pretože sa chcelo Rakúsko-Uhorsku pomstiť za svoje 
poníženie počas anekčnej krízy po pripojení Bosny a Hercegoviny k monarchii (1908) 
a po druhej balkánskej vojne (1913).

Makarovova kniha prináša viacero dôkazov o tom, že Rusko do atentátu v Sarajeve 
nebolo zapojené a jeho diplomatická misia v Belehrade o ňom ani nevedela. Či je to 
zlyhanie ruskej výzvednej služby v Srbsku, alebo len dodatočný pokus o ospravedlnenie, 
je zložitá otázka a nemožno ju ani po sto rokoch zodpovedať jednoznačne. Podľa 
nemeckého autora Alfreda von Wegerera naplánovali vraždy v Sarajeve ruskí boľševici. 
K tomu prikladá aj Makarov svoje polienko do ohňa. Iní autori naopak, považovali za 
centrum sprisahania Francúzsko a Veľkú Britániu. Bokom obvinení však nemohlo zostať, 
pochopiteľne, ani slobodomurárstvo. Jezuita Anton Puntigam, spovedník Františka 
Ferdinanda obviňoval zo sarajevských vrážd práve slobodomurárov a bývalý rakúsko-
uhorský minister zahraničných vecí Otakar von Czernin vo svojich pamätiach dokonca 
napísal, že následník trónu mu už v roku 1913 povedal, že slobodomurári ho odsúdili na 
smrť. Aj Makarov pripomína, že okolo sarajevského atentátu sa vyskytovalo až podozrivo 
veľa slobodomurárov, ale aj boľševikov, napríklad aj Trocký.

Obvineniam sa však nevyhli ani Viedeň, Budapešť a Berlín, vždy s iným odôvodnením. 
Vo Viedni ani v Budapešti následník trónu nebol populárny. Viedeň zanedbala bezpečnostné 
opatrenia a uhorský premiér István Tisza bol vraj dokonca v spojení s Dimitrevićom 
a dal následníka trónu odstrániť, aby sa vyhol svojmu pádu a odstráneniu dualistického 
princípu“ v prípade, že by František Ferdinand nastúpil na trón. Syn následníka trónu Max 
Hohenberg v roku 1937 tvrdil, že so sarajevskými atentátnikmi spolupracovala nemecká 
tajná služba. Samotní atentátnici na súde vyhlasovali, že za nimi nestáli žiadne mocnosti, 
že konali ako vlastenci a následníka trónu chceli zavraždiť preto, lebo ho považovali za 
tyrana.

Dimitrijevića postavili Srbi v Solúne 2. apríla 1917 pred súd a obvinili ho, že plánoval 
zavraždenie srbského regenta Alexandra. Odsúdili ho na smrť a 26. júna 1917 popravili. 
Spolu s ním popravili aj Radeho Malobabića, ktorého mučením donútili, aby sa priznal, 
že s Dimitrevićom pripravoval zavraždenie regenta Alexandra. Neskôr sa ukázalo, že išlo 
o justičnú vraždu a Dimitrijević žiadne zavraždenie Alexandra neplánoval. Vo väzení však 
Dimitrijević regentovi Alexandrovi napísal list, v ktorom opísal prípravu sarajevského 
atentátu v tom zmysle, že sa domnieval, že odstránenie Františka Ferdinanda oslabí 
v Rakúsko-Uhorsku vojnovú stranu. Toto dodatočné tvrdenie nijako neobstojí, bolo to 
len účelové vyhlásenie, lebo Dimitrijevićovi ako vedúcemu spravodajského oddelenia 
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srbského generálneho štábu predsa muselo byť veľmi dobre známe, že František 
Ferdinand bol zásadne proti vojne. Dimitrejivič v tomto materiáli napísal, že zapojil 
Radeho Malobabića, aby zorganizoval na území Rakúsko-Uhorska spravodajskú sieť. 
Dimitrijević to urobil po dohode s ruským vojenským atašé v Belehrade Artamonovom, 
keď ho vojenský atašé ubezpečil, že v prípade útoku Rakúsko-Uhorska na Srbsko, Rusko 
nenechá Belehrad bez pomoci. Toto tvrdenie je však v priamom rozpore so spomienkami 
Artamonova a ostatne aj jeho odchod na dvojmesačnú dovolenku v máji 1914 by to 
potvrdzoval, veď pri očakávanom atentáte a jeho predvídateľných dôsledkoch by ruský 
vojenský atašé celkom iste bol radšej v Srbsku, než niekde vo švajčiarskych, francúzskych 
a talianskych letoviskách. Atentát podľa Dimitrijevića zorganizoval Malobabić, ale 
atentátnici boli v Dimitrijevićových službách, za čo od neho dostávali aj malé honoráre.

Prínosom Makarovovej publikácie sú aj podrobné medailóny viacerých aktérov 
vtedajších svetodejinných udalostí a detailne spracovaný rozbor činnosti ruského vyslanca 
v Belehrade „ruského Nemca so srbskou dušou“ Nikolaja Henrichoviča Hartviga (s. 186 
–217), jeho vzťahov so srbskými politikmi, Artamonovom i ministrom zahraničných 
vecí cárskeho Ruska Sergejom Dmitrijevičom Sazonovom. Veľmi cenným je, ako už 
bolo spomenuté, publikovanie viacerých dobových dokumentov, ktoré sú inak ťažko 
dostupné, napríklad aj častí Dimitrijevićovej správy pre princa regenta z procesu v roku 
1917, ktoré autor kriticky analyzuje, ďalej materiály z pozostalosti Alexandra Ivanoviča 
Verchovského (1886 – 1938) „možného“ účastníka sarajevského sprisahania (s. 110-
173) a ďalšie. Je však škoda, že Makarov sa podľa môjho názoru nechal veľmi uniesť 
výpoveďami a svedectvami viacerých slobodomurárov a židov, a sarajevský atentát 
pripisuje takmer jednoznačne na ich konto s cieľom povaliť všetky tróny a začať novú 
éru v dejinách ľudstva. Odvoláva sa pritom aj na slová parížskeho bankára Rotschilda: 
Svetová vojna – to je moja vojna.

Ferdinand Vrábel

SCHVARC, Michal – HALLON, Ľudovít – MIČKO, Peter. PRACOVALI V TRETEJ 
RÍŠI: ŠTÚDIE A DOKUMENTY K NÁBORU A NASADENIU PRACOVNÝCH SÍL ZO 
SLOVENSKA V NACISTICKOM NEMECKU V ROKOCH 1938 - 1945. Bratislava : 
VEDA, 2015, 463 s. ISBN 978-80-224-1451-7

Môj starý otec bol ako mladý chlapec v čase druhej svetovej vojny nútený odísť do 
Nemecka a pracovať tam. Nerád však na to spomínal a takmer nikdy o tom nehovoril. 
Keď som (vďaka sociálnym sieťam) medzi novinkami autorov Historického ústavu SAV 
zbadal prácu venujúcu sa práve tejto problematike, okamžite si získala moju pozornosť. 
Dielo takéhoto charakteru v slovenskej historiografii (z dôvodov, ktoré sú popísané 
a vysvetlené i v úvode knihy) dlhodobo chýbala.

Kniha Pracovali v Tretej ríši je rozdelená do troch hlavných častí. Prvé dve sú rozsiahle 
štúdie Petra Mička a Ľudovíta Hallona. Mičko sa venoval historickému prehľadu náboru 
a nasadenia slovenských pracovných síl v rokoch 1939 – 1942, Hallon potom analyzoval 
obdobie rokov 1943 – 1945. Treťou časťou sú už samotné dokumenty, chronologicky 
zoradené od prvého, Správy Prezídia krajinského úradu ministerstvu vnútra, týkajúcej 
sa náboru pracovných síl zo Slovenskej krajiny do Nemecka za rok 1937 z 11. januára 
1938 až po posledný, Záznam ríšskeho ministerstva výživy a poľnohospodárstva vo veci 
zotrvania slovenských poľnohospodárskych robotníkov v Nemeckej ríši z 1. decembra 
1944. Dohromady práca obsahuje 173 starostlivo vybraných dokumentov v slovenskom, 
nemeckom a českom jazyku.
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Dôležitou súčasťou práce je úvod Michala Schvarca, v ktorom zreteľne objasňuje 
ciele práce i metodologický rámec, v ktorom sa autori pohybujú. Celú problematiku 
dáva čiastočne i do komparatívnej perspektívy a zároveň naznačuje limity práce. 
Súčasťou úvodu je i rozbor literatúry, ktorý len potvrdzuje, že táto problematika 
bola skutočne nedostatočne spracovaná. Podrobne sa jej doteraz slovenská – a ako je 
zrejmé zo Schvarcovho rozboru historiografie – ani zahraničná odborná literatúra nijak 
zvlášť nevenovala. Za zmienku stoja predovšetkým staršia štúdia Zdeňka Konečného 
a Františka Mainuša i štúdia Petra Mička, člena autorského kolektívu recenzovanej 
práce. Zo zahraničných prác treba spomenúť predovšetkým práce nemeckého historika 
Ulricha Herberta. Schvarc sa vo svojom rozbore venuje i ďalším cudzojazyčným prácam, 
ktoré sa problematike venovali. Naskrz sa však Slovensku a slovenským robotníkom 
venujú len veľmi okrajovo. I z toho je zrejmé, že predkladaná práca zaujme v slovenskej 
historiografii dôležité miesto.

Schvarc celkom správne podotýka i to, že na medzinárodnom fóre neprezentoval 
túto tému žiadny zo slovenských historikov, a tým sa Slovensko do prác zahraničných 
historikov ani nemohlo dostať – a to napriek tomu, že fenomén náboru pracovných síl 
do Nemecka sa týkal významnej časti produktívnej populácie krajiny. V úvode sa potom 
autor v krátkosti venuje i životným podmienkam pracujúcich v Nemecku – tých zo 
Slovenska i iných krajín Európy.

Po úvode nasledujú dve rozsiahle a detailne spracované štúdie Petra Mička a Ľudovíta 
Hallona. Autori sa podrobne venujú formálnym, logistickými a administratívnym stránkam 
procesu nasadenia slovenskej pracovnej sily v Nemecku, bilaterálnym rokovaniam, 
spôsobom, akým boli vyplácané mzdy, ale tiež sociálnym a čiastočne aj kultúrnym 
otázkam. Podľa nemeckých štatistických údajov pracovalo v Nemecku v období od 
1. januára do 9. novembra 1940 dovedna až 62 486 slovenských štátnych príslušníkov 
(s. 25). Podľa vzoru pracujúcich z Talianska, Bulharska, Juhoslávie či Maďarska bola 
v Nemecku pre potreby Slovákov vybudovaná (i keď veľmi skromná) sieť úradníkov 
a duchovných. Mičko sa vo svojej časti knihy dotýka i sociálnych a kultúrnych otázok 
a tiež problémov, s akými sa slovenskí robotníci, ale i nemecké úrady denne stretávali. 
Starostlivosť o robotníkov sa okrem sociálnej a kultúrnej oblasti zameriavala ešte na 
duchovnú sféru – o tú sa starali predovšetkým kňazi.

Hallon otvára svoju stať konštatovaním o zhoršení podmienok pracujúcich v roku 1943 
a postupným nahradzovaním motivačných činiteľov práce donucovacími prostriedkami – 
a to nie len na úrovni robotníkov samotných, ale i na vládnej úrovni. Dlhodobé odlúčenie 
od rodiny v stále horších sociálnych podmienkach, zlé zaobchádzanie a svojvôľa zo 
strany vedúcich pracovných skupín, šírenie chorôb v táboroch, predlžovanie pracovného 
času a vymáhanie práce počas nedieľ u poľnohospodárskych robotníkov (s. 32) všetky 
spôsobovali nespokojnosť robotníkov a ich snahu o návrat domov. Hallon vychádza 
i z analýzy korešpondencie. V marci 1943 bol tak počet robotníkov zo Slovenska približne 
45 tisíc (s. 33). Autor sa venuje i porovnaniu s ďalšími štátmi, predovšetkým robotníkmi 
z nástupnických štátov bývalej Juhoslávie a tiež rozmiestneniu pracujúcich v rôznych 
častiach Nemecka. Podrobnejšie sa potom venuje situácii na prelome rokov 1944/45, ktorá 
je charakteristická zrejme najturbulentnejším vývojom, predovšetkým z dôvodu priblíženia 
sa frontu a nemeckej mobilizácie všetkých prostriedkov do vojnového úsilia. Hallon sa na 
niekoľkých stranách venuje i vývoju po vojne, hlavne z hľadiska vyplácania miezd.

Prehľadnosti práce pomáha facit - krátke jednostranové zhrnutie na s. 51. V ňom sa 
okrem iného uvádza, že celkový počet nasadených robotníkov sa dá vzhľadom na stav 
archívnych prameňov kvantifikovať len približne. Staršie odhady sa pohybovali od 150- až 
200 tisíc, pričom autori sa skôr prikláňajú k najvyššej uvedenej hranici.
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Je ťažké práci čokoľvek vyčítať. Všetci traja autori sa témam, ktoré vo väčšej 
alebo menšej miere s problematikou náboru a nasadenia slovenských pracovných síl 
v Nemecku súvisia, dlhodobo venujú. To sa prejavilo v rozsahu a znalosti prameňov, 
s ktorými pracovali a ľahkosťou, s akou je práca napísaná. Nejasné mi z čítania práce 
boli len odhady počtu nasadených pracujúcich zo Slovenska (prípadne doplnené o čísla 
z iných krajín). Možno nebolo na škodu pridať tabuľku, alebo graf, v ktorých by boli tieto 
počty prehľadne uvedené. Práci by iste neublížila ani obrazová príloha, prípadne mapa 
zobrazujúca miesta, kde boli pracujúci zo Slovenska (a iných krajín) nasadení. Doplnenie 
textu o výpovede pamätníkov, alebo citácie z korešpondencie, či spomienok by zas knihe 
dodali osobnejší ráz a možno ju spravili lákavejšou pre laického čitateľa – neodborníka.

Za určitý nedostatok práce považujem absenciu konzultácie výskumu s prácami 
anglo-saskej proveniencie. Významnou prácou je predovšetkým monografia Edwarda 
Homzeho,2 ktorá je vlastne jeho prepracovanou a doplnenou dizertačnou prácou z roku 
1963. Zaujímavou je aj – i keď staršia, z roku 1945 – práca Johna Frieda. Fried sa čiastočne 
venoval aj Slovákom, napríklad uvádza celkový počet pracujúcich zo Slovenska na 
118 000,3 číslo značne nižšie, než ku ktorému sa prikláňajú autori recenzovanej práce. 
Našli by sme ale i ďalšie práce, ktoré sa náboru a nasadeniu pracovných síl z rôznych 
krajín v Nemecku venovali.4 Zaujímavé mohlo byť i konzultovanie výskumu s prácami 
prof. Lutza Niethammera, momentálne pôsobiaceho na Univerzite v Jene, ktorý sa 
problematike tiež venoval.5 

Autori v úvode skromne uvádzajú, že vnímajú túto prácu ako čiastočné vyplnenie 
medzery v bádaní, akúsi „bázu pre ďalší výskum problematiky“. Schvarc vo svojom 
úvode píše, že si nenárokujú úplnosť a že ich práca „nedáva odpovede na všetky otázky 
súvisiace s témou“. (s. 9) Samozrejme, táto problematika ešte istý priestor pre ďalší 
výskum poskytuje (prehĺbenie výskumu sociálnych otázok, hospodárskeho vplyvu 
odchodu významnej časti pracovnej sily, komparácie s inými okupovanými štátmi, 
kultúrne dejiny atď.). Som však presvedčený, že autori spracovali tematiku dostatočne 
podrobne a v spojení s ďalšími existujúcimi prácami dnes už disponujeme dostatočnou 
literatúrou, aby sme nábor a nasadeniu pracovných síl zo Slovenska v nacistickom 
Nemecku v rokoch 1938 – 1945 dokázali presvedčivo rekonštruovať takmer v úplnosti. 
Na rad by teraz mohla prísť snaha o „poľudštenie“ témy, premeny čísel na konkrétne 
ľudské príbehy – kým ešte žijú tí, ktorí príbeh z tejto práce skutočne prežili. Predovšetkým 

2 HOMZE, Edward L. Foreign Labor in Nazi Germany. Princeton : Princeton University Press, 
1967.
Staršia práca Johna Frieda.
3 FRIED, John H. E. The exploitation of Foreign Labour by Germany. Montreal : International 
Labour Office, 1945, s. 264-265.
4 Napríklad FEICHTLBAUER, Hubert. Forced Labor in Austria 1938-1945. Vienna : Austrian 
Reconciliation Fund, 2005; GRUNER, Wolf. Jewish Forced Labor Under the Nazis: Economic 
Needs and Racial Aims, 1938-1944. New York : Cambridge University Press, 2006, MCDOWELL, 
Linda. Hard Labour: The Forgotten Voices of Latvian Migrant ‘Volunteer’ Workers. London : 
University College London Press, 2005, CHIARI, Bernhard. “Forced Laborers and POWs in the 
German War Economy.” In Annali dell’Instituto storico italo-germanico in Trento 23 (2002), s. 321-
344, STRUVE, Walter. “The Wartime Economy: Foreign Workers, ‘Half Jews,’ and other Prisoners 
in a German Town, 1939-1945.” In German Studies Review 16, no. 3 (1993), s. 463-482; RUHRS, 
Florian.“Foreign Workers in the Second World War. The Ordeal of Slovenians in Germany.“ In 
aventinus nova # 32 (2011) (bez s.) a ďalšie práce.
5 Pozri zoznam jeho publikácií na http://www.histinst.uni-jena.de/Bereiche/Emeriti/
Prof_+em_+Dr_+Lutz+Niethammer/Ver%C3%B6ffentlichungen-p-3548.html cit. 23. 12. 2015.
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by ale malo nasledovať privedenie tejto problematiky na svetlo svetovej historiografie 
a publikovanie výskumu v zahraničí.

Jakub Drábik
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Bystrica : Belianum. Vydavateľstvo Uni-
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2015, 201 s. ISBN 978-80-557-0905-5

Prínosná publikácia, ktorá napriek 
svojmu pomerne malému rozsahu priná-
ša množstvo cenných postrehov ako z de-
jín medzinárodných vzťahov, tak aj z dejín 
vojnových konfliktov za posledných 500 
rokov, sa začína veľmi optimistickým citá-
tom z prejavu amerického prezidenta Johna 
Fitzgeralda Kennedyho na Americkej uni-
verzite vo Washoingtone 10. júna 1963, 
ktorý stojí zato odcitovať: „Dejiny nás 
učia, že nepriateľstvo medzi národmi nie 
je večné… Čas a udalosti prinášajú často 
prekvapujúce zmeny vo vzťahu národov… 
Nesmieme si myslieť, že konflikty sú nevy-
hnutné, zblíženie nemožné a že jediným sty-
kom medzi nami môže byť len výmena hro-
zieb. Ak nemôžeme naraz odstrániť všetky 
spory, zvykajme si na to, že na svete sú roz-
dielne národy. To hlavné, čo nás spája, je 
fakt, že spolu žijeme na jednej malej plané-
te. Dýchame rovnaký vzduch. Všetci rovna-
ko milujeme svoje deti. A všetci sme smrteľ-
ní.“ Tento Kennedyho prejav vtedy soviet-
ska strana označila za najkonštruktívnej-
ší prejav od dôb Franklina Delano Roose-
velta. Žiaľ, od tých dôb svetový vývoj po-
tvrdil všetko, len nie tento Kennedyho op-
timizmus, veď dnes je konfliktov na celom 
svete oveľa viac ako pred päťdesiatimi rok-
mi. Napriek tomu, treba dúfať, že raz dajú 
dejiny za pravdu aj Kennedymu.

Kniha má okrem úvodu päť kapitol, kto-
ré analyzujú boj o hegemóniu v západnej 
a strednej Európe (ss. 9 – 33), vývoj medzi-
národných vzťahov v období vojenských 
konfliktov v nizozemskej revolúcii a v tri-
dsaťročnej vojne (ss. 32 – 62), politicko-vo-
jenské konflikty európskych mocností v 17. 
a 18. storočí (ss. 63 – 108), krízu mocen-
sko-politickej rovnováhy veľmocí a nové 

ohnisko konfliktov na Balkáne (ss. 109 
– 130) a napokon prvú svetovú vojnu a jej 
dôsledky na vývoj medzinárodných vzťa-
hov v rokoch 1918 – 1938 (ss. 131 – 196). 
Každá kapitola sa končí stručným zhrnutím 
pod názvom Eventus docebit (výsledok po-
učí). Úlohou zhrnutia je „naznačiť možnos-
ti určitých súvislostí v dejinách medziná-
rodných vzťahov a vysvetlenie historických 
atribútov konfliktov medzi štátmi, ktoré tr-
vali niekoľko storočí. Napríklad konflikt 
Francúzska a Nemecka o územie historic-
kej Lotharingie trval od zmluvy vo Verdune 
v roku 1843 a vyriešila ho až mierová kon-
ferencia v Postupime v roku 1945“.

Autorka v úvode poznamenáva, že svo-
ju monografiu dokončila na rozhraní rokov 
2014 a 2015, keď si pripomíname dve vý-
znamné výročia v dejinách medzinárod-
ných vzťahov – sto rokov od vypuknutia 
prvej svetovej vojny, ktorá ovplyvnila ďalší 
vývoj Európy i celého sveta, dvesto rokov 
uplynulo od Viedenského kongresu, kto-
rý bol a je vnímaný ako nastolenie systému 
európskej rovnováhy po období dedičných 
a koaličných vojen, Francúzskej revolúcii 
a napoleonských vojnách. Kniha je dobrým 
prehľadom základných faktov a súvislos-
tí aj o vojnových konfliktoch, len škoda, že 
celkový priaznivý dojem z nej kazí viacero 
štylistických a pravopisných chýb a aj zlé 
tvary niektorých mien či už priezvisk osôb 
(Joffrovi, Samsonova armáda, Venizelom) 
alebo miestnych a zemepisných názvov 
(v gréckej Soluni, Burgerland). Zatiaľ čo 
prímerie v Compiègne (Holubová má ne-
správne Compiégne) je uvedené aj s dátu-
mom 11. november 1918, pri prímerí v Pa-
dove autorka dátum uviesť zabudla (3. no-
vembra 1918).

Ferdinand Vrábel

LÁNÍK, Tomáš – KYKAL, Jaroslav 
a kol. LÉTA DO POLE OKOVANÁ 1914. 
PROMĚNY SPOLEČNOSTI A STÁTU VE 
VÁLCE. Praha : Vojenský historický ústav 
Praha, 2015, 542 s. fotografie v texte, české 
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a anglické resumé, menný register, zoznam 
literatúry, životopisy spoluautorov. ISBN 
978-80-7278-663-3.

Sté výročie vypuknutia a priebehu pr-
vej svetovej vojny sprevádza veľká vlna 
záujmu o túto udalosť, ktorá tak dramatic-
ky a osudovo zasiahla do dejín celého sveta 
a ovplyvnila životy desiatok miliónov ľudí. 
Vo všetkých krajinách, ktorých sa Veľká 
vojna dotkla, vychádzajú nové knihy, štú-
die aj populárne články, nakrúcajú sa do-
kumentárne aj celovečerné filmy, usporadú-
vajú sa vedecké konferencie, sympóziá, se-
mináre a prednášky. Aj Vojenský historický 
ústav v Prahe venuje prvej svetovej vojne 
zvýšenú pozornosť, ktorá sa prejavila via-
cerými akciami ako sú publikácie či výsta-
vy a aj v rozhodnutí každoročne až do roku 
2018, vrátane, usporadúvať medzinárodnú 
vedeckú konferenciu, na ktorej by jej účast-
níci reflektovali udalosti jednotlivých rokov 
vojny. Prvá takáto konferencia sa uskutoč-
nila 16. – 17. septembra 2014 v priestoroch 
Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej 
republiky, pričom záštitu nad ňou prevzali 
predseda snemovne Jan Hamáček a minister 
obrany Českej republiky Martin Stropnický.

Výsledkom tejto prvej konferencie, na 
ktorej odznelo tridsaťsedem príspevkov, je 
vydanie kolektívnej monografie niekoľkých 
desiatok autorov z Čiech, Slovenska, Ra-
kúska, Maďarska a Poľska. V zborníku sú 
publikované príspevky, ktoré sa väčšinou 
týkajú prvého roka vojny a s tým súvisiacich 
tém, ako politických tak aj vojenských, eko-
nomických i zdravotníckych. Organizátori 
konferencie tak položili základ pre projekt, 
ktorý v priebehu piatich rokov na dostatoč-
nom priestore zmapuje výsledky najnovšie-
ho výskumu domácich aj zahraničných od-
borníkov, zameriavajúcich sa na prvú sveto-
vú vojnu. V úvodnej časti konferencie od-
zneli príspevky o strategických cieľoch jed-
notlivých štátov, národov i politických hnu-
tí (Jan Županič, Richard Stojar). Problema-
tiku všenemeckého hnutia na začiatku vojny 
priblížil Lothar Höbelt, otázkou Židov a si-
onistického hnutia v Haliči sa zaoberal Petr 

Jan Vinš a neúspešnými americkými pokus-
mi zabrániť vojne v roku 1914 Václav Hor-
čička.

Viacero štúdií sa zameralo na spomienky 
príslušníkov niektorých peších plukov (On-
dřej Kolář), alebo problematiku účasti, bo-
jovej morálky a zrady alebo „zrady“ niekto-
rých peších plukov rakúsko-uhorskej armá-
dy (František Fürbach, Christian E. Reiter, 
Dávid Ádám Ligeti, Jiří Hutečka). Niekoľ-
ko príspevkov sa zaoberalo úlohu propa-
gandy (tlač a umenie) na formovanie názo-
rov obyvateľstva bojujúcich strán (Jan Ga-
landauer, Brigitte Stocker, Radim Kapavík). 
Časť referujúcich sa zaoberala aj ekonomi-
kou a sociálnou problematikou (Ivo Rej-
chrt, Zbyněk Sturz, Eduard Kubů, Jiří Šou-
ša a ďalší). Zo slovenských účastníkov kon-
ferencie sa Jana Zaťková zaoberala otázkou 
masového zajatectva a zajateckými tábormi 
ako fenoménom prvej svetovej vojny na prí-
klade oblasti vojenského veliteľstva Brati-
slava v roku 1914, Martin Drobňák rekon-
štrukciou vojenských cintorínov z obdo-
bia rokov 1914 – 1915 na severovýchod-
nom Slovensku a priebeh mobilizácie (mo-
bilizačné prípravy a dokumentácia) vo vte-
dajšom Hornom Uhorsku a Podkarpatskej 
Rusi priblížil Ferdinand Vrábel. Pre sloven-
ských bádateľov je v zborníku viacero zau-
jímavých príspevkov aj o počiatkoch česko-
slovenského zahraničného vojska (Dagmar 
Martínková, Dalibor Vácha, František Han-
zlík, Jiří Pavlík) a starostlivosťou o vojno-
vé hroby (Imrich Vetrák, Pavel Filipek, Tho-
mas Reichl). Problematika počiatkov prvej 
svetovej vojny by nebola úplná bez štúdie 
o liečebnej činnosti v rakúsko-uhorskej ar-
máde (Václav Smrčka, Vlasta Mádlová, Ka-
rel Řeháček).

Ferdinand Vrábel

BRYANT, Mark. II. SVĚTOVÁ VÁL-
KA V KRESBÁCH A KARIKATURÁCH. 
Z angl. orig. přeložil: Faktor, V. Praha : Co-
lumbus, 2012, 160 s. ISBN 978-80-87588-
09-3
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Publikácia je obrázkovou históriou uda-
lostí, vnímania a prežívania najväčšieho 
svetového vojnového konfliktu z pohľadu 
súdobých karikaturistov z obidvoch proti 
sebe stojacich strán. Na svojich stránkach 
prináša okolo 300 čiernobielych a v men-
šom rozsahu aj farebných kresieb, ktoré au-
tor dopĺňa vysvetľujúcim komentárom. Ob-
rázky sú sústredené v ôsmich kapitolách, 
z ktorých každá približuje dianie jedného 
roka, s výnimkou prvej, zobrazujúcej viac-
ročné predvojnové obdobie. Každá kapito-
la začína stručnou historickou charakteristi-
kou príslušného roka a pri každej karikatúre 
je uvedený dobový názov, meno jej pôvod-
cu, prameň, v ktorom bola pôvodne zverej-
nená, a dátum. Zostavovateľ tejto špecific-
kej publikácie sa zameral predovšetkým na 
karikatúry uverejnené v časopisoch a novi-
nách, keďže tieto boli prístupné najširšiemu 
okruhu záujemcov. Nájdeme tu však aj ilu-
strácie z komiksových seriálov, kníh, pla-
gátov, kreslených filmov a letákov zhadzo-
vaných z lietadiel. Nachádzajú sa tu aj do-
siaľ nezverejnené karikatúry od vojnových 
zajatcov.

Z grafických paródií publikovaných 
v periodickej tlači sú vo výbere najpočet-
nejšie zastúpené britské, bohatý výber tvo-
ria však aj francúzske, americké, nemec-
ké, talianske, ruské, prípadne holandské. 
Umeniu karikatúry boli priaznivo naklo-
nené mnohé dobové periodiká – Daily Ex-
press, Evening Standard, Melbourne Argu-
is, Daily Mirror, Daily Sketch, Sunday Ex-
pres, Chicago Daily News, New York Daily 
News, Washington Star, La Lumiére, Sig-
nal, Le Petit Parisien, Punch, Simplicissi-
mus, Der Stürmer, Die Brennessel, Das 
Schwarze Korps, Karikatür a ďalšie.

Komické kresby a humorné mystifikácie 
v sovietskom propagandistickom časopi-

se Krokodíl prezentovali vlastnú formu so-
vietskeho humoru. Z ďalšej prezentovanej 
karikatúrnej tvorby možno spomenúť na-
príklad plagáty Fougasseho vo Veľkej Bri-
tánii, Gina Boccasileho v Taliansku, skupi-
ny Kukryniksi zo Sovietskeho zväzu, ne-
mecké propagandistické pohľadnice, Lan-
casterove komiksové kresby, Vickyho bez-
prostredné vizualizácie.

Z hľadiska prístupu umelcov k jednot-
livým námetom možno sledovať na jednej 
strane v podstate dobromyseľný a láskavý 
humor, v zmysle ktorého napríklad diktá-
tori pôsobia skôr smiešne ako odporne, na 
druhej strane je Roosevelt stvárnený s vlčí-
mi tesákmi, zlostne pôsobiaci Židia, zlomy-
seľné protinacistické kresby, zotročené po-
stavy v dielach ruských karikaturistov a po-
dobne.

Publikácia poskytuje čitateľovi pohľad 
na rôznorodosť umeleckého stvárnenia, vý-
stižnosť danej reality a v neposlednom rade 
laického používateľa upozorní a historikovi 
pripomenie špecifické miesto obrazovej sa-
tiry v dejinách druhej svetovej vojny. Silu 
politickej karikatúry vďaka jej univerzálnej 
dostupnosti, bezprostrednosti a zrozumiteľ-
nosti využívali nielen mnohí propagandis-
ti a mediálni manipulátori, ale kreslené vti-
py boli tiež dôležitou súčasťou odbojového 
hnutia vo všetkých okupovaných krajinách.

Autorovým zámerom bolo daným výbe-
rom zachovať aspoň torzo vojnovej umelec-
kej karikatúry pre budúce generácie, keď-
že okrem súborne vydaných kresieb Lowa, 
Vickyho, Strubeho, Ponta, Lancastera väč-
šina karikatúr tohto obdobia neprežila.

Božena Šeďová
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KRONIKA

MIMORIADNE OCENENIE PRE RIADITEĽA VOJENSKÉHO ARCHÍVU – 
CENTRÁLNEJ REGISTRATÚRY MO SR TRNAVA A JEHO KOLEKTÍV 
Z ČESKEJ REPUBLIKY

Dňa 23. júna 2015 sa v zariadení Ministerstva vnútra Českej republiky na Spiritke 
uskutočnil slávnostný ceremoniál spojený s odovzdaním medaily „Za zásluhy o české 
archívnictvo“, ktorú vybraným osobnostiam udelil minister vnútra Českej republiky 
Milan Chovanec. Medaila „Za zásluhy o české archívnictvo“ bola zriadená Nariadením 
Ministerstva vnútra Českej republiky č. 39 zo dňa 9. decembra 2005 ako ocenenie osôb, 
ktoré sa zaslúžili o rozvoj českého archívnictva. Od roku 2006, keď sa ocenenie začalo 
udeľovať raz ročne až do roku 2014, bolo udelených 195 medailí, z ktorých 27 bolo 
udelených zahraničným laureátom.

Za rok 2015 bolo medailou ocenených dovedna 19 laureátov, z toho 7 zahraničných. Je 
potešujúce, že medzi ocenenými zahraničnými laureátmi zo Spolkovej republiky Rakúsko, 
Spolkovej republiky Nemecka a Francúzska bol aj dlhoročný riaditeľ Vojenského archívu – 
centrálnej registratúry MO SR Trnava a bývalý profesionálny vojak pplk. v. v. Dr. Jozef Petráš, 
ktorému najvyššie české vyznamenanie v oblasti archívnictva odovzdal námestník ministra 
vnútra Českej republiky Petr Mlsna za významný prínos k rozvoju česko-slovenských 
vzťahov a medzinárodnej spolupráce v oblasti archívnictva. Význam slávnostného aktu 
zvýraznila prítomnosť veľvyslanca Slovenskej republiky v Českej republike Petra Weissa 
a slovenského vojenského a leteckého pridelenca plk. Jána Goceliaka. Dr. Jozef Petráš je zo 
siedmich doposiaľ ocenených laureátov zo Slovenska prvým predstaviteľom slovenského 
vojenského archívnictva.

Udelená medaila je ocenením práce nielen samotného riaditeľa Vojenského archívu – 
centrálnej registratúry Trnava, ale aj celého pracovného kolektívu archívu, ktorý 
v mimoriadne zložitých podmienkach plní náročné úlohy pri archivácii osobných vojenských 
spisov nielen občanov Slovenskej republiky, ale aj Českej republiky. Archivuje tiež aj spisy 
generálov, dôstojníkov a práporčíkov pôvodne od ročníka narodenia 1906, ako aj spisy 
mužstva a poddôstojníkov od ročníka narodenia 1921 a plní aj ďalšie náročné úlohy. Je to 
práve správa osobných vojenských spisov občanov Českej republiky trnavským vojenským 
archívom, ktorá má významný vplyv na mimoriadne širokú spoluprácu archívu s českými 
archívmi a štátnymi inštitúciami. Vďaka ochote a mimoriadne dobrým partnerským 
vzťahom trnavského vojenského archívu s českými archívnickými inštitúciami, ako 
aj vďaka osobnému prínosu Dr. Jozefa Petráša, sa darí plniť všetky úlohy vyplývajúce 
z medzinárodnej spolupráce.

Treba dúfať, že uvedené ocenenie popredného predstaviteľa slovenského vojenského 
archívnictva nie je posledným v rade. Zároveň chceme zaželať riaditeľovi Vojenského 
archívu – centrálnej registratúry Trnava a jeho pracovnému kolektívu veľa pracovných 
úspechov do ďalšej činnosti pri plnení náročných úloh.
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Jaroslav Kozolka

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA O ROKU 1915 V BELEHRADE

V dňoch 2. – 6. novembra 2015 zorganizoval srbský Inštitút pre strategický výskum 
v Belehrade v spolupráci s rakúskym Vojenským múzeom konferenciu o druhom roku prvej 
svetovej vojny pod názvom Veľká vojna v roku 1915. Cieľom tohto vedeckého podujatia bolo 
pri príležitosti jeho 100. výročia prezentovať súčasné poznanie predmetnej problematiky, 
a to najmä s ohľadom na národné pohľady, skúsenosti a špecifiká. Rokovacím jazykom 
konferencie bola angličtina.

Na podujatí sa zúčastnilo 33 vedeckých pracovníkov z 15 európskych štátov. Vojenský 
historický ústav v Bratislave reprezentoval Mgr. Peter Chorvát, PhD., ktorý predniesol 
príspevok Česi s Slováci v srbských dobrovoľníckych jednotkách (1915 – 1916), pripravený 
v spolupráci s riaditeľom VHÚ plk. Mgr. Miloslavom Čaplovičom, PhD.

Konferencia bola, podobne ako každoročné stretnutie Pracovnej skupiny pre štúdium 
konfliktov (CSWG), rozdelená do dvoch konferenčných dní – utorok a štvrtok. Streda bola 
vyhradená pre exkurziu do letnej vily kráľovskej dynastie Obrenovičovcov v Smedereve, 
prezretie si pozostatkov tamojšej stredovekej pevnosti a návštevu pravekých a rímskych 
pamiatok v lokalite Kostolac.

Prvý deň konferencie sa začal v utorok 3. novembra 2015 v spoločenskom zariadení 
srbského ministerstva obrany slávnostnými príhovormi predstaviteľov uvedeného 
ministerstva a riaditeľa Vojenského múzea vo Viedni M. Christiana Ortnera. Potom už 
nasledoval program rozdelený do troch panelov, v rámci ktorých odznelo dovedna 16 
príspevkov.
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Tematicky boli príspevky „ladené“ pomerne rôzne, od všeobecných pohľadov na situáciu 
jednotlivých armád v roku 1915 po špecifické príspevky zamerané národne, regionálne 
alebo tematicky.

Počas druhého dňa konferencie si publikum mohlo vypočuť dokopy 15 referátov, 
pričom ich tematické zameranie bolo obdobné ako prvý deň.

Význam tohto vedeckého podujatia spočíval v už spomínanom prednesení národných 
pohľadov na pestrú mozaiku vojnového roka 1915, ako aj v prezentácii iných zaujímavých 
alebo málo známych momentov vojnového roka 1915. Okrem toho bola uvedená konferencia 
aj vhodnou platformou na konfrontáciu ďalších vedeckých poznatkov v podobe diskusií, 
ktoré odzneli po každom vedeckom paneli.

Peter Chorvát
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U P O Z O R N E N I E    R E D A K C I E

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

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

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

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

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

uvádzame aj prvé slová názvu prameňa: PEJSKAR, Poslední, ref. 2, s. 93.
- autor nemusí uvádzať mená všetkých pôvodcov citovaného diela (druhého, tretieho) alebo ak má citované 

dielo viacerých ako troch pôvodcov uvádzame: ŠPIRKO, Dušan et al.
- v prípade viacerých miest vydania, alebo názvov vydavateľstiev píšeme bodkočiarku alebo čiarku: Praha : 

Naše vojsko; Bratislava : Magnet Press, 1999,
- údaje v bibliografickom popise citovaného prameňa sa uvádzajú v jazyku prameňa až po údaj o rozsahu
- pri odkaze na archívny prameň je potrebné uvádzať skratky: f. (nie fond)

šk. (ako škatuľa, nie krabica)
č. j. (s medzerou)
VHA Bratislava, f.; pozri tiež PEJS, O…
Tamže, s. 8. (nie tamtiež)

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

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

Používanie skratiek a označovanie
Skratkou pre označovanie strán alebo strany je s., ročníky časopisov a čísla zborníkov sa uvádzajú arabskými 
číslicami. Pokiaľ sú dokumenty v edíciách číslované, je potrebné uvádzať okrem strán aj číslo.
Pri anotáciách a recenziách je potrebné uvádzať ISBN
Redakčná rada si vyhradzuje právo na základe vyžiadaných odborných posudkov rozhodnúť o uverejnení, 
prípadne vrátení príspevku. Nevyžiadané rukopisy sa nevracajú.
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