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ŠTÚDIE

HLOHOVEC VO VÍRE VOJENSKÝCH UDALOSTÍ PO 
PÁDE VEĽKEJ MORAVY DO KONCA 13. STOROČIA

ZDENKO G ÁLIK

GÁLIK, Z.: Hlohovec in the Turmoil of Military Events after the Fall of Great Moravia 
until the End of 13 th Century. Vojenská história, 2, 20, 2016, pp 6-22, Bratislava.
In the introduction of the study, the author addresses the localization of the Hlohovec 
Castle, which is still debatable and cannot be determined defi nitely. The author claims 
that this is only caused by the progress of archaeological research and its localization 
will be solved by the future archaeological investigation in this area. He also notes that 
several historians have assumed that the Hlohovec Castle, fi rst mentioned in writing in 
1113, was standing in the place of an old Slavic settlement. However, other positions 
also cannot be excluded. In the era mentioned by Anonymus, the Hlohovec Castle was 
not only a fortress but also the administrative centre of the territory. Therefore, the Old 
Hungarians have already found a highly developed administrative organization here. 
Instead of revoking it, they took a hold of it, seized it and continued running many of 
the existing administrative centres in the territory under their own rule. Furthermore, 
the author analyses the period of 11th to 13th century, when the administration of royal 
property, military organization as well as the state and judicial power used to be seated 
at commitate castles such as the one in Hlohovec. The commitate system originated 
as the means of organizing the large royal (formerly princely) property, which in 
many ways grew from the older Great Moravian tradition. The commitate Hlohovec 
Castle was a military fortress capable of resisting even long-term siege. It prevented 
the enemy forces to make an advance deeper inside the country. Its fortifi cation was 
probably made of timber-and-earth mounds, several meters broad, providing suffi cient 
protection against invaders. The only disadvantage thereof was that the attackers could 
set them on fi re. After the Tatars had left the country (1241 – 1242), the commitate 
Hlohovec Castle, as the centre of the small border commitate, was rebuilt from timber-
and-earth fortifi cation to a solid stone castle. The paper further contains description of 
the military events in 1271 – 1280.
Military History. Slovakia. 10th –13th century. Hlohovec. Military Events from the Fall 
of Great Moravia until 13th Century.

Po vymretí Mojmírovcov a po zániku Veľkej Moravy zdedili vládu nad Moravou 
a krátky čas (906 – 920) aj nad Nitrianskom ich príbuzní Přemyslovci. Potom Nitriansko 
ovládli starí Maďari a jeho ďalší osud určovali udalosti vnútri Karpatskej kotliny. Približne 
od roku 920 bolo Slovensko pod kontrolou staromaďarských vojenských posádok. 
Najstaršie maďarské jazdecké hroby a malé pohrebiská siahajú na severe po Skalicu, 
Hlohovec, Nitru, Levice, Lučenec, Michaľany1. V oblasti neskoršieho Nitrianskeho 

1 STEINHŰBEL, Ján. Slovensko od príchodu Slovanov po zánik Nitrianskeho kniežatstva. 
In Zborník príspevkov k slovenským dejinám. Bratislava : Slovenský historický ústav Matice 
Slovenskej, 1998, s. 43. ISBN 80-7090-504-2.
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komitátu môžeme stanoviť hranicu severnú stálej maďarskej prítomnosti, na základe 
dôkladného výskumu rozšírenia staromaďarských pohrebísk, ako aj miestnych mien, 
po Červeník (pri Hlohovci), v Ponitrí v oblasti riečky Radošinka a v oblasti Požitavia 
do priestoru dnešných dedín Babindol a Klasov.2 Z vyššie uvedeného teda vyplýva, 
že Hlohovec bol obsadený starými Maďarmi už v prvej fáze ich postupu, keď boli 
obsadzované len hlavné oporné body pri najdôležitejších komunikáciách a opevneniach. 
Jedno z takýchto opevnení bolo pravdepodobne i v Hlohovci – niekdajšie veľkomoravské 
strážne hradisko.

Z tohto obdobia (z prvej polovice 10. storočia) pochádzajú priamo z Hlohovca, 
respektíve z jeho blízkeho okolia (Červeník) archeologické nálezy, ktoré svedčia o pobyte 
staromaďarského vojska. Vzhľadom na to, že viaceré z nich sú unikátmi, rozhodli sme sa 
venovať im zvýšenú pozornosť.

Už v roku 1868 na území majetku grófskej rodiny Erdődyovcov neďaleko Váhu, 
v hlohovskom chotári, bol odkrytý hrob muža z prvej tretiny 10. storočia. Pochovaný 
mohol byť pánom celej oblasti, pretože až podnes je jeho hrob považovaný (navzdory 
neúplnosti zachovaných milodarov) za najbohatší v regióne. V rámci hrobovej výbavy 
sa našli konské kosti, nákrčník, pár náušníc, obklad tašky a 1 arabský strieborný dirhem.3

Ďalšie staromaďarské jazdecké pohrebisko sa našlo v tesnej blízkosti Hlohovca – pri 
Červeníku na pieskovej dume (predtým Verešvár a roku 1113 Bín).4 Je to ďalší dôkaz 
toho, že obrannú hranicu na rieke Dudváh hneď od začiatkov obsadzovania Slovenska 
starí Maďari bránili pohraničnými strážcami. Ešte, čo sa týka hlohovského hrobu, možno 
povedať, že tak sasánovské ozdoby, ako aj samánovský peniaz (dirhem) sú svedkom 
stykov starých Maďarov s perzskou kultúrou a s dolným Povolžím.5 Toto územie na 
juhozápadnom Slovensku držali teda načas starí Maďari už aj v 1. tretine 10. storočia 
a zabezpečovali ho proti nepriateľovi zo severozápadu. Z uvedeného vidieť, že osobitne 
boli zabezpečené prechody cez rieku Váh v Červeníku, Šintave (Mačanské vŕšky) 
i v samotnom Hlohovci. Isté je, že túto líniu zabezpečovali uhorskí panovníci aj v 11. 
storočí, pravda, vtedy už viac Sikulmi a Pečenehmi.6

Na obdobie po zániku Veľkej Moravy sa viažu písomné zmienky o Hlohovci, ktoré sú 
obsiahnuté v neskorších uhorských kronikách. V najstaršej zachovanej uhorskej kronike, 
ktorej autorom je niekdajší notár uhorského kráľa Bela III., neznámeho mena, ktorého 
pre jednoduchosť nazývame Anonymus, vo svojom diele v 37. kapitole píše: „A pretože 
milosť Božia išla pred nimi, podmanili si nielen týchto, ale dobyli aj všetky ich hrady, 
ktorých mená sú až doteraz: Šintava, Hlohovec, Trenčín, Beckov a Bana, a ustanoviac 
stráže týchto hradov išli až k rieke Morave a vybudujúc opevnené prekážky určili hranice 

2 LUKAČKA, Ján. Kontinuität der Besiedlung auf dem Gebiet des Komitats Nitra 9.-13. 
Jahrhundert. In Studia historica slovaca 18 (Beiträge zur ältesten Besiedlung der Slowakei). 
Bratislava, s. 137. ISBN 80-967150-6-2.
3 WIECZOREK, Alfried – HINZ, Hans Martin. Europas mitte um 1000 (Katalog zur Austellung 
Europas mitte um 1000). Stutgart, 2000, s. 318. ISBN 3-8062-1544-8. Pozri i BIALEKOVÁ, 
Darina (ed.). Pramene k dejinám osídlenia Slovenska z konca 5. až 13. storočia. I/2, Nitra, 1989, 
s. 438-440. STEINHŰBEL, Ján. Nitrianske kniežatstvo a zánik Veľkej Moravy. In Historické 
štúdie, 37, 1996, s. 26. ISBN 80-224-0486-1. PAULER, Gyula – SZILÁGYI, Sándor. A magyar 
honfoglalás kútfői. Budapest : Magyar Tudományos Akadémia, 1900, s. 530-535. TOČÍK, Anton. 
Altamagyarische Gräberfeld in der Südwestslowakei. Tomus II. Bratislava : Veda, 1968, s. 26.
4 VARSIK, Branislav. Zo slovenského stredoveku. Bratislava : Veda, 1972, s. 261-262.
5 LEHOTSKÁ, Darina. Hlohovec a jeho okolie. Bratislava : Obzor, 1968, s. 46.
6 VARSIK, ref. 4, s. 261-262.
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uhorského kráľovstva… A v tejže radosti Arpád vojvoda ustanovil Hubu županom Nitry 
a iných (ďalších) hradov a dal mu do vlastníctva pôdu pri rieke Žitave až po les Turčok.“7

Zo zmienky u Anonyma vyplýva, že tieto lokality existovali a považovali sa za starobylé 
už koncom 12. storočia, aj keď literárna a ideová funkcia diela asi z konca 12. storočia 

vo vzťahu k udalostiam z obdobia príchodu starých Maďarov do Karpatskej kotliny sa už 
dnes všeobecne akceptuje.8 V období svojho vzniku bol zrejme akceptovaný ako prameň 
o minulosti a veľký bol jeho vplyv i v novodobej – najmä maďarskej historiografi i.9 

Na otázku, či tento hrad na Považí je veľkomoravského pôvodu, však nie sú rovnaké 
názory. Hlohovec spolu s Nitrou, Bratislavou, Trenčínom, Komárnom a Starým Tekovom 
boli staré centrá, o ktoré sa opierala správa Nitrianskeho vojvodstva v 11. storočí.10 Išlo 
o jedno z hradiskových centier, ktoré predstavovali systém územnej obrany a vojenskej 
organizácie.11 Dokladom toho, že v 10. storočí prevzali starí Maďari s hláskou g (teda 
ešte pred zmenou g > h) je aj slovanský názov hradu a podhradskej osady Hlohovec.12 
Už samotná Anonymova forma písania „Colgoucy“ prezrádza slovanský pôvod tohto 
miestneho mena. Z piatich hradov na Považí, ktoré spomína Anonymus, možno považovať 
za najstarší práve Hlohovský hrad, ktorý bol postavený pred príchodom starých Maďarov 
na mieste starého slovanského hradiska. V Hlohovci tak bolo staré slovanské, neskôr 
i staromaďarské osídlenie.13 Steinhübel tiež dokladá v Hlohovci existenciu staršieho 
hradiska (veľkomoravského?), na mieste neskoršieho ranostredovekého hradu, z ktorého 
archeológovia zistili len nepatrné stopy.14 Na inom mieste však píše, že Anonymov 
obraz hradnej sústavy (do ktorého patrí aj hrad Hlohovec) patrí do 11. a 12. storočia 
a je zjavným anachronizmom, tak ako aj napr. vznik Nitrianskeho kniežatstva a počiatok 
Zuburovej vlády hneď po Attilovej smrti.15 Dokonca sa vyskytli aj názory, opierajúce sa 
o spomienky Heleny Erdödyovej, bývalej vlastníčky hradného panstva Hlohovec, že hrad 
v Hlohovci existoval už v dobe rímskej.16 

7 SZENTPÉTERY, Emericus (ed.). Scriptores rerum Hungaricarum I. Budapestini, 1937, 
s. 79…Et quia gratia dei antecedebat eos, non solummodo ipsos subingaverunt, verum etiam 
omnia castra eorum ceperunt, quorum nomina hec sunt usque modo: Stumtey, Colgoucy, Trusun, 
Blundus et Bana et ordinatis custodibus castrorum iverunt usque ad fl uvium Moroa, et fi rmatis 
obstaculis constituerunt terminos regni Hungarorum… et in eodem gaudio dux Arpad Hubam fecit 
comitem Nitriensem et aliorum castrorum…Najnovšie slovenské vydanie týchto pasáží pozri u: 
MÚCSKA, Vincent. Kronika anonymného notára kráľa Bela. Budmerice : Rak, 2000, s. 84-85. 
ISBN 80-85501-17-1.
8 Najnovšie sa k tejto problematike vyjadril MÚCSKA, ref. 7, s. 23, podľa ktorého notár
Belu III. napísal svoje dielo po panovníkovej smrti približne roku 1210.
9 RUTTKAY, Alexander. Feudálne sídla a fortifi kačné zariadenia na Slovensku spred polovice 
13. storočia (problematika a novšie výskumy). In Zborník Slovenského národného múzea 
(Bratislava), 1989, roč. 83, História 29, s. 67. ISBN 80-217-0001-7.
10 KUČERA, Matúš. Slovensko okolo roku 1000. Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2002, 
s. 73. ISBN 80-8060-095-3.
11 KLEIN, Bohuš – RUTTKAY, Alexander – MARSINA, Richard. Vojenské dejiny Slovenska I. 
(do r. 1526). Bratislava : Ministerstvo obrany SR, 1993, s. 109. ISBN 80-967113-1-8.
12 VARSIK, Branislav. Kontinuita medzi veľkomoravskými Slovienmi a stredovekými 
severouhorskými Slovanmi (Slovákmi). Bratislava : Veda, 1994, s. 32. ISBN 80-224-0175-7.
13 PRAŽÁK, Richard. Legendy a kroniky koruny uherské. Praha : Vyšehrad, 1988, s. 249.
14 STEINHŰBEL, ref. 2, s. 24.
15 STEINHŰBEL, Ján. Nitrianske kniežatstvo. Počiatky stredovekého Slovenska. Bratislava : 
Rak, Veda, 2004, s. 161. ISBN 80-224-0812-3. Pozri poznámku č. 875 na s. 414.
16 FELCÁN, Arpád. Hlohovecko kedysi, dnes a zajtra. Trnava 1993, s. 7, 11. ISBN 80-900419-4-9.



9

VOJENSKÁ HISTÓRIA

Naproti tomu hlavne maďarskí historici László Veszprémy, Gyula Kristó, István Bóna 
tvrdia, že hrady spomínané Anonymom v skutočnosti boli vystavené v bode formovania 
uhorského štátu, čo má byť realistickejšie a vierohodnejšie.17 Podobné tvrdenia sú známe 
aj u iných maďarských medievistov.18 Slovenský medievista Múcska tvrdí, že Anonymus 
sem anachronicky premietol hrady, pričom v čase, keď sa dej kroniky odohráva, 
prirodzene, ešte nejestvovali, hoci si je vedomý toho, že napríklad v Beckove bolo zistené 
slovanské hradisko z 9. – 10. storočia.19 

Problematické je doteraz lokalizovanie starších opevnených útvarov, neskôr hradov 
Šintava a Hlohovec.20 Lokalizácia hradu Hlohovec je zatiaľ sporná a nemožno sa k nej 
jednoznačne vyjadriť, čo je však podľa nás zapríčinené len stavom archeologického 
bádania, a jeho lokalizovanie bude úlohou budúcich archeologických výskumov v tejto 
oblasti. Treba ešte podotknúť, že viacerí historici predpokladajú, že hrad Hlohovec, 
ktorý sa písomne spomína prvýkrát v roku 1113, stál na mieste starého slovanského 
hradiska. Avšak nemožno vylúčiť i jeho inú polohu. Hlohovský hrad v dobe, o ktorej sa 
zmieňuje Anonymus, bol nielen pevnosťou, ale aj správnym centrom okolitého územia. 
Starí Maďari tu teda našli už rozvinutú správnu organizáciu, ktorú nezrušili, ale obsadili, 
zmocnili sa jej, a takmer všetky dovtedy jestvujúce správne centrá z ich územia ďalej 
jestvovali pod ich nadvládou.21 

Stručnejšie, ale celkom inak, vypovedá o víťazstvách starých Maďarov kronikár 
Šimon z Kézy, notár a klerik Ladislava IV., ktorý napísal svoju kroniku pravdepodobne 
medzi rokmi 1282 – 1285.22 Po zabití Svätopluka sa staromaďarské vojsko rozdelilo 
na sedem častí, pričom veliteľom 6. vojska bol Lél, ktorý z okolia Hlohovca vyhnal 
(alebo vykynožil) Mézanov a Čechov, ktorý vraj nakoniec častejšie sídlil v nitrianskych 
krajoch. Z neho pochádza rod Šovárd (Zuard) a jeho príbuzenstvo.23 V historiografi i 
vznikla polemika, koho vlastne Lél z okolia Hlohovca vyhnal (alebo vykynožil), 
pričom označenie „Boemis“ bolo každému z nich jasné – označuje predkov dnešných 
Čechov. Čo sa týka „Messiani“ – mohlo by ísť o paralelné zdôrazňovanie Čechov,24 
Chaloupecký ich pokladá za Moravanov, pričom udáva, že v tzv. kronike bratislavskej 
(Chronicon Posoniense maius) sa miesto „Messianis“ píše „Marhianis“, čo je podľa 

17 VESZPRÉMY, László. Ungarn - ein historischer Überblick. In Europas Mitte um 1000. Band 2. 
Stuttgart : Theiss, 2000, s. 548. ISBN 3-8062-1545-6.
18 GYÖRFFY, György. Az Arpád-kori Magyarország történeti földrajza IV. Liptó, Maramaros, 
Moson, Nogysziget, Nógrád, Nyitra, Pest és Pilis megye. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1998, s. 388. 
ISBN 963-05-7504-3. GYÖRFFY, György. Galgóc (Szolgagyőr) és várispánsága. In Szomszédaink között 
Kelet-Európábán. Budapest 1993, s. 17. Tvrdí, že pohraničné hrady ako Hlohovec v skutočnosti dal 
založiť uhorský kráľ Štefan I. niekedy po roku 1018, keď získal naddunajské územia od poľského 
kniežaťa Boleslava I. Chrabrého.
19 MÚCSKA, ref. 7, s. 134-135.
20 ČAPLOVIČ, Dušan. Včasnostredoveké osídlenie Slovenska. Bratislava : Academic electronic press, 
1998, s. 122. ISBN 80-88880-19-X.
21 KLEIN, RUTTKAY, MARSINA, ref. 11, s. 117.
22 MARSINA, Richard. Stredoveké uhorské rozprávacie pramene a slovenské dejiny. In Zborník 
Slovenského národného múzea, LXXVIII, 1984, História 24, s. 176.
23 …Lel ergo exercitus sexti ductor fuerat. Iste circa Golgocha primitus habitans, exinde 
Messianis et Boemis extirpatis tandem in partibus Nittriae saepius fertur habitasse. Ex isto 
Zuard oritur tribus et cognatio… DOMANOVSZKY, Alexander (ed.). Simonis de Keza Gesta 
Hungarorum. In Scriptores rerum Hungaricarum I. Budapestini, s. 166-167.
24 MARSINA, ref. 22, s. 190.



10

VOJENSKÁ HISTÓRIA

neho najsprávnejšie čítanie danej pasáže.25 Mézanov však treba podľa nášho názoru 
pokladať za Slovákov. Nebolo pritom neobvyklým, ak sa v 11. storočí Slováci označovali 
ako „Messiani“ a ich krajina „Messia“, avšak po zániku Nitrianskeho kniežatstva na 
začiatku 12. storočia sa meno Mézania pre Slovákov prestalo používať a veľmi rýchlo sa 
naň zabudlo.26 Podobného názoru je aj Sopko, podľa ktorého pomenovanie Messiani sa 
vzťahuje na predkov Slovákov. Dodáva, že Lél (Lehel) bol vlastne potulným veliteľom, 
ktorého roku 955 obesili, pričom tento fakt má vylúčiť to, aby bol veliteľom pri vpáde 
Maďarov do Karpatskej kotliny. Ešte k názvu Hlohovca (v kronike označený ako Golgata) 
predpokladá, že ho utvoril kronikár zrejme podľa biblickej Golgoty. (Evanjelium podľa 
Matúša 27, 33).27

Nejasnosti pritom spôsobili správy z neskorších uhorských kroník. V Kronike 14. 
storočia, ktorej autor v 14. storočí prebral od magistra Ákoša starší kronikársky text, 
pocházajúci z Gesta Ungarorum vetera už výrazu „Messiani“, ktoré v ňom našiel, 
nerozumel, preto ich stotožnil (chybne) s Čechmi.28 „Avšak piaty sa nazýval Lél, ktorý 
vyhnal Mézanov, čiže Čechov z hlohoveckých krajov a tam mal údajne dlhší čas rozložený 
tábor. Z neho totiž pochádza pokolenie alebo rod Šovárd).“29 Podobne i v tzv. Chronicon 
pictum (A képes kronika, Obrázková kronika) v jej 17. kapitole sa dočítame: „Avšak 
piaty kapitán sa nazýval Lél, ktorý Mézanov alebo Čechov z hlohoveckých končín vyhnal 
(alebo vykynožil)…“30

Ešte i v dobe Šimona z Kézy bolo teda známe staré slovanské osídlenie Hlohovca 
a jeho okolia. Najstaršie uhorské naračné pramene svedčia, že Nitriansko pôvodne zaujal 
staromaďarský náčelník Lél, ktorý očividne nepochádzal z rodu Arpádovcov a zdržiaval 
sa v priestore medzi Hlohovcom a Nitrou. Nitriansko, kde patril i spomínaný Hlohovec, sa 
stalo súčasťou Arpádovskej domény až po roku 955, potom, čo sa Lél spoločne s Bulčuom 
a Šúrom zúčastnili koristníckej výpravy do nemeckých krajín, kde pri rieke Lech utrpeli 
katastrofálnu porážku. Samotní vojvodcovia boli zajatí, neskôr ich neminul ortieľ smrti 
(boli obesení). Ich územia zaujali Arpádovci, konkrétne Arpádov vnuk Takšoň, ktorý 
začal proces integrácie rozdrobených kmeňových území do väčšieho celku. V tomto 
jeho diele úspešne pokračovali jeho synovia Gejza a Michal od začiatku 70. rokov 10. 
storočia.31 Neskôr po Michalovej predčasnej smrti okolo roku 995 (bol pravdepodobne 
zavraždený na príkaz svojho brata Gejzu) sa stáva novým údelným kniežaťom v Nitre 
Gejzov syn Štefan – neskôr prvý uhorský kráľ (1000 – 1038).32

25 CHALOUPECKÝ, Václav. Staré Slovensko. Bratislava : FF UK, 1923, s. 267.
26 STEINHÜBEL, Ján. Zánik Nitrianskeho kniežatstva. In Historický časopis, roč. 50, 2002, 
č. 3, s. 391-392. ISSN 0018-2575. STEINHÜBEL, ref. 2, s. 20-21.
27 SOPKO, Július. Kroniky stredovekého Slovenska. Stredoveké Slovensko očami kráľovských 
a mestských kronikárov. Budmerice : Rak, 1995, s. 291. ISBN 80-85501-07-4.
28 STEINHŰBEL, ref. 2, s. 22-23.
29 DOMANOVSZKY, Alexander. Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. In Scriptores rerum 
Hungaricarum I. s. 291. „Sed quintus Leel est nominatus, qui Messianos, scilicet Bohemicos de partibus 
Golgote expulit ibique diutius castra metatus fuisse perhibetur. Ex isto quidem Zuard oritur generatio, 
sive prosapia et origo.“ Podľa Steinhübela tu ide o ohlas česko-maďarskej vojny, ktorú zviedli Maďari 
v dobe vlády Vratislava I.
30 PAULER, SZILÁGYI, ref. 3, s. 504. „Sed quintus Leel est nominatus. Qui Messianos seu 
Bohemicos de partibus Golgate expulit…“
31 LUKAČKA, Ján. Formovanie vyššej šľachty na Slovensku. In Pamiatky a múzeá, založené 
1952, 1999, č. 2, s. 15. ISSN 1335-4353.
32 LUKAČKA, ref. 31, s. 16.
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Pohraničný komitát Hlohovec v 11. – 13. storočí

Na takomto komitátom hrade, akým bol i hrad Hlohovec, bola sústredená správa 
kráľovského majetku, vojenská organizácia a aj výkon štátnej a súdnej moci. Komitátna 
sústava vznikla ako spôsob organizácie veľkého kráľovského (predtým kniežacieho 
majetku), ktorá v mnohom nadväzovala na staršiu veľkomoravskú tradíciu.

Správcom kráľovského majetku v každom komitáte (a teda i v hlohovskom) bol 
župan.33 Na hrade zhromažďoval poplatky od hradského obyvateľstva, z ktorých si 
tretinu ponechával sám pre seba a zvyšok odovzdal kráľovi, na čo mal nárok už od čias 
kráľa Kolomana, prípadne i jeho predchodcov.34 Župan, ktorý stál na čele komitátu, bol 
kráľovským úradníkom. Kráľ ho dosadzoval do funkcie a podľa vlastného uváženia 
aj pozbavoval úradu. Župan bol priamo podriadený kráľovi, svojmu pánovi. Viazala 
ho k nemu prísaha vernosti, jemu sa zodpovedal za správu komitátu.35 Podliehali mu 
hradné posádky v komitáte a celá vojenská organizácia, ktorá zahrňovala aj poddanské 
obyvateľstvo.

Vráťme sa však ešte k problematike komitátu Hlohovec a jeho komitátneho hradu. 
Tento jestvoval na juhozápadnom Slovensku a mal predovšetkým vojenské poslanie 
v rámci obrany krajiny (bol teda pohraničným komitátom). Jeho centrum (hrad) ležalo na 
strategicky dôležitom mieste, a to na ľavom brehu Váhu, pri dôležitom a frekventovanom 
riečnom brode. Tadiaľto viedla dôležitá cesta spájajúca Nitru s Považím. Hlohovský hrad 
bol teda postavený na mieste poskytujúcom prehľad nad okolím, umožňujúcim kontrolu 
priľahlých úsekov ciest. Využili tu jestvujúce veľkomoravské strážne hradisko a zriadili 
tu pohraničný komitát. Jeho územie netvorilo súvislý uzavretý celok, ale sa skladalo 
z kráľovskej pôdy rozptýlenej po viacerých komitátoch, a to nielen na území Slovenska. 
Hrad Hlohovec mal teda vojensko-strategickú, hospodársko-administratívnu a správnu 
funkciu.

Kým ako najucelenejšie sa nám javí územie Šintavského komitátu, na druhej strane 
najviac rozptýlené boli hradné majetky Hlohovského komitátu.36

Hlohovský komitátny hrad bol teda vojenskou pevnosťou schopný odolávať aj 
dlhodobému obliehaniu. Bránil nepriateľským vojskám v postupe do vnútra krajiny. Jeho 
opevnenie tvorili zrejme mohutné drevozemné valy, široké aj niekoľko metrov, ktoré 
poskytovalo dostatočnú ochranu proti útočníkom. Ich jedinou nevýhodou bolo to, že ich 
útočník mohol podpáliť.37

33 Prvú správu o hlohoveckom komitáte máme z roku 1249: „ Terram Manyam sitam circa 
fl uvium Sythwa in comitatu de Golguch… exemptam a castro Golguch.“ MARSINA, Richard. Codex 
diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. Bratislava : Obzor, 1987, č. 320, s. 223-224.
34 MAJLÁTH, Emericus. Corpus iuris Hungarici I. Budae, 1822, s. 146; 1. kniha dekrétov kráľa 
Kolomana, článok 78: „Quisque cotnitum, in comitatu suo, tertiam ubique partem habeat de tributo: 
Rex vero ad plenum, de tributo omnium, similiter duas partes habeat.“ Podobne pozri k roku 1222: 
„Comites iure sui comitatus tantum fruantur, cetera ad regem pertinencia, scilicet cybriones, 
tributa, boves et duas partes castrorum, rex obtienat.“ ZÁVODSZKY, Levente. A Szent István, 
Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai. Budapest : A Szent-
Istvá n-Tá rsulat, 1904, s. 201.
35 ŽUDEL, Juraj. Stolice na Slovensku. Bratislava : Obzor, 1984, s. 11. Hlohovský župan (totožný so 
szolgagyőrskym) sa prvýkrát spomína v rokoch 1250 a 1251. GYÖRFFY, György, Az Arpád – kori, ref. 
18, s. 384.
36 ŽUDEL, ref. 35, s. 12.
37 KLEIN, RUTTKAY, MARSINA, ref. 11, s. 112. Hlohovský hrad (jeho podhradie) bolo 
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Krátko po svojej korunovácii sa kráľ Štefan dostal do konfl iktu s Boleslavom Chrabrým, 
poľským kniežaťom. Ten svojou vojenskou silou ovládol celé územie Nitrianskeho 
kniežatstva až po Dunaj (teda aj Hlohovec).38 Avšak už roku 1018 sa uhorský oddiel asi 
s počtom 500 mužov zúčastnil pri dobýjaní Kyjeva na strane poľskej, na základe čoho sa 
dá usúdiť, že Boleslav Chrabrý stiahol svoju posádku z Nitrianska, a tým sa Hlohovec, ako 
aj celé juhozápadné Slovensko asi po línii Trenčín – Uherce stalo doménou Arpádovcov.39 
Existujú však aj názory, že Nitriansko pripojil kráľ Štefan k Uhorskému kráľovstvu až 
roku 1029. V lete 1029 český knieža Oldřich ako spojenec cisára Konráda II. zaútočil na 
Moravu. Meško II., poľský panovník, bol plne zamestnaný nemeckým útokom a nemohol 
pomôcť ani poľským posádkam na obsadených moravských hradoch a svojmu osudu 
musel ponechať aj Nitriansko.40 Dodávame, že poľské vojsko v roku 1001 vstúpilo na 
územie dnešného Slovenska z Moravy na Považie a tiahlo k Ostrihomu alebo preniklo do 
Uhorska popradskou, toryskou a hornádskou cestou. Výprava vojsk poľského kniežaťa 
Boleslava Chrabrého v roku 1001 úspešne dobyla územie dnešného Slovenska až po 
Dunaj, dovtedy patriace maďarským Arpádovcom.41 Nitriansko teda ovládal poľský 
knieža Boleslav Chrabrý do konca 20. rokov 11. storočia, ktorý dosadil na nitriansky 
kniežací stolec svojho príbuzného Ladislava Lysého (syn Michala). Po zoslabnutí 
centrálnej moci v Poľsku bol Ladislav Lysý vyhnaný Štefanom, uhorským kráľom, ktorý 
na nitriansky kniežací stolec dosadil svojho syna Imricha.42

Hlohovský hrad bol obsadený cudzími vojskami aj v roku 1042. Za vlády kráľa 
Samuela Abu, švagra nebohého kráľa Štefana I., začiatkom septembra 1042 prekročilo 
veľké vojsko Henricha III, nemeckého kráľa a cisára, a vojsko českého kniežaťa Břetislava 
uhorské hranice, pričom Břetislav obsadil veľkú časť juhozápadného Slovenska.43 
Dovedna bolo obsadených 9 hradov na Slovensku, medzi nimi i Bratislava, Trenčín, Nitra, 
Beckov a Hlohovec.44 Nitrianske údelné kniežatstvo bolo zverené do správy Bonuslava 

jedným z hlavných miest konania tovarovej výmeny, ako to vyplýva aj zo zákonných ustanovení 
kráľa Ladislava I. (3. kniha, 11. článok), v ktorých sa hovorí o obchodníkoch putujúcich „od 
hradu k hradu“. MAJLÁTH, ref. 34, s. 137. „Si quis de civitate, in civitatem vadens, emerit, vel 
vendiderit, et si quod prius vendidit“… Tieto miesta sa stali kryštalizačnými bodmi obchodnej 
činnosti, pretože v podhradiach kupci často našli prechodný útulok a tiež aj ochranu tovaru. 
Majitelia hradov okrem toho, že poskytovali cudzincom bezpečný nocľah a ozbrojený sprievod, 
starali sa aj o výstavbu a údržbu verejných diaľkových ciest a v rámci nich aj mostov alebo brodov. 
SEDLÁKOVA, Andrea. Cestná sieť na Slovensku do začiatku 14. storočia (do r. 1323). Trnava : 
Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity. Katedra histórie. Diplomová práca, 1997, s. 15.
38 LUKAČKA, Ján et al. Dejiny Slovenska. Bratislava : Academic electronic press, 2000, s. 100. 
ISBN 80-88880-39-4.
39 RATKOŠ, Peter. Podmanenie Slovenska Maďarmi. In O počiatkoch slovenských dejín. 
Bratislava : Veda, 1965, s. 158.
40 STEINHÜBEL, ref. 1, s. 45 a 49. K roku 1029 ako koncu poľského záboru Nitrianska pozri aj 
STEINHÜBEL, ref. 15, s. 238, 248, porovnaj s. 236.
41 ULIČNÝ, Ferdinand. Dejiny Slovenska v 11. až 13. storočí. Bratislava : Veda, 2013, s. 87, 
ISBN 978-80-224-1292-6.
42 LUKAČKA, ref. 38, s. 100.
43 LUKAČKA et al., ref. 38, s. 100.
44 BARTL, Július et al. Dejiny Bratislavy. Bratislava : Obzor, 1978, s. 44. GYÖRFFY, GY. hľadá týchto 
9 hradov (nouem ibi civitates) na území juhozápadného Slovenska: Šaštín, Borona, Šintava, Trenčín, 
Beckov, Baňa, Hlohovec, Nitra, Tekov. GYÖRFFY, Az Arpád – kori, ref. 18, s. 333. Steinhübel naproti 
tomu tvrdí, že týchto 9 hradov predstavuje 9 hradských provincií (komitátov): Bratislava, Nitra, Trenčín, 
Komárno, Tekov, Ostrihom, Hont, Novohrad a Boršod, z ktorých sa skladalo Nitrianske kniežatstvo. 
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(Domoslava), syna Ladislava Lysého, avšak po odchode českých vojsk ho Samuel Aba 
vyhnal z krajiny.

V roku 1096 prechádzali i okolím Hlohovca45 križiaci v počte približne 12 000 
mužov pod vedením Folkmara. Keď 12 000 Folkmarových križiakov prišlo v júni 
k Nitre, hrade (aput Nitram… civitatem), bolo porazené vojskom nitrianskeho 
a biharského kniežaťa Álmoša, pričom k víťazstvu nad Folkmarovými križiakmi 
bolo určite potrebné celé nitrianske a aj biharské vojsko.46 Časť z nich uväznili 
a niektorých aj popravili. Vyviaznuť sa podarilo len niekoľkým, ktorí podľa 
slov kronikára „až dosiaľ zvyknú svedčiť, že znamenie kríža nad nimi na nebi sa 
zjaviace od hroziacej smrti ich zachránilo“. Odohralo sa to na začiatku júna 1096.47 
O Folkmarovej výprave poskytuje informácie kronika Ekharda z Aury. „Folkmarov 
ľud prejdúc cez Čechy, keď boli podnecované nepokoje pri Nitre, uhorskom meste, 
časť z nich bola zabitá, časť zobraná do zajatia, zatiaľ čo niekoľko málo z tých, ktorí 
prežili chceli dosvedčiť, že na nebesiach sa zjavil kríž.“48 Ich zámerom bolo okrem 
iného zaútočiť na židovské obyvateľstvo v Nitre, tak ako sa tomu stalo napr. v Prahe 
a tiež v nemeckých mestách.

Obranný systém hradu Hlohovec je vystavený na začiatku 12. storočia novým 
skúškam, a neosvedčil sa. Nepriateľ uhorských kráľov v krátkom čase až dvakrát za 
sebou preniká cez obranné línie a zaberá pomerne rozsiahle územie. Nemecký kráľ 
a cisár Henrich V. sa totiž uprostred septembra 1108 vypravil s veľkým vojskom 
na hranice Uhorska, v záujme kniežaťa Álmoša, kde začal obliehať Bratislavu.49 
Kým Henrich obliehal Bratislavu, české knieža Svätopluk spolu so svojím mladším 
bratom, olomouckým kniežaťom, Otom II. Čiernym pustošil slovenské územie až 
k Váhu, od jeho ústia do Dunaja, až po Trenčín na sever, pričom nevynechal ani tu 
ležiace početné majetky zoborského kláštora. Hliadky a vyzvedačov, ktorých poslal 
Koloman, prikázal oslepiť, alebo im odrezať nos.50 Považská línia viedla pritom 
Svätoplukove vojská popod všetky známe opevnené pohraničné hrady, teda aj 
popod Hlohovec.51

STEINHÜBEL, Ján. Nástupcovia Štefana I. v bojoch o uhorský trón. In Historický časopis, 2000, roč. 48, 
č. 4, s. 599. ISSN 0018-2575.
45 FELCÁN, ref. 16, s. 17.
46 STEINHÜBEL, ref. 15, s. 394-395.
47 CHMEĽOVÁ, Jana. Uhorsko a križiacke výpravy od konca 11. storočia do druhého desaťročia 
13. storočia. In Zborník Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského Historica, 2005, roč. 44, s. 
23. ISBN 80-223-2025-0.
48 Ekkehardus Uraugiensis abbas: Hierosolymita seu Libellus de oppresione, leberatione ac 
restauratione sanctae Hierosolymitanae ecclesiae 1095 – 1114. In GOMBOS Albinus Franciscus 
(ed.). Catalogus fontium historiae Hungaricae. Tomus II. Budapestini 1937, s. 871.
49 SZENTPÉTERY, ref. 7, s. 429-430.
50 MARSINA, Richard. Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae I. Bratislava : Veda, 1971, č. 69, 
s. 64-65.
51 LEHOTSKÁ, ref. 5, s. 50. Treba povedať, že hrady na druhom brehu Váhu Šintava, Hlohovec, 
Bana (pri Piešťanoch), Beckov a Trenčín, ktoré boli vybudované pravdepodobne ešte vo veľkomoravskom 
období, boli navzájom prepojené významnou komunikáciou, ktorá sledovala rieku Váh a v Budatíne sa 
spájala s ostatnými cestami. Doložená je pritom v metácii Sasinkova (Sag) v roku 1256. MARSINA, 
ref. 33, č. 353. Ako aj v metácii Trenčianskych Biskupíc (predium ante castrum de trincin) v roku 1208. 
ŠMILAUER, Vladimír. Vodopis starého Slovenska. Praha a Bratislava, 1932, s. 72. A napokon v metácii 
Kubry (Kobra) v roku 1265. WENZEL, Gustav. Codex diplomaticus arpadianus continuantus VIII. Pest, 
1870, č. 86.
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Keďže uhorský kráľ Koloman vtrhol potom odvetou zasa na Moravu, došlo roku 
1109 aj k druhému vpádu česko-moravského vojska do Uhorska, ktoré preniklo až 
k Nitre.52 Česko- moravské vojsko prišlo teda až k Nitre po ceste vedúcej cez Hlohovec, 
takže ho nemohlo obísť. S týmto vojskom prišiel do nitrianskej oblasti pravdepodobne 
i Svätoplukov brat, olomoucké knieža Oto II. Čierny, ktorý obsadil rozsiahle územie, na 
ktorom mal majetky konvent sv. Hypolita na Zobore.53 

Vojnové udalosti v rokoch 1108 a 1109 postihli teda aj zoborský kláštor. Poddaní 
usadení na spustošených kláštorných majetkoch využili nepokojné časy a začali sa 
vyhlasovať za slobodných a odmietali plniť povinnosti voči kláštoru.54 Okrem toho začalo 
byť spochybňované právo kláštora na tretinu trhového mýta a poplatkov zo všetkého 
obchodovania v Nitre, Dvoroch (Dvorníkoch), na prechodoch cez rieku Váh a v Trenčíne, 
ktorú daroval kláštoru Štefana I. uhorský kráľ.55 Godfríd (Godefridus), zoborský opát, 
požiadal panovníka, aby dal preskúmať hranice tohto panstva. Kráľ Koloman poveril teda 
svojich úradníkov, pristaldov Cevu, dvorského župana (zástupca župana – podžupan) 
nitrianskeho župana Mojžiša (Ceuam, cuarialem comitem comitis Moysi) s Bathom, aby 
urobili prieskum a zistili oprávnenosť Godfrídových nárokov.56 V písomnom svedectve 
o týchto majetkoch, v tzv. zoborskej listine roku 1113, ktorú vydal uhorský kráľ Koloman, 
je obsiahnutá i prvá písomná hodnoverná zmienka o Hlohovskom hrade, ako i jeho 
niektoré majetky. Presne sa pritom rozlišujú majetky konventu od územia, ktoré patrilo 
Hlohovskému hradu. Južne od Hlohovca (Golguz, Golgoc) Zoborskému kláštoru patrilo 
v dedine Bojničky, koľko mali i hlohovskí hradčania (castellani Golgocienses) v dedine 
Bojničky (villa Boencza). Podobným spôsobom, na dve polovice, sa delila aj osada 
Koplotovce (Locuplot), kde konvent mal okrem vlastnej pôdy aj dva ostrovy na Váhu 
(due insule in aqua Vvac).57 Potom nasleduje Gáň (južne pod Sereďou), kde boli vtedy 
2 obce toho istého názvu (Gan). Jedna patrila biskupovi (Gan episcopalis), druhá hradu 
Hlohovec.58 V biskupskej osade Gáň tvorili hranicu medze dediny. V prípade hlohovskej 
Gáne prirodzené hranice nestačili, a tak tu urobili umelú hranicu medzi priekopami. 
Tretiu hranicu tu tvoril tzv. Šípkový rybník, v listine nazývaný Csipkáš (Cipicas).Do 
obdobia rokov 1241 – 1242 spadá tatársky vpád, ktorý ochromil život v celom vtedajšom 
Uhorsku, pričom nevyhol sa mu ani samotný Hlohovec, keďže hlavný prúd vojsk pod 
velením Ordu chána, vtrhol na Slovensko cez Hrozenkovský priesmyk na Považie v okolí 

52 VARSIK, ref. 4, s. 246.
53 LEHOTSKÁ, ref. 5, s. 50.
54 MARSINA, ref. 50, č. 69, s. 65.
55 MARSINA, ref. 50, č. 68, s. 63. K problematike tzv. Zoborskej listiny z roku 1113 pozri aj 
MARSINA, Richard. Štúdie k slovenskému diplomatáru. K problematike najstarších zoborských 
listín. In Historica, Sborník Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského, 4, 1963, s. 135-170.
56 MARSINA, ref. 50, č. 69, s. 65. Nitriansky župan Mojžiš sa spomína aj v Zoborskej listine 
z roku 1111 „…in eadem civitate Nitrie… Moyses, eiusdem civitatis tempore illo comes…“ 
MARSINA, ref. 50, č. 68, s. 63.
57 Šmilauer v tejto súvislosti pochybuje, či Koplotovce mohli patriť k majetkom zoborského 
kláštora. Podľa neho slová listiny k tomuto predpokladu nenútia. ŠMILAUER, ref. 51, s. 77. Opak je 
však pravdou, text listiny spoľahlivo vyvracia Šmilauerovu mýlku. „De Locuplot in ea sunt due insule in 
aqua Vvac, que sancti Ypoliti [sunt]. In eadem villa media pars terre est sancti Ypoliti, media pars est 
castellensium.“
58 Nagy Imre uvádza miesto Gan dedinu Ban (Bana) „in villa Ban que pertinet ad Galgacz“. 
NAGY, Imre. Hazai okmánytár VIII. (Codex diplomaticus patrius Hungariae). Budapest 1891, č. 2, s. 4. 
Tiež Chaloupecký sa prikláňa k tomu, že tu skôr treba vidieť osadu Banka pri Piešťanoch, než osadu Gáň 
pri Galante. CHALOUPECKÝ, ref. 25, s. 237.
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Trenčína a až do začiatku roka 1242 sa vojská Ordu chána zdržiavali na juhozápadnom 
Slovensku.59 

Cennú informáciu nám poskytuje zoznam Tatármi nedobytých hradov a opevnených 
sídiel, ktorý sa zachoval v liste z 2. februára 1242. Cirkevné zhromaždenie zvolané na 
Hromnice (2. februára) 1242 do Stoličného Belehradu v ňom adresovalo zúfalú prosbu 
o pomoc novozvolenému pápežovi. V liste sa uvádza, že Tatári prešli cez Dunaj a ohrozujú 
zostávajúcu časť krajiny. Sú tu vymenované najdôležitejšie hrady, ktoré boli ešte v rukách 
kresťanov. Na Slovensku sa dokázali ubrániť iba niektoré väčšie a lepšie opevnené hrady, 
začiatkom februára sa ako ešte odolávajúce hrady a opevnené miesta spomínajú: Bratislava, 
Nitra, Komárno, Fiľakovo (v Zadunajsku to boli abovský Nový hrad, Stoličný Belehrad, 
Vesprím, Tihaň, Ráb, Pannonhalma, Mošon, Šopron, Vásvar a Zala).60 Hlohovský hrad sa 
síce medzi nimi výslovne nespomína, avšak je isté, že i na Slovensku ostalo viac nedobytých 
hradov. Tatársky útok na hlohovský hrad bol neúspešný, Tatári sa tu museli uspokojiť 
s podpálením podhradskej osady.61 Podobne spustošenie podhradskej osady v Hlohovci pri 
tatárskom vpáde predpokladá i Lehotská.62

Pravdepodobne niekde v oblasti dnešného Hlohovca sa z hlavného prúdu 
tatárskeho vojska Ordu chána vyčlenil menší oddiel, ktorý zamieril na Trnavu. 
Prítomnosť Tatárov pri Trnave nepriamo spomína i listina ostrihomského arcibiskupa 
Štefana z roku 1248, v ktorej rieši spor ostrihomskej kapituly s kňazom Oltumanmom 
z Bolerázu kvôli desiatkom zo 4 kúrií v tejto dedine. Oltumann odôvodňoval svoj 

59 KLEIN, RUTTKAY, MARSINA, ref. 11, s. 145. Pozri i mapu tatárskeho vpádu na s. 125.
60 MARSINA, ref. 33, č. 110, s. 73-74. „Nos vero quam plures et competenter armati et castri 
de Alba, de Strigonio, de Vesprimio, de Tyhon, de Iarino, de Monte sacro Pannonie, de Mussun, 
de Suprun, de Ferreo Castro, de Novo Castro, de Žala, de Leuca et aliis castris et locis circa 
Danubium munitis, ultra vero de Posonio, de Nitria, de Comarun, de Philek, de Novo Castro Abe 
et aliis castris et locis similiter munitis recepimus nos…“
61 FELCÁN, ref. 16, s. 18.
62 LEHOTSKÁ, ref. 5, s. 54. Keďže v roku 1241 bol Tatármi obliehaný aj hrad Hlohovec, je potrebné 
zmieniť sa aj o vojenskej dobovej technike dobýjania pevností Tatármi (Mongolmi). Opis obliehania 
a dobýjania Ostrihomu podáva klerik talianskeho pôvodu Rogerius vo svojom diele Carmen miserabile 
(Žalostná pieseň) v 39. kapitole. Tatári zostrojili okolo 30 obliehacích strojov, zatiaľ čo Ostrihomčania sa 
spoliehali na opevnené priekopy, hradby a drevené veže. Tatárski zajatci boli prinútení niesť množstvo 
zväzkov prútov, z ktorých postavili v jednej časti mesta vysoký múr nad vyvýšeným okrajom priekopy 
a umiestnili zaň svoje obliehacie stroje. Z týchto strojov vrhali potom na opevnenia mesta neprestajne 
kamene, čo, prirodzene, spôsobilo v meste chaos a paniku. Tatárom sa podarili zničiť drevené opevnenia 
Ostrihomu a začali vrhať do priekop vrecia naplnené hlinou v snahe zasypať ich. Pritom neustále 
vrhali na Uhrov kamene a šípy. Náhle Tatári uzavreli mesto drevenými falangami, aby nikto z mesta 
neunikol a začali dobýjať paláce, plieniť, rabovať, podpaľovať budovy a zabíjať miestne obyvateľstvo. 
MAREK, Miloš – MARSINA, Richard. Tatársky vpád. Historické rozprávanie o strašných udalostiach, 
ktoré priniesli obyvateľom Uhorského kráľovstva veľa utrpení a celú krajinu priviedli na pokraj skazy. 
Budmerice : Rak, 2008, s. 116-117. ISBN 978-80-85501-40-7. Hrad Ostrihom však Tatárom odolal, na 
čom mali veľkú zásluhu komesovia bratia Šimon a Bertrand, pôvodom zo Španielska. Uhorský kráľ 
Belo IV. im za tieto zásluhy v roku 1243 daroval zem Veľké Kosihy veľkosti troch popluží, ktoré sa 
nachádzali na západ od Komárna, patriacu predtým Komárňanskému hradu, ako aj Čenkov (terram 
Chenke – dnes v oblasti dediny Mužla) s ostrovom a inými príslušenstvami. Ďalej dostali aj zem 
v Gottendorfe (Gadundorf) veľkosti desať popluží, ktorá patrila Mošonskému hradu, v Szolonte 
(Zolonta) vo výmere štyri poplužia, vyňatú spod Bratislavského hradu a zem v Putyime (Pucyn) na 
šesť popluží, ktorá pôvodne patrila hradu Šoproň. Všetky tieto lokality sa nachádzali v Šopronskom 
komitáte. MARSINA, ref. 33, s. 81, č. 122. „considerantes servitia… Symonis et Bertrandi 
comitum… eisdem… in Wagkucz terram Kecw… confi rmamus. “ MARSINA, ref. 33, s. 80, č. 121. 
„terram Chenke… restituimus sibi (Simoni Yspani)“.
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nárok na túto dávku donačnou listinou arcibiskupa Jána, ktorá sa mu vraj stratila 
počas tatárskeho vpádu.63

Zdalo by sa, že po odchode Tatárov v roku 1242 sa situácia začne normalizovať 
v Uhorsku. Avšak rakúsky vojvoda Fridrich Babenberský si už pri úteku Bela IV. cez 
Rakúsko do Dalmácie v roku 1241 ako zálohu za nezaplatené dlhy vynútil odstúpenie troch 
žúp, medzi nimi i Bratislavskej. Obsadil ich hneď po odchode Tatárov a v júli 1242 bolo jeho 
vojsko už na Považí, pri Hlohovci. Jeho vpád bol však odrazený, najmä zásluhou vojska 
z Nitrianskej a Trenčianskej župy, pričom významnú úlohu zohral trenčiansky župan 
Bohumír (Bogomer).64

Dokladom tatárskeho vpádu v okolí Hlohovca je listina z roku 1247, ktorou daroval 
uhorský kráľ Belo IV. Dvorníky komesovi Tomášovi, synovi Abovmu (okrem 4 
sedliackych usadlostí kráľovských hradných služobníkov – hradčanov Nitrianskeho 
hradu – ktorých sa donácia netýkala), za jeho účasť na vojenských výpravách. Dvorníky, 
ktoré pôvodne patrili Nitrianskemu hradu, boli obývané oddávna. Prepadli ich však Tatári 
a takmer všetkých obyvateľov povraždili. Nového majiteľa zvyšného územia dediny 
(okrem spomenutých 4 sedliackych usadlostí) uviedol do majetku samotný nitriansky 
župan Móric (Mauricius). Darovanie pôdy sa tu nepociťovalo ako oslabenie moci kráľa či 
nitrianskeho župana.65 Pri udelení opustenej zeme novému vlastníkovi sa predpokladalo, 
že nový majiteľ sa pričiní o jej zveľadenie k prospechu svojmu aj krajiny. Rod Aba sa 
takto usadil v tesnej blízkosti Hlohovca už krátko po tatárskom vpáde.

Tatársky vpád (1241 – 1242) však v realite vojnových udalostí názorne ukázal, že 
pre stepné jazdecké vojsko Tatárov prekonanie pohraničného konfínia nebolo veľkou 
prekážkou: ich útokom odolali len dobre opevnené komitátne hrady. Po odtiahnutí 
Tatárov tento draho zaplatený poznatok podmienil celkovú prestavbu pevnostného 
systému krajiny a evokoval výstavbu mnohých kamenných hradov na Slovensku.66 Nová 
bezpečnostná koncepcia spočívala v posilnení jestvujúcej a v budovaní ucelenej sústavy 
nových kamenných hradov na hraniciach a vo vnútrozemí Uhorska. K panovníkovi, 
ktorý komitátne hrady prestaval na skutočné kamenné pevnosti, sa ako stavebníci nových 
kamenných hradov a hrádkov pripojili predstavitelia významných šľachtických rodov.67 
Určite aj Hlohovský komitátny hrad, ako centrum malého pohraničného komitátu, bol 
v tomto období, tesne po odchode Tatárov, prestavaný z drevozemného opevnenia na 
pevný kamenný hrad. Panovník mal záujem na budovaní opevnených kamenných 
hradov aj preto, lebo krajina potrebovala strediská obrany krajiny, k čomu ho donútil aj 
predchádzajúci tatársky vpád v rokoch 1241 – 1242, keď zahynula asi tretina obyvateľstva.

63 „quia privilégium dicti archiepiscopi super hoc non exhibebat, quod dicebat se in persecutione
Tartarorum amisse“. FEJER, Georgius. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis IV/2. 
Budae 1829, s. 12-13. Tatári zničili v roku 1241 aj osady Hrnčiarovce a Modranku nachádzajúce sa 
v blízkosti Trnavy. VARSIK, Branislav. Z osídlenia západného a stredného Slovenska v stredoveku. 
Bratislava : Veda, 1984, s. 119.
64 KLEIN, RUTTKAY, MARSINA, ref. 11, s. 145.
65 MARSINA, ref. 33, č. 267, s. 187. „Thome comitis, fi lii Abe, que nobis sepe et sepius in expeitionibus 
ac aliis eventibus nostris fi deliter exhibuit… quandam terram castri nostri Nytriensis Vduornuc vocabulo, 
ubi castrenses nostri commorabantur et ipsis per Tartaros interemptis vacua remenserat et inculta, 
exceptis quatuor mansionibus castrensium supradictorum… prememorato Thome… contulimus.“
66 KLEIN, Bohuš. Budovanie obranného systému na území Slovenska do 10. storočia do 
tatárskeho vpádu. [online] In Historický zborník, 19, č. 1. Dostupné na internete: < http://matica.sk/
wp-content/uploads/2015/06/KLEIN_Obranny-system-do-vpadu-Tatarov-do-HZ.pdf>
67 KLEIN, Bohuš. Budovanie obranných systémov na území Slovenska do konca stredoveku. In 
Vojenská história, roč. 13, 2009, č. 2, s. 33. ISSN 1335-3314.
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Vojenské udalosti, ktoré postihli Hlohovec v rokoch 1271 – 1280

Roku 1276 získal donáciou Aba, syn Abov, zvaný Eurnough, od kráľa Ladislava IV. 
Kumánskeho „zem kráľovských hostí“ – Hlohovec (Golgouch) - za verné služby.68 
Nato kráľ poveruje Brikcia z blízkeho Trhovišťa (de Wasard), aby spolu so zástupom 
hodnoverného miesta nitrianskej kapituly urobil obchôdzku hraníc a uviedol Abu do 
darovaného majetku. Medze začali určovať od západu, pričom počiatok hranice určili 
pri akomsi krížnom strome (kerezthfa)69 a išli najskôr k zemi komesa Faciána a Isypa, 
jobagióna Nitrianskeho hradu, ktorá sa nazývala Žlkovce (Suuk). Odtiaľ pokračovali na 
sever k majetku synov Vidových, nazývanému Nový trh (Wyuasar)70, odtiaľ pokračovali 
tým istým smerom (teda na sever), prešli cez rieku Váh ku Koplotovciam, ktoré hranica 
rozdeľuje na dve časti: južná patrí Ernegovi (Eurnough), synovi Abovmu, severná 
časť zoborskému kláštoru (monasterii de Zobor). Potom pokračovali zeme šľachticov 
z Trhovišťa, kde boli dve hranice, ktoré oddeľovali spomenutú zem od zeme šľachticov 
z Trhovišťa. Následne pokračovali východným smerom k zemi Pastuchov (terra Paztuh), 
kde bol hranicou akýsi veľký les (magnam silvam). Vedľa Pastuchova sledovali hranicu 
k zemi Nitrianskeho hradu, v listine, nazývanej Chokoy (zaniknutá osada Čokaje). 
Potom sa obrátili na juh a prišli k dedine Díč (Gyuche), ktorá patrila k hradu Szolgagyőr, 
odkiaľ sa hranica obrátila k zemi hostí hradu Hlohovec (terram hospitum castri de 
Golgouch), prechádza samotnou osadou Hlohovec a vedie k dvom trhoviskám (duo loca 
fori), z ktorých jedno patrilo hradu Hlohovec a druhé osade – hosťom. Z opisu v listine 
vyplýva, že boli od seba oddelené (ubi sunt due mete terre (!), que separant predicta loca 
fori). Poslednú časť hranice sledoval Brikcius spolu s nitrianskym kanonikom smerom 
k mŕtvemu ramenu Váhu (Holthuag), po prekročení ktorého sa obrátili na západ, pozdĺž 
„dávnych hraníc hradných hostí“, oddeľujúcich Hlohovec od Trakovíc (Korkouth), 
ukončiac obchôdzku pri spomenutom krížnom strome.

Tejto donácii predchádzali vpády českého kráľa Přemysla Otakara II. do tejto oblasti. 
Na začiatku jari roku 1271 zorganizoval silné vojsko poskladané z českých, nemeckých 

68 Listinu publikoval BORSA, Iván. Regesta regum stirpis Arpadianae critico – diplomatica II, 
1272 – 1290, vol. 2 – 3, Budapest : Akadémiai Kiadó, 1987, č. 2678, s. 155-156. Prezývka Abu, 
syna Abovho, Eurnough je prepis maďarského výrazu Őrnagy (latinsky maior speculatorum), teda 
veliteľ oddielov pohraničných strážcov, čo bola inak funkcia, s ktorou sa stretávame aj na hrade 
Hlohovec. Pastorek tvrdí, že Aba, syn Abov, mal hodnosť palatína, čo nie je pravda. PASTOREK, 
Ivan – STRUHÁR, Ladislav. Hlohovec vo fotografi i. Hlohovec : Mestský úrad v Hlohovci, 1998, 
s. 7. Je síce pravda, že patril k bohatým uhorským feudálom, ale rozhodne nikdy nebol najvyšším 
krajinským hodnostárom (palatínom) v Uhorsku. Najpravdepodobnejšie si autor pomýlil Abu, syna 
Abovho, s inými predstaviteľmi rodu Aba, ktorí sa palatínmi naozaj stali. Spomeňme na tomto 
mieste Samuela Abu, ktorý sa stal dokonca aj uhorským kráľom alebo Omodeja z rodu Aba. Na tej 
istej strane má Pastorek aj chybné datovanie listiny, ktorou uhorský kráľ Ladislav IV. Kumánsky 
daroval Hlohovec spolu s inými dedinami Abovi, synovi Abu. Miesto správneho roku 1276 Pastorek 
uvádza roku 1275.
69 Ide o strom označený krížikom. ŠTEFÁNIK, Martin – LUKAČKA, Ján et al. 
Lexikón stredovekých miest na Slovensku. Bratislava : Historický ústav SAV, 2010, s. 164. 
ISBN 978-80-89396-11-5.
70 K lokalizácii – Marsina predpokladá, že ležal v chotári dnešného Červeníka alebo Zákostolian (dnes 
v južnej časti chotára Veľkých Kostolian), MARSINA, Richard. Mesto a trh na Slovensku do konca 13. 
storočia. In Historický časopis, 1978, roč. 26, č. 1, s. 84. Tiež tvrdí, že prívlastok „nový“ je správnejšie 
chápať vzťahovo, pretože ťažko možno predpokladať jestvovanie tohto Nového trhu už pred 13. storočím. 
Sedlák ho lokalizuje do dnešného Leopoldova. SEDLÁK, Vincent. K otázke vzniku a pôvodu inštitúcie 
Szolgagyőr. In Historické štúdie, 1967, roč. 12, s. 160.
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a pruských oddielov a tiahol na jeho čele do Uhorska. V polovici apríla dobyl Bratislavu. 
Z Bratislavy sa vydal na juhozápadné Slovensko. Tiahol cestou vedúcou popod Malé 
Karpaty. Obsadil tamojšie hrady Svätý Jur, Pezinok, Červený Kameň, ďalej mesto Trnava 
a, ako tvrdí kronikár, aj mnohé iné mestá a hrady. Vo svojom liste manželke Kunhute píše, 
že mnohé pevnosti s vežami a mestá ohradené s priekopami dobyl vojenským útokom, iné 
sa mu zase zo strachu pred vážnejšími následkami pre svoje životy a majetky podrobili 
dobrovoľne. S veľkým odporom sa tu však nestretol.71 

Koncom júla 1273 zhromaždil český kráľ Přemysl Otakar II. vojsko v sile asi 60 000 
mužov. Vtrhol na územie dnešného Slovenska a dostal sa až po Váh. Nepodarilo sa 
mu dobyť iba hrad Čachtice. Celý august sa pohyboval s vojskom v priestore Trnavy. 
Medzitým meštianske a žoldnierske vojská z Viedne a Viedenského Nového Mesta 
na jeho rozkaz dobyli mesto a hrad Bratislavu, Svätý Jur a iné pevnosti, dobyté mestá 
a hrady sa im podrobili.72 Obsadenie hradov na Považí (vrátane Hlohovského hradu) 
dokladá aj listina vydaná pred 3. septembrom 1276 uhorským kráľom Ladislavom IV. 
Kumánskym.73 V inom doklade uhorský kráľ Ladislav IV. Kumánsky obdaroval Juraja, 
syna Šimona, za jeho zásluhy a verné služby v boji ešte proti Tatárom a českému kráľovi 
Přemyslovi Otakarovi II., a to udelením majetkov Soľ (Soľný potok) a Solivar v Šariši. 
Okrem iného sa v listine píše: „Lebo keď za slávnej pamäti nášho najdrahšieho otca, pána 
kráľa Štefana, Božím riadením odňatého svetu, Otakar, osvietený kráľ Čiech, príbuzný 
a pokrvný náš, ktorý pre (svoje) príbuzenstvo mal naše kráľovstvo skôr ochraňovať ako 
znepokojovať, napadol nepriateľsky naše kráľovstvo, obsadil naše pohraničné hrady…“74 
Přemysl Otakar II. sa obrátil aj do Zadunajska, ale keď sa dozvedel o voľbe Rudolfa, 
habsburského grófa, za nemeckého kráľa, vrátil sa do Čiech. Roku 1278 došlo potom 
k boju na Moravskom poli, kde bol Přemysl Otakar II. spojenými vojskami kráľa Rudolfa 
a uhorských vojsk porazený. V tejto bitke Přemysl Otakar II. zomrel.75

V relatívne krátkom časovom úseku bol Hlohovský hrad v rokoch 1271 a 1273 dvakrát 
dobytý vojskom českého kráľa Přemysla Otakara II. Iste pri dobýjaní utrpel samotný 
hrad rozsiahle poškodenie. Pevnostný systém Uhorského kráľovstva v konfíniu bol 

71 MAREK, Miloš. Trnava v časoch vojen o Babenberské dedičstvo a feudálnej anarchie na 
sklonku 13. storočia. In Trnava 1211 – 2011. Historické štúdie k starším dejinám mesta. Trnava 
: Filozofi cká fakulta Trnavskej univerzity v Trnave; Kraków : Towarzystwo Slowákow w Polsce, 
2011, s. 172-173. ISBN 978-83-7490-441-4.
72 KLEIN, RUTTKAY, MARSINA, ref. 11, s. 146.
73 DL 1052226. „cum alia castra nostra ultra Wag existencia, per homines Regis Boemorum tunc 
capitalis inimici nostri hostiliter fuissent occupata“. V listine sa opisujú zásluhy Pongráca a Petra, 
synov Kazimíra z rodu Huntpoznanovcov, ktorí úspešne ubránili svoj hrad Čachtice pri vpáde vojsk 
Přemysla Otakara II. Ladislav IV., uhorský kráľ, im za udatnosť preukázanú pri obrane Čachtického 
hradu vrátil zem Lontov v Hontianskej župe.
74 BORSA, ref. 68, s. 398, č. 3502. WAGNER, Carolus. Diplomatarium comitatus Sarosiensis. 
Posonii et Cassoviae, 1780, s. 48-52. Podobne roku 1287 kráľ Ladislav IV. odmenil aj Dionýza, ktorý 
musel byť vynikajúci kráľovský rytier a bojovník. Za jeho početné vojenské zásluhy, najmä v boji 
proti Kumánom pri jazere Hód v dnešnom Maďarsku, ako aj v boji proti Přemyslovi Otakarovi II., 
mu kráľ Ladislav IV. udelil súhlas s držbou majetku v Radvani (Radona), ktorý Dionýz získal od 
svojich príbuzných (cognati) Adama a Dobeša (Doboz). BORSA, ref. 66, č. 3433, s. 376. K tomu 
mu kráľ pridal aj lúku pri rieke Hron a potoku Bobocha pod Urpínom. Túto listinu si dal Dionýz 
potvrdiť roku 1296. BORSA, Iván. Regesta regum stirpis Arpadianae critico – diplomatica II, vol. 
4, Budapest : Akadémiai Kiadó, 1987, č. 4070, s. 166. Aj posledný Arpádovec Ondrej III. odmenil 
Dionýza a roku 1291 mu daroval ďalšiu polovicu radvanského územia. DL 84676.
75 VARSIK, ref. 4, s. 173.
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v rokoch 1271 a 1273 vystavený náročným skúškam. Výrazne poškodený pohraničný 
hrad Hlohovec, azda nezáujem uhorského kráľa Ladislava IV. obnoviť ho v čo najkratšom 
čase, viedli k donácii Hlohovca roku 1276 pre Abu, syna Abovho, zvaného Eurnough. 
V tomto období jedným zo spôsobov dobýjania pevností bolo aj podkopanie sa pod 
hradobné múry.76 Z roku 1315 zo Zbraslavskej kroniky (1305 – 1339) poznáme zase opis 
dobýjania hradu Veselí českým vojskom. Vojsko českého kráľa Jána Luxemburského už 
počas prvého útoku pristavilo rebríky k hradbám hradu a „mužne ho dobylo“. Potom 
české vojsko prekročilo rieku Morava a začalo obliehať hrad, ktorý sa volá Biely Kostol 
(Holíč).77

V roku 1280 sa spomína Mikuláš (Nicolai comitis de Golgouch), ktorý bol zrejme 
v službách rodu Aba v Hlohovci a ich familiár. V listine, ktorou mu daruje Ladislav IV. 
početné majetky, sú uvádzané jeho veľké zásluhy. Zúčastnil sa boja proti českému kráľovi 
Otakarovi pri dobýjaní hradu Ráb (castrum Jauriense), kde jeho brat Sebastián bol zabitý 
a aj samotný Mikuláš vyviazol len za cenu vážneho poranenia. I napriek tomu sa zúčastnil 
rozhodujúcej bitky, v ktorej Otakar padol. V boji prepichli kopijou Mikulášovu nohu, 
ale on sa aj napriek tomu vrátil k jadru vojska. Mikuláš sa zranil ešte aj pri obliehaní 
hradu Zelenča (castrum Zelench) a bol aj vo vojsku, ktoré bolo vypravené proti vzbure 
Kumánov.78

ZÁVER

Po vzniku Uhorského kráľovstva a začlenení dnešného juzápadného Slovenska 
do neho, územie medzi riekami Váh a Morava tvorilo vnútornú obrannú líniu, 
tzv. konfínium, pričom hrad Hlohovec sa začlenil do obrannej pohraničnej línie, ako 
jeden z hlavných strategických bodov. Ako kráľovský hrad bol v 11. – 13. storočí sídlom 
pohraničného komitátu. Hlohovský hrad bol teda dôležitou pevnosťou celouhorského 
významu postavenou v blízkosti frekventovaného riečneho brodu. Význam Hlohovského 
hradu poklesol po donácii kráľa Ladislava IV. Kumánskeho Abovi, synovi Abu v roku 
1276. Donáciou Hlohovec prestal byť kráľovským majetkom, ako aj sídlom malého 
pohraničného komitátu, ktorého význam spočíval predovšetkým vo vojenskej ochrane 
hraníc Uhorského kráľovstva pred vpádmi českých panovníkov z rodu Přemyslovcov. 
V 14. storočí sa vojenské udalosti Hlohovca priamo nedotkli.

76 K roku 1312 SEDLÁK, Vincent. Regesta diplomatica nec non epistolaria Slovaciae I. 
Bratislava : Veda, 1980, č. 914.
77 SEGEŠ, Vladimír – ŠEĎOVÁ, Božena. Pramene k vojenským dejinám Slovenska I/2. 1000 – 1387. 
Bratislava : Vojenský historický ústav, 2011, s. 164. ISBN 978-80-89523-14-6.
78 WENZEL, Gustav. Codex diplomaticus arpadianus continuantus IX., č. 194, s. 276-277.
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Obrázok č. 1:
Pôdorys hlohovského zámku. Pôvodný hrad Hlohovec prešiel prestavbou na barokový zámok 
(kaštieľ). Prestavbu hradu Hlohovec do jeho súčasnej podoby iniciovali Erdődyovci. Zdroj: 
Vlastivedné múzeum Hlohovec.
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Obrázok č. 2:
Mapa okolia leopoldovskej pevnosti z roku 1668 zachytávajúca aj pôdorys mesta a hradu Hlohovec. 
Zdroj: Viedenský vojenský archiv - Kriegsarchiv sign. 16.CVNo 6. Za láskavé poskytnutie ďakujem 
Mgr. Jozefovi Urminskému, riaditeľovi Vlastivedného múzea v Hlohovci.



22

VOJENSKÁ HISTÓRIA

Obrázok č. 3:
Výsek historickej mapy prvého vojenského mapovania (tzv. jozefínske) z roku 1778 zobrazujúce 
mesto a hrad Hlohovec. Zdroj: Vlastivedné múzeum Hlohovec.

Z. GÁLIK: DIE STADT HLOHOVEC IN DEN WIRREN DER KRIEGSEREIGNISSE SEIT 
DEM NIEDERGANG GROSSMÄHRENS BIS ZUM ENDE DES 13. JAHRHUNDERTS

Der Beitrag befasst sich in erster Linie mit den Kriegsereignissen, die die heutige Stadt 
Hlohovec seit dem Niedergang Großmährens bis 1467 unmittelbar betroffen haben. Der Autor geht 
von der Voraussetzung aus, dass es schon in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts auf dem Gebiet 
des heutigen Hlohovec eine altmährische Burgstätte gab, die von den Truppen der Altmagyaren 
umkämpft wurde – einen Beleg dafür konnte der Befund einer reichen altmagyarischen Grabstätte 
liefern, die schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts während der Grabungen im sog. 
Schlossgarten entdeckt wurde. Vom Autoren in Betracht gezogen werden ebenfalls schriftliche 
Quellen mit Bezug zu dieser Zeit, und zwar die Chronik des Gallus Anonymus aus dem Anfang 
des 13. Jh. und die Chronik des Simon Kézai (Erzählungen vom Lehel/Lél, einem der sieben 
vermeintlichen Feldherrn des magyarischen Heeres). Der Burg von Hlohovec wurde in der ersten 
Hälfte des 11. Jh. mehrmals erobert, und zwar schon 1001, als der polnische Fürst Boleslaw I. 
Chrobry (der Kühne) das gesamte Neutraer Fürstentum bis zur Donau besetzte, später, 1042, 
wurde die Burg vom böhmischen König Břetislav erobert, der das Neutraer Fürstentum bis zum 
Fluss Hron (Gran) besetzte. Ebenso erwähnt er den Feldzug der Kreuzer unter Folkmar im Jahre 
1096, die in der Nähe von Neutra geschlagen wurden, als auch die gewaltsamen Einbrüche in die 
südwestlichen Gebiete der heutigen Slowakei von 1108 und 1109, die unmittelbar zusammenhingen 
mit den Machtkämpfen des Neutraer Lehensfürsten Almost und des ungarischen Königs Koloman. 
Besondere Aufmerksamkeit gilt im vorliegenden Beitrag dem Wendepunkt in der Geschichte des 
Königreich Ungarn – dem Mongolen-, bzw. Tatarensturm von 1241 – 1242. Die Vorburgsiedlung 
von Hlohovec wurde damals ausgebrannt, die Burg konnte dem Sturm allerdings – so scheint es – 
widerstehen. Drei Jahrzehnte später wurde Hlohovec unmittelbar durch die Einbrüche der Truppen 
des böhmischen Königs Přemysl Otakar II. bedroht, der mehrere Festungen in der Umgebung und 
1273 schließlich auch die Burg Hlohovec erobern konnte.
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II. ČESKO-UHORSKÁ VOJNA O BABENBERSKÉ 
DEDIČSTVO 1260 A BITKA PRI KRESSENBRUNE

PETER ROHÁČ

ROHÁČ, P.: II. The Czech-Hungarian War over the Babenberg Heritage in 1260 and 
Battle at Kressenbrun. Vojenská história, 2, 20, 2016, pp 23-44, Bratislava.
The scientifi c study builds on the older paper already published, dealing with the 
Czech-Hungarian War in 1254 – 1254. The author analyses the confl ict breaking out as 
a result of unpopular reign of Duke Stephan. This confl ict represents one of the stages 
of the fi ght over the Babenberg heritage, one of the key confl icts in the 13th century 
Central Europe.
War over the Babenberg heritage has not been processed in Slovak historiography 
very thoroughly before. Therefore, the author’s work is benefi cial and pioneering 
in many aspects, providing a number of details and processing the wars over the 
Babenberg heritage in the context of Hungarian realia, in particular the relationship 
of the Hungarian king Belo IV. with the Hungarian nobility and objectives of the 
Hungarian foreign politics. In addition, as a matter of course, he also deals in detail 
not only with the political but also with the military aspects of this topic. The study 
confi rms the well-known fact that Belo IV. as a sovereign was not very successful in 
his military actions. The author’s approach is particularly important also because the 
reign of Bela IV. used to be processed in Slovakia mostly through the „social“ topics, 
such as the foundation of towns, donation policy or committates. Paradoxically, only 
minor attention was paid to the political history.
The author managed to collect a signifi cant amount of primary sources, both of narrative 
and of diplomatic nature, as well as a collection of literature, mostly if foreign origin.
Military history. Bohemia, Hungary. 13th century. Babenberg Heritage, 1260, Belo IV., 
Premysl Ottokar II., Duke Stephan, Battle at Kressenbrun.

Konfl ikt medzi uhorským kráľom Belom IV. a českým kráľom Přemyslom Otakarom II., 
ktorý vyvrcholil bitkou pri Kressenbrunne v lete 1260, do istej miery pramenil z predošlého 
rozdelenia babenberského dedičstva medzi spomínaných panovníkov, ktoré však plne 
neuspokojilo ani jedného z nich. Toto dedičstvo, teda Rakúske a Štajerské vojvodstvo, 
si rozdelili medzi sebou v roku 1254 po dvojročnej vojne. Príčinou nasledujúceho stretu 
však bola nespokojnosť štajerskej šľachty s uhorskou vládou a najmä jej druhé, už úspešné 
povstanie z roku 1259, ktoré podporila a využila česká strana na rozšírenie svojej moci 
v alpskom priestore. Uhorská strana sa následne, namiesto pokusu o návrat na stratené 
pozície v Štajersku, zamerala na českého kráľa ako podporovateľa rebelov a svojho 
hlavného protivníka. Nech už by bola uhorská stratégia v prípade kráľa Bela akákoľvek, 
zdá sa, že podstatným faktorom v rámci vojenských akcií bol najstarší kráľov syn Štefan. 
Netreba totiž zabúdať, že stratou Štajerska najviac stratil práve on, pretože potom, čo 
ešte v roku 1258 potlačil prvé povstanie tamojšej šľachty, mu otec udelil titul štajerského 
vojvodu. Po vyhnaní takmer všetkých uhorských posádok zo Štajerska v druhej polovici 
roka 1259 tak smerovalo všetko k už druhému česko-uhorskému konfl iktu v priebehu 
necelého desaťročia.
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Protiuhorské povstania v Štajersku 1257 – 1259

Belo IV. po zisku Štajerska v roku 1254 na čelo tamojšej správy dosadil ako krajinského 
kapitána svojho stúpenca Štefana z rodu Gutkeled, dovtedajšieho slavónskeho vojvodu. 
Uhorská vláda mala spočiatku sympatie šľachty len v južných oblastiach, táto totiž 
zastávala funkcie v rámci krajinskej správy a jej príslušník Fridrich z Ptuja sa stal 
štajerským maršalkom.1 Situácia sa však pomaly menila v uhorský neprospech kvôli 
tvrdej vláde miestodržiteľa, čo súvisí i s jeho opatreniami ohľadom návratu odudzených 
cirkevných majetkov. Spokojnosť určite nevyvolali ani snahy uhorských šľachticov 
zmocniť sa tamojších majetkov a tiež ich panovačnosť.2 No len to by na zbavenie sa 
uhorskej vlády nestačilo. Príležitosť sa ponúkla potom, čo štajerskú šľachtu podporil 
v jej povstaní korutánsky vojvoda a pán Kranska Ulrich III. Sponheimský. To všetko sa 
dialo na pozadí sporov ohľadom obsadenia salzburského arcibiskupského stolca medzi 
Ulrichovým bratom a Přemyslovým bratrancom, elektom Filipom a sekovským biskupom 
Ulrichom (Seckau v severnom Štajersku) podporovaného Uhrami a Bavormi.3

Povstanie nespokojnej štajerskej šľachty napokon vypuklo na sklonku roka 1257. 
Jednou z jeho hlavných postáv bol Fridrich z Ptuja, ktorý vyhnal bána Štefana spred 
Mariboru. Až potom, čo Ptuj v roku 1258 obľahol Štefan, najstarší syn Bela IV., vzbura 
bola dočasne potlačená. Podľa zhrnujúcich správ kronikárov uhorský kráľ vpadol 

1 DOPSCH, Heinz – BRUNNER, Karl – WELTIN, Maximilian. Österreichische Geschichte 
1122-1278. Die Länder und das Reich: der Ostalpenraum im Hochmittelalter. Wien : Ueberreuter, 
1999, s. 453. ISBN 3-8000-3532-4. Porovnaj: HÓMAN, Bálint - SZEKFŰ, Gyula. Magyar 
történet I. Budapest : Királyi Magyar Egyetemi Nyomda - Maecenas Kiadó, 1935/1990, s. 571. 
ISBN 963-7425-34-9. K Štefanovi: KARACSONYI, János. A magyar nemzetségek a XIV. század 
közepéig I. kötet. Budapest : A Magyar Tudományos Akadémia, 1900. Reprint, Budapest : Nap 
kiadó, 2004, s. 512-513. ISBN 9638116110.
2 O kompenzáciách za zhabané majetky napr. kostola rádu nemeckých rytierov v Grazi 
od viacerých šľachticov. FEJÉR, Georgii. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac 
civilis IV/2,(CDH). Budae : Typis typogr. Regiae universitatis Ungaricae, 1829,s. 256-287. 
MARSINA, Richard. Přemysl Otakar II. a Uhorsko. In Folia Historica Bohemica I. Praha : Ústav 
československých a světových déjin ČSAV, 1979, s. 43.
3 Filip od roku 1246 salzburský elekt, neprijal vyššie cirkevné svätenie, aby si uchoval nároky 
na otcovo Korutánsko. Bol rozporuplnou osobnosťou. V roku 1256 ho časť salzburskej kapituly 
zvrhla a zvolila si Ulricha, biskupa zo Seckau. Filip sa však nevzdal a vojensky nad svojím súperom 
dominoval. ŽEMLIČKA, Josef. Přemysl Otakar II. : král na rozhraní věků. Praha : Nakladatelství 
Lidové noviny, 2011, s. 106. ISBN 978-80-7422-118-7. Sekovský biskup mal byť v roku 1257 vraj 
po značných úplatkoch v Ríme menovaný za nástupcu „svojského“ Filipa Sponheimského. Podľa 
inej správy sa Ulrich v roku 1258, titulovaný už ako arcibiskup, spoločne s prepoštom a chiemským 
biskupom vrátil z pápežskej kúrie. „Et assumitur ad metropolim Ulricus venerabilis antistes 
Sekoviensis, qui pergens ad curiam maximae pecunie debitor est effectus.“ Anonymi Leobiensis.
In GOMBOS, Franciscus Albinus. Catalogus fontium historiae Hungariae I. Budapestini : Ab 
Academia litterarum de Sancto Stephano rege nominata editus, MCMXXXVII,s. 272, č. 592. 
„Dominus Ulricus archiepiscopus una cum preposito et episcopo Chymensi a curia reversus…“ 
Cronicon Salisburgense. In GOMBOS I., ref. 3, s. 678, č. 1490. O týchto sporoch hovorí i listina 
bavorských biskupov z roku 1255. CDH IV./2, s. 339-442. Filipove schopností sa však ukázali ešte 
v roku 1252, keď tirolský gróf Albert III. a gorizský gróf Meinhard III. vpadli do Korutánska. Pri 
útoku na hrad Sachsenburg však boli nečakane napadnutí Filipovými oddielmi a porazení, pričom 
Albert dokonca padol do zajatia. V mieri z konca roka 1252 sa Albert okrem zaplatenia vysokého 
výkupného, 4 900 hrivien striebra, musel vzdať i dvoch hradov vo východnom Tirolsku. Meinhard 
musel dať ako rukojemníka svojho syna. Filip takto podporil vládu svojho otca, zatiaľ čo jeho starší 
brat Ulrich stál bokom. DOPSCH, ref. 1, s. 341. Pozri tiež: ŠTIH, Peter. Goriški grofje in Devinski 
gospodje. In Zgodovinski časopis 46/3, Ljubljana 1992, s. 310-311. ISSN 0350-5774.
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s veľkou armádou do Štajerska a obľahol Ptuj, vraj kvôli útokom tamojších rebelantských 
ministeriálov na jeho ľudí. Obliehanie sa skončilo po zaplatení výkupného a následne 
Uhri zaútočili i na Salzbursko ako spojenci elekta Ulricha, ktorý prisľúbil Uhrom práve 
mesto Ptuj (išlo o salzburské léno). Iná správa udáva, že Štefan obľahol Ptuj, pričom od 
neho upustil až po Ulrichovej intervencii za sumu 3 000 hrivien striebra.4 Pri potláčaní 
tohto povstania v uhorskej armáde slúžil aj Michal, syn „Ubula“ zo Sabolčského 
komitátu, ktorý bol dvakrát zranený, najprv šípom z balisty (kuše) na pravej ruke a potom 
mu prebodli kopijou ľavú nohu.5 Nešpecifi kované služby poskytol podľa listiny Štefana 
mladšieho kráľa z roku 1259 aj mešťan Eberhard z Mariboru.6

Uhorská vláda tak bola dočasne obnovená. Po uzatvorení spojenectva s pretendentom 
na salzburský stolec Ulrichom, ktorého pozície čím ďalej tým viac slabli, vpadol Štefan 
na jar1259 do Korutánska v rámci odvety za tamojšiu podporu Štajerčanom, a kronikári 
mohli zas opisovať pustošivé plienenia, požiare a odvádzanie zajatcov. V každom prípade 
však boli napokon Ulrichove plány, napriek uhorskej pomoci, zmarené a on skončil 
v zajatí na hrade Wolkenstein v Rakúsku.7

4 „… regem Ungarie, qui cum maximo exercitu Marchiam intraverat, et Petoviensem civitatem 
obsederat propter quosdam ministeriales sibi rebelles, qui prius insultum in suos faceret, sub 
quadam forma compositiones ab obsidione amovit, eadem civitatem sibi pro quadam summa pecunie 
sub magnis cautionibus et fi deiussionibus obligando.Postmodum assumptis pluribus armatis versus 
civitatem Salzburch iter arripuit.“ Cronicon Salisburgense. In GOMBOS I., ref. 3, s. 678, č. 1490. 
„Reversus reperit Stephanum fi lium Belae regis Petoviam obsidere, quem dum litteris apostolicis 
hortaretur, ut abscederet, nihil profecit., sed intervenientibus tractatibus pro imminentibus 
praesul tria millia marcarum concessit, Petovia vadis nomine reservat.“ Anonymi Leobiensis. 
In GOMBOS I., ref. 3, s. 272, č. 592. Len dodajme, že oblasť Ptuja bola územím salzburského 
arcibiskupstva. Pozri: RAVNIKAR, Tone. V primežu medplemiških prejivanj. Digitalna knjižnica : 
Dissertationes. 13. [online] Ljubljana : Pedagoški inštitut, 2010, s. 253. ISBN 978-961-270-040-9. 
[cit. 2014-31-05]. Dostupné na internete: http://www.pei.si/UserFilesUpload/fi le/digitalna_
knjiznica/Dissertationes_13_isbn_978-961-270-040-9/DK_CC%202.5_Dissertationes_13_
ISBN_978-961-270-040-9.pdf Porovnaj: 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. 
56-57. ISBN 80-85899-43-6.Podobne: PAULER, Gyula. A magyar nemzet története az Árpádházi 
királyok alatt II. Budapest : Az Athenaeum Irod. és Nyomdai R. Társulat Kiadása, 1899, s. 230-231. 
Tiež: MIKA, Norbert. Walka o spadek po Babenbergach 1246-1278. Racibórz : WAW, 2008, s. 57. 
ISBN 978-83-89802-64-4. Snáď zo začiatkom povstania súvisí i prítomnosť Bela IV. 11. novembra 
1257 v blízkosti štajerských hraníc pri Varaždíne. MARSINA, Richard. Codex diplomaticus et 
epistolaris Slovaciae II. (CDSl) Bratislava : SAV, 1987, s. 402, č. 578.
5 „Michaël, fi lius Vbul, fi delis seruiens noster… inspectis fi delitatibus et seruitiorum meritis, 
quibus idem Nobis a tempore suae iuuentutis, tum videlicet in diuersis expeditionibus nostris et 
regni; tum et eo tempore, quum contra Styrenses exercitum habuissemus, in suam manum dexteram, 
per sagittam Balistarum et in pedem sinistrum perfossum lancea, nobis cernentibus vulnera lethalia 
recipiendo…“ FEJÉR, Georgii. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis V/1,(CDH). 
Budae : Typis typogr. Regiae universitatis Ungaricae, 1829, s. 105-106. K Ulrichovi, sekovskému 
biskupovi, pozri: HOENSCH, Jörg Konrad. Přemysl Otakar II. von Böhmen. Der goldene König. 
Graz, Wien, Köln : Verlag Styria, 1989, s. 112. ISBN 3-222-11910-4.
6 „… servitiorum Eburhardi… ciuis nostri de Marpurg, que Domino regi… et nobis studuit 
inuiolabiliter observare…“ CDH IV./2, s. 499-500. DOPSCH, ref. 1, s. 453-455.
7 Za všetky správy: „Stephanus fi lius Belae regis… intravit Karinthiam manu armata, ipsamque 
incendiis et rapinis vastavit et multos captivos in Ungariam duxit.“ Anonymi Leobiensis. In 
GOMBOS I., ref. 3, s. 272, č. 592. PAULER, ref. 4, s. 232-235. Porovnaj: HOENSCH, ref. 5, s. 113-
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Na tieto udalosti musela, samozrejme, reagovať i česká strana. Přemysl mal tak už 
5. januára 1259 na zasadnutí svojej rady v Brne súhlasiť, zatiaľ tajne, na prosby štajerskej 
šľachty a na návrh poradcov, osobitne Otta z Hardeggu, s plánmi povstalcov. Boli medzi 
nimi snáď i bývalý štajerský maršalek Berthold z Treunu a Wernhard Preußel, ktorí ušli 
k Přemyslovi. Pustošivý uhorský nájazd na Korutánsko začiatkom leta 1259, ktorým Štefan 
porušil mier z roku 1254 sa následne stal signálom na vypuknutie revolty, ktorú podporil 
i rakúsky oddiel vedený Konrádom z Plain-Hardeggu a ktorá napokon zmietla uhorskú 
vládu i napriek podpore Gertrúdy a jej straníkov.8 Čo sa týka času vpádu do Korutánska, 
stretávame sa v literatúre s jeho datovaním ako na jar, tak i začiatkom leta roku 1259. 
Podľa listiny z konca júna 1259 potvrdzujúcej privilégia kláštora v Reune sa nachádzal 
mladý vojvoda Štefan v štajerskom Grazi. Medzi svedkami by sme našli slavónskeho 
bána Štefana, taverníka a trenčianského župana Baasa, hlavného stolníka a zalianského 
župana Dionýza, ptujského „kapitána“ Mikuláša, ale aj krajinského sudcu Wulfi nga zo 
Stubenbergu. Čo je však najzvláštnejšie, na konci zoznamu nachádzame tiež neskoršieho 
štajerského „kapitána“ v českých službách, Ulricha z Liechtensteinu (stal sa ním v roku 
1260).9 Zdá sa teda, že k vpádu došlo pravdepodobne až na prelome júna a júla 1259.

Druhé štajerské povstanie z roku 1259 muselo byť naozaj rozsiahle. Svedčí o tom i listina 
Ondreja III. z roku 1292, ktorá spomína zásluhy komesa Pavla, otca Lotharda Bána z rodu 
Gutkeled a príbuzného prvého uhorského miestodržiteľa v Štajersku. Pavol počas bojov 
prišiel o dvoch svojich príbuzných, Vladimíra, syna „Mayada“, a Vavrinca z Pardanu. 
Padnúť malo vraj aj 70 jeho servientov, čo je značný počet na jedného šľachtica, pokiaľ 
môžeme tomuto údaju dôverovať. Navyše, samotný Pavol padol do zajatia a mal v ňom 
zotrvať až do doby, kým nezískal výkupné, kvôli ktorému musel predať svoj majetok 
„Mayad“.10 Na bojoch v Štajersku sa zúčastnil i Michal, syn „Ubula“ z rodu Balog, ktorý 
okrem Štefana z rodu Gutkeled slúžil i mladému synovi uhorského kráľa. V týchto bojoch 
bol zranený šípom z balisty (kuše) na pravej ruke a na ľavej nohe kopijou.11

114. Pozri: VANÍČEK, Vratislav. Velké dějiny zemí Koruny české III. 1250-1310. Praha : Paseka, 2002, 
s. 80-81. ISBN 80-7185-433-6.
8 „…Bela, fi lium suum Stephanum mittit ad Stiriam devastandum. Otakerus treugas habens cum 
Ungaris, nolens pacem infringere, dissimulavit. Sed comes de Hardekk Stiriensibus in adiutorium venit, 
et explicit treugis Otakerus ab omnibus est susceptus, et ordinavit terram per nobiles successive…“ 
Anonymi Leobiensis, In GOMBOS I., ref. 3, s. 272, č. 592. Pozri: HOENSCH, ref. 5, s. 113-114. 
Porovnaj: ŽEMLIČKA, ref. 3, s. 109-110.
9 CRISTIANI, Francisco Johannes. Diplomataria Sacra Ducatus Styriae II. Viennae 1756, s. 24, 
č. XXII. K Liechtensteinovi pozri: ŽEMLIČKA, ref. 3, s. 110.
10 „Lothardus Banus fi lius Comitis Pauli de genere Gwtkeled… seruicijs et fi delitatibus eiusdem 
Comitis Pauli patris ipsius Lothardi Bani eidem domino Stephano Regi in omnibus expedicionibus 
Regni… et specialiter eo tempore, cum homines seu regnicole Ducatus Styrie, tunc temporis ad ipsum 
dominum Regem Stephanum pertinentes ab eodem domino Stephano Rege peruersi in perfi diam se 
retraxerant, in confl ictu contra eosdem… per memoratum Stephanum Regem habito, vbi Lodomerius 
fi lius Mayad, consanguineus… et alter cognatus eorum nomine Laurencius de Pardan, ac septuaginta 
seruientes eiusdem Comitis Pauli extiterant interempti, et idem Comes Paulus fuerat captiuatus, et 
tamdiu in captiuitate detentus, donec quadam possessione sua Mayad vocata, pro redempcione persone 
sue vendita, fuisset liberatus…“ WENZEL, Gusztáv. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus V. 
(CDAC) Pest, Budapest : A Magyar tudományos akademia, 1864, s. 67-69, č. 42. Toto druhé povstanie 
spájala časť maďarských historikov s využitím správy o vpáde Mongolov na jeseň 1259 do Poľska. 
Pozri: HÓMAN, ref. 1, s. 571.
11 „… Michael fi lius Vbul… quum contra Styrienses exercitum habuissemus, in suam manum dexteram, 
per sagittam Balistarum et in pedem sinistrum perfossum lancea, nobis cernentibus vulnera lethalia 
recipiendo…“ CDH V./1, s. 105-106. Pozri: KARACSONYI, ref. 1, s. 199. PAULER, ref. 4, s. 234.
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V Štefanových službách boli samozrejme viacerí uhorskí šľachtici. V listine 
Ladislava IV. z roku 1273 sa spomína i Čepán, syn Kazimíra, ktorého mal jeho otec Štefan 
s ďalšími štyrmi menovite uvedenými barónmi poslať pustošiť Štajersko. Medzi jeho 
zásluhami sa spomína účasť na bitke pod hradom Bad Radkersburg na dnešnej rakúsko-
slovinskej hranici, v ktorej mal nejakého nemeckého rytiera zhodiť z koňa a zajať. 
Na akcii sa mali zúčastniť i župani Železnohradského, Zalianaského a Varaždínskeho 
komitátu.12 Mohlo sa to týkať nejakého uhorského pokusu o trestnú akciu či protiofenzívu 
na územie povstalcov.

V listine druhého štajerského vojvodu Štefana z roku 1259 sa spomínajú 
i nešpecifi kované služby, ktoré mu mal pri vstupe do Štajerska poskytnúť pod mariborským 
hradom Andrej, syn „Chopou“. Zmienka o vstupe je trochu zvláštna, pretože Maribor 
neleží v blízkosti hranice (do 30 km). Jednou z možností by bolo uznať, že išlo o návrat 
z výpravy do Korutánska, keď mali oddiely štajerskej šľachty vedenej Fridrichom z Ptuja 
zo zálohy napadnúť vracajúce sa uhorské oddiely a spôsobiť im krvavú porážku. To by 
vysvetľovalo nielen chabé informácie ohľadom Andrejových služieb, Štefan by sa sotva 
chválil s tým, že onými zásluhami bola pomoc pri úteku. Najmä však by to vysvetľovalo 
náhle zosypanie sa uhorskej vlády v Štajersku.13 Na vpáde do Korutánska a následných 
bojoch sa podieľal i častý účastník Štefanových výprav Raynold, hlavný stajník jeho 
syna.14 Medzi uhorskými šľachticmi v Štajersku by sme našli tiež Čáka z rodu Hahót, 
ktorý v roku 1259 dostáva od Štefana viaceré hrady a majetky, ktoré odobral miestnemu 
šľachticovi.15

12 „…pater noster propulsare volens iniuriam per Othocarum Boemorum Regem sub spe simulate 
pacis fi nitimis partibus terre sue irrogatam, cum Gregorium tunc Magistrum Tauarnicorum domine 
Regine… matris nostre Castri Ferrei, Ponith Banum Zaladiensem, Erney Banum Worosdiensem, 
Dyonisium fi lium Georgij de Moroucha Comites, nec non Chepanum fi lium Kazmerij, vnacum 
alijs Regni nobilibus ad deuastandum Stiriam transmisisset; idem Chephanus sub castro Rudguey 
cernentibus prenotatis Baronibus quendam militem strenuum Theotonicum deiecit et captiuauit 
prebens in hoc alijs fi duciam preliandi.“ WENZEL, Gusztáv. Codex diplomaticus Arpadianus 
continuatus XII. (CDAC) Pest, Budapest : A Magyar tudományos akademia, 1874, s. 73-77, č. 75. 
Karacsonyi tiež kladie spomínanú bitku do roku 1259. KARACSONYI, ref. 1, s. 707.
13 „…cum Andreas fi lius Chopou ab ineuntis etatis sue temporibus suorum seruiciorum 
meritis… qui in introitu nostro in terram Stirie subtus castrum Maruberg laudabile nobis exhibuit 
seruicium…“ WENZEL, Gusztáv. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus XI. (CDAC) Pest, 
Budapest : A Magyar tudományos akademia, 1873, s. 462, č. 322. MRAVLJAK, Josip. Marenburg 
1257/59 in 1272, dvoje spornih vyprašanj. In Časopis za zgodovino in narodopisje XXIV, 3-4. 
Maribor : Zgodovinsko društvo v Mariboru, 1929, s. 200-202. K osobe Andreja: KARACSONYI, 
ref. 1, s. 848.
14 „Reynoldus Magister Dapiferorum Ducis Ladizlay karissimi fi lij nostri, Comes Agasonum 
nostrorum… primeuis sue et nostre puericie temporibus, et specialiter ab eo tempore, quo 
Ducatum Styrie tenebamus, tam in Teotonia, Karinthya et Bohemia, quam eciam in alijs omnibus 
expedicionibus nostris…“ CDAC XII. s. 12-14, č. 5. Jedným z miestnych šľachticov(?), ktorý slúžil 
uhorskej moci bol i Mikuláš z Levebergu patriaci do rodu Baboničovcov. „… comes Nicolaus de 
Leveberk multa servitia diversa patri mostro… et nobis impendit, cum in Styria fzissemus in fervore 
fi delitatis approbate…“ SMIČIKLAS, Tadije. Codex diplomaticur regni Croatiae, Dalmatiae et 
Slavoniae V. (CDRC) Zagreb : Tisak dioničke tiskare, 1907, s. 639-640, č. 84. Na uhorskej strane 
by sme však našli i Siegfrieda z Mahrenbergu (Radlje na Dráve v Slovinsku). VANÍČEK, ref. 7, s. 
80-81.
15 „…priuilegium… domini Stephani Ducis… Chak magistro Pincernarum suorum pro suis 
seruicijs Castrum Horyg, et cum spectantibus ad Myltumberg, et cum villa Saxumfeld, prout 
Morsolphus de Treun ipsam possedisset…“ CDAC XI. s. 463-464, č. 324. KARACSONYI, ref. 1, 
s. 527-528.
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V každom prípade sa uhorská vláda v Štajersku rozsypala ako domček z kariet a v rukách 
Arpádovcov zostal len Ptuj. Ten „držala“ Alžbeta, kumánska manželka kráľoviča Štefana 
a spolu s niekoľkými inými hradmi zostal ešte istý čas v uhorských rukách. Přemysl 
tak mohol už v marci 1260 dosadzovať svojich úradníkov v obsadenom Štajersku. To, 
samozrejme, neznamená, že uhorská strana sa zmierila s touto stratou, naopak, chystala sa 
na vojnu. Jasne si to uvedomovala i česká strana, a to viedlo v roku 1260 k zrážke, ktorá, 
ako sa ukázalo neskôr, bola určujúcou pre pomery na ďalšie desaťročie.16 Tieto udalosti 
prebiehali zároveň v ovzduší hrozby z východu, pretože Mongoli a ich „spojenci“ z radov 
ruských kniežat vpadli roku 1259 do Krakovska a Sandomierzska na juhu Poľska. Uhorskí 
spojenci, krakovský vojvoda Boleslav s manželkou, podobne ako Daniel Haličský, tak 
museli hľadať útočiskov Uhorsku.17

Bitka pri Kressenbrunne 1260

Na prelome rokov 1259 – 1260 sa teda dali do pohybu diplomati oboch strán v zháňaní 
spojencov a začali sa prípravy na vojnu. Ešte v lete 1259 sa mali na uhorskom dvore objaviť 
posli mongolského „chána“ Nogaja s ponukou na spojenectvo, dokonca na dynastickej úrovni. 
Mongolskú hrozbu si uvedomoval i pápež Alexander IV., no na obranu pred nimi v Uhorskom 
kráľovstve uprednostňoval použiť už dovtedy vyzbierané prostriedky od cirkevných inštitúcií, 
čo možno bolo Belovým cieľom.18 Ešte predtým sa Přemysl snažil zlepšiť svoje vzťahy 
s poľskými kniežatami a oslabiť tak uhorské pozície v týchto končinách. Podarilo sa mu to 
s Henrichom Opolským. Úspechom preňho bol však i fakt, že na uhorskej strane nevystúpil 
tradičný český nepriateľ a Belov zať, Henrich Bavorský. Dôkazom, že Přemysl neveril 
predošlému mieru s Uhrami, je fakt, že už predtým stavil na opevňovanie najohrozenejších 
úsekov pohraničia, kde na južnej Morave založil v roku 1257 Uherské Hradište a potom 
i Uherský Brod. Neskôr vznikol i rakúsky Marchegg či štajerský Radkersburg an der Mur.19 

16 Príčinou českej podpory štajerského povstania bol Štefanov vpád do Korutánska. BLÁHOVÁ, 
Marie – FIALA, Zdeněk – HRDINA, Karel. Druhé pokračování Kosmovy kroniky. In Pokračovatelé 
Kosmovy. Praha : Svoboda, 1974, s. 119-120. HOENSCH, ref. 5, s. 114. Podobne: VANÍČEK, ref. 
7, s. 82. Pozri tiež: MIKA, ref. 4, s. 57-58.
17 „Ingens Tartarorum exercitus anno 1259 in terram Sandomiria advenit, e Sandomiria 
Tartari in Cracoviam adveniunt… dux Boleslaus pudicus cum Kinga coniunge in Hungariam… 
fugerat…“ Mathias Miechovius. In GOMBOS, Franciscus Albinus. Catalogus fontium historiae 
Hungariae II., Budapestini : Ab Academia litterarum de Sancto Stephano rege nominata editus, 
MCMXXXVII, s. 1605, č. 3673. K vpádu aj: Галицько - Волинський літопис. In Літопис 
руський (Пер. з давньорус. Л. Є. Махновця; Відп. ред. О. В. Мишанич.) Киев : Дніпро, 1989, 
s. 418-424. ISBN 5-308-00052-2.PAULER, ref. 4, s. 233-234. Ku komunikácii medzi Belom IV. 
a kúriou ohľadom mongolského nebezpečenstva pozri: MARSINA, ref. 2, s. 45-46 a poznámku 
č. 21, s. 59-60.
18 HOENSCH, ref. 5, s. 114-115.Włodarski dokonca špekuluje, že Belo si mongolské ponuky 
na dynastický zväzok a spojenectvo vymyslel, aby získal časť pápežských príjmov z Uhorska na 
fi nancovanie vojny proti českému panovníkovi, pozri: WŁODARSKI, Bronisław. Polska i Czechy 
w drugiej polowie XIII i początkach XIV wieku (1250-1306). Lwów : Nakładem Towarzystwa 
Naukowego, 1931. s. 32. Podľa Vaníčka Belo IV. uzavrel mier s Mongolmi a získal od nich pomoc. 
VANÍČEK, ref. 7, s. 81.
19 Demonštráciou Pŕemyslovej sily bola i jeho účasť na krížovej výprave do Pruska 1254-55 
ako aj kontakty s krakovským biskupom Prandotom v súvislosti zo svätorečením sv. Stanislava. 
Přemyslov list Prandotovi z júla 1255 je, okrem snahy získať naspäť českých zajatcov z bojov spred 
dvoch rokov, zároveň aj ponukou na spojenectvo s českou ochranou proti Haliči a Mongolom, 
ktoré sa však nenaplnilo. „…petimus, ut nostri, qui adhuc in partibus Polonie detinentur, 
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Tieto aktivity svedčia o tom, že český kráľ sa poučil z predošlého konfl iktu a nemal v pláne 
dovoliť protivníkovi zopakovať jeho obkľučovaciu stratégiu na viacerých frontoch. Uhrom 
tak napokon zostal obmedzenejší priestor na tradičné akcie, pretože nepočujeme, až na jednu 
výnimku, nič o ich plienení nepriateľského územia. Česi boli totiž pripravení.20

Vojenské akcie sa tak po obligátnej zimnej prestávke mali začať nasledujúcu jar roku 1260. 
Oddiely oboch strán sa podľa údajov českého pokračovateľa Kosmovej kroniky na počiatku 
roka zhromaždili na hraniciach a po niekoľkodňovom táborení na brehoch rieky Moravy 
sa dohodli na 40-dňovom prímerí až do sviatku sv. Jána Krstiteľa, 24. júna. Dôvodom 
bol nedostatok zásob, najmä pre kone, o čom by svedčilo i plienenie Přemyslovej armády 
počas ťaženia v marci ešte na území Čiech. Na konci prímeria sa potom česká armáda mala 
sústrediť v Láve (Laa an der Thaya) na rakúsko-moravskej hranici. Štefan, mladší uhorský 
kráľ, sa medzitým 24. júna rozhodol pre diverznú akciu proti oddielom moravskej hotovosti 
olomouckého biskupa Bruna, vratislavského kniežaťa Henricha a Vladislava Opolského 
tiahnúcich k Láve, ktoré táborili pri Pohořeliciach južne od Brna. No uhorské oddiely v nočnom 
daždi a hmle zablúdili a objavili sa pred Staatzom (čes. Stožec). K Láve zatiaľ stihli doraziť 
oddiely z Braniborska, Saska, ako aj gróf z Hardeggu a mnohí Česi. Uhorský a kumánsky 
útok vyvolal v tábore zmätok, no po vystúpení Přemyslových oddielov sa dali tie Štefanove 
na ústup. Hlavné sily sa vrátili do tábora, no gróf z Hardeggu a Kadold, príbuzný Orfana a iní 
sa dali do ich prenasledovania. Bola to však pasca a rakúsky oddiel bol v obkľúčení 26. júna 
zmasakrovaný. Česi následne prenasledovali diverzný oddiel, z ktorého sa mali mnohí po 
dažďoch utopiť v rozvodnenej rieke Morave. Spomínané udalosti vyvolali v českom tábore 
istú malomyseľnosť a rozpory, a padli dokonca i návrhy na zastavenie ťaženia. Napokon sa 
však pokračovalo vo výprave a armáda sa vydala k rieke Morave naproti Uhrom.21 Iné anály 
podobne potvrdzujú, že ešte pred bitkou desať, či viac tisíc nepriateľov vtrhlo do Rakúska 
k Staatzu, kde padli viacerí významní rakúski šľachtici, ako: Oto z Hardeggu, Konrád 
z Plainu, Kraft z Burgschleinitzu, Kadold Orfanus a 400 ďalších mužov.22

restituantur captivi eo modo, ut si qui forte sunt servituti per fi lios Polonie mancipati, huiusmodi 
libere absolvantur, redempti vero ab Hungaris [Choman]is, etiam seu Ruthenis aut interpellatione 
precium libertati votive reddantur vel a nostris hominibus eorundem captivorum propinquis et 
caris conpetenti, precio redimantur… vobis et ecclesie vestre… presidiare promittimus oportuna… 
federis et amicicie vinculo cunctos Polonie principes sociari… presertim… illustris Cracowie et 
Sandomirie ducis Bolezlai…“ ŠEBÁNEK, Jindřich – DUŠKOVÁ, Sáša. Codex diplomaticus et 
epistolaris regni Bohemiae V./1, (CDB) Pragae : Academia scientiarum Bohemoslovacae, 1974,s. 99-
101, č. 48. WŁODARSKI, ref. 18, s. 24-28. Porovnaj: ŽEMLIČKA, ref. 3, s. 98, 100-103, 110-112. 
Tiež: VANÍČEK, Vratislav. Bohemi, infestissimi Polonorum inimici? Literární emoce a politické 
reality od Galla Anonyma po Jindřicha z Isernie. In Klio viae et invia. Opuscula Marco Cetwiński 
dedicata, red. Anna Odrzywolska-Kidawa, Warszawa : 2010, s. 32, 36-38. Podobne: VANÍČEK, 
ref. 7, s. 71, 82-83. Porovnaj: WYROZUMSKI, Jerzy. Udział książąt polskich w walce o spadek 
po Babenbergach. In Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego, Prace Historyczne, z. 121, 
Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1997, s. 10-11. ISSN 978-83-233-3243-5.
Čo sa týka Uherského Hradišťa, bolo založené kvôli ochrane „… contra terminos Vngarorum…“ 
CDB V./1, s. 218-220, č. 136. Tiež CDB V./1, s. 245-248, č. 156. Tadeto viedli predošlé uhorské 
a kumánske vpády, takže to muselo mať opodstatnenie. K rakúskym mestám: GUTKAS, Karl. 
König Ottokars Städtepolitik in der Österreich und in der Steiermark. In Böhmisch-österreichische 
Beziehungen im 13. Jahrhundert, s. 116-117.
20 KLUČINA, Petr. Die Schlacht bei Kressenbrunn 1260. Zur Geschichte des Militärwesens des 
böhmischen Staates unter den letzten Přemyslide. In Militär Geschichte 20. Jahrgang 3/81. Berlin 
: Militärverlag der DDR, 1981, s. 320.
21 BLÁHOVÁ, ref. 16, s. 120-125.
22 „… in festo sanctorum Ioannis et pauli… cum decem vel plura milia hostium insultum facerens in 
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Aj napriek tomu, že nejaké prekvapujúce akcie hociktorej zo strán boli málo 
pravdepodobné, stalo sa. Už vzhľadom na rovinatý charakter krajiny, kde bolo 
manévrovanie väčších armád zložité vzhľadom na problém zásobovania, či ťažkosti 
utajenia vlastných zámerov a pohybov, bola Štefanova akcia vykonaná akoby podľa 
príručky. V tejto súvislosti vyniká najmä informovanosť uhorskej strany o pohyboch 
nepriateľa a jeho rozmiestnení. Využívajúc moment prekvapenia pod clonou daždivého 
počasia, resp. tmy, tak mohli dokonale zaskočiť protivníka. Cieľ výpadu, Pohořelice, 
udáva síce len česká strana a môže vzbudzovať pochybnosti, rovnako ako samotná trasa 
takéhoto útoku, no v každom prípade to bola dokonalá diverzná akcia. Nielenže úplne 
zaskočila nepriateľa, ale uštedrila mu aj citeľný úder. Tento sa síce týkal skôr morálky 
Přemyslových oddielov, než skutočnej kvantitatívnej straty. Netreba však zabúdať 
na stratu kvalitatívnu, predsa len padol výkvet rakúskej šľachty, teda ťažkoodených 
rytierov a ich družín. Na druhej strane nestalo by sa tak, nebyť nedisciplinovanosti 
oddielov rakúskej šľachty, ktorá im spôsobila zbytočné straty. Štefan bol teda rýchlejší, 
agresívnejší a jeho ataku pred rozhodujúcim stretom nemožno vytknúť nič, pretože splnil 
svoj účel a navyše tým posilnil i morálku vlastných oddielov. To sa však pravdepodobne 
pretavilo do priveľkého sebavedomia uhorskej strany, či samotného Štefana, a napokon 
ich priviedlo k zdrvujúcej porážke.

Následná bitka pri Kressenbrunne, rak. Groisßenbrunn v blízkosti sútoku Moravy 
s Dunajom západne od Devínskej Novej Vsi, sa často objavuje v kronikárskych 
záznamoch a patrí medzi bohatšie zdokumentované konfl ikty. To ale neznamená, že 
by tieto odhaľovali všetky jej detaily. Väčšina správ je totiž všeobecného charakteru, 
preberá údaje z iných kroník a pri opise udalostí sa sústreďuje najčastejšie len na výpočet 
spojencov, počty vojakov a výsledok zápasu.23Aj pri množstve informácií stále nepoznáme 
presný priebeh boja, najmä jeho začiatok. Väčšina správ sa však zhoduje, že uhorský kráľ 
napadol zeme českého panovníka, teda zameral sa na hlavného protivníka, a nie na priame 
získanie Štajerska.24 Podľa jednej uhorskej listiny z roku 1263 to však mal byť naopak 
český kráľ, ktorý pritiahol do uhorského konfínia (ako prvý), čo Belo nemohol nechať bez 
odpovede a vytiahol proti nemu.25 Uhrom sa na druhej strane pripisuje početná prevaha, 
údajne 240 000 jazdcov zložených okrem kresťanov i z orientálnych národov a pohanov. 

Austriam circa castrum… Steutz… duo fratres sanguine nobilissimi… Otto videlicet comes de Hardekhe 
et Chunradus comes de Plain, Chrasto de Sleunz, Chadoldus dictus Orphanus quasi cum quadringentis 
viris, eis incaute occurrerunt, quibus fere omnibus occisis paucissimi evaserunt…“ Annales SS. Udalrici 
et Afrae Augustenses, In GOMBOS I., ref. 3, s. 207, č. 486. Medzi padlými pri Staatzi by sme našli 
i Henricha z Mistelbachu a Marquarda z Wienneudorfu. HOENSCH, ref. 5, s. 115. Celkovo k padlým 
i: 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. 317-318.
23 Napr.: Anonymi coenobitae Zwetlensis. In GOMBOS, I., ref. 3, s. 565, č. 260. S najvyšším určením 
počtu uhorskej armády, fantazijných 400 000 mužov sa stretávame v: Chronica principum Poloniae. In 
GOMBOS, I., ref. 3, s. 1153, č. 479. Podobne: Continuatio Sancrucensis II. In GOMBOS, I., ref. 3, s. 
779, č. 1782. V krátkosti tiež: Chronicon Salisburgense. In GOMBOS, I., ref. 3, s. 678-679, č. 1490.
24 MARSINA, ref. 2, s. 43.
25 Zdá sa, že ide o scestnú a neobjektívnu informáciu, ktorá by dávala zmysel a niesla v sebe aspoň 
zrnko pravdy len v prípade ak by sa týkala prvého stretnutia v pohraničí. No v kontexte listiny ide 
skôr o propagandistickú fabulu týkajúcu sa situácie tesne pred samotnou bitkou.“… cum Othakarus 
Rex bohemorum… capitalis hostis Regni nostri quedam talia confi nio Regni nostri perpetrasset, que 
nullatenus bonom odo potuissent tollerari per nos, et nos pro Iniurys huiusmodi propulsanda exercitum 
conuocassemus et processimus contra ipsum…“ NAGY, Emerici. Codex diplomaticus patrius VII. 
(CDP) Jaurini, Budapestini : Typis Victoris Sauervein, Typis societatis Franklinianae, 1880, s. 87-89, 
č. 64.
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Český kráľ mal mať 100 000 jazdcov, z ktorých malo byť 7 000 ťažkoodencov. Údaje sú 
samozrejme vyfabulované, kronikár však uvádza, že po zranení „kráľa“ (Štefana) sa dali 
Uhri na útek a okrem padlých na bojisku sa malo utopiť v rozvodnenej rieke ešte 14 000 
mužov.26

Podľa talianskych Annales S. Iustinae Patavini, ktoré si všímajú i dôvody konfl iktu, sa 
obaja králi so svojimi armádami utáborili oproti sebe na behoch rieky Moravy a niekoľko 
dní vyčkávali. Ďalej uvádzajú, že boj začali ktorísi rytieri z oboch strán, pričom však mali 
navrch Uhri, pretože v prvej zrážke mali padnúť mnohí rytieri českého kráľa. Následne 
sa rozhorel boj, na ktorom sa zúčastnila i v lukostreľbe zručná kumánska ľahká jazda, 
no ani tá nedokázala odolať útoku „Nemcov“. Uhorská armáda sa tak dala i s kráľom na 
útek a nepriateľ počas prenasledovania obsadil i jej tábor.27 V uhorskej armáde sa pritom 
spomínajú Kumáni, Ruténi a iní „barbari“, kým v českej najmä Nemci. Zo skomoleného 
podania neskorších análov vychádza, že český spojenec braniborský markgróf mal 
navrhnúť po úteku časti oddielov odchod z bojiska. To malo byť pre uhorskú stranu 
podnetom na útok, no český kráľ mal po otočení svojej armády napadnúť Uhrov, ktorí už 
prekročili rieku. Ich oddiely však nedokázali odolať a dali sa na útek.28 Iné anály uvádzajú, 
že po sústredení vojsk na brehoch rieky Moravy a niekoľkých dňoch vyčkávania, dovolil 
český panovník prekročiť rieku oddielom „kráľa“ Štefana a stiahol sa o niečo vyššie. Ich 
následný útok pri Kressenbrunne však stroskotal, Štefan bol zranený a jeho oddiely sa 
dali na útek. Oproti uhorským stratám mali byť tie české spôsobené skôr horúčavou.29

26 „A. 1260 rex Ungarie pro terris regis Boemie bello agressus, habens… diversorum orientalium, 
christianorum et paganorum, CCXL milia equitum… rex Boemie cum C milibus equitum, inter quos 
dicitur habuisse VII milia equorum ferro coopertorum… in confi niis regnorum bellum inchoatum 
fuisset… Tandem Ungari, rege eorum graviter vulnerato, terga vertentes… effugere, et in quodam 
fl uvio profundissimo, quem transire debuerant, preter alios occisos circa XIIII milia hominum 
submersa dicuntur…“ Albertus Milioli notarius Regiensis. In GOMBOS, I., ref. 3, s. 49, č. 120.
27 „Bela rex Ungarie, viribus totius potentie sue concissis… contra regem Boemie… se magnifi ce 
preparavit… Congregansque exercitum de diversis nationibus copiosum… castra metatus est iuxta 
quendam fl uvium in extremis fi nibus regni sui. Tunc rex Boemie, tam propria… quam principum 
Alemanie… processit illi obviam… et ex opposito fexit castra super fl uvium… Multem tamen 
minoris numeri erat militia Boemorum et Theutonicorum… ambo reges in castris aliquot dierum 
spacium permansissent et mediante fl uvio congregandi copiam non haberent, tandem quidam 
milites animosi ex utroque exercitu quietis impatientes, prelium commiserunt. Et in primo quidem 
congressu multi nobiles milites ex parte regis Boemie ceciderunt…Cum igitur utrasque pars 
fortiter dimicaret, multitudo Cumanorum… quorum erat confi dentia in arcubus et sagittis more 
orientalium nationum, non valens Theutonicorum et Boemorum precipitem impetum sustinere, 
in fugam protinus est conversa. Ex barbaris itaque et Ungaris multi gladio sunt occisi, plurimi 
vero in fl umine sunt submersi. Rex Ungarie… cum suo exercitu fugam accepit festinanter. Victores 
autem non destiterunt persequi fugientes, donec eorum castra… intraverunt…“ Annales S. Iustinae 
Patavini. In GOMBOS I., ref. 3, s. 143-144, č. 348.
28 Zdá sa, že tu ide o skomolenie samotnej bitky so situáciou po uhorskom prepade pri Staatzi. 
„Ungarus equidem Rucenos, Comanos et alias diversas barbaras naciones… eduxit ad prelium. 
Bohemus vero diviciarum thesauros aperies… Theotonicorum evocavit miliciam.Cum igitur ex utraque 
parte apud Marvam fl uvium convenisset exercitus et castra fi xisset ibidem, ecce rex Bohemus Ottonis 
marchionis Brandenburgensis… quibusdam armatis post tergum relictis, tamquam fugiendo secessit 
retrorsum. Hiis… visis Ungari quasi iam de belli certi Victoria subsando… fl uvium transierunt… ex 
ipsis multos occiderunt… rex Bohemie cum toto revertitur exercitu atque ipsos Ungaros, qui fl umen 
transierunt in manu conclusit hostili. rex Ungarie… cum residuoexercitu in fugam versus est.“ Chronica 
S. Petri Erfordensis moderna. In GOMBOS, I., ref. 3, s. 1143, č. 472. Takmer to isté uvádza aj: Annales 
Reinhardsbrunnenses. In GOMBOS I., ref. 3, s. 193, č. 440. ŽEMLIČKA, ref. 3, s. 517, pozn. č. 45.
29 „Ottakerus rex… congregato valido exercitu castra metatus est circa fl uvium Marcha, ubi cum 
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Najpodrobnejšie však opisuje bitku náš hlavný zdroj informácií, pokračovateľ 
Kosmovej kroniky. Ten, okrem už vyššie spomínaných osôb, uvádza na českej strane aj 
Filipa, salzburského arcibiskupa, resp. elekta, jeho brata Ulricha, korutánskeho vojvodu, 
pražského biskupa Jána a saského vojvodu Henricha. Na uhorskej strane sa zas mali 
nachádzať „ruský kráľ“ Daniel a jeho synovia30 ako i Mongoli, tiež krakovský vojvoda 
Boleslav a Leško Lenčický. Popri nich aj oddiely Kumánov, Slovanov, Sikulov, Valachov, 
Beserminov, Izmaelitov, Grékov, Bulharov, Srbov a Bosniakov. Priebeh samotnej bitky 
následne kronikár líči podľa značne eufemisticky ladeného propagandistického listu 
Přemysla Otakara pápežovi z 8. októbra 1260, v ktorom sa stavia do roly ochrancu 
kresťanstva proti pohanom a schizmatikom (Mongolom a Rusom). Opisuje, ako po 
príchode k rieke Morave oproti uhorskému táboru dve míle od Hainburgu sa pokúšal 
ešte dosiahnuť zmier. Keď sa to nepodarilo, navrhol protivníkom, aby alebo oni ustúpili 
od brehu a dovolili prejsť Čechom na uhorskú stranu, alebo ustúpi on a pustí ich na 
rakúsku stranu, aby mohli zviesť boj. Uhri si vybrali druhú možnosť. Bolo uzatvorené 
prímerie na dva dni, no Uhri vraj ešte tej istej noci prešli tajne cez upravené brody s celým 

Stephanus iunior rex Vngarie ex altera parte fl uminis sibi occurreret… post plures dies Otaker… 
pro commodo equorum et hominum volens ad superiores pertes fl uminis se transferre, Stephanus 
rex putans ipsum velle fugere, insecutus est eum… apud villam… Chressinprunnen… victi sunt 
Vngari. Ubi Stephano rege vulnerato de parte sua plirimi sunt occisi, plures fugiendo in fl umine 
sunt submersi. Ex parte etiam Otakeri regis multi ferro et sub armis calore nimio perierunt. Factum 
est… bellum feria secunda in die sanctae Margaretae virginis, aestu maximo existente.“ Annales 
SS. Udalrici et Afrae Augustenses. In GOMBOS I., ref. 3, s. 207, č. 486. V podstate to isté uvádza 
i: Anonymi Leobiensis. In GOMBOS I., ref. 3, s. 272, č. 592, a Hermanus Altahensis abbas. In 
GOMBOS, II., ref. 17, s. 1148-1149, č. 2772.
30 Haličsko-volynský letopis v rozsiahlých pasážach hovorí o mongolských útokoch v rokoch 
1258 – 1260, no o Danielovej účasti na bitke pri Kressenbrunne, okrem zmienky, že ušiel cez 
Poľsko do Uhorska, mlčí. „…і про Бурондаїв гнів… Данило тоді, убоявшися, втік у Ляхи, а з 
Ляхів побіг в Угри.“ Галицько-Волинський літопис., ref. 17, s. 422.Účasť Daniela Haličského 
a jeho synov na bitke je vzhľadom na vpád Mongolov do Haličska a Krakovska a jeho útek do 
Uhorska otázna. Z jeho synov pritom Roman už nežil a Lev zostal v západnej Haliči, takže do 
úvahy prichádzajú len Švarn a Mstislav. ВОЙТОВИЧ, Леонтій Викторович. ГАЛИЦЬКО-
ВОЛИНСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ З НІМЕЦЬКИМИ ЗЕМЛЯМИ: ПОПЕРЕДНІ ЗАУВАЖЕННЯ. In 
Княжа доба: історія і культура. - Випуск 6.Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича 
НАН України, 2012, s. 80-81. ISSN 2221-6294. Podobne tiež: ВОЙТОВИЧ, Леонтій 
Викторович. КНЯЗЬ ЛЕВ ДАНИЛОВИЧ. Львів: Національна академія наук України Інститут 
українознавства імені Івана Крип’якевича Серія „Славетні постаті середньовіччя“, 2012, 
s. 68-79. ISBN 978-966-02-6349-9. Autor uvádza, že výzbroj časti Danielovej družiny tvorenej 
i Kumánmi sa mohla podobať na tú mongolskú, a preto sa v správe spomína i účasť „Tatárov“. Na 
druhej strane Danielovu účasť, aj keď len okrajovú, nemožno úplne vylúčiť. Pozri: WŁODARSKI, 
Bronisław. Polska i Ruś 1194-1340. Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe, 1966, s. 152. 
Celkovo tiež: 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. 160-166. ISBN 978-966-02-6683-4.
Porovnaj: 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. 284-287. ISSN 1425-7475. Tiež: MIKA, ref. 4, s. 58-59. Podobne: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 strefi e 
wpływów Ruskich X. połowa XIV. w. pod red. Vitalija Nagirnego i Tomasza Pudłockiego. Kraków: $1
Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica“ 2013, s. 166-167. ISBN 978-83-62261-71-0.



33

VOJENSKÁ HISTÓRIA

vojskom (!) na rakúsku stranu. Na druhý deň, 12. júla, údajne len desatina českej armády 
bola v tábore, kým ostatní zháňali zásoby až v Hainburgu, keď ich začali v polkruhu 
obkľučovať nepriatelia. Kráľ Přemysl sa však na nich vrhol, porazil a zahnal na útek 
do rieky. Tá bola následne vraj tak zaplnená mŕtvolami koní a jazdcov, že sa po nich 
dalo prejsť na druhý breh a vyplieniť uhorský tábor. Na konci dodáva, že namiesto 
podrobenia si porazených dal prednosť mieru, po návrhu bratislavského župana Rolanda 
aj z obavy pred Tatármi a žiada pápeža o jeho schválenie. Záver kronikárovej správy 
hovorí o zázračných znameniach a videniach, ktoré ohlasovali české víťazstvo.31

Z chudobných uhorských kronikárskych záznamov poznáme i vzhľadom na 
katastrofálny výsledok bitky len skromnú zmienku o porážke s lakonickým konštatovaním, 
že Belo bol mierumilovným mužom a (v boji) nemal šťastie. Zároveň sa však dozvedáme, 
že na čele Kumánov stál ich vojvoda Alpra.32

Najviac nejasností panuje ohľadom prvotného útoku uhorských oddielov i napriek 
dohodnutému prímeriu, pravdepodobne priamo z chodu po prekročení rieky ráno 12. 
júla pod vedením impulzívneho kráľoviča Štefana. Nech už boli okolnosti akékoľvek, 
v samotnej zrážke sa ukázala prevaha ťažkej českej a nemeckej jazdy, ktorej ľahšie odeté 
uhorské či kumánske jednotky nedokázali odolať. Dôležitým faktorom bolo samozrejme 
i zásobovanie. Kvôli suchu bol na jar nedostatok zásob pre ľudí, ale najmä pre životne 
dôležité kone. Aj keď viedenskí mešťania, najmä Paltram, dodávali Přemyslovej armáde 
zásoby, predsa len časť oddielov musela zháňať potraviny v okolí, čo mohlo urýchliť 
uhorský útok. Zvyčajne sa tento atak pripisuje bojachtivému uhorskému následníkovi 
trónu, resp. všeobecne uhorskej vierolomnosti. No jedným z dôvodov mohla byť 
i nedisciplinovanosť a túžba po koristi, nehovoriac o prípadných pnutiach medzi kráľom 
a jeho synom. Nedorozumenia mohla spôsobiť i etnická a jazyková pestrosť uhorskej 
armády.33

31 BLÁHOVÁ, ref. 16, s. 125-129.V rovnakom duchu tiež neskoršie správy: Chronicon Bohemi-
ae. In GOMBOS I. s. 533-536, č. 1246. Tiež: Iohannes Victoriensis abbas. In GOMBOS, II., ref. 17, 
s. 1350-1351, č. 8224. Podobne: Iohannes de Marignola. In GOMBOS, II., ref. 17, s. 1305-1308, 
č. 3143. Podobne opisuje udalosti i tzv. Dalimilova kronika, ktorá vyzdvihuje českých Vítkovcov. 
Boreš (z Rýzmburku) mal získať v rámci koristi i relikviu, prst sv. Jána Krstiteľa: DAŇHELKA, 
Jiří a kol. Staročeská kronika tak řečeného Dalimila (2). Praha : Academia, 1988,s. 395. Text Pře-
myslovho listu pápežovi z roku 1260, FEJÉR, Georgii. Codex diplomaticus Hungariae ecclesias-
ticus ac civilis IV./3. (CDH) Budae : Typis typogr. Regiae universitatis Ungaricae, 1829, s. 15-18. 
ŽEMLIČKA, ref. 3, s. 110-115. Porovnaj: PAULER, ref. 4, s. 235-240. Pozri: HOENSCH, ref. 5,s. 
115-117. Porovnaj: MIKA, ref. 4,s. 58-63. V krátkosti: HÓMAN, ref. 1, s. 574. Pozri tiež: VANÍ-
ČEK, ref. 7, 82-88.Uhorský tábor sa mohol nachádzať v lokalite Táboriská pri Máste, južne od Stu-
pavy. HRNKO, Anton a kol. Mesto Stupava v minulosti a dnes. Bratislava : VEDA, 2011, s. 90. 
ISBN 978-80-224-1170-7. Celkovo však v širšom priestore od Devína až po Zohor. ŠPIEZ, Anton. 
Bratislava v stredoveku. Bratislava : Perfekt, 2001, s. 37. ISBN 80-8046-145-7. Vysoké straty na 
uhorskej strane mohla mať čiastočne na svedomí i po dažďoch rozvodnená Morava. KISS, Andrea. 
Floods and long-term water-level changes in medieval Hungary. Doctoral dissertation. Budapest : 
Central European University, 2011, s. 227. Nečakané víťazstvo po počiatočnom neúspechu vysvet-
ľovali súčasníci i zásahmi vyššej moci. ŽEMLIČKA, Josef. Století posledních Přemyslovců (Český 
stát a společnost ve 13. století). Praha : Panorama, 1986, s. 114-115.
32 „… congregavit exercitum copiosum contra Ottagarum regem Bohemie circa Morauiam cum 
fi lio suo Stephano duce et Alpra duce Cumanorum, sed victus fuit circa Heymburg. Erat enim vir 
pacifi cus, non fortunatus.“ Cronicon Posoniense. In SZENTPÉTERY, Emericus (Ed.).Scriptores 
rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stirpis Arpadianae gestarum II. (SRH). Budapes-
tini : Academia litter. Hungarica atque Societate Histor. Hungarica, MCMXXXVIII. s. 43.
33 HOENSCH, ref. 5, s. 116-118. Porovnaj: ŽEMLIČKA, ref. 3, s. 113, 115. Celkovo k stra-
tégii: KLUČINA, ref. 20, s. 321-326. Tiež: HÓMAN, ref. 1, s. 575. Pozri tiež: KRISTÓ, Gy-
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Čo sa týka početného stavu oboch vojsk, ťažko možno veriť prehnaným správam 
o stotisícových armádach. Skôr by išlo o počty pár desaťtisíc mužov. No i výpočet 
vojvodov, kniežat, prelátov a zhruba troch desiatok významných českých a rakúskych 
šľachticov ako svedkov v donačných listinách českého kráľa pre Voka z Rožmberka na 
grófstvo Raabs, vydané v tábore pri Láve, svedčí o početnosti ťažkoodených rytierov.34

Uhorská stratégia bola dvojaká. Na jednej strane je tu mladý, ambiciózny Štefan a na 
druhej kráľ Belo, ktorý vyčkáva a do boja v podstate ani nestihne zasiahnuť. Zdá sa, že 
iniciatívu mal v rukách mladší z Arpádovcov a či už plánoval útok, alebo to bola náhodná 
šarvátka predsunutých oddielov, to, čo sa predtým podarilo v menšom meradle pri Staatzi, 
vo väčšom zlyhalo. Štefanov prechod cez Moravu a prekvapivý útok na protivníka takmer 
slávil úspech a len rýchly nástup českých obrnencov na čele s pražským purkgrófom 
Jarošom z Poděhus zachránil situáciu, resp. zvrátili ju napokon úplne v český prospech. 
Stratégiou českého kráľa muselo byť i vzhľadom na ťažkú jazdu, ako hlavnú údernú silu, 
vynútiť si rozhodujúcu bitku. Uhorská stratégia mala byť presne opačná. Za predpokladu 
minimálneho počtu ťažkej jazdy sa početná uhorská ľahká jazda mala logicky vyhýbať 
masívnemu stretu s protivníkom a odďaľovať bitku. Najmä v prípade uplatnenia taktiky 
neustálych útokov a následného stiahnutia sa mohli narušiť formácie nepriateľa a mať 
nádej na úspech. Iným faktorom bola uhorská pohyblivosť a prerušenie zásobovacích trás 
Přemyslovej armády.35

O priebehu bitky vieme najviac z propagandistického listu Přemysla pápežovi. 
V celku sa pokladá za pravdivý, no hlavnými argumentmi proti možnosti, že to boli 
Česi, ktorí ako prví zaútočili na Uhrov, je fakt dovtedajších rýchlych akcií uhorsko-
kumánskej jazdy, osobnosť samotného Štefana, ako aj to, že Přemysl platil za nanajvýš 
rytierského bojovníka, aby porušil pôvodnú dohodu. Na druhej strane sa však nájdu 
aj pochybnosti. Zjavné je najmä propagandistické štylizovanie sa Přemysla do roly 
ochrancu „kresťanstva“ pred Uhrami a pohanmi. Ide tu však nielen o absenciu uhorských 
správ, ale napr. i o klauzulu z mierovej zmluvy z roku 1261, v ktorej sa v prípade jej 
porušenia hrozí kliatbou českému kráľovi, no nie uhorskému.36V každom prípade bitka 
pri Kressenbrunne bola v priebehu dvoch desaťročí už druhou katastrofálnou porážkou 
pre Bela IV., hoci s menšími následkami než po katastrofálnej porážke na rieke Slaná. 
Straty však boli určite vysoké.

Na záver sa bitka premenila na panický útek, čo muselo vyvolať obrovský zmätok. 
Nielenže padol uhorský tábor a armáda mala utekať až k Váhu, ale navyše ani kráľ Belo 

ula. Az Árpád-kor háborúi. Budapest : Zrínyi Katonai Könyv- és Lapkiadó, 1986, s. 135-136. 
ISBN 963-326-348-4. K zásobovaniu: KLUČINA, Petr a kol. Vojenské dějiny Československa I. 
(do roku 1256). Praha : Naše vojsko, 1985, s. 141, k samotnej bitke, s. 167-170. Pozri tiež: CSEN-
DES, Peter. König Ottokar II. und die Stadt Wien. In Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. 
Jahrhundert,s. 64-65.
34 Medzi šľachticmi boli napr. dvorský maršalek Vok z Rožmberka, pražský purkgróf (hradný 
gróf) Jaroš z Poděbrad, najvyšší komorník Bavor zo Strakoníc, Boreš z Rýzmburka, Smil z Lich-
tenburku, Oto a Konrád z Hardeggu, Henrich z Lichtensteinu, Oto z Meissau, Oto z Haslau a iní. 
CDB V./1. s. 359-360, č. 231, tiež potvrdenie donácie od Margaréty: s. 361-362, č. 232. Pozri napr.: 
ELBL B. Pavel. Smil z Lichtenburka, rytíř, velmož a zakladatel. Třebíč : Akcent, 2007, s. 53-55. 
ISBN 80-7268-403-5. Porovnaj: MIKA, ref. 4, s. 59-60.
35 KLUČINA, ref. 20, s. 321-322.
36 ČORNEJ, Petr – BĚLINA, Pavel. Slavné bitvy naší historie. Praha : Marsyas, 1993. s. 27. 
ISBN 80-901606-1-1. K propagande: BARCIAK, Antoni. Ideologia polityczna monarchii Przemy-
sła Otokara II. Studium z dziejow czeskiej polityki zagranicznej w drugiej połowie XIII. Wieku. 
Katowice : Unywersitet Śląski, 1982, s. 75-77.
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nemal správy o svojom synovi. O situácii hovorí listina Bela IV. z roku 1264 pre komesa 
Batiza, syna komesa Marka zo Spiša z rodu pánov z Markušoviec. Ten v čase panického 
úteku uhorskej armády priniesol kráľovi nič netušiacemu o osude mladého Štefana 
správu, že žije a unikol nepriateľom. Za to dostal od panovníka les na Spiši „Chetene“ 
pod Tatrami na rieke Poprad.37

K samotnej bitke sa vzťahuje viacero listín uhorskej proveniencie, v ktorých kráľ, 
resp. jeho syn Štefan odmeňujú, prípadne kompenzujú straty, zranenia či útrapy zajatia 
svojim verným. Zvyčajne nie sú bohaté na údaje týkajúce sa detailov boja, takže použiteľné 
informácie sa týkajú prevažne iba údajov o samotnej účasti daných osôb na bitke. Takto 
podľa listiny z roku 1261 sa spomína účasť komesa Kozmu „de Koazna“ na boji, v ktorom 
utrpel ťažké zranenie na pravej nohe. Kozma sa pritom zúčastnil na bitke spolu so svojím 
bratom Mič Bánom v družine záhrebského biskupa Filipa. Za zmienku stojí tiež postoj 
vydavateľa listiny k českému kráľovi, ktorého, podobne ako ešte o generáciu neskôr za 
čias Ladislava IV., označuje za hlavného nepriateľa kráľa i kráľovstva.38 Podobne bol 
zranený v bitke pri Marcheggu, kde mal zabiť viacerých nepriateľov i Hypolit, syn Čuda 
„de Wasard“.39 K ťažko zraneným v bitke patril i neskorší železnohradský župan Rubín, 
ktorý sa mal zraziť so šíkom protivníkov a bojovať, až kým neutrpel tri ťažké zranenia. 
Zaujímavým dodatkom danej listiny Ladislava IV. z roku 1280 je začiatok vypočítavania 

37 „Quod cum nos vna cum Domino Stephano Rege Hungarorum… fi lio nostro primogenito, 
exercitus nostri procedentis potentia insurrexissemus contra regem Bohemorum, inimicum nostrum 
capitalem et hostem, non valentes inopinatis euentibus obuiare… de vita dicti domini Stephani re-
gis, fi lii nostri… nobis veritas non constabat, nec de morte; cuius rei ambiguitate adeo fuerunt 
nostra precordia diri doloris iaculo sauciata, vt non poteramus inuenire remedia… sed ecce Comes 
Botyz fi lius Comitis Marci… ad nos citis veniens grassibus, et secundis dixit: ipsum Dominum Ste-
phanum, fi lium nostrum perdilectum, sanum esse et incolumem gratiam per diuinam, manusque in-
tegritate sui corporis euasisse nostrorum emulorum…quamdam syluam Chetene… desertam… in 
districtu Scepusiensi sub monte, seu Alpe Tortoi adiacente…“ FEJÉR, Georgii. Codex diplomati-
cus Hungariae ecclesiasticus ac civilis IV./3. (CDH) Budae : Typis typogr. Regiae universitatis Un-
garicae, 1829, s. 185-188. KLUČINA, ref. 20, s. 325. Pozri tiež: LABANC, Peter. Vývoj šľachty na 
Spiši do začiatku 14. storočia. Trnava - Krakow : FF TU - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013, 
s. 66. ISBN 978-83-7490-604-3. O „českom“ plienení v Bratislavskom komitáte by svedčila i lis-
tina tamojšej kapituly z roku 1260. „Capitulum Ecclesie Posoniensis… quod constitutis coram no-
bis personaliter Comite Buken fi lius comitis Buken de genere Huntpaznan… est confessus… quod 
propter discordiam Regni et deuastacionem Theutunicorum, ac suum infortunium seu paupertatem, 
de possessionibus suis dixit se dissipasse…“ CDSl II. s. 464-465, č. 666.
38 „…cum Otthokarus Rex Bohemorum, capitalis hostis noster et Regni nostri inimicus, circa 
terminos Regni nostri in confi nio Theothonicorum incolas Regni nostri molestare admodum prop-
ter iniuriam nobis irrogandam nullatenus destitisset, nos… conuocatis uniuersis Baronibus, Nobi-
libus et Proceribus Regni nostri contra ipsum Begem Bohemorum, congreta milicia nostra proces-
simus facie ad faciem pugnaturi, cum quo pugnam commisimus iuxta fl uuium Morawa pro iniuria 
nostra huiusmodi repulsanda. In qua siquidem pugna Comes Cosmas de Koazna frater Mich Bani 
vnacum… patre Ph. Episcopo Zagrabiensi… adherat nobis seruiturus. In quo quidem prelio idem 
Comes Cosmas pro fi delitate debita nobis impendenda in pede dextero crvdeliter nobis cernentibus 
extitit wlneratus.“ WENZEL, Gusztáv. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus VIII. (CDAC) 
Pest, Budapest : A Magyar tudományos akademia, 1870, s. 1-3, č. 1.
39 „Ipoliti fi lij Chuda de Wasard… nobis laudabiliter opposuit, et specialiter in memoriam redu-
centes, cum nos in Marhyk (Marchek) iuxta fl uuium Morua cum Octokaro Rege Boemorum capitali 
inimico nostro bellum et confl ictum habuissemus generaliter pro nostra et Corone Regie deffensio-
ne idem Ipolitus uiriliter dimicando multos ex nostris hostibus varijs plagarum affi ciens doloribus 
crudeliter interemit, ac demum laudabiliter preliando letalia uulnera multis uidentibus ipsum con-
tingit sustulisse, et alijs relinquentibus in fugam conuersis ipse nobiscum continue permansit fi de-
litatis opera exercendo.“ CDAC VIII. s. 4-5, č. 3.
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Rubínových zásluh, kde sa uvádza ako veliteľ armády na prvom mieste mladý Štefan a až 
za ním jeho otec, kráľ Belo IV.40

V prípade šopronského župana Vavrinca sa len všeobecne spomínajú jeho vojenské zásluhy 
v listine z roku 1263, kde sa uvádza, že bránil konfínium v Šopronskom komitáte. Ťažko však 
povedať, či išlo o pohraničné zrážky pred, či po bitke pri Kressenbrune. Ako odmenu získava 
župu Locsmánd, nem. Lutzmannsburg a hrad Lanzsér, rak. Landsee. Rusovce pritom získal 
ešte predým.Tieto zasa Belo IV. odobral pôvodnému vlastníkovi Konrádovi „de Ouwar“ (časť 
Mosonmagyarváru) kvôli „nevernosti“, no na príhovor svojho syna Štefana mu časť majetkov 
vrátil naspäť.41 V inej listine z rovnakého roka pre toho istého Vavrinca sa tiež spomína zrada 
Konráda „de Ouwar“, ktorý počas nemeckého pustošenia konfínia Mošonského komitátu 
sa pravdepodobne pridal na českú stranu a následne po vyhýbaní sa kráľovskému súdu 
ušiel k mladšiemu kráľovi Štefanovi. Na žiadosť svojho syna Belo IV. tomuto šľachticovi 
obvinenému aj z falšovania peňazí vrátil niektoré majetky.42 Zrážok v pohraničí s Nemcami 
sa zúčastnili i šopronskí mešťania, ktorí za to v roku 1269 získali zem „Vduornik“. Okrem 
toho Belovi poskytovali aj fi nančné služby.43 Tieto správy dokladajú fakt, že oddiely českého 
kráľa po bitke vpadli do uhorského pohraničia a plienili ho.

Po porážke sa mnohí príslušníci armády Bela IV. dostali do zajatia. Podľa listiny 
z roku 1263 Herbord, syn Leustacha „de Hethys“ z komitátu Boršoď, bojoval „pred 
zrakom“ kráľa a jeho suity: palatína a bratislavského župana Rolanda, slavónskeho bána 
Štefana, Henricha šomodského župana a dvorského sudcu ako aj iných, no na kráľov 
zármutok padol do zajatia. Otázne je, odkiaľ Belo a spomínaní hodnostári pozorovali 

40 „… servitia Rubini comitis Castriferrei… cum dominus rex Stephanus pater noster… exerci-
tum contra regem Boemorum, una cum domino rege Bela avo nostro ad partes fl uuii Morua ac-
cesserat in congressum ipsius belli idem Rubinus obfi delitatem corone regie debitam in adver-
sam aciem irruendo celebriter dimicavit, donec tira letalia vulnera subportavit.“ SZENTPÉTERY, 
Emericus-BORSA, Iván. Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica II./2-3, (RR) Buda-
pestini : Academiae litterarum Hungaricae, 1961, s. 263-264, č. 3063. Neuvádzajú sa tu žiadne de-
taily, no možno predpokladať, že Rubín mal patričnú ťažkú zbroj, ak sa postavil proti nepriateľskej 
jazde.
41 „Laurencius Magister Dapiferorum nostrorum Comes Supruniensis… in omnibus seruicia, 
tam in diuersis expedicionibus nostris… quam in conseruacione confi niorum nostrotum uersus 
Suprunium tempore guerre… uolentes eidem Magistro Laurencio… totum Comitatum de Luchman, 
cum castro Lanser… donauimus… et in excambium possessionum Conrardi de Ouwar, quas prop-
ter infi delitatem, quam nobis idem Conrardus fecerat, contuleramus Magistro Laurencio… quas 
postmodum dictus Conrardus recuperauit de gracia nostra per interuencionem Regis Stephani ka-
rissimi fi lii nostri, in possessionem perpetuam, et proprietatem illibatam.“ CDAC VIII. s. 49-50, 
č. 33. Tiež: CDHIV./3, s. 114-116.
42 „…cum Conradus fi lius Stephani tunc Magister Pincernarum…vtpote, qui vastum in confi nio 
Musuniensi per Thetunicorum exercitum fi eri procurauit, et ex hoc incidens in crimen lese Maiesta-
tis possessiones aliorum depredari faciens suis saluis, priuilegium eciam Regis Bohemie in regnum 
terrarum suarum impetrarat; falsam nihilominus cudi faciens monetam; ob hoc ad nostram sepius 
uocatus presenciam, accedere non curasset, quin imo se in fugam tanquam sibi male conscius co-
nuertisset; nos Baronum nostrorum deliberato consilio… prefatum Conradum omnibus possessio-
nibus suis, scilicet castro Owar, insulis in Posoniensi et Musuniensi Comitatibus situatis, patrona-
tu Monasterij de Lybin… ac infra Musinium existentibus decreueramus spoliandum… ad iustan-
ciam charissimi primogeniti nostri Stephani prenotato Conrado et offensam indulsimas, ac posses-
siones suas supradictas restituimus ex integro“. CDAC VIII. s. 50-55, č. 34. KARACSONYI, ref. 
1, s. 550.
43 „… meritorum Ciuium Supprunensium, et seruitia continua, quae nobis… dimicando contra 
Teutonicos in confi nio regni nostri exhibuerunt indefesse, et etiam in instanti nobis in pecunia nu-
merata seruiuerunt… terram… Vduornik… dedimus…“ CDH IV./3, s. 513-514.
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bitku. V zajatí potom prišiel o polovicu ucha, ako aj o dva zuby a až po uzavretí zmluvy 
so svojimi väzniteľmi, ľuďmi českého kráľa, na výkupné vo výške 100 hrivien striebra 
bol prepustený. Ako záruka ho museli nahradiť v zajatí jeho syn Mikuláš a „Leu“, syn 
jeho brata „Leuka“. Nato panovníka žiadal o časť zeme s tromi poplužiami v lokalite 
„Hethys“, v čom mu bolo vyhovené.44 Medzi menej urodzenými zajatcami by sme našli 
i Tyba, brata komesa Juraja „de Kueskut“ zo Železnohradského komitátu. Zo zajatia sa 
dostal za relatívne menšiu sumu 30 hrivien striebra, pričom ako kompenzáciu dostáva od 
kráľa zem „Gah“ v rovnakom komitáte.45

Z územia dnešného Slovenska sa k roku 1265 spomína účasť Štefana, syna Lotharda, 
ktorého mladší brat Leustach v bitke padol. Za to dostáva zem nitrianského hradu 
„Kokos“.46 V listine Bela IV. hlásiacej sa k roku 1267 sa spomína tiež účasť Bohumíra, 
syna „Laurena“ (Vavrinca) z Liptova, ktorý sa mal zúčastniť ťaženia do Rakúska i do 
Čiech a navyše sa mal podieľať i na posolstvách do Poľska a „Ruska“.47 Z Turca potom 
pochádzal istý „Vidus“, ktorý ešte v roku 1260 dostáva za vojenské služby v Čechách 

44 „… cum ad confi nia Regni Hungarie venissemus et idem Rex Bohemie cum sua magna milicia 
ad terminos terre sue exadverso accessisset… quidam nobilis de Regno nostro, nomine Herbordus 
fi lius… Leustachy de Hethys de Comitatu Symigiensi sub nostro vexilio laudabiliter dimicando no-
bis cernentibus et Rolando palatino, Comite Posoniensi, Stephano bano tocius Sclavonie, Herrico 
Comite Symigiensi Judice Curie nostre, necnon ceteris Baronibus… intuentibus, per homines partis 
adverse extitit captiuatus, et cum adductus fuisset, nos de eiusdem et aliorum captiuitate seu morte 
doluimus… in ipsa captiuitate affl ictus et castigatus extitit per Regni nostri inimicos ita, quod eius-
dem aurem dimidiam absciderunt et duos suos dentes extraxerunt… fecit pactum, cum ipsius homi-
nibus Regis Bohemie in quorum captiuitate detinebatur, assumpmendo eisdem soluere centum mar-
cas et vt liberari possit Nicolaum fi lium suum et Leu fi lium Leuka de eadem Hethys fratrem suumm 
in obsides pro prenotatis centum marcis ipsis hominibus detentoribus suis assignauit, et sic libe-
ratus ad nos venit, et ad… nobis humiliter supplicans… quandam particulam terre vdwornicorum 
nostrorum ipsi Hethys possessioni… vsui trium aratrorum… pecyt a nobis sibi dari…“ CDP VII, s. 
87-89, č. 64. PAULER, ref. 4, s. 240.
45 „Tyba frater Comitis Georgij de Kueskut… in aliqua terra Castri Ferrei… Gah… seruicia 
eiusdem Tyba, que nobis et Regno nostro in diuersis expedicionibus nostris, exponendo se fortune 
casibus, laudabiliter exhibuit et inpendit, recensentes, maxime in exercitu nostro, quem contra Re-
gem Boemie habuimus, in quo idem Tiba indutus militalibus unacum quibusdam alijs, uidentibus 
Baronibus nostris, aciei lanciate se oponere non formidans uiriliter dimicauit, ubi idem per opres-
sionem plurium aduersancium extitit captinatus, de qua cum triginta marcis argenti postmodum se 
redemit…“ CDAC VIII, s. 59-61, č. 38.
46 „Stephanus fi lius Lothardi de… supplicando, ut in collacione cuiusdam terre Castri Nytrien-
sis Kokos vocate… ipsius Stephani fi delitatibus et meritorijs seruicijs, que nobis et Regno nostro in 
diuersis expedicionibus nostris, et specialiter iuxta Morawa in exercitu nostro contra Regem Boe-
morum habito inpendit in feruore fi delitatis approbate… nec non pro morte nobilis iuuenis Leusta-
chij fratris sui, qui in… exercitu nostro… contra eosdem Boemos dicans hostium tandem wallatus 
multitudine in area certaminis in conspectu omnium Baronum… laudabiliter extitit interemptus… 
terram Kokos vocatam, ad castrvm Nytriense pertinentem… ipsi Stephano… dedimus…“ CDAC 
VIII, s. 128-129, č. 89.
47 „Bogomerius fi lius Lauren de Lypto in omni exercitu nostro generali tam in Austria quam in 
Bochiemia (!) nobiscum exercituando fi deliter nobis et nostro regno serviverit indefesse et hones-
te, et cum etiam idem in nostris legationibus solempnibus tam in Polonia quam in Ruthenia nobis 
perfecte fi delitatis debitum exhibuit…“ SZENTPÉTERY, Emericus. Regesta regum stirpis Arpa-
dianae critico-diplomatica I., (RR) Budapestini : Academiae litterarum Hungaricae, 1923, s. 476-
477, č. 1559 +. Listina je sfalšovaná a zaradenie k bitke pri Kressenbrunne neisté, no jej datovanie 
k záveru panovania Bela IV. by skôr naznačovalo priradenie udalostí k roku 1260, vrátane posol-
stiev.
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nejakú zem v hornom Turci.48 Omnoho kvetnatejšie a obšírnejšie sa na druhej strane 
opisujú zásluhy Štefana, syna Pázmaňa z Bábu (medzi Nitrou a Sereďou). Tento v boji 
proti českému kráľovi pri rieke Morave preukázal výnimočnú odvahu a, pokiaľ uveríme 
listine z roku 1261, mal sa i napriek osamotenosti postaviť útoku nepriateľského šíku 
a zahnať pred tvárou kráľa viacerých z útočníkov na útek. I napriek tomuto „hrdinstvu“ 
však utrpel ťažké zranenia, za čo mu Belo IV. daruje spomínanú zem Báb.49

Zvláštnym je minimálny počet listín hovoriacich o stratách na životoch. Jednou z mála 
je správa uvádzajúca, že medzi padlými bol aj istý „Odolphus de Alba“.50 Zaujímavou 
je i listina mladšieho kráľa Štefana pre severínskeho bána Alexandra z roku 1268. 
Množstvo jeho vojenských služieb sa začína opisom účasti na bitke pri rieke Morave, 
v ktorej sa Štefan dostal do nepriateľského obkľúčenia. Alexander pri tom prišiel o koňa, 
pretože listina uvádza, že bojoval pešo. Záhadnou je však najmä správa o Alexandrovej 
účasti v Štefanovom vojsku na boji pod hradom „Olmuch“, kde bol zranený. Za tým 
nasleduje výprava do „Grécka“, resp. skôr Bulharska. Podľa zoradenia udalostí by sa 
boj mal odohrať niekedy medzi rokmi 1260 –1262, najskôr však v roku 1261. Otázkou 
však je, kde sa mal spomínaný „Olmuch“ nachádzať. Ak by to bol Olomouc, s ktorým sa 
najčastejšie stotožňuje, znamenalo by to pokračovanie bojov proti Čechom, o čom však 
nemáme žiadne správy.51

48 „Vidus nobilis de Turuch, qui nobis in Regno Bohemiae nobiscum exercituando in armis fi de-
liter servivit et honeste… Terram… inter duos rivulos Iezernicza…“ FEJÉR, Georgii. Codex diplo-
maticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis VI./2. (CDH) Budae : Typis typogr. Regiae universita-
tis Ungaricae, 1830, s. 385-386. Predpokladáme, že sa tak stalo po bitke pri Kressenbrunne.
49 „Stephani, fi lii Pazmanii de Baab… specialiter in memóriám reducentes, qualiter, citra bel-
lum et confl ictum cum Ottocaro rege Boemorum, capitali inimico nostro, iuxta fl uvium Moroa ha-
buissemus, aliis multis derelictis, ipse nobiscum continue permansit, velut lapidea columna immo-
bilis atque fortis, lateri nostro adherens et viriliter hostium cuneos magna cede nobis adversantium 
procurata gloriose penetravit, et laudabiliter dimicando multos ex nostris hostibus, nobis ac om-
nibus videntibus, profugavit; demum crudeliter pugnando lethale vulnus contigit eundem excepis-
se… terras Baab nuncupatas, iuxta terram hereditariam similiter Baab vocatam eiusdem adiacen-
tes, predicto Stephano… dedimus…“ A Pécz nemzetség Apponyi ágának az Apponyi grófok csalá-
di levéltárában őrizett oklevelei. I. 1241–1526. Budapest 1906, s. 4, č. III.
50 Jeho synovia ako odškodnenie dostali v roku 1261 dvojicu mlynov na rieke Litava „Odolphus 
de Alba… nobis desiderans complacere asperis confl ictum Teutonicorum discriminibus olim nobis 
hostiliter adversantium interpide se obiectans… fuisset crudeliter interemptus… fi lius eiusdem… 
duo nostra molendina in fl uvio Sar existentia dederamus…“ RR I. s. 388, č. 1272.
51 „Alexandri Bani de Sceurino… quedam seruicia eiusdem laude digna in specie exprimamus, 
in bello nostro generali iuxta Morauam, quod habuimus cum Rege Bohemorum, et hostes nostri nos 
circumdedissent idem gloriose dimicauit, pedes in ipso confl ictu remanendo. Ceterum sub castro 
Olmuch in nostro exercitu uiriliter se habuit et potenter, vbi quinque wlnera letifera in se excepit 
manu aduersa, pro Regni utilitate et Corone. Preterea cum exercitum nostrum in Greciam misisse-
mus, ipse Alexander Banus ante omnes alios, collecta sua multitudine intrepidus aciem Grecorum 
penetrauit…“ CDAC VIII, s. 196-198, č. 133. CDH IV./3, s. 465-467 uvádza „Sueciam“ (Seru-
iam). Pozri: LAPÁČEK, Jiří. Otazníky nad listinou Přemysla Otakara II. pro Přerov z roku 1256. In 
Sborník Státního okresního archivu Přerov 2011. Přerov 2011, s. 17-18. ISSN 1214-4762. Iným va-
riantom by bola možnosť, že išlo o dnešné bulharské mesto Lom ležiace na Dunaji, na mieste bý-
valého rímskeho vojenského tábora menom Almus.Hrad Lom sa totiž objavuje, hoci už pod svojím 
dnešným názvom aj v listine z roku 1286 odkazujúcom na Štefanovo ťaženie proti Bulharom. „do-
mini Regis Stephani… in expugnacione et confl ictu Bulgarorum tunc agentis, ultra castrum Lom 
vocatum, iuxta fl uvium Izker…“ WENZEL, Gusztáv. Codex diplomaticus Arpadianus continua-
tus XI. (CDAC) Pest : A Magyar tudományos akademia, 1862, s. 282, č. 179. To, samozrejme, ne-
dokazuje, že zmienený „Olmuch“ nie je Olomoucom, no stotožnenie s bulharským Lomom sa zdá 
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Medzi všeobecné a časovo ťažko zaraditeľné správy patrí potom listina z roku 
1268 pre Martina „de Hecche“, jobagióna hradu Szolgagyorského, čiže Hlohovca, 
ktorého kráľ za účasť na rôznych výpravách proti Nemcom a Čechom povýšil medzi 
kráľovských servientov.52 Podobná je i správa listiny Bela IV. z roku 1262 pre komesa 
„Saguda“, rytiera palatína a bratislavského župana Henricha. V jeho službách sa zúčastnil 
nešpecifi kovaných výprav a obrany konfínia, pričom môžeme iba predpokladať, že to 
bolo práve v roku 1260.53

Mierová dohoda a dynastické zväzky 1261 – 1264

Mierové návrhy dostal český kráľ tesne po bitke od bratislavského župana Rolanda 
pri Bratislave a predbežný mier dohodli už začiatkom augusta Oto Braniborský a Ulrich 
Korutánsky. Přemysl v správe pápežovi uvádza, že namiesto podmanenia si Uhorska dal 
prednosť zmiereniu podľa Rolandovho návrhu, aby v opačnom prípade vraj neoslabil 
svojho východného suseda a neotvoril tak prístup Mongolom (Tatárom) do vlastných 
krajín.54 No aj napriek zastaveniu bojov sa vyskytli komplikácie, ako počujeme zo 
sťažnosti Bela IV. v liste pasovskému biskupovi z roku 1261. Text, okrem pasáže 
o kristianizácii Kumánov, ubezpečuje o uhorskej snahe dodržiavať mier, no zároveň 
obviňuje českého kráľa z jeho porušenia. Jeho štajerské oddiely totiž počas návratu 
domov mali spustošiť a vyplieniť značnú časť Varaždínskeho komitátu v Chorvátsku. Na 
ich čele stál Henrich z Lichtenštejna, ktorý mal zavŕšiť akcie povstalcov v Štajersku. Tiež 
požaduje vrátenie obsadeného nemenovaného uhorského hradu. Belo týmto žiada preláta 
o zásah vo svoj prospech u českého panovníka, ako aj o zadosťučinenie a kompenzácie. 
Oným obsadeným uhorským hradom by pritom mal byť Ankenstein, dnešný Borl južne 
od Ptuja v Slovinsku, ktorý po stiahnutí sa uhorskej posádky z Ptuja na vlastnú päsť 
obsadili štajerskí páni.55

byť logickejšie, o čom by mohla svedčiť napokon aj Alexandrova neskoršia hodnosť severínskeho 
bána, teda územia severne od spomínaného hradu.
52 „…Comes Martinus fi lius… (Michael de Hecche Iobagio Castri Zulgaiauriensis) in diversis 
Expeditionibus regni nostri, quas saepius in Teotones et Boemos habebamus continuans fi delita-
tem… ipsum Comitem… de Iobbagionatu dicti Castri numerum nobilium nostrorum regalium ser-
vientium transtulimus…“ CDH IV./3, s. 432-433. V tomto prípade by mohlo ísť okrem predpokla-
daného podielu na bitke pri Kressenbrunne aj o ťaženia v 50. rokoch, takže naše zaradenie k roku 
1260 je len jednou z možností datovania.
53 „comitis Sagud militis Henrici palatini et comitis Posoniensis… idem… circa ipsum palati-
num commorando nobis et regno plurima seruicia curauit exhibuere multis reformare casibus in 
expedicionibus nostris et conservacione confi niorum committendo…“ CDCR V. s. 235-236, č. 739.
54 BLÁHOVÁ, ref. 16, s. 128. CDH IV./3, s. 15-18. HOENSCH, ref. 5, s. 116. Porovnaj:PAU-
LER, ref. 4,s. 240-241. K sprostredkovateľskej úlohe župana Rolanda pozri: TIHÁNYIOVÁ, Mo-
nika. Palatín a bratislavský župan Roland z rodu Ratoldovcov. In Verbum Historiae 1/2015. Brati-
slava : Katedra histórie PdF UK v Bratislave, 2015. s. 15.
55 „B…Rex Hungariae… patri O…Patauiensis Ecclesie Episcopo… post habitam pacem et con-
cordiam, inter nos et dictum nepotem nostrum, homines eiusdem de Styria, de exercitu suo ad pro-
pria redeuntes, magnam partem terre nostre in Comitatu Worosdiensi crudeliter vastauerunt; ho-
micidia, spolia, incendia, captiuationes pauperum, et multa mala alia faciendo; insuper castrum 
nostrum in Hungaria constitutum, quod eo tempore, quo non extat memoria, nos et nostri Progeni-
tores possedimus, non est nobis restitutum, que omnia Vestra debet attendere Paternitas, etreferre 
nepoti nostro, petens super premissis nobis exhiberi satisfactionem debitam pariter et emendam.“ 
CDH IV./3, s. 30-33. No v tom istom zväzku udáva rovnakú listinu k roku 1266, CDH IV./3, s. 338-
341. Pozri: VANÍČEK, ref. 4, s. 88. Porovnaj: DOPSCH, ref. 1, s. 456.
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Následnou mierovou dohodou z 31. marca 1261 z Viedne sa Belo defi nitívne zriekol 
nárokov na Štajersko, čo však v podstate iba dodatočne potvrdzovalo faktický stav. 
Za českú stranu boli signatármi biskupi z Pasova, Olomouca a Prahy, ako aj Ľudovít, 
predstavený rádu nemeckých rytierov v Čechách, Jakub pražský purkgróf a Vok, 
maršalek českého kráľovstva. Inými klauzulami bola dohoda o budúcom dynastickom 
zväzku medzi Arpádovcami a Přemyslovcami, a tým i spojenectvo oboch rodov. To 
všetko pod pokutou 11 000 hrivien v prípade porušenia zmluvy, resp. pod hrozbou 
interdiktu a exkomunikácie.56 Kým však došlo k podpísaniu samotnej zmluvy, viedli sa 
rokovania a bolo pritom iste i viacero komplikácií. Napr. málo počujeme o neskoršom 
mladšom kráľovi Štefanovi, ktorý sa opäť stáva sedmohradským vojvodom a pri 
ktorom sa predpokladá nesúhlas s týmto mierom. Inou komplikáciou bola odmietavá 
odpoveď Belovej dcéry, mníšky a neskoršej svätice Margity (Margaréty) na manželské 
návrhy českej strany. Táto sa totiž aj napriek nátlaku svojich rodičov a okolia odmietla 
vydať za českého kráľa. Nahradila ju tak Belova vnučka Kunigunda, dcéra Rastislava 
Mačvianského a kráľovej dcéry Anny.57

Závažnejším problémom však bolo Přemyslovo manželstvo s Margarétou 
Babenberskou. V dynastickom záujme sa teda český kráľ v roku 1261 rozviedol so 
svojou postaršou manželkou, s ktorou nemal žiadnych potomkov. Svadba s Kunigundou 
sa potom konala 25. októbra 1261 v Bratislave a po presune do Prahy sa nechal Přemysl 
s novou manželkou po ôsmich rokoch vlády konečne korunovať. Margaréta pritom ešte 
18. októbra opustila Čechy a usadila sa na svojom panstve v Krumau am Kamp v Dolnom 

56 „Nos O. Pataviensis, B. Olomucensis et Pragensis… Episcopi… declaramus… quod dominum 
nostrum, Dominum Regni Boemie… ad observandum omnia illa et singula, que iu instrumentis, in-
ter dominum nostrum… et dominum Regem Vngaríe et Reginam ac ipsorum fi lios, mediantibus… 
fratre Ludovico de domo Teutonica, Commendatore domorum per Boemiam, et… Jacobo Pragensi 
Purcrauio, et Wokkone Marscalco Regni Boemie confectis continentur, omni diligencia inducemus. 
Si vero corcposicionem predictam per dominum nostrum vel suos contigerit uiolari, et idem domi-
nus noster requisitus non emendaret infra IIII-tuor mensium spacium extunc ipsum denunciabimus 
excommunicacionis vinculo innodatum, quilibet nostrum in Dyocesi sua, terras eius ecclesiasti-
co subiicientes interdicto…“ W ENZEL, Gusztáv. Codex diplomaticus Arpadianus continuatus III. 
(CDAC) Pest, Budapest : A Magyar tudományos akademia, 1862, s. 10-11, č. 8. Taktiež: CDB V./1, 
s. 413-414, č. 277. Neskôr, 7. apríla v Pasove tamojší biskup Otto potvrdil inou listinou svoj predo-
šlý záväzok „strážcu“ mieru. CDAC III. s. 11, č. 9. „…facta est concordia inter Vngaros et Boemos 
et pax reformata et apposita pena undecim millium marcarum argenti contra violatores.“ Iohan-
nesde Marignola, In GOMBOS II., ref. 17, s. 1308, č. 3143. BÁRTA, Stanislav. Bruno ze Schaum-
burka a jeho role v politice Přemysla Otakara II. In JAN, Libor - KACETL, Jiří. Pocta králi. K 730. 
výročí smrti českého krále, rakouského vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II. 1. 
vyd. Brno - Znojmo : Matice moravská, 2010, s. 76. ISBN 978-80-86488-67-7.
57 Vita b. Margaritae Hungaricae, legenda Neapolitana, In GOMBOS, Franciscus Albinus. Ca-
talogus fontium historiae Hungariae III., Budapestini : Ab Academia litterarum de Sancto Stepha-
no rege nominata editus, MCMXXXVIII, s. 2549-2550, č. 5044. PAULER, ref. 4, s. 241-242. Tre-
ba dodať, že do pápežovho odmietavého stanoviska z októbra 1260 ohľadom legitimizácie Pŕemys-
lových nemanželských potomkov, syna Mikuláša a dvoch dcér, ktorých mal s Anežkou, zvanou 
„Palcéřík“ snáď z rakúskeho rodu Kuenringovcov), český panovník najskôr neuvažoval nad novým 
sobášnym zväzkom. V záujme dynastie však musel splodiť legitímneho dediča, čo však pri jeho 
postaršej manželke v podstate nebolo možné. ŽEMLIČKA, ref. 29, s. 116-117. Margaréta pritom 
s rozvodom súhlasila a bola zabezpečená.VANÍČEK, ref. 7, s. 90-92. Problematickou bola i otázka 
majetkov Gertrúdy Babenberskej, no najmä odmietavý postoj mladého Štefana. HOENSCH, ref. 5, 
s. 118. Margarétu v odpore k sobášu podporoval i jej brat Štefan, ktorý v čase Přemyslovho poby-
tu v Budíne opustil mesto. PRAŽÁK, Richard, Svatá Markéta Uherská. In Zborník Filozofi ckej Fa-
kulty Univerzity Komenského XLIII, Historica. Bratislava : Univerzita Komenského, 1996, s. 68. 
ISBN 80-223-1105-7.
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Rakúsku, pričom samotný rozvod, zdá sa, značne pošramotil Přemyslov obraz v Rakúsku 
a jeho popularita poklesla.58 Rozvod i sobáš sa však uskutočnili bez pápežského súhlasu. 
Manželstvo s Margarétou tak zrušil pápež Urban IV. až listinou z 20. apríla 1262 a tiež 
dodatočne v tomto dišpenze potvrdil i manželstvo s Kunigundou. Urobil tak vraj najmä 
s ohľadom na dôležitosť mieru medzi uhorským kráľovstvom a Čechami, ako aj kvôli 
„tatárskemu“ nebezpečenstvu.59

Podľa listiny pre Tobiáša „de Bogun“, záhrebského prepošta a kancelára Bela 
mladšieho, slavónskeho vojvodu, z roku 1263, jedným z dôvodov uhorského kráľa na 
uzavretie dynastického zväzku s českou stranou bola obava pred „Tatármi“– Mongolmi. 
V tomto zmysle kráľ vyslal práve Tobiáša do Ríma, aby získal dišpenz na manželstvo 
Přemysla s jeho vnučkou.60

58 „…dux… Boemie post triumphum sue domui providere, Cunegundym, fi liam ducis Bulgaro-
rum, in castello Vngarie nomine wlgari dicto Possen desponsavit…“ Iohannes de Marignola. In 
GOMBOS II., s. 1308, č. 3143. PAULER, ref. 4, s. 243. Pozri tiež: CHALOUPECKÝ, Václav. 
Uherská politika Přemysla Otakara II. In Pekařův sborník. Od pravěku k dnešku. Díl I. Praha : 
1930, s.130-131. Porovnaj: GOGORA, Ondrej. Stredoveká kráľovská svadba vo svetle dobových 
naračných prameňov. In (red. Adam Świątek) Per aspera ad astra. Materiały z XVI Ogólnopol-
skiego Zjazdu Historyków Studentów w Krakowie 16-20 kwietnia 2008. Kraków : 2008, s. 75. 
ISBN 978-83-61026-24-2. Celkovo: ŽEMLIČKA, ref. 3, s. 116-118. Porovnaj: MIKA, ref. 4, s. 
64-65. Ohľadom rozvodu s Margarétou a následným sobášom: HOENSCH, ref. 5, s.122-128.
59 BLÁHOVÁ, ref. 16, s. 130. „Ottakerus rex… repudiavit uxorem suam dominam Marga-
retham, et duxit neptem Belae regis Ungariae.“ Anonymi coenobitae Zwetlensis. In GOMBOS I., 
ref. 3, s. 260, č. 565. „Otaker rex duxit Chunigundam, fi liam regis Ruscie, neptem Bele regis Un-
garie ex fi lia, domina Margareta uxore sine iudicio ecclesie repudiata, et una cum ipsa in sequenti 
festo nativitatis Domini regali dyademate coronatur a Wernharo archiepiscopo Moguntino.“ Her-
mannus Altahensis abbas. In GOMBOS II., ref. 17, s. 1149, č. 2772. Pápežský dišpenz: „Ottocaro 
regi… quod olim nobilis mulier Margareta… quod non poteratis in prefato matrimonio, quod nul-
lum erat, sine proprie salutis interitu remanere voluistis abinvicem separari alterutro ab altera di-
vertente… Kunigundim…reginam Boemiae, neptem… regi Ungarie… tibi matrimonialiter copulas-
ti, que tibi quarto consanguinitatis et tertio affi nitatis geadibus est coniuncta… sicut accepimus, ex 
persistentia matrimonii taliter inter te et dictam Kunigundim cantracti pax in Ungarie atque Boe-
mie regius aliis vicinis provinciis conserventur, ac fi deles illarum partium roborentur ad resisten-
dum perfi die Tartarum necnon aliis hostibus fi dei christianae… nos denuntiamus… matrimonia 
contracto inter vos possit licite remanere, vobiscum… dispensamus.“ CDB V./1, s. 479-480, č. 321. 
Iným pápežovým dôvodom na dišpenz bola Přemyslova orientácia na kúriu v následnom konfl ikte 
so štaufovskou stranou, pričom v lete 1262 prijal svoje alpské územia ako léno od nemeckého krá-
ľa Richarda Cornwalského. ŽEMLIČKA, ref. 3, s. 121-124. Porovnaj: HOENSCH, ref. 5, s. 127. 
PAULER, ref. 4, s. 242-243. Celkovo tiež: CHALOUPECKÝ, ref. 58, s. 133-135.
60 „…magister Thobias de Bogud, praepositus Zagrabiensis… fi lii nostri, Bele, ducis totius Sc-
lauonie, Cancellarius… guerrantibus nobis cum Rege Boëmorum, et non sine dampno vtriusque 
partis… et regnis nostris formidantibus vtriusque vicissim citra nostros, insultus nihilominus Tar-
tarorum, qui huiusmodi dissensionibus auditis, regni nostri fi nes attigerant, quum aliter pacari non 
possemus, nisi inter nos et predictum Regem Boëmorum ordinassemus parentelam, dando sibi in 
matrimonium neptem nostram… super quibus ipsum magistrum Thobiam cum iuramenti religione 
de promotione sua assecurantes, ad Curiam Romanam destinauimus, ipsius ministerio in impedi-
mentis supra dictis apostolicam dispensationem meruimus, et pacem perpetuam regno nostro…“ 
CDH IV./3, s. 100-103. Podľa listiny Ladislava IV. z roku 1283 pre vtedajšieho vacovského biskupa 
Tomáša sa tento ešte v časoch Bela IV. ako notár zúčastnil posolstiev do Ruska i do Čiech. Možno 
teda hypoteticky predpokladať, že bol i v posolstve, ktoré vyjednávalo o manželstve Kunigundy. 
„Thomas Episcopus Vaciensi… temporibus aui nostri Domini Belae Regis… In legationibus diu-
ersis… tam ad partes Rusciae, quam Bohemiae, strenuus deferendis… prae ceteris attolendo…“-
FEJÉR, Georgii. Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis V./3. (CDH) Budae : Ty-
pis typogr. Regiae universitatis Ungaricae, 1830, s. 180-184. PAULER, ref. 4, s. 243.
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Ďalším dynastickým zväzkom bol sobáš kráľovho mladšieho a obľúbenejšieho syna 
Bela s vnučkou českého kráľa Kunigundou, dcérou braniborského markgrófa, 5. októbra 
1264. Všetky pramene sa zhodujú, že svadba na poli „Vizza“ pri hrade Pottenburg hneď 
za uhorskou hranicou bola veľkolepou prezentáciou Přemyslovho bohatstva a moci, 
o čom svedčí i štrnásť zúčastnených kniežat a opisy najrôznejších festivít. Faktom ale 
je, že tento zväzok nepriniesol požadovaný efekt, pretože Belo mladší zomrel ešte v roku 
1269.61

Mier a dynastické zväzky mali Přemyslovi zabezpečiť pokoj na východných 
hraniciach, vplyv v Uhorskom kráľovstve a faktickú dominanciu v strednej Európe, kým 
uhorská strana potrebovala načerpať nové sily.62 Skutočnosť však bola iná a Uhorské 
kráľovstvo následne upadlo do zložitých vnútorných zápasov a vojen medzi kráľom 
Belom a jeho najstarším synom Štefanom, ktoré sa skončili až v rokoch 1266 – 1267 
a rozdelili krajinu i jej elity. Rozdelenie, z ktorého ťažila najmä šľachta, malo negatívny 
vplyv aj na česko-uhorské vzťahy, a to aj napriek uzavretému mieru medzi Přemyslom 
a mladým Štefanom. Konfl ikt okrem iného mohol vzniknúť i kvôli Štefanovým obavám 
z ohrozenia svojej pozície dediča trónu v prospech mladšieho brata Bela, ktorému kráľ 
aj napriek nízkemu veku prenechal Slavóniu, nehovoriac o rozporoch ohľadom otcovej 
„pročeskej“ politiky a zásahov vyššej šľachty na oboch stranách.63 Až v júli 1267 uzavreli 

61 BLÁHOVÁ, ref. 16, s. 131-132. „Bela fi lius regis Bele de Ungaria duxit fi liam marchionis de 
Brandenburch, quibus rex Otakarus fecit maximam sollempnitatem nuptiarum in Vizza, in octavo 
de Mychahelis. Ibidem 14 sedilia structa fuerunt, in quibus tantummodo principes comederunt.“ 
Annales Praedicatorum Vindobonensium, In GOMBOS I., ref. 3, s. 182, č. 426. V rovnakom duchu 
tiež: „… iuvenis rex Hungariae Bela contraxit cum domina fi lia marchionis Brabdenburgensis mat-
rimonium, ob cuius honorem rex Bohemiae Otakerus avunculus suus maximum festum in campo… 
Vizze… celebravit, vocatis ad hoc multis principibus de partibus diversis, cum quibus expensas fe-
cit infi nitas.“ Anonymi Leobiensis. In GOMBOS I., ref. 3, s. 273, č. 592. O niečo obsiahlejšie tiež: 
„… Bela, frater Stephani regis Ungarie, fi liam marchionis Brannburgensis ducit uxorem… avuncu-
lus eius rex Bohemie Otacharus… tocius regni sui solidum dum viveret propugnaculum, in campo 
dicto Vizze penes Potenburch, cum pluribus de diversis terris accersitis principibus magne solem-
pnitatis instituit tripudium, grandi cum pompa, et expensis inibi largifl uis prepensitans. Set ut alas 
glorie glorie sue amplius extenderet, unicunque principi cum ibi venisset pulchro fabrefacta orna-
ta sedilia assignavit…“ Historia annorum. In GOMBOS I., ref. 3, s. 1166, č. 2804. Viac detailov 
však poskytuje kronika Jána z Marignoli zo 14. storočia. Iohannes de Marignola. In GOMBOS II., 
ref. 17, s. 1308, č. 3143. Pozri: GOGORA, ref. 58, s. 76-82. Porovnaj: PAULER, ref. 4, s. 259-260. 
Tiež: ŽEMLIČKA, ref. 3, s. 120, 1127. Podobne: HOENSCH, ref. 5, s. 139-140. Z maďarskej his-
toriografi e napr.:VIZKELETY, András. Béla hercegnek, IV. Béla király fi ának menyegzője. In Iro-
dalom története Közlemények 1993.XCVIL évfolyam 5-6. szám. Budapest : Magyar Tudományos 
Akadémia, 1993, s. 571-584. ISSN 0021-1486. Celkovo k vrcholu Přemyslovej dominancie v stre-
doeurópskom priestore a svadbe z roku 1264. VANÍČEK, ref. 7, s. 101-102.
62 VANÍČEK, Vratislav. „Středověká modernizace“ jako koncept strukturální proměny pro stře-
dovýchodní Evropu. In Dynamika przemian społecznych i religijnych w średniowieczu. „ Warsza-
wa : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2011, s. 21. ISBN 978-83-7181-681-9. Nezdajú sa priveľ-
mi oprávnené názory, že Přemysl mal s Uhorskom ambicióznejšie plány, vrátane „obnovy Sväto-
plukovej ríše“, resp. že sa snažil výbojmi získať lepšie prístupy do svojich zaalpských dŕžav práve 
cez rovinaté oblasti západného Uhorska. CHALOUPECKÝ, ref. 58, s. 133-140, 147, 150-153.
63 ZÁBORSKÝ, Jonáš. Dejiny kráľovstva uhorského od počiatku do časov Žigmundových. Bra-
tislava : Slovart, 2012, s. 414-416. ISBN 978-80-556-0407-7. Pozri: MARSINA, ref. 2, s. 44-47. 
Téma našla značný ohlas najmä v maďarskej historiografi i, pozri napr.: PAULER, ref. 4, s. 251-
252, 254-258, 260-266. K vláde Štefana ako mladšieho kráľa: SZENTPÉTERY, Imre. V. István 
ifjább király sága. In Századok LV. Évf., 1-5. Szám. 1921, Budapest: 1921. s. 77-87. Pozri tiež: 
KRISTÓ, Gyula. Korai Magyar Történeti Lexikon (9.-14. század). Budapest : Akadémiai Kiadó, 



43

VOJENSKÁ HISTÓRIA

napokon kráľ Přemysl (chystajúci sa na krížovu výpravu do Pruska) a Štefan mier na 
stretnutí na dunajskom ostrove medzi Bratislavou a Pottenburgom.64

Záver

Po predošlej vojne v rokoch 1252 – 1254 bola spúšťačom ďalších rozporov medzi 
uhorským kráľom Belom IV. a českým kráľom Přemyslom Otakarom II. situácia 
v uhorskom Štajersku a povstania tamojšej šľachty v rokoch 1257 a 1259, ktoré český 
panovník podporil. Jedným z dôvodov bol tiež útok najstaršieho syna uhorského kráľa 
Štefana na Korutánsko, českého spojenca. Po vyhnaní uhorských posádok z väčšiny 
Štajerska v roku 1259 bola teda vojna nevyhnutná. Tento konfl ikt bol v rámci vojen 
o babenberské dedičstvo výnimočný najmä tým, že sa obmedzil len na jednu rozhodujúcu 
bitku a v podstate tu absentujú, s jednou výnimkou, rozsiahlejšie vojenské operácie 
sprevádzané tradičným plienením. Tou výnimkou bola úspešná diverzná operácia 
kráľoviča Štefana proti zhromaždisku Přemyslovych oddielov v rakúskom Staatzi. 
Rozhodnutie však priniesla až následná bitka pri Kressenbrunne z 12. júla 1260 na rakúskej 
strane rieky Moravy. V nej i napriek prekvapivému uhorskému útoku priamo z chodu 
po prekročení rieky, ktorý porušil dohodnuté prímerie, mala nakoniec prevahu ťažká 
jazda českého kráľa. Tá rozprášila ľahšie odené uhorské oddiely a zahnala ich na útek. 
Následný mier z marca 1261 znamenal prelom vo vzťahu oboch panovníkov a priniesol 
ich vzájomné spojenectvo. Přemysl sa tak stal dominantnou postavou stredoeurópskeho 
priestoru, čo si poistil aj dvoma dynastickými zväzkami s bývalým protivníkom. Nesúhlas 
s touto politikou zo strany Belovho najstaršieho syna a nástupcu Štefana (V.) však viedol 
k rozporom nielen v samotnom Uhorskom kráľovstve, ale napokon aj k ďalšej vojne 
proti českému kráľovi.

P. ROHÁČ: DER ZWEITE BÖHMISCH-UNGARISCHE KRIEG VON 1260 UND DIE 
SCHLACHT BEI KRESSENBRUNN

Nach dem vorausgegangenen Krieg, der sich von 1252 bis 1254 abspielte, wurde zum Auslöser 
der erneuten militärischen Auseinandersetzung zwischen dem ungarischen König Béla IV. und dem 
böhmischen König Přemysl Otakar II. die Lage in der Steiermark, die nach dem Aussterben der 
Babenberger an Ungarn gelangte, und die Aufstände des hiesigen Adels in den Jahren 1257 und 1259, 
die vom böhmischen Herrscher unterstützt wurden. Zu weiteren Ursachen des erneuten Krieges 
zählte der Angriff des ältesten Sohnes des ungarischen Königs, Stephan, gegen den böhmischen 
Verbündeten, das Herzogtum Kärnten. Nachdem die ungarischen Truppen aus dem Großteil des 
Gebiets der Steiermark im J. 1259 zurückgedrängt wurden, schien ein neuer Konfl ikt unvermeidbar. 
Diese Auseinandersetzung aus der Serie der Kriege um das Vermächtnis der Babenberg-Dynastie 
ist vor allem dadurch außergewöhnlich, dass sie sich lediglich auf die eine und alles entscheidende 
Schlacht begrenzte und mit einer Ausnahme fehlte es an großangelegten militärischen Aktionen, 
die mit der damals traditionellen Plünderung der besetzten Gebiet verbunden wären. Diese 
eine Ausnahme war der erfolgreiche Vorstoß des Königssohns Stephan gegen den Lager der 
Truppenteile von König Přemysl, die im österreichischen Staatz versammelt waren. Jedoch erst die 

1994. s. 280. Rozsiahlou anylýzou, hlavne záveru konfl iktu, je i štúdia: SZOLDOS, Attila. Az 1267. 
évi dekrétum és politikatörténeti háttere (IV. Béla és Ifjabb István király viszályának utolsó fejeze-
te). In Századok 141/4. Budapest 2007, s. 803-842. Podobne tiež: SZOLDOS, Attila. Az Ifjabb ki-
rály országa. In Századok 139/2. Budapest 2005, s. 231-260.
64 „… nobis et… rege Stephano, in insula iuxta Pozonium et Pottenbruch pariter constitutis, 
in octo personas, quibus arbitrandi plenariam dedimus facultatem, per nos… exstitit compromis-
sum…“ CDH IV./3, s. 421-422. Pozri: WŁODARSKI, ref. 18, s. 46-47.
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darauffolgende, entscheidende Schlacht bei Kressenbrunn am 12. Juli 1260 auf der österreichischen 
Uferseite der March brachte die Vorentscheidung. Die schwere Reiterei des böhmischen Königs 
konnte sich trotz des unerwarteten ungarischen Angriffs nach der Durchquerung des Flusses, der 
gleichbedeutend war mit der Brechung des vereinbarten Waffenstillstands, die Überlegenheit 
verschaffen. Sie konnte die gegnerische ungarische leichte Kavallerie besiegen und sie zur Flucht 
zwingen. Die darauffolgende Unterzeichnung des Friedensvertrages im März 1261 brachte Wende 
in den Beziehungen der beiden Herrscher, und ebnete den Weg für ihr Bündnis. Přemysl wurde 
zur dominanten Persönlichkeit im ostmitteleuropäischen Raum und befestigte seine Stellung u. 
a. mit zwei dynastischen Bindungen mit der Familie des ehemaligen Rivalen. Die Ablehnung 
dieser Politik seitens Stephan V., dem ältesten Sohn von Béla und Thronfolger, führte nicht nur zu 
Auseinandersetzungen innerhalb Königreich Ungarns, sondern auch zum erneuten Krieg mit dem 
böhmischen König.
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PODIEL SLOVÁKOV NA POLITICKOM USMERNENÍ 
ČESKO-SLOVENSKEJ ZAHRANIČNEJ AKCIE 
V RUSKU (1914 – 1916)

FERDINAND VRÁBEL

VRÁBEL, F.: Participation of Sl ovaks in the Political Direction of the Czecho-Slovak 
Foreign Operation in Russia (1914 – 1916). Vojenská história, 2,20, 2016, pp 45-58, 
Bratislava.
In his study, the author addresses the disputes over the political direction of the 
Czecho-Slovak foreign operation in Russia in 1914 – 1916. The paper also focuses 
on the decisive contribution of Milan Rastislav Štefánik and his collaborators and 
fellow combatants - Ivan Markovič, Bohdan Pavlů, Vladimír Hurban, and others, in 
overcoming the separatist tendencies in the Russian-oriented groups within the Union 
of Czecho-Slovak Associations in Russia, of the Dürich’s National Council in Russia, 
and the Slovak-Russian Association of Štúr’s Memory. Furthermore, the author brings 
out Štefánik’s contribution to the victory of liberal and independent direction towards 
independent Czecho-Slovak state governed by the Czecho-Slovak National Council in 
Paris led by Tomáš Garrigue Masaryk.
Military History. Russia. World War 1. Štefánik, Milan Rastislav – Markovič, Ivan 
– Dürich, Josef – Slovak-Russian Association of Štúr’s Memory – the Kiev Record.

Po vypovedaní vojny Rakúsko-Uhorskom Srbsku 28. júla 1914 došlo k reťazovej 
reakcii a v priebehu niekoľkých dní sa rozpútala celoeurópska (celosvetová) vojna. 
Ruský cár Mikuláš II. odpovedajúc na vypovedanie vojny Rusku Nemeckom (1. augusta 
1914) a Rakúsko-Uhorskom (6. augusta 1914) vydal svojim poddaným manifesty 
o vzniku vojny 2. augusta 1914 a 6. augusta 1914.1 Následne vydal v auguste 1914 svoju 
výzvu k národom Rakúsko-Uhorska aj hlavný veliteľ ruskej armády, veľkoknieža Nikolaj 
Nikolajevič Romanov ml.2 V dokumente sa hovorí o tom, že ruská armáda, vstupujúc na 
územie Rakúsko-uhorskej monarchie, nesie jej utláčaným národom slobodu a realizáciu 
ich národných túžob. V ďalšom texte sa vyslovuje presvedčenie veliteľa ruskej armády, že 
obyvateľstvo bude spolupracovať s ruskou armádou zo všetkých síl v záujme dosiahnutia 
uvedeného cieľa a privíta ruských vojakov ako verných priateľov a bojovníkov za svoje 
najlepšie ideály.

Česi a Slováci žijúci v Rusku tiež chceli prispieť k oslobodeniu českého a slovenského 
národa v Rakúsko-Uhorsku a priložiť ruku k dielu v boji proti monarchii a Nemecku. 
Rôzne odhady uvádzajú, že pred vojnou žilo v Rusku od 60 000 do 100 000 Čechov 
a Slovákov. Podľa Jana Auerhana a Josefa Kudelu, je však pravdepodobnejší ten nižší 

1 Češsko-Slovackij korpus 1914 – 1920. Dokumenty i materialy. Tom 1. Češsko-slovackije voin-
skije formirovanija v Rossii 1914 – 1917 gg. Moskva – Novalis, 2013, dokument č. 1, s. 49-50 a do-
kument č. 2, s. 50 – 51. ISBN 978-590229139-8.
2 Češsko-Slovackij korpus 1914 – 1920. Dokumenty, ref. 1, dokument č. 3, s. 51.
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odhad okolo 60 000 Čechov a do 2 000 Slovákov.3 Ruská štatistika z roku 1897 uvádza 
počet 50 385 Čechov a Slovákov žijúcich vtedy v Rusku.4

Niektorí Česi a Slováci, ktorí získali ruské občianstvo a udržiavali kontakty s českým 
a slovenským prostredím, s rôznymi spolkami, politickými organizáciami alebo 
redakciami, vzbudzovali zo strany ruských úradov pochybnosti o lojalite a podozrenia 
z možnej špionáže v prospech Rakúsko-Uhorska. Tí, ktorí si ponechali rakúsko-uhorské 
štátne občianstvo, mohli byť podľa mimoriadnych opatrení po vzniku vojny internovaní, 
presídlení do vzdialenejších gubernií alebo zatvorení do táborov. Ich majetok mohol byť 
zhabaný alebo mohla byť naň uvalená nútená správa.5

Už od prvých dní vojny začali české a slovenské spolky v Rusku (Český kroužek, 
Zpěvácký kroužek Lumír, Česko-ruský spolek paměti Jana Husa, Český výpomocný 
spolok, Československá Beseda, Dobročinný a vzdělávací spolek J. A. Komenského 
a ďalšie) vyvíjať snahy o organizáciu vojenskej jednotky, ktorá by bola zostavená 
z Čechov a Slovákov žijúcich v Rusku a bojovala by po boku ruskej armády. Okrem 
organizovania česko-slovenských vojenských jednotiek však bolo potrebné vytvoriť aj 
nejaký ústredný politický orgán, ktorý by v Rusku združoval české a slovenské spolky 
a navonok by reprezentoval česko-slovenskú akciu v Rusku. Tento vrcholný orgán mal 
organizovať nábor do česko-slovenských jednotiek a mal byť aj partnerom pre ruské 
politické a vojenské vedenie. Už v auguste – septembri 1914 sa uskutočnili v Moskve 
porady zástupcov českých a slovenských spolkov o ich ďalšom postupe. Na porade 
vytvorili prípravný výbor, ktorý mal pripraviť zjazd českých a slovenských spolkov 
v Rusku a zjednotiť hnutie Čechov a Slovákov. Vo výbore boli Václav Červený, František 
Dědina, František Paul a ďalší. Tento orgán sa rozhodol vytvoriť Zväz česko-slovenských 
spolkov v Rusku, ktorého vedenie sa malo zvoliť na zjazde zástupcov spolkov z celého 
Ruska. Stanovy Zväzu schválilo ruské ministerstvo vnútra 10. decembra 1914 a prvý 
zjazd čs. spolkov v Rusku sa uskutočnil v Moskve 22. – 26. februára/7. – 11. marca 1915.6

Medzi spolkami v Rusku nebolo jednoty a dochádzalo v nich k sporom o organizácii, 
taktike a vnútropolitickej orientácii česko-slovenského hnutia. Moskovskí Česi (napríklad 
Alois Tuček a Svatopluk Koníček-Horský) chápali českú otázku ako otázku, ktorú 
treba riešiť v rámci kompetencií ruskej vlády, petrohradskí predstavitelia to však videli 
ako medzinárodnú otázku (Jiří Klecanda, Bohdan Pavlů a ďalší). Hoci tiež vychádzali 
z priority Ruska ako najvyššieho predstaviteľa a garanta osudov celého Slovanstva, žiadali 
prihliadať aj na stanoviská západných spojencov. Neskôr presadzovali Masarykovu 
koncepciu česko-slovenskej zahraničnej akcie.

Pokiaľ ide o predstavy o forme budúceho štátneho usporiadania českých krajín 
a Slovenska, existovali viaceré navzájom sa líšiace plány. Na jednej strane tu boli stúpenci 
starých idealistických a mesianistických predstáv o tom, že Rusko zjednotí všetkých 

3 AUERHAN, Jan. České osady na Volyni, na Krymu a na Kaukaze. Praha, 1920, s. 7, KU-
DELA, Josef. Revoluční hnutí na Rusi do anabase. Cyklus přednášek, Praha 1924, s. 232. Hele-
na Dluhošová tvrdí, že v roku 1926 žilo na Ukrajine (!) 83 000 Čechov a Slovákov. DLUHOŠO-
VÁ, Helena. Češi v cizině. Praha : Ústav pro etnografi i a folkloristiku AV ČR, 1996, s. 48-66. ISBN 
80-850010-50-X.
4 KLEVANSKIJ, Aleksandr Charitonovič. Čechoslovackije internacionalisty i prodannyj kor-
pus. Moskva: Nauka, 1965, s. 15, PICHLÍK, Karel. Bez legend. Zápas o československý program. 
Praha : Panorama, druhé vydání, 1991, s. 43-44. ISBN 80-7038-217-1.
5 KLEVANSKIJ, ref. 4, s. 19-20.
6 PICHLÍK, ref. 4, s. 52. Prvý dátum je podľa ruského juliánskeho kalendára (starý štýl), druhý 
dátum je podľa gregoriánskeho kalendára (nový štýl). Rozdiel medzi nimi je 13 dní.
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Slovanov a vytvorí mohutné všeslovanské impérium na čele s ruským cárom. Tu išlo 
o pripojenie slovanských oblastí Rakúsko-Uhorska k Rusku vo forme autonómnych 
jednotiek (české krajiny /Čechy, Morava a Sliezsko/ zvlášť a Slovensko zvlášť). 
V protiklade k tomu bola predstava o vytvorení konštitučnej českej monarchie, resp. 
Česko-slovenského kráľovstva na čele s nejakým Romanovcom. Situáciu komplikovala 
aj náboženská otázka; časť politikov chcela, aby prevládalo pravoslávie, ku ktorému 
mali pristupovať aj Česi a Slováci; neskôr sa to aj uskutočňovalo v praxi medzi českými 
a slovenskými dobrovoľníkmi, ktorí sa stali pravoslávnymi.

Vytvorenie Zväzu česko-slovenských spolkov v Rusku bola veľmi naliehavá úloha, 
pretože prvýkrát sa snaha utvárať česko-slovenské jednotky spomína už v telegrame 
pomocníka ruského ministra vnútra generálmajora V. F. Džunkovského7 zo 4./17. augusta 
1914 občianskym gubernátorom a v liste gubernátora Volyne M. A. Meľnikova8 hlavnému 
veliteľovi vojsk Juho-Západného frontu N. I. Ivanovovi z 18. augusta 1914.9 Následne 21. 
augusta 1914 prijal ruský cár zástupcov moskovských Čechov (Alois Tuček, Svatopluk 
Koníček-Horský a ďalší), ktorí cárovi tlmočili prianie Čechov oslobodiť sa od Rakúsko-
Uhorska a vytvoriť autonómnu územnú jednotku Čechov v rámci Ruského impéria.10 
Druhú už česko-slovenskú deputáciu (Jiří Klecanda, Otakar Červený, Josef Miloslav 
Országh a Svatopluk Koníček-Horský)11 prijal cár v Petrohrade 4./17. septembra 1914. 
Deputácia odovzdala panovníkovi aj Memorandum, o ktorom ešte bude podrobnejšia 
zmienka nižšie.12 Materiály zo 17. septembra 1914 boli spracované v spolupráci s bývalým 
ruským konzulom v Prahe, dvorným radcom Vladimírom Grigorievičom Žukovským na 
porade v Petrohrade začiatkom septembra 1914.

Vytvorenie jednotného Zväzu však neznamenalo automaticky aj zjednotenie názorov 
a politických postojov všetkých zložiek, ktoré sa v ňom združili. V Rusku bolo v období 
prvej svetovej vojny viacero českých a slovenských politických organizácií, ktoré mali 
v rokoch 1914 – 1916 na budúcnosť Čechov a Slovákov a na ich budúci štát odlišné 
názory. To ohrozovalo postavenie československých organizácií navonok, zoslabovalo ich 
rokovacie pozície voči ruskej vláde a čiastočne demoralizovalo aj českých a slovenských 
dobrovoľníkov, ktorí o sporoch v rámci českých a slovenských spolkov v Rusku vedeli.13 
Preto bolo potrebné uzavrieť medzi nimi politickú dohodu, urovnať spory a dosiahnuť 
navonok jednotné vystupovanie predstaviteľov Zväzu. V prvých rokoch Veľkej vojny 
sa teda musel zviesť ostrý politický boj o zameranie a smerovanie československej 
zahraničnej akcie v Rusku. Na jednej strane tam boli skupiny, ktoré presadzovali ruské 
záujmy a koncepciu, že ak vznikne československý štát, mal by byť nejakou autonómnou 
súčasťou Ruska a na druhej strane tam existoval prúd, ktorý sa hlásil ku koncepcii 
presadzovanej profesorom Tomášom Garrigue Masarykom a neskôr ním vedenej 
parížskej Česko-Slovenskej Národnej Rady, podľa ktorej by budúci československý 

7 Materiál v prílohe č. 1.
8 Materiál v prílohe č. 2.
9 Češsko-Slovackij korpus 1914 – 1920. Dokumenty, ref. 1, dokument č. 4, s. 51-53.
10 Bolo to známe vyhlásenie „Nech sa zaskvie nezávislá koruna sv. Václava v lúčoch koruny Ro-
manovcov!“ Formulácia sa opakuje aj v memorande, ktoré cárovi odovzdala druhú deputácia v sep-
tembri 1914. PICHLÍK, Bez legend, ref. 4, s. 45-46.
11 V časti literatúry sa uvádza nesprávny údaj, že členom deputácie bol Ján Országh.
12 Češsko-Slovackij korpus 1914 – 1920. Dokumenty, ref. 1, dokument č. 13, s. 67-73 a doku-
ment č. 14, s. 73- 79.
13 NOVOTNÝ, František. Z Koryčan na konec světa a zpět přes tři oceány. Vzpomínky českoslo-
venského legionáře. Olomouc : Burian a Tichák, 2014, s. 150-151. ISBN 978-90-82274-25-5.
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štát mal byť nezávislý a samostatný. Proruské smerovanie zastávali niektoré skupiny vo 
Zväze česko-slovenských spolkov v Rusku a od mája 1915 aj Slovensko-ruský spolok 
pamäti Štúra.14 Situácia sa ešte priostrila v polovici roka 1916 po príchode bývalého 
agrárnického poslanca v rakúskej Ríšskej rade Josefa Düricha a na prelome rokov 
1916/1917 aj vznikom Národnej Rady v Rusku na čele s Josefom Dürichom.

Vznik Slovensko-ruského spolku pamäti Štúra v Moskve v máji 1915 bol údajne 
bezprostrednou reakciou na udalosti po I. zjazde Zväzu česko-slovenských spolkov v Rusku 
22. – 26. februára 1915 v Moskve.15 Zjazd prijal rozhodnutie o vytvorení československého 
vojska a politickú deklaráciu, ktorej obsah sa niesol v duchu predchádzajúcich dokumentov 
o samostatnom československom štátnom útvare, na čele ktorého má byť slovanské 
knieža.16 Na zjazde sa zúčastnili z Varšavy Slováci Ivan Šipka a Juraj Hraško ako 
predstavitelia Čs. Besedy. Po skončení zjazdu sa uskutočnil banket vo veľkej dvorane 
hotela Metropol, kde prečítali obsah memoranda a protokolu, ktoré 4./17. septembra 1914 
predložila cárovi Mikulášovi v Petrohrade štvorčlenná deputácia; bol v nej aj Slovák Jozef 
Miloslav Országh.17 Deputácia odovzdala cárovi protokol o vytvorení Českého kráľovstva 
a memorandum o oslobodení českého národa Ruskom a obnovení štátnej nezávislosti 
Českých krajín v historických a národných hraniciach. Na čele novovytvorenej českej 
monarchie by mal stáť nejaký Romanovec. V dokumente sa nejednotne používa terminológia 
označujúca národ tak, ako to bolo príznačné pre tú dobu. Nie je tam však formulácia, podľa 
ktorej by sa české krajiny a Slovensko mali pripojiť k Rusku. V oboch materiáloch sa 
hovorí o Českom kráľovstve, Čechoch, podtatranských Čecho-Slovákoch a na inom mieste 
zase o Čechoch a Slovákoch. Ale výslovne sa tam píše o tom, že na obsahu memoranda sa 
uzniesli delegáti českých spolkov ako zástupcovia ruskej vetvy českého národa a delegát 
slovenského národa, resp. tej jeho vetvy, ktorá žije v ruskom impériu.18 

Veľmi dôležité sú ustanovenia časti VII memoranda, v ktorých sa hovorí o slovenskej 
časti budúceho štátu. Konštatuje sa, že sebavedomý slovenský národ si nepochybne 
uvedomí výhody, ktoré mu vyplynú z dynastického, vojenského a ekonomického spojenia 
s Českým kráľovstvom. Praktické otázky realizácie týchto úloh a zostavenie komisií, ktoré 
ich budú riešiť, sa určia na konferencii, na ktorej budú v rovnakom počte zastúpení českí 
aj slovenskí delegáti, pričom bude rozhodujúci hlas ruský.19 Z toho vidieť diplomatickú 
snahu predstaviteľov Čechov a Slovákov v Rusku rešpektovať ruskú vládu a jej vplyv na 
čs. akciu na území Ruska.

14 FERENČUHOVÁ, Bohumila. M. R. Štefánik a československé vojsko v Rusku (s dôrazom 
na roky 1916 – 1917). In FERENČUHOVÁ, Bohumila a kol. Milan Rastislav Štefánik a česko-
slovenské zahraničné vojsko (légie). Trnava : Libros, Spoločnosť Pro Historia, 2014, s. 13-26. 
ISBN 978-80-971247-3-1.VRÁBEL, Ferdinand. Pokus M. R. Štefánika o zlepšenie disciplíny 
v ruských légiách (nariadenie číslo 588, jeho dôsledky a interpretácie), tamže, s. 27-46, najmä s. 
27-29.
15 Pavel Pollák však vznik spolku spája mylne s ruskou ofenzívou v Karpatoch 1915. Aj keď to 
tiež mohlo zohrať istú úlohu, správnejšie bude vznik spolku spájať so slovenskou iniciatívou klásť 
odpor proti československému smerovaniu odboja v Rusku. POLLÁK, Pavel. Slovensko-ruský 
spolok pamäti Ľ. Štúra. In Slovanský přehled, roč. 54, 1968, č. 5, s. 392-394.
16 Za predsedu zvolili Bohumila Čermáka (1870 – 1921), jeho pomocníka Jana Moravca, tajom-
níka Jiřího Klecandu a súčasne rozhodli, že sídlom zväzu bude Petrohrad a sídlom vojenskej komi-
sie Kyjev. Na jej čele boli Václav Vondrák a Alois Tuček.
17 PICHLÍK, Bez legend, ref. 4, s. 47-48.
18 Delegátom sa myslí Jozef Miloslav Országh. Češsko-Slovackij korpus 1914 – 1920. Dokumen-
ty, ref. 1, dokument č. 14, s. 73.
19 Češsko-Slovackij korpus 1914 – 1920. Dokumenty, ref. 1, dokument č. 14, s. 78.
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V dokumentoch nie je ani to, ako to tvrdí neskôr Juraj Hraško pri ich kritike, že,vraj, sa 
tam slovenský jazyk označuje za nárečie českého jazyka.20 Preto Ivan Šipka a Juraj Hraško 
proti tomu údajne protestovali a vyhlásili, že považujú slovenčinu za rovnocennú s češtinou. 
Juraj Hraško dodáva, že bezprostredným výsledkom ich kritiky bolo rozhodnutie, že všetko, 
čo je spojené s osloboditeľskou prácou, sa bude označovať ako „československé“ namiesto 
staršieho výrazu „českoslovanské alebo českoslavianske“. Súčasne z iniciatívy niektorých 
moskovských Slovákov – Gustáva Paulinyho, Vladimíra Duchaja, Štefana Hunčíka, 
Miloša Ruppeldta, Eduarda Králička-Moskviča a ďalších za účasti ruských slavianofi lov 
Savjolova, Ťjutčeva, V. P. Meščerského atď. vznikol Slovensko-ruský spolok pamäti 
Štúra.21 Spolok bol v stálom kontakte s predstaviteľmi Slovenskej ligy v Amerike. Po 
rôznych nedorozumeniach medzi spolkom a Slovenskou ligou vyslala táto do Ruska svojho 
delegáta Gustáva Košíka, ktorý mal upokojiť rozhárané pomery medzi Slovákmi v Rusku.22 
Členom spolku bol aj lekár Dušan Makovický a komeniológ Ján Kvačala23, ktorý však pre 
nezhody so spolkom, hlavne preto, že časť spolku chcela spolupracovať s Čechmi, z neho 
vystúpil. Juraj Hraško považoval neskôr také informácie o spolku, že chcel zo Slovenska 
urobiť ruskú guberniu a zapredať Slovensko Rusom, za absurdné. V jeho liste Slovenskej 
lige zo 16. mája 1915 sa však jednoznačne uvádza, že spolok chce cárovi a veľkokniežaťu 
Nikolajovi Nikolajevičovi predložiť memorandum, v ktorom sa požaduje „pripojenie 
Slovenska k Ruskému impériu ako autonómny nezávislý celok“. Juraj Hraško v dokumente 
napísal, že ho informovali o tom, že ruská vláda by spolku ihneď poskytla peňažnú pomoc 
vo výške 40 miliónov rubľov na „kultúrne ciele“.24

So spolkom polemizoval promasarykovský prúd, ktorý reprezentovali Bohdan Pavlů, 
Ivan Markovič, Josef Patejdl, Prokop Maxa, Vladimír Hurban, Jozef Gregor-Tajovský, 
Janko Jesenský a ďalší. Veľkými oponentmi spolku boli aj Ján Országh (1861 – 1922) 
i Jozef Miloslav Országh.25 Napriek tomu, že Juraj Hraško Jozefa Miloslava Országha ostro 
(a zdá sa, že aj nespravodlivo) kritizoval, vedel Jozef Miloslav Országh kladne ohodnotiť 
aj pôsobenie Slovensko-ruského spolku pamäti Štúra. Pre poznanie postojov oboch 
skupín je významná ako vzájomná korešpondencia Juraja Hraška26 a Ivana Markoviča, tak 
aj korešpondencia Juraja Hraška a Vladimíra Duchaja s predstaviteľmi Slovenskej ligy 
v Amerike.

20 HROZIENČIK, Jozef. Turčianski olejkári a šafraníci. Bratislava : Tatran, 1981, s. 116. Ale 
ani formulácia o „Dvojjedinom československom kráľovstve“, ako uvádza Hrozienčik, sa tam ne-
nachádza.
21 POLLÁK, ref. 13, s. 392-394. O vzniku a činnosti Slovensko-ruského spolku pamäti Štúra po-
zri dokument Juraja Hraška z roku 1935, Literárny archív Slovenskej národnej knižnice v Martine 
(ďalej len LA SNK), signatúra (ďalej len sign.) 847, spomienky Eduarda Králička-Moskviča z aprí-
la 1941 Jedno pozoruhodné výročie Slovákov pracujúcich v Rusku, tamže, sign. 115 N 49 a životo-
pisnú poznámku o Eduardovi Králičkovi-Moskvičovi z roku 1967, tamže, sign. 153 BL 27.
22 List tajomníka spolku Vladimíra Duchaja a Gustáva Košíka tajomníkovi Slovenskej ligy Iva-
novi Daxnerovi st. Vladimíra do Ameriky z Moskvy 27. II. 1917 LA SNK, sign. M 13 C 2.
23 Ján Radomil Kvačala (1862 – 1934), pedagóg, fi lológ a historik, evanjelický farár; polemizo-
val s hlasistami, prúdistami aj T. G. Masarykom.
24 Češsko-Slovackij korpus 1914 – 1920. Dokumenty, ref. 1, dokument č. 87, s. 189-190.
25 Ján Országh študoval aj na gymnáziu v Přerove a na Českoslovanskej obchodnej akadémii 
v Prahe, preto je celkom možné, že jeho názory na potrebu čo najtesnejšej česko-slovenskej spolu-
práce pochádzajú už z týchto dôb jeho štúdií v Čechách.
26 Napríklad list Juraja Hraška z Moskvy 7. januára 1916 Markovičovi, LA SNK sign. M13B4, 
alebo ďalší list tiež z Moskvy z 5. novembra 1916, sign. M13BY.
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V týchto diskusiách a polemikách medzi príslušníkmi Slovensko-ruského spolku 
pamäti Štúrovho spolku, činiteľmi Slovenskej ligy v Amerike a Zväzu čs. spolkov v Rusku 
sa v miernejšej podobe už vlastne vyskytujú zárodky neskorších česko-slovenských 
sporov po vzniku Československej republiky. Ako správne konštatoval Jan Rychlík, 
„rozvinutější česká občanská společnost se začala určitým konzervativním slovenským 
kruhům jevit jako hrozba“.27 Veľmi jasne to formuloval napríklad Juraj Hraško vo svojich 
spomenutých listoch predstaviteľom Slovenskej ligy alebo Ivanovi Markovičovi.

Zväz čs. spolkov v Rusku 18. mája 1915 prijal Prehlásenie o pomere Čechov 
a Slovákov, ktoré zdôrazňovalo „československú politickú jednotu“ a vyslovilo sa za 
úplnú rovnoprávnosť českého a slovenského jazyka na základe zásady jeden národ so 
spoločnou kultúrnou minulosťou a budúcnosťou s dvoma spisovnými jazykmi.28

Ivan Markovič mal česko-slovenské presvedčenie už pred vojnou. Patril ku skupine 
hlasistov a prúdistov, resp. ich spolupracovníkov (Pavel Blaho, Vavro Šrobár, Ivan Dérer, 
čiastočne aj Milan Hodža a ďalší), ktorá chápala „československý národ“ väčšinou ako 
národ politický pri zachovaní kultúrneho a jazykového svojrázu Čechov a Slovákov, 
alebo, ako sa to vtedy vyjadrovalo, pre obe vetvy československého kmeňa. Neskôr sa 
v ľudáckej literatúre a tiež v komunistickej vžil výraz „čechoslovakizmus“, ktorý však 
stúpenci česko-slovenskej vzájomnosti, resp. československej jednoty, sami nepoužívali.29

Ivan Markovič sa do zajatia v Rusku dostal už 27. augusta/ 9. septembra 1914, keď 
pri Lubline prešiel s časťou 19. pešieho pluku na ruskú stranu.30 Už 5. októbra 1914 
píše svojej tete Viere Markovičovej do Nového Mesta nad Váhom, že padol do ruského 
zajatia, a že ho vezú do mesta Omsk. Jeho ďalšie korešpondenčné lístky sú však už 
písané z Petropavlovska v Akmolinskej oblasti Ruska, resp. Kazachstanu, odkiaľ ho 
vyreklamovali predstavitelia Zväzu čs. spolkov v Rusku v lete roku 1915. Koncom 
septembra 1915 prišiel do Petrohradu a od 1. októbra 1915 sa zapojil do redakčnej práce 
v Čechoslovákovi, ktorého šéfredaktorom bol Bohdan Pavlů. Ivan Markovič písal pod 
pseudonymom Dr. Ján Marek, čo prispelo k utajeniu jeho identity. Súčasne vstúpil do 
Českej družiny (1915) a vykonal dôležitú politicko-organizátorskú prácu pri výstavbe 
čs. zahraničného vojska. V Rusku významne prispel v spolupráci s Milanom Rastislavom 
Štefánikom k porážke Josefa Düricha a jeho protimasarykovského smeru. Neskôr pôsobil 
v redakcii Československého denníka, ktorý začal vychádzať 12. decembra 1917. 
Ako už bolo spomenuté, Ivan Markovič už na prelome rokov 1915/1916 viedol čulú 
korešpondenciu s popredným predstaviteľom Slovensko-ruského spolku pamäti Štúra 
Jurajom Hraškom, s ktorým si vyjasňovali svoje pozície.31 Zatiaľ čo Juraj Hraško sa 
spolupráce a spojenia s Čechmi obával, Ivan Markovič bol opačného názoru a snažil sa 
presadzovať čo najtesnejšiu spoluprácu Čechov a Slovákov v Rusku.

Na II. zjazde Zväzu československých spolkov v Rusku 25. 4. – 1. 5. 1916 v Kyjeve 

27 RYCHLÍK, Jan. Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konfl ikty 1914 – 1992. Praha : Vy-
šehrad, Ústav pro studium totalitních režimů, 2012, s. 38-42. ISBN 978-80-7429-133-3.
28 PICHLÍK, Karel – KLÍPA, Bohumil – ZABLOUDILOVÁ, Jitka. Českoslovenští legionáři 
(1914 – 1910). Praha : Mladá fronta, 1996, s. 42. ISBN 80-204-0580-1.
29 RYCHLÍK, ref. 27, s. 12-13, 132-133.
30 Štátny oblastný archív Bytča, Fond Ivan Markovič, Žiadosť vládneho tajomníka Dr. Ivana 
Markoviča ministrovi s plnou mocou pre správu Slovenska o vymenovanie za pragmatikálneho 
konceptného úradníka politickej správy na Slovensku č. j. 3915 prez. 1926, V. P. [Václav Patejdl] 
Bratr dr. Ivan Markovič – padesátníkem. In Čs. legionár, 3. 6. 1938.
31 LA SNK, sign. M 13 B 4.
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sa Markovič zúčastnil ako zástupca spolku z Petrohradu.32 Zjazd sa vyslovil za jednotný 
čs. štát a postavil sa aj proti stanovisku Slovenskej ligy z USA, ktorý Zväzu upieral 
právo považovať sa za jediného zástupcu Čechov a Slovákov v Rusku. Vysvetľoval to 
neinformovanosťou Slovenskej ligy (jej zástupcovia Gustáv Košík a Štefan Osuský práve 
vtedy dorazili do Londýna, pričom Gustáv Košík bol už koncom mája 1916 v Kyjeve). 
Zjazd rozhodol o nevyhnutnosti robiť nábor medzi vojnovými zajatcami v zajateckých 
táboroch, aby vstupovali alebo do dobrovoľníckeho vojska, alebo, aby svojou prácou 
posilnili ruské vojnové hospodárstvo. Zjazd rozhodol aj o národnej dani. Podľa 
rozhodnutia zjazdu Zväz vyvíja úsilie za vytvorenie samostatného česko-slovenského 
štátu na základoch úplnej rovnoprávnosti a úplnej koordinácie činnosti medzi týmito 
dvoma bratskými národmi. Zjazd odoslal do Paríža telegram, v ktorom sa zdôrazňovalo 
uznanie autority Česko-Slovenskej Národnej Rady ako vrcholného politického orgánu 
československej zahraničnej akcie. No presadiť to nebolo také jednoduché, ako sa zdalo, 
a situácia sa ešte viac skomplikovala príchodom Josefa Düricha do Ruska koncom mája 
1916.33 Mnohé z jeho vyjadrení vzbudzovali údiv a aj podozrenie už u súčasníkov, 
a tým viac je taký stiesnený dojem aj z jeho vojnových memoárov. Pravdepodobne 
si neuvedomil, ale to je príznačné pre mnohých politikov, že sa zachovajú priame 
svedectvá účastníkov tých pohnutých dejov a aj ofi ciálne dokumenty v archívoch, 
či články dobovej tlače, ktoré pri kritickej analýze a vzájomnej konfrontácii môžu 
odhaliť to, čo Josef Dürich prikrášľuje, zamlčuje, alebo celkom zjavne a dokázateľne 
vo svojich povojnových memoároch falšuje. U Josefa Düricha zaráža nielen jeho zjavne 
antimasarykovský postoj, ale aj ďalšie jeho negatívne názory. Z jeho pamätí je celkom 
zreteľný aj nepriateľský až znevažujúci postoj k Slovákom (hoci svoje memoáre napísal 
už po vzniku Československej republiky) – všade píše o českých službách, o českom 
vojsku a dokonca aj Štefánika považuje za česko-francúzskeho nadporučíka!34 Všetkým 
známeho maďarofi la na ruskom ministerstve zahraničných vecí Michaila Grigorieviča 
Priklonského (1864 – 1944) – sympatizoval totiž viac s Maďarmi ako Slovákmi a Čechmi 
a ich hnutím za nezávislosť – hodnotí ako „muže nám Čechům přátelsky nakloněného“.35 
Dokonca ani nástup presvedčeného obdivovateľa všetkého nemeckého Borisa 
Vladimiroviča Stürmera (1848 – 1917)36 do kresla ministra zahraničných vecí, ktorého aj 
Michail Grigorievič Priklonskij príznačne hodnotil slovami, že pre československú akciu 
„to nemôže byť horšie“, pre Josefa Düricha nenaznačoval, „že by státní loď se uchylovala 
snad více v pravo“.37 Nič na tom nemohlo zmeniť ani to, že si svoje nemecké priezvisko 

32 Za predsedu zvolili Václava Vondráka, a za jeho zástupcu Jána Országha; za nové sídlo určili 
Kyjev.
33 Josef Dürich opísal svoje pôsobenie v Rusku zo svojho pohľadu vo svojich pamätiach, s ktorý-
mi treba pracovať veľmi opatrne pre ich tendenčnosť: DÜRICH. Josef. V českých službách. Vypsání 
mého pobytu za hranicemi 1915 – 1918. Klášter nad Jizerou, vl. nákladom, 1921. Dürichove po-
stoje a formulácie sú tým nepochopiteľnejšie, že svoje memoáre vydal v roku 1921, teda po vzniku 
Československa. Pozri PICHLÍK, KLÍPA, ZABLOUDILOVÁ, Českoslovenští legionáři, ref. 28, 
s. 76-84.
34 DÜRICH, ref. 33, s. 37.
35 DÜRICH, ref. 33, s. 32.
36 Oboch ako germanofi lov a Priklonského aj ako hungarofi la hodnotí aj Dušan KOVÁČ. Štefá-
nik a Janin. Príbeh priateľstva. Bratislava : Dilema, 2001, s. 13, 18 a 21. ISBN 80-968413-8-6.
37 DÜRICH, ref. 33, s. 34. Borisa Vladimiroviča Stürmera súčasníci a aj historiografi a hodnotí 
prevažne ako nesúceho na úrad predsedu ruskej vlády. Jeho priezvisko sa píše nejednotne: raz ako 
Stürmer, inokedy ako Štürmer alebo podľa ruského prepisu Šťjurmer.
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neskôr zmenil na rusky znejúce Panin… Nový ruský premiér Boris Vladimirovič Stürmer 
sa usiloval aj o separátny mier s Nemeckom. Viac ako názorné svedectvo o ňom podal 
francúzsky vyslanec v Petrohrade Maurice Paléologue vo svojich Pamätiach v zápise zo 
soboty 5. februára 1916: „Poslednije tri dňa ja so vsech storon sobiral svedenija o novom 
Predsedatele Sov. Min., i to, što ja uznal, meňa ne radujet. Šestidesjati semi let, on niže 
posredstvennosti: ograničonnyj um, meločnaja duša, nizmennyj charakter, podozriteľnaja 
čestnosť, nikakogo opyta, nikakogo znanija v krupnych delach; vo vsjakom slučaje, 
dovoľno izoščerennyj talant k chitrosti i lesti. Sem’ja jego germanskogo proischoždenija, 
kak pokazyvajet eto ego familija; on vnučatyj plemjannik barona Štjurmera, byvšego 
komissarom avstrijskogo praviteľstva, storoživšim Napoleona na Sv. Jelene. Ni jego 
ličnyje kačestva, ni jego obščestvennoje položenije ne davali jemu prava na vysokij post, 
kotoryj jemu vveren, ko vseobščemu udivleniju… Vybor etot byl sdelan pod vlijanijem 
kamarily caricy i energično podderžan pered carem Rasputinnym, s kotorym Šťjurmer 
blizko svjazan.“38 Boli veľké obavy, že Stürmer sa pokoná s Nemeckom na účet Poľska: 
„…Francija i Anglija, možet byť, pobeďat so vremenem. No Rossija uže proigrala vojnu; 
vo vsjakom slučaje ona nikogda nepolučit Konstantinopoľa i za sčot Poľši pomiritsja 
s Germanijej: orudijem etogo primirenija budet Šťjurmer.“ Takto to hodnotili napríklad 
gróf Potocký a knieža Stanislaw Radziwill aj gróf Vladislav Veľkopoľský. 39 Pronemecké 
postoje Borisa Vladimiroviča Stürmera (spolu s tým, aký veľký priestor poskytoval 
Grigorijovi Jefi movičovi Rasputinovi) viedli poslanca Dumy, vodcu strany kadetov 
Pavla Nikoilajeviča Miľjukova 1. novembra 1916 k ostrej kritike premiéra a napokon 
privodili aj jeho pád.40 Boris Vladimirovič Stürmer, hoci bol v období od 20. 1. 1916 do 
10. 11. 1916 predsedom ruskej vlády, krajiny, ktorá viedla s Nemeckom a jeho spojencami 
vojnu, objektívne podrýval postavenie Dohody, čo skutočne nahrávalo Ústredným 
mocnostiam, aj keď jeho pôsobenie ako nemeckého agenta nie je dokázané, takisto ako 
ani u Grigorija Jefi moviča Rasputina. V petrohradskom memorande T. G. Masaryka 
z 25. septembra 1915 sa okrem iného píše: „… praviteľstvo, osobenno vo vremja 
Šťjurmera, prepjatstvovalo vsjemi silami i v konce koncov prekratilo osuščestvenije 
etogo plana (t. j. sformovanie čs. vojska v Rusku – pozn. F.V.), kak i sledovalo ožidať 
vvidu germanofi ľskoj tendencii praviteľstva.“41 Masaryk bol však pri hodnotení Stürmera 
vo svojich povojnových memoároch pomerne zdržanlivý: „Podrobnosti o tom, jak od 
zásadního souhlasu carova osvobodit slovanské zajatce a zřídit československé vojsko 
došlo k nepřátelským, nám aktům ministra Stürmera a po něm Trepova (Trepov nastoupil 
po Stürmerovi 23. listopadu 1916) nebudu podávat; slyšel jsem výklady různé a neměl 
jsem, úpřimně řečeno, ani kdy ani chuti věcí se dlouho zabývat. Je přirozené, že za 
Stürmera naši lidé (ale nielen naši, ale aj mnohí Rusi – pozn. F.V.) mu přičítali nástrahy 
germanofi lské; do jaké míry tu rozhodovaly tendence politické, germanofi lské, nebudu 
rozhodovat; jistě nějakou roli hráli.“42

38 PALEOLOG, Moris. Rasputin. Vospominanija byvšego francuzskogo posla v Rossii. Reprint-
noje izdanije 1923 goda. Moskva : Vsja Moskva, 1990, s. 59-60.
39 PALEOLOG, ref. 38, s. 69.
40 FRANKENSTEIN von, Norbert. Ďábel v mnišské kutně? Praha : Argo, 2000, s. 132. 
ISBN 80-7203-109-0.
41 Češsko-slovackij (Čechoslovackij) korpus. Dokumenty, ref. 1, dokument č. 432, s. 818-825, 
818.
42 MASARYK, Tomáš Garrigue. Světová revoluce. Za války a ve válce 1914 – 1918 vzpomíná 
a uvažuje T. G. Masaryk. Praha : Masarykův ústav AV ČR, Ústav T. G. Masaryka, o. p. s., 2005, s. 
124-125. ISBN 80-86142-17-5.
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Ako sa v Rusku nesprávne hodnotili Tomáš Garrigue Masaryk a Josef Dürich a ich 
vplyv na česko-slovenskú zahraničnú akciu, ukazuje aj informácia Rusína z Podkarpatskej 
Rusi Alekseja Julianoviča Gerovského (1883 – 1972) datovaná 1. februára 1916 pre ruské 
ministerstvo zahraničných vecí, ktorý sa podľa Josefa Düricha osvedčil ako verný priateľ 
„nášho národa“.43 Aleksej Julianovič Gerovskij považuje čisto len na základe počtu 
mandátov strán v rakúskej Ríšskej rade Josefa Düricha (agrárnici, 26 mandátov) za oveľa 
nádejnejšieho a aj vplyvnejšieho ako Tomáša Garrigue Masaryka (realisti, 1 mandát). 
Podľa Alekseja Julianoviča Gerovského predstavuje Josef Dürich spolu s poslancami tých 
strán, ktoré ho poverili činnosťou v zahraničí (agrárnici, staročesi, mladočesi, národní 
socialisti a štátoprávnici), 70 percent českých poslancov v parlamente vo Viedni, zatiaľ 
čo Tomáš Garrigue Masaryk sa zdá byť predstaviteľom menej ako jedného percenta 
českého národa.44 Už vtedy Aleksej Julianovič Gerovskij ruskému ministerstvu navrhoval 
v záujme obmedzenia vplyvu Tomáša Garrigue Masaryka zorganizovať stredisko „českej 
akcie“ v Rusku, lebo inak by sa mohlo stať, že po skončení vojny sa „česká otázka“ 
bude riešiť proti záujmom Ruska. Takéto stredisko by malo obhajovať záujmy Ruska 
a na jeho čelo by mohol byť postavený Josef Dürich. Ako je známe, to sa v lete 1916 
a na prelome rokov 1916/1917 aj uskutočnilo ustanovením Československej Národnej 
rady v Rusku, ale len vďaka Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, Ivanovi Markovičovi, 
Vladimírovi Hurbanovi, Bohdanovi Pavlů a ďalším „západniarom“, resp. masarykovcom 
sa rozkladné pôsobenie Josefa Düricha podarilo obmedziť na minimum. Nasledujúci 
vývoj presvedčivo ukázal, ako veľmi sa Aleksej Julianovič Gerovskij vo svojej analýze 
mýlil.

Josefa Düricha prijal po jeho príchode do Petrohradu minister zahraničných vecí 
Sergej Dmitrijevič Sazonov (1860 – 1927) v prítomnosti svojho pomocníka Anatolija 
Anatolieviča Neratova. O audiencii u ministra sa Josef Dürich vyjadril slovami „shledal 
jsem rovněž nejlepší disposice pro nás Čechy“.45 Dürich ministrovi vysvetlil rozdiel medzi 
neoslavizmom a austroslavizmom a zdôraznil, že by sa, vraj, teraz mohol uskutočniť ideál 
mohutnej Slávie v istej, pomerom zodpovedajúcej forme, keby sa zaň postavilo Rusko. 
Šéf ruského rezortu zahraničia poukázal na to, že západná Európa hľadí žiarlivo na každé 
posilnenie pozície Ruska. Sergej Dmitrijevič Sazonov potom odišiel na „dovolenku“ 
a na čele ministerstva zahraničných vecí ho nahradil Boris Vladimirovič Stürmer. Josef 
Dürich odovzdal ministerstvu zahraničných vecí svoje memorandum o českej otázke. 
Prehlásil sa v ňom za predstaviteľa českých politických strán „s nacionálním programem 
(staročeši, mladočeši, agrární strana, národní sociálové, česká strana státoprávní)“, 
ktoré predstavujú väčšinu národa.46 Táto väčšina národa si, vraj, podľa Josefa Düricha 
praje, aby Čechy boli samostatným kráľovstvom, ale s ruským cárom na čele, ktorý by 
bol zároveň českým kráľom. Tendencia memoranda bola podľa K. Pichlíka jasná – Josef 
Dürich sa dištancoval od demokratického prúdu v čs. hnutí, ktorý predstavoval Tomáš 
Garrigue Masaryk. Josef Dürich potom cez Moskvu koncom mája 1916 pricestoval do 
Kyjeva. Predmetom jeho rokovaní v Kyjeve bola hlavne vojenská otázka.

V máji 1916 prichádza do Ruska takmer súčasne s Josefom Dürichom aj Milan Rastislav 
Štefánik a konfl ikt medzi ním a Josefom Dürichom prepuká takmer okamžite. Spočiatku 
sa ešte Milanovi Rastislavovi Štefánikovi podarí skoncipovať Kyjevský zápis o zásadách 

43 DÜRICH, ref. 33, s. 33, Češsko-Slovackij korpus 1914 – 1920. Dokumenty, ref. 1, dokument 
č. 157, s. 282- 286.
44 Češsko-Slovackij korpus 1914 – 1920. Dokumenty, ref. 1, dokument č. 210, s. 403-404.
45 DÜRICH, ref. 33, s. 33.
46 PICHLÍK, ref. 4, s. 177-178.
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československej akcie v Rusku a dostať pod túto dohodu aj podpis Josefa Düricha, ale 
ten ju nemienil dodržiavať. Pritom to bola zásadná vec. Šiesty bod tohto významného 
dokumentu deklaruje, že československé organizácie za hranicami ustanovili a uznali 
Česko-Slovenskú Národnú Radu (ČSNR), ktorú uznali aj všetci kompetentní predáci 
národa v starej vlasti. V deviatom bode sa hovorí o tom, že Josef Dürich, podpredseda 
ČSNR, prišiel do Ruska a je reprezentantom tejto parížskej ČSNR v Rusku. Je povolaný 
hovoriť v mene rady, pričom sa opiera o skupinu odborných pracovníkov vybraných 
s jeho súhlasom ČSNR. Podľa desiateho bodu sa všetky československé organizácie 
zaväzujú lojálne pomáhať ČSNR v záujme uskutočnenia jej snáh. Dokument podpísali 
16./29. augusta 1916. Signovali ho za ČSNR Josef Dürich a Milan Rastislav Štefánik, za 
Zväz československých spolkov v Rusku jeho predseda Václav Vondrák (1880 – 1962) 
a sekretár Jan Volf (1883 – 1919) a za Slovenskú Ligu Gustáv Košík (1881 – 1956).

Vecné rozhovory sa podľa Josefa Düricha skončili po príchode „česko-francouzského“ 
nadporučíka Štefánika. „Vznikly totiž některé různosti v náhledech mezi Svazem a mnou 
a správa Svazu pověřila Štefánika úřadem rozhodčího.“47 To je veľmi zaujímavé, lebo 
Josef Dürich súčasne tvrdí, že Milan Rastislav Štefánik nemal významné postavenie 
a len on, Josef Dürich, bol „de jure“ podpredsedom parížskej ČSNR. Pritom tohto údajne 
„nevýznamného“ nadporučíka vedenie Zväzu poverilo akousi rozhodcovskou úlohou 
v spore s podpredsedom ČSNR (teda po Masarykovi druhou najvýznamnejšou osobou)! 
Ďalej Josef Dürich uvádza, že tú dohodu – Kyjevský zápis – ktorý on nazýva Kyjevským 
paktom, pripravil Štefánik a on to podpísal „optima fi de“.48Akoby už tým naznačoval, že 
obsah Kyjevského zápisu mu nebol vôbec pochuti, a že ho ani nemieni dodržiavať. To sa 
čoskoro aj potvrdilo, pričom sa však opieral aj o stanovisko ruskej vlády, ktorá Kyjevský 
zápis neuznávala s odôvodnením, že bol prijatý bez prítomnosti ruského zástupcu, na čo 
si Rusko nárokovalo.

Josef Dürich sa čím ďalej tým viac vzďaľoval promasarykovsky orientovanému 
čs. hnutiu a zbližoval sa s ruskou administratívou, ktorá chcela československú akciu 
v Rusku podriadiť svojim cieľom, čo bolo z hľadiska ruského štátneho záujmu vcelku 
veľmi logické. Tento vývoj vyvrcholil dokonca zriadením akejsi opozičnej „českej“ 
Národnej rady v Rusku49 na prelome rokov 1916/1917 a čs. hnutiu v Rusku hrozil 
vážny rozkol. Josef Dürich to predsa aj sám musel vedieť, pretože v Kyjevskom zápise 
akceptoval vrcholnú pozíciu ČSNR v Paríži, ktorej sa má podriadiť celý československý 
zahraničný odboj, ale na druhej strane spolupracoval s ruskou vládou pri tvorbe štatútu 
„Československej národnej rady v Rusku“ a prijal v nej aj predsedníctvo. Pritom 
v poznámke číslo 1 k § 1 štatútu sa uvádzalo: „Rada je vo všetkej svojej činnosti 
podriadená zákonným predpisom a nariadeniam vlády.“ V poznámke číslo 2 k § 1 
štatútu sa konštatovalo: „Úradné rokovanie Rady sa vedie v ruskom jazyku.“50 Veľmi 
charakteristický je aj záverečný § 17 štatútu: „Rada môže byť v každom čase rozpustená 
ministerstvom vnútorných záležitostí za súhlasu ministerstva zahraničných vecí 
a vojny.“51 Je to logická výhrada ruských vládnych miest, ktorá však zároveň naznačuje, 
že tento orgán mohol pôsobiť len v závislosti od ruskej vlády a len dovtedy, kým plnil jej 
požiadavky. Je takmer ironické, ako Josef Dürich hodnotí text štatútu, keď píše: „Toť tedy 

47 DÜRICH, ref. 33, s. 37.
48 DÜRICH, ref. 33, s. 37.
49 Ofi ciálny názov bol Československá Národná Rada v Rusku, ale Josef Dürich sa všade vyhý-
ba pojmom slovenský, alebo československý. DÜRICH, ref. 33, s. 41-43.
50 DÜRICH, ref. 33, s. 41.
51 DÜRICH, ref. 33, s. 43.



55

VOJENSKÁ HISTÓRIA

doslovné znění statutu, jímž měl býti akci české dán podklad pevný, poskytující široké pole 
působnosti…“52 Je až nepochopiteľné, že Dürich zdôrazňuje, že pôsobnosť rady sa mala 
vzťahovať na záležitosti v š e – č e s k é (zriedené písmo použil Josef Dürich, pozn. F. V.) 
t. j. záležitosti Čechov ruských, v Rusku usadených, záležitosti Čechov mimo-ruských, 
teda všetky veci rázu medzinárodného a diplomatického, záležitosti českých vojenských 
zajatcov a utvorenie českého vojska.53 Ruskej vláde prekážalo, že politický orgán, ktorý 
riadil československú akciu, sídli v Paríži, pretože si sama nárokovala na dozor a aj 
rozhodovanie o celej československej akcii aj v tretích štátoch. Zaujímavým spôsobom 
sa vytvárala aj samotná dvanásťčlenná rada – polovicu, teda šesť členov – menoval 
predseda a polovicu, ďalších šesť členov, Zväz čs. spolkov v Rusku. Dňa 2. marca 1917 
Zväz menoval do rady Jozefa Gregora-Tajovského, Cyrila Žďárskeho, Prokopa Maxu, V. 
Millera, Jozefa Miloslava Országha a F. K. Šnepa. Predstavitelia zväzu sa však v spletitej 
situácii rýchlo zorientovali a už 6. marca 1917 svojich zástupcov v rade odvolali. Štatút 
rady však pamätal aj na to, a stačilo, aby rada mala šesť členov menovaných predsedom 
Josefom Dürichom a mohla „plnohodnotne“ fungovať…54 Milan Rastislav Štefánik po 
svojom návrate z Rumunska zvolal do Petrohradu na 7. február 1917 poradu zástupcov 
všetkých československých spolkov v Rusku, kde informoval o aktivitách Josefa Düricha 
a aj o tom, že poberá od ruskej vlády fi nančnú podporu. Zároveň navrhol Josefa Düricha 
vylúčiť z ČSNR, o čom 12. februára 1917 informoval E. Beneša a aj ruského ministra 
zahraničných vecí Michaila Grigorieviča Priklonského. Josef Dürich ešte 19. februára 
1917 vydal vyhlásenie o tom, že je celkom nezávislý a že ho do Ruska vyslal sám národ, 
čím vlastne potvrdil svoju opozíciu voči Tomášovi Garrigue Masarykovi a ním vedenej 
ČSNR. Situáciu napokon urýchlila ruská februárová/marcová demokratická revolúcia, 
ktorá odstránila cárizmus, a tým aj rusofi lské a cárofi lské nádeje jednak Josefa Düricha 
a jednak Slovensko-ruského spolku pamäti Štúra. Rozkladnej činnosti Josefa Düricha 
sa veľmi obávali aj Bohdan Pavlů a Jaroslav Papoušek, ako o tom svedčí ich vzájomná 
korešpondencia.55 Je iste veľmi zaujímavé, že v materiáloch ruského Štátneho historického 
múzea v Moskve56 sa nachádzajú veľmi dôležité svedectvá, ako sa k Dürichovej ruskej 
rade stavali českí a slovenskí predstavitelia v Petrohrade. V rezolúcii petrohradskej 
opozície z 28. novembra 1916 sa uvádza: „Predstaviteli oppozicii prišli k zakľučeniju, 
čto oni ne mogut priňať projekt, o kotorom šla reč’ na soveščanii v MID (t. j. projekt 
Durichovej rady na Ministerstve zahraničných vecí – pozn. F.V.). Našej moraľnoj 
i političeskoj objazannosnosťju javľajetsja zajaviť, čto Sovet v takom sostave ne budet 
poľzovaťsja vseobščim doverijem i ne sposobstvoval by prestižu bratskoj Rosii v glazach 
našej obščestvennosti.“57 

52 DÜRICH, ref. 33, s. 43.
53 DÜRICH, ref. 33, s. 43- 44.
54 DÜRICH, ref. 33, s. 52-53 podrobnejšie o tom píše PICHLÍK, ref. 4, s. 204-206.
55 FIRSOV, Jevgenij Fedorovič. T. G. Masarik v Rossii i bor’ba za nezavisimosť čechov i slova-
kov. Moskva : Indrik, 2012, s. 80-88. ISBN 978-5-91674-225-1.
56 Otdel pis’mennych istočnikov Gosudarstvennogo istoričeskogo muzea (OPI GIM) vo fonde 
151 (N. F. Meľnikova-Kedrova-Rivnač).
57 FIRSOV, ref. 55, s. 80.
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O škodlivej činnosti Josefa Düricha svedčia jednak materiály ruských ministerstiev58 
a aj jeho vlastné hlásenie hlavnému veliteľovi ruskej armády generálovi Michailovi 
Vasilievičovi Aleksejevovi z 2. mája 1917 o pomeroch v československom hnutí v Rusku, 
kde píše o takzvanej „Národnej rade v Paríži“ a denuncuje Bohdana Pavlů a Jiřího Klecandu 
ako austrofi lov, Országa (neuvádza krstné meno) ako maďaróna a podobne nepriaznivo 
sa vyjadruje aj o Vladimírovi Hurbanovi, ktorý, vraj, musel opustiť rady ruskej armády 
za jemu nelichotivých okolností.59 O tomto svojom hlásení sa vo svojich pamätiach Josef 
Dürich, samozrejme, nezmieňuje. Napriek tomu, že československí dobrovoľníci počas 
svojich slávnostných prísah (napríklad 25. marca 1917) prisahali vernosť ruskému štátu 
a československému národu a jeho predstaviteľovi Tomášovi Garrigue Masarykovi, Josef 
Dürich sa o tom nezmieňuje a podľa svedectva niektorých dobrovoľníkov sa u nich staval 
do dôležitejšej úlohy než Tomáš Garrigue Masaryk.60

Česko-slovenskú akciu v Rusku sťažovali však nielen politické spory a intrigy. 
Veľmi vážnym ohrozením pre výstavbu česko-slovenských jednotiek v Rusku bolo aj 
nepochopenie ruského vedenia a nejasnosti okolo spôsobu oslobodzovania zajatcov, 
resp. ich náboru do česko-slovenských jednotiek. Ťažkú situáciu českých a slovenských 
zajatcov veľmi podrobne dokladá analýza hlavného veliteľa Juho-Západného frontu 
generála Alekseja Aleksejeviča Brusilova predložená náčelníkovi štábu hlavného veliteľa 
generálovi Michailovi Vasilievičovi Aleksejevovi 24. decembra 1916.61 Podľa tohto 
dokumentu v dôsledku nejestvovania príslušnej (ruskej – pozn. F. V.) organizácie, ktorá 
by sa starala o Slovanov v ruskom zajatí a správne by na nich dohliadala, zariadenia 
a niektoré osoby sa k tejto veci správajú nesvedomito, a pretože nie sú zoznámení 
s ideami Slovanstva a necítia sa s nimi spriaznení, konajú Rusku škodlivým spôsobom. 
Nemci a Maďari sa v zajateckých táboroch v porovnaní so Slovanmi nachádzajú v lepších 
podmienkach… V dokumente sa uvádzajú aj údaje o katastrofálnom zdravotnom stave 
slovanských zajatcov prevedených na stavbu Murmanskej železnice, ich zlej výžive 
a vysokej úmrtnosti na podvýživu, nákazlivé nemoci, týfus, choleru a skorbut. Ani na 
iných miestach nebola situácia lepšia. Napríklad v Trojickom tábore v Samarskej gubernii 
zo 16 000 zajatých Slovanov zomrelo na týfus viac ako 6 000 zajatcov. V Trojickom tábore 
zo 4 500 zajatých Slovanov na týfus zomrela viac ako polovica. „Je čudné, že pri takýchto 
podmienkach namiesto lásky a oddanosti, sa u Slovanov hromadia pocity opačné?“ 
kladie otázku generál Aleksej Aleksejevič Brusilov. A pritom sú to budúci občania Ruska 
alebo budúci občania krajín strednej Európy, u ktorých sa toto malé nedobré semeno 
nespokojnosti môže stať veľkým zlom. Nápravu nemožno odkladať, inak bude neskoro, 
varuje Brusilov. Táto situácia sa zlepšila až po bitke pri Zborove 20. júna/2. júla 1917, kde 
úspešné vystúpenie Čs. brigády presvedčilo predstaviteľov Dočasnej vlády, aby súhlasila 
s výstavbou Čs. dobrovoľníckej armády v Rusku rýchlejším tempom.

58 Češsko-Slovackij korpus 1914 – 1920. Dokumenty, ref. 1, dokument č. 305, 306, 307, 308 atď. 
s. 581-588. Dušan Kováč Dürichovu činnosť hodnotí nasledovne: „…vyšlo najavo, že na ruskom 
ministerstve zahraničných vecí sa pod vedením Priklonského vypracoval projekt, ktorý mal za cieľ 
podporiť Josefa Düricha a úplne eliminovať Štefánikovu činnosť… Dürich situáciu nezvládol. Tvá-
rou v tvár usvedčujúcim dokumentom oboril sa prudko na Štefánika, nazval ho rakúsko-uhorským 
plateným špiónom a dokumenty označil za podvrh.“ KOVÁČ, ref. 36, s. 20-22.
59 Češsko-Slovackij korpus 1914 – 1920. Dokumenty, ref. 1, dokumenty č. 353, s. 688-693.
60 KAPLICKÝ, Václav. V Bobrujsku. In ZEMAN, Adolf (hl. redaktor). Cestami odboje. (Jak žily 
a kudy táhly čs. legie). Díl III, Praha : Nakladatelství Pokrok, 1927, s. 70-71.
61 Češsko-Slovackij korpus 1914 – 1920. Dokumenty, ref. 1, dokument č. 302, s. 573-577.
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Príloha č. 162

Kopija telegrammy tovarišča ministra vnutrennich del V. F. Džunkovskogo ot 4 
avgusta 1914 g. graždanskim gubernatoram o predstojaščem formirovanii „osobych 
češskich vojskovych častej dľa dejstvij protiv Avstrii“ i preprovoditeľnoje pis’mo k nej 
Volynskogo gubernatora M. A. Meľnikova glavnokomandujuščemu armijami Jugo-
Zapadnogo fronta N. I. Ivanovu.

5 avgusta 1914 g.
g. Žitomir
N° 4361
Glavnokomandujuščemu armijami Jugo-Zapadnogo fronta
Predstavľaja kopiju šifrovannoj telegrammy za ministra vnutrennich del, tovarišča 

ministra general-majora Džunkovskogo po delu o formirovanii osobych češskich 
vojskovych častej, dokladyvaju, čto sootvetsvennyje ukazanija mnoju prepodany 
načaľnikam policii.

Gubernator Meľnikov
Praviteľ Kanceľarii [Podpis’ nerazborčiva]

Príloha č. 263

Kopija šifrovannoj telegrammy za ministra vnutrennich del, tovarišč ministra, general-
majora Džunkovskogo ot 4 avgusta 1944 goda za N° 493.

[Po] chodatajstvu češskich obščestv v Rossii namečeno v skorom buduščem 
sformirovať osobyje češskije vojskovyje časti dľa dejstvija protiv Avstrii. Formirovanije 
namečajetsja proizvesti [v] Kijeve rasporjaženijem štaba kijevskogo vojennogo okruga; 
dejateľnosť po naboru čechov dobrovoľcev i preprovoždeniju ich [v] Kijev vozložena 
na upolnomočennych češskich obščestv, imejuščichsja [v] Peterburge, Kijeve i Varšave, 
s otvetstvennosťju etich obščestv za političeskuju blagonadežnosť dobrovoľcev. Poetomu 
prošu sdelať rasporjaženije:

– pervoje, [o] besprepjatsvennom dopuske označennych upolnomočennych 
češskich obščestv, kotoryje budut snabženy obščestvami osobymi svideteľstvami, 
k dejateľnosti po naboru dobrovoľcev;

– vtoroje, [o] predostavlenii upolnomočennym svobodnogo proživanija [v] predelach 
gubernii i okazanii im sodejstvija po vypolnenii vozložennoj zadači;

– tret’je [v] bezotlagateľnom opoveščenii češskogo naselenija o sformirovanii družin. 
Želajuščim postupiť dobrovoľcami čecham, ne iskľučaja arestovannych v kačestve 
vojennoplennych, nadležit vydavať, po udostovereniju ich blagonadežnosti 
upolnomočennymi obščestva, osobyje svideteľstva dľa besprepjatstvennogo 
projezda ich v Kijev i proživanija do začislenija v formirujemyje časti. Vse 
priňatyje čechi dobrovoľcy objazany bezotlagateľno podať prošenija [o] priňatii 
ich [v] russkoje poddanstvo. Sootvetstvujuščije rasporjaženija načaľstvu vojennych 
okrugov uže posledovali vojennomu vedomstvu.

Za ministra vnutrennich del, tovarišč ministra (podpisal) Džunkovskij
S podlinnym verno: za Praviteľa kancelarii [Podpis’ nerazborčiva]

62 Češsko-Slovackij korpus 1914 – 1920. Dokumenty, ref. 1, dokument č. 4, s. 52.
63 Češsko-Slovackij korpus 1914 – 1920. Dokumenty, ref. 1, dokument č. 4, s. 52-53.
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F. VRÁBEL: DER ANTEIL DER SLOWAKEN AN DER POLITISCHEN FÜHRUNG DER 
TSCHECHO-SLOWAKISCHEN BEFREIUNGSBEWEGUNG IN RUSSLAND (1914 – 1916)

Im vorliegenden Beitrag werden die Unstimmigkeiten in der politischen Führung der 
tschechoslowakischen Befreiungsbewegung in Russland in den Jahren 1914 – 1916 besprochen. 
Dabei wird auf den entscheidenden Anteil von Milan Rastislav Štefánik und seiner engsten 
Mitarbeiter – u. a. Ivan Markovič, Bohdan Pavlů, Vladimír Hurban – bei der Überwindung von 
separatistischen Tendenzen in den hauptsächlich prorussisch ausgerichteten Gruppierungen 
innerhalb des Bundes der tschecho-slowakischen Verbände in Russland, des von Josef Dürich 
geführten Nationalrates in Russland und im Slowakisch-russischen Ľudevít-Štúr-Bund hingewiesen. 
Hierdurch konnten die Weichen gesetzt werden für den Sieg einer liberalen und unabhängigen 
Ausrichtung der tschecho-slowakischen Befreiungsbewegung geführt vom Tschecho-Slowakischen 
Nationalrat mit Sitz in Paris und seinem Vorsitzenden, Tomáš Garrigue Masaryk, der die Gründung 
eines gemeinsamen Staates der Tschechen und Slowaken nach dem Krieg proklamierte.

Schon in den ersten Tagen nach dem Ausbruch des Weltkriegs waren die tschechischen und 
slowakischen Verbände in Russland (u. a. Český kroužek/Der Tschechische Kreis, Zpěvácký kroužek 
Lumír/Der Tschechoslowakische Gesangverein,Lumír‘, Česko-ruský spolek paměti Jana Husa/Der 
tschechisch-russische Jan-Hus-Verein, Český výpomocný spolok/Der Tschechische Aushilfsverein, 
Československá Beseda/Der Tschechoslowakische Volksbildungsverein, Dobročinný a vzdělávací 
spolek J. A. Komenského/Der Wohltätigkeits- und Bildungsverein,Johann Amos Comenius‘) um 
die Gründung einer Truppeneinheit zusammengesetzt aus Tschechen und Slowaken in Russland 
bemüht, die an der Seite der russischen Zarenarmee in den Kampf ziehen würde. Die Vereine in 
Russland konnten jedoch in grundsätzlichen Fragen der Organisation, Taktik und der innenpolitischen 
Ausrichtung der tschecho-slowakischen Auslandsbewegung keine Übereinstimmung erzielen. 
Die in Moskau lebenden Tschechen (z. B. Alois Tuček und Svatopluk Koníček-Horský) waren 
der Ansicht, die,tschechische Frage‘ liege im Kompetenzbereich der russischen Regierung, die 
tschechischen und slowakischen Vertreter in Sankt Petersburg (Jiří Klecanda, Bohdan Pavlů und 
weitere) hingegen hielten es für eine internationale Frage. Sie stellten zwar die Rolle Russlands 
als des höchsten Sprecher und Garanten des gesamten Slawentums nicht in Frage, plädierten 
aber dafür, den Standpunkt der westlichen Alliierten zu berücksichtigen. Später wurden sie zu 
Verfechtern des Masarykschen Konzepts der tschecho-slowakischen Befreiungsbewegung. Außer 
der Formierung einer Truppeneinheit war eine weitere Frage von grundsätzlicher Bedeutung, 
nämlich die Gründung eines politischen Zentralorgans, der zum einen die tschechischen 
und slowakischen Vereine in Russland vertreten und zum anderen die tschecho-slowakische 
Befreiungsbewegung in Russland repräsentieren würde. Die Aufgabe dieses Zentralorgans 
sollte beruhen in der Anwerbung von Freiwilligen in die tschecho-slowakische Truppeneinheit. 
Darüber hinaus der direkte Ansprechpartner für die russische politische und militärisch Führung 
sein. Schon im August und September 1914 fand in Moskau eine Beratung der Spitzenvertreter 
der tschechischen und slowakischen Vereine in Russland statt über Koordinierung der weiteren 
Tätigkeit. Ein Vorbereitungsausschuss wurde gebildet, der beauftragt wurde, eine Versammlung 
aller tschechischen und slowakischen Verbände in Russland zu veranstalten und die Bewegung der 
Tschechen und Slowaken zu vereinigen. Aus der Initiative der Vorbereitungsausschusses wurde der 
Verband der tschecho-slowakischen Vereine in Russland gebildet, dessen Führung während einer 
Versammlung der Verbändevertreter aus ganz Russland gewählt werden sollte. Diese Versammlung 
fand in den Tagen 22. – 26. Februar und 7. – 11. März 1915 in Moskau statt.

Mittlerweile entfaltete sich in der zweiten Hälfte des Jahres 1916 und am Anfang von 1917 eine 
gravierende Kontroverse zwischen J. Dürich und M. R. Štefánik. Am Ende konnte sich der liberale 
Konzept von Masaryk und dem von ihm geführten Pariser Tschechoslowakischen Nationalrat auch 
innerhalb der tschecho-slowakischen Befreiungsaktion in Russland durchsetzen.
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POSLEDNÁ VOJENSKÁ MOBILIZÁCIA ĽUDÁCKEHO 
REŽIMU A SPOLOČNOSŤ NA SLOVENSKU NA 
KONCI DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

IGOR BAKA

BAKA, I.: The Last Military Mobilization of the Hlinka’s Slovak People’s Party 
Regime and the Society in Slovakia at the End of the War. Vojenská história, 2, 20, 
2016, pp 59-85, Bratislava.
The study follows the development and results of the last rounds of mobilization for 
armed forces by the regime of Hlinka’s Slovak People’s Party (recruits aged 1935 – 
1944), carried out under strict control of the occupying authorities from December 1944 
to March 1945. This way, the army should have achieved the offi cial number of 53,433 
men. However, in the chaos of the last days before liberation, it is diffi cult to ascertain 
the actual numbers. Analysing the reports by the occupying authorities as well as the 
authorities of public administration and self-government, the author observes mostly 
the reactions of the recruits. It is a fact that the situation in the army largely refl ected 
the attitudes and moods of Slovak citizens at the end of the War. These were, of course, 
various. On the one side, there were the anti-fascist fi ghters, prosecuted persons, and 
on the other side, there were the regime representatives or escaping members of the 
German minority. For most of the majority population, suffering of the war hardships, 
passivity and resignation was typical, combined with an effort to survive war with 
the least damage possible. That means, even regardless of their attitude to the topic 
of future post-war constitutional position of Slovakia. This may be demonstrated also 
by behaviour of the Slovak society in the context of the aforementioned mobilization 
measures. At the end of the War, the anti-German moods and demoralization was fully 
expressed in the army, which is also documented by an enormous growth of desertions, 
especially by the newly enlisted soldiers. These phenomena had deepened even more 
by the fact that under the conditions of approaching frontline and growing chaos, 
both the military and the civil authorities were no longer able to manage the technical 
aspects of mobilization.
Military History. World War 2. Slovakia. Mobilization, the Hlinka’s Slovak 
People’s Party Regime and Slovak Society at the end of the War.

Po vypuknutí SNP sa ľudácky režim na Slovensku pokúšal aj v podmienkach nemeckej 
okupácie budovať novú brannú moc. Spolupráca s Nemeckom pritom aj v tom čase v praxi 
znamenala politickú, hospodársku a vojenskú podporu úsiliu namierenému proti štátom 
protihitlerovskej koalície. Jeho súčasťou bola aj snaha o zmobilizovanie spoločnosti 
pre potreby brániacich sa nemeckých vojsk pred Červenou armádou. Dôležitú úlohu 
tu hrala dobová propaganda, ktorá stále živila vieru v nemecké víťazstvo. Spojenectvo 
s Nemeckom propagovala ako jedinú záruku zachovania Slovenskej republiky (SR), 
s ktorou sa fatálne spájalo ďalšie jestvovanie slovenského národa. S prispením celej 
spoločnosti sa mala vytvoriť hrádza „proti boľševickému návalu“. Situácia v slovenskej 
armáde po vypuknutí SNP v konfrontácii s touto požiadavkou ostro kontrastovala. 
Bojovala proti rozvratu spôsobeným odchodom viacerých posádok do Povstania, ale 
tiež odzbrojením Východoslovenskej armády Nemcami. Keďže jej bojová hodnota bola 
minimálna, predstavitelia okupačného režimu sa spoliehali najmä na využitie branného 
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potenciálu krajiny pri budovaní obranných línií proti postupujúcej Červenej armáde. Na 
opevňovacie práce malo byť nasadzované tak civilné obyvateľstvo, ako aj príslušníci 
brannej moci.1 

Postavenie samotnej armády v podmienkach okupačného režimu bolo špecifi cké. 
Po odvolaní nemeckého generála pri MNO, nemeckých vojenských misií (z úsporných 
dôvodov a v dôsledku zmenenej situácie, z ktorej pramenila rivalita s veliteľom 
okupačných vojsk na Slovensku) 26. septembra 19442 plnil funkciu styčného dôstojníka 
medzi nemeckými služobňami a MNO vojenský atašé pplk. Alfred Elger. Ten sa mal 
v otázkach týkajúcich sa slovenskej brannej moci obracať priamo na veliteľa okupačných 
vojsk na Slovensku. Tým sa mal formálne deklarovať spojenecký charakter slovenskej 
armády. Súviselo to s pokračovaním nemeckej politiky „vzorového štátu“, ten však bol 
„v súčasnej situácii únosný len vtedy, ak nás plne podporuje“.3 Tomuto prehláseniu 
zodpovedali od začiatku priame zásahy do fungovania štátneho aparátu, ale aj rozhodovania 
vlády. Aj armáda bola od začiatku pod kontrolou okupačných orgánov, ktoré rozhodovali 
o všetkých zásadnejších otázkach súvisiacich s jej výstavbou a personálnym obsadením, 
tiež o úlohách a nasadení konkrétnych jednotiek.4 Tie o nej nemali vysokú mienku, vojaci 
preto boli najskôr preverení, niekoľko stoviek ich bolo prepustených a degradovaných.5 
Nemecké orgány však upozorňovali aj na skutočnosť, že do armády sa dostalo aj mnoho 
dôstojníkov bez bližšieho preverenia. Napr. veliteľ oporného bodu v Novom Meste nad 
Váhom štábu Einsatzkommanda 13 v hlásení zo 6. januára 1945 nadnesene konštatoval, 
že politická spoľahlivosť armády je „rovnaká ako v bývalej slovenskej brannej moci“.6 

1 S budovaním obrany proti postupujúcej Červenej armáde na severovýchodnom Slovensku 
(čiastočne aj na území Poľska) domáce poľné vojenské jednotky začali už v máji 1944. Bližšie 
PAŽUROVÁ, H. Východoslovenská armáda. Horúce leto 1944 na východnom Slovensku. Banská 
Bystrica 2012. ISBN 9788-0-89514-05-2.
2 Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg, Bestandssignatur (Bs.) RW 4, Archivssignatur 494, 
ďalekopis šéfa OKW/WFSt z 26. 9. 1944; Slovenský národný archív (SNA) Bratislava, f. Ná-
rodný súd (NS), Tnľud 42/46, H. Höfl e, škatuľa (ďalej šk.) 124, zápisnica z výpovede Höfl eho 
z 1. 8. 1946, s. 13.
3 PREČAN, V. (ed.). Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko 1944. Dokumen-
ty, Bratislava 1970, dok. č. 216, s. 429, elaborát úradu Nemeckého veliteľa na Slovensku 
z 24. 11. 1944.
4 Na základe žiadosti nemeckého vojenského atašé adresovanej ministrovi národnej obrany 
Štefanovi Haššíkovi z 1. 10. 1944 boli všetky zásadné nariadenia a rozkazy MNO zasielané jeho 
prostredníctvom na vedomie veliteľovi okupačných vojsk SS – Obergruppenführerovi a gen. po-
lície Hermannovi Höfl emu. Vojenský historický archív (VHA) Bratislava, fond (f.) Ministerstvo 
národnej obrany (MNO) 1939 – 1945, spisy dôverné II. časť 1943 – 1945, šk. 512, inv. č. 358, 
č. j. 476 601; ŠKULTÉTY, J. Kontrarevolučné úsilie Tisovej vlády v období Slovenského národ-
ného povstania (september 1944 – apríl 1945). In Slovenské národné povstanie 1944. (Sborník 
príspevkov z národnooslobodzovacieho boja 1938 – 1945). Bratislava 1965, s. 573.
5 Pri MNO bola už v prvej polovici septembra zriadená slovensko-nemecká komisia pod pred-
sedníctvom pplk. Hansa K. Krohu (vedúci služobne Abwehru na Slovensku), ktorej úlohou bolo 
vytriediť príslušníkov armády podľa spoľahlivosti do troch skupín (1. armáda, 2. technické /pra-
covné/, protilietadlové jednotky, CPO, hlásna a výstražná služba, 3. skupina prepustená do civilu). 
VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, spisy dôverné II. časť 1943 – 1945, šk. 432, inv. č. 232, 
signatúra (sig.) 10/5/8/12; KORČEK, J. Slovenská republika 1943 – 1945. K pôsobeniu mocen-
sko-represívneho aparátu a režimu. Bratislava 1999, s. 159. ISBN 80-88842-22-0.
6 Bundesarchiv (BArch) Berlin, f. R 70 Slowakei, (Archivnummer) An. 139, s. 8, správa zo 
6.1. 1945.



61

VOJENSKÁ HISTÓRIA

Avšak aj samotné MNO ešte začiatkom októbra 1944 konštatovalo, že väčšina armády 
„predbežne stratila dôveru národa“.7 

Nového ministra národnej obrany Štefana Haššíka nemecká strana od začiatku 
upozorňovala na šíriacu sa demoralizáciu a protinemecké nálady medzi vojakmi.8 Jadro 
armády tvorilo 8- až 9-tisíc mužov z posádok na západnom Slovensku, ktoré sa nepripojili 
k SNP. Doplnky tvorili najmladšie odvodové ročníky a prvé ročníky zálohy, dobrovoľníci, 
navrátilci z nemeckého zajatia, vojaci, čo opustili povstaleckú armádu. Dôležitú úlohu tu 
hralo zastrašovanie, ako i sľubovaná amnestia.

Základ novej armády sa začal formovať už v septembri 1944, aj keď počiatočné 
predstavy o jej charaktere boli nejasné tak na slovenskej, ako aj nemeckej strane. 
Ozbrojená mala byť len časť armády (pod názvom Domobrana) a jej základ mali tvoriť 
dva pešie pluky.9 Od začiatku sa pritom dôraz kládol najmä na vytváranie ženijno-
stavebných jednotiek, ktoré mali byť spolu s civilným obyvateľstvom využité pri 
budovaní nemeckých obranných línií proti postupujúcej Červenej armáde. V októbri 
sa pre tento účel začali tvoriť základy budúceho Technického zboru. Predstavovali ich 
prvé stavebno-pionierske roty, ktorých organizáciu mal na starosti pôvodný Pracovný 
zbor NO. Z hľadiska pracovného nasadenia boli všetky tieto roty podriadené nemeckému 
veleniu (Pioniersonderstab).10 Podľa rozkazu veliteľa Pracovného zboru pplk. PSb. 
Jozefa Kručka zo 16. novembra mali velitelia stavebno-pionierskych rôt svoje mužstvo 
okamžite ponúknuť najbližšiemu nemeckému úsekovému veliteľstvu.11 Nemecké 
orgány však svoje kompetencie prekračovali a zasahovali aj do vnútornej agendy rôt, 
personálnych otázok a pod. Pplk. Kručko sa musel už začiatkom novembra obrátiť 
priamo na veliteľstvo okupačných vojsk na Slovensku.12 Mužstvo pracovných jednotiek 
mali tvoriť muži povolaní z najbližších vojenských posádok (ročník 1941 a starší, ako aj 
príslušníci Pracovného zboru NO bez ohľadu na ročník). Najmladšie ročníky mali byť 
zaraďované do Domobrany.13 Podľa správy MNO bolo k 20. októbru 1944 postavených 
13 stavebných pionierskych rôt (dve v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Novom Meste 
n/Váhom, Žiline, Piešťanoch, Trenčianskej Teplej, Dubnici, Považskej Bystrici, Nitre, 
Topoľčanoch, v Seredi). Ďalšie 4 sa už na nemeckú žiadosť formovali.14 Mužstvo ďalších 
rôt malo tvoriť niekoľkotisíc vojakov prepustených z nemeckého zajatia, ktorí sa vracali 
na Slovensko. Podľa nariadenia nemeckého vojenského atašé z 29. novembra 1944 mali 

7 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, spisy dôverné II. časť 1943 – 1945, šk. 487, inv. 
č. 336, sig. 78/5/5, pokyny pre posádkové veliteľstvo č. 1.
8 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 31, správa veliteľa Einsatzkommanda 13 v Tren-
číne zo 17. 1. 1945; s. 102-105, správa veliteľa zvláštneho komanda (Z.b.V.) 29 Bratislava 
z 22. 2. 1945.
9 KORČEK, ref. 5, s. 158-160.
10 Bližšie pozri BALCOVÁ, M. Vznik a výstavba Technického zboru. In SYRNÝ, M. a kol. 
Slovenské národné povstanie. Slovensko a Európa v roku 1944. Banská Bystrica 2014, s. 263-266. 
ISBN 978-80-89514-30-4.
11 VHA Bratislava, f. Pracovný zbor národnej obrany (PZNO) 1940 – 1945, šk. 132, č. j. 
422 667, nariadenie veliteľa Pracovného zboru zo 16. 11. 1944.
12 VHA Bratislava, f. PZNO 1940 – 1945, šk. 132, č. j. 422 588, nariadenie veliteľa Pracovného 
zboru z 8. 11. 1944.
13 VHA Bratislava, f. PZNO 1940 – 1945, šk. 132, č. j. 422 576, nariadenie Pracovného zboru 
z 2. 11. 1944.
14 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, spisy dôverné II. časť 1943 – 1945, šk. 454, sig. 
38/1/10, č. j. 423 297.
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byť umiestnení v dvadsiatich stavebno-pionierskych rotách.15 Napriek týmto opatreniam 
mala armáda na konci októbra stále len 16 676 vojakov, z toho na území Slovenska bolo 
10 346.16 

Na základe uvedeného neprekvapuje, že viac ako dve tretiny príslušníkov armády 
nebolo na nemecký rozkaz ozbrojených. Nemecká strana sa pritom obávala, že väčšina 
zbraní by sa v konečnom dôsledku dostala do rúk partizánom. Negatívne hlasy sa 
pritom objavovali aj v súvislosti s vyzbrojením jednotiek samotnej Domobrany. Napr. 
v súvislosti so snahou slovenskej strany o vyzbrojenie Pešieho pluku 2 Domobrany17 
hlásil štáb Einsatzkommanda 13: „Hoci – ako sa stručne informovalo – vonkajší obraz 
následkom lepšieho vedenia zo strany pplk. Antona Adamicu (ktorý je považovaný 
za spoľahlivého) veľa sľubuje, je nálada a postoj tamojšej „Domobrany“ absolútne 
negatívna. Keby bolo mužstvo ozbrojené, bolo by jeho prvou cestou útek do lesa.“18 
Toto tvrdenie však bolo v rozpore s postojom ministra národnej obrany, ktorý dňa 19. 
januára 1945 vyslovil pochvalné uznanie celej posádke v zahraničí. V ňom aj na základe 
nemeckých reakcií konštatoval: „Teším sa, že aspoň o jednej našej posádke počujem 
pochvalne sa vyslovovať…“19 

Účasť Domobrany na frontových bojoch a zaisťovacích akciách (strážna služba, 
protipartizánske akcie atď.) pod nemeckým velením bola viac-menej symbolická.20 
Odchod 1. a 2. technickej divízie na Slovensko pritom už v tomto čase neprichádzal do 
úvahy. Tie budovali opevnenia v Maďarsku a severnom Taliansku.21 

V čase, keď už boli oslobodzovacie boje Červenej armády na Slovensku (za účasti 
1. čs. armádneho zboru a rumunských vojsk) v plnom prúde, uskutočnil okupačný 
režim posledné mobilizačné opatrenia. Nemecká strana si veľa sľubovala od všeobecnej 
mobilizácie ročníkov 1935 – 1944. Jej vyhláseniu predchádzalo rokovanie medzi 
nemeckým veliteľom na Slovensku Obergruppenführerom a generálom Zbraní SS 
a polície Hermannom Höfl em a predsedom vlády Štefanom Tisom zo 7. decembra 
1944. Höfl e tu vyhlásil, že zamýšľa povoliť zvýšenie stavu Domobrany (ešte koncom 
novembra sa skladala z dvoch peších plukov, delostreleckej motorizovanej húfnicovej 
batérie, protilietadlového delostreleckého pluku, zaradiť sa sem perspektívne mala tiež 
železničná stavebná pionierska rota a tri telegrafné roty22), ako aj vybudovanie štábu 
technických jednotiek a ďalších stavebno-pionierskych rôt (koncom novembra patrili 
k technickým jednotkám dve technické divízie v zahraničí, 18 samostatných stavebno-
pionierskych rôt, k armáde patrila aj Civilná protiletecká ochrana (CPO) a letecká hlásna 

15 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, spisy dôverné II. časť 1943 – 1945, šk. 454, sig. 
38/1/10/7, č. j. 75-628/1944.
16 ŠKULTÉTY, ref. 4, s. 562.
17 Vyzbrojený nebol ešte ani v decembri 1944. UHRIN, M. K problematike výzbroje Sloven-
skej armády – Domobrany v rokoch 1944 – 1945. In KOVÁČOVÁ, V. a kol. Oslobodenie Sloven-
ska 1944 – 1945. Banská Bystrica 2010, s. 53. ISBN 978-80-970238-9-8.
18 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 10, správa pre veliteľa SIPO a SD, III. oddelenie 
zo 6. 1. 45.
19 VHA Bratislava, f. 53, 53/44-97/1. Posádkové vel. Bratislava, dôverný rozkaz č. 6.
20 KORČEK, ref. 5, s. 181; UHRIN, ref. 17, s. 50-52, 55-59, 64.
21 KOLLÁR, P. K osudu príslušníkov 1. technickej divízie slovenskej armády v rokoch 1944 – 
1947. In Vojenská história, roč. 1, 1997, s. 82-87, ISSN 1335-3314; ŠTEFANSKÝ, V. Slovenskí 
vojaci v Taliansku 1943 – 1945. Bratislava 2000. ISBN 80-88976-05-7.
22 PREČAN, ref. 3, dok. č. 216, s. 430, elaborát úradu Nemeckého veliteľa na Slovensku 
z 24. 11. 1944.
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služba). Konkrétne plánoval dobudovať Peší pluk 2 Domobrany s dvomi prápormi, 
vytvoriť jeden delostrelecký oddiel so štyrmi batériami (jednou motorizovanou), 
jazdeckú školu a autoškolu v Bratislave, jeden pioniersky prápor, jeden spojovací prápor, 
jeden automobilový prápor a hipomobilný prápor. Pred svojimi podriadenými nemecký 
veliteľ zdôrazňoval, že cieľom jeho rozhodnutia je snaha aktivizovať slovenský branný 
potenciál, ktorý tak chcel mať pod vlastnou kontrolou. Ťažkosti Höfl e očakával v otázke 
vyzbrojovania týchto jednotiek, pričom zdôraznil, že slovenská strana si bude musieť 
poradiť sama.23 Š. Tisa tieto slová, samozrejme, nepotešili, ba naopak, prehlbovali jeho 
frustráciu, s ktorou sa viackrát zdôveril aj svojmu denníku.24 

Ako som už naznačil, Nemci nepočítali s väčším bojovým nasadením Domobrany, 
ktorú nepovažovali za dôveryhodnú. Jej bojové úlohy preto mali byť obmedzené najmä na 
zaisťovaciu činnosť pre potreby nemeckých jednotiek (čo potvrdzoval aj rozkaz MNO z 
1. decembra 1944)25 a čiastočne ich mala suplovať Hlinkova garda, ktorá sa stala súčasťou 
brannej moci. Túto koncepciu obhajoval aj štáb veliteľa SIPO a SD (Sicherheitspolizei 
und Sicherheitsdienst) v odpovedi na dopyt veliteľa SIPO a SD v Krakove z 
30. decembra 1944, ktorý preveroval vierohodnosť informácie, že nemecké vyslanectvo 
v Bratislave presadilo ďalšiu výstavbu slovenskej armády.26 Cieľom mobilizácie bolo 
najmä doplnenie neozbrojených stavebno-pionierskych rôt pre budovanie obranných 
postavení. Predstavovala súčasť opatrení na zmobilizovanie celej spoločnosti pre potreby 
okupačného režimu.27 Zároveň nemecká strana počítala tiež s doplnením a následnou 
reorganizáciou 1. a 2. technickej divízie v zahraničí. Nemecký vojenský atašé hlásil na 
OKW už 21. novembra 1944, že minister Haššík súhlasí s pretvorením 2. technickej 
divízie a jej doplnením o približne 2 600 mužov. Upozorňoval však, že vystrojenie 
vojakov bude možné len s podporou nemeckých miest.28 

Na nemeckej strane však neexistovala jednotná predstava o možnostiach využitia 
branného potenciálu krajiny, ktorý nesmel padnúť do rúk postupujúcej Červenej armáde. 
Mobilizácia do brannej moci totiž prebiehala paralelne s evakuáciou obyvateľstva 
z východných okresov krajiny. Podľa predstáv MNO aj na tieto osoby sa mali vzťahovať 
povolávacie nariadenia. Na nemeckej strane sa však objavili aj hlasy požadujúce 
kompletnú evakuáciu slovenského obyvateľstva na územie Nemeckej ríše, čo však 
Zahraničný úrad odmietol pre ťažkosti s ich zabezpečením.29 Na zasadnutí Generálneho 
sekretariátu obrany štátu a Medziministerského zboru obrany štátu 14. decembra 1944 

23 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 304, záznam z rokovania z 8. 12. 1944.
24 MEDVECKÝ, M. – HOLÁK, M. Denník Dr. Štefana Tisu. In Pamäť národa, 2006, č. 4, s. 
55, 60. ISSN 1336-6297.
25 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, spisy dôverné II. časť 1943 – 1945, šk. 442, inv. 
č. 248, sig. 21/2/12/6.
26 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, III. oddelenie štábu veliteľa SIPO a SD v Bratisla-
ve veliteľovi SIPO a SD v Krakove 3. 1. 1945.
27 Bližšie pozri BAKA, I. Nasadenie civilného obyvateľstva na Slovensku na opevňovacie prá-
ce v rokoch 1944 – 1945. In Vojenská história, roč. 11, 2007, č. 1, s. 70-85. ISSN 1335-3314.
28 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, spisy dôverné II. časť 1943 – 1945, šk. 451, inv. 
č. 275, vojenský atašé na OKW/WFSt 21. 11. 1944.
29 NIŽŇANSKÝ, E. a kol. Slovensko-nemecké vzťahy 1941 – 1945 v dokumentoch II. Od voj-
ny proti ZSSR po zánik Slovenskej republiky v roku 1945. Slowakisch-deutsche Beziehun-
gen 1941 – 1945 in Dokumenten II. Vom Krieg gegen die UdSSR bis zum Untergang der Slo-
wakischen Republik im Jahr 1945. Prešov 2011, dok. 337, s. 1010, Witiskova správa pre RSHA 
a Höfl eho o pláne evakuácie slovenského obyvateľstva z 25. 2. 1945. ISBN 978-80-89046-68-3.



64

VOJENSKÁ HISTÓRIA

sa v tejto súvislosti so znepokojením rokovalo o informácii, že Nemci pripravujú 
evakuáciu 50-tisíc mladých ľudí z východu na územie ríše. Slovenská strana od začiatku 
presadzovala ich umiestnenie na západnom Slovensku.30 Vláda okrem toho presadzovala 
najmä dobrovoľnú evakuáciu. Nútenú evakuáciu sa snažila čo najviac obmedziť a vytvoriť 
pre ňu právny rámec. Podľa dohody z polovice decembra sa mala týkať len mužov: 16- až 
21-roční mali byť k dispozícii Hlinkovej mládeži (HM), 22- až 24-roční armáde, 25- 
až 41-roční mali byť nasadení na práce v priestore Poprad – Branisko, zvyšok až do 
60 r. v domovských obciach. Ženy, deti a starci mali byť evakuovaní len dobrovoľne. 
V prípade hrozby, že títo ľudia padnú do rúk nepriateľa, mohlo dôjsť aj k ich presunu do 
ríše.31 Nemci však aj túto dohodu porušovali.

Exploatáciu pracovného potenciálu Slovenska sa pritom dokázateľne snažili 
vystupňovať kompetentné nemecké veliteľstvá na území, ktoré už spadalo priamo 
pod ich operačné pásmo. Napr. Veliteľstvo armádnej skupiny Heinrici tu navrhovalo 
okamžité podchytenie všetkých mužov s ročníkom narodenia 1904 – 1928 a ich následné 
odtransportovanie na územie ríše. Keďže však nemalo vlastné prostriedky na realizáciu 
takejto akcie, žiadalo jej velenie previesť nábor rovnako ako prebiehajúcu mobilizáciu 
ročníkov 1935 – 1944. V správe úradu Nemeckého veliteľa na Slovensku sa však 
zdôrazňuje, že realizácia takejto rozsiahlej akcie nebola v silách MNO. Jediným riešením 
bolo prenesenie všetkých právomocí v správnej oblasti na nemecké vojenské velenie 
včítane úplného podriadenia slovenskej brannej moci. Podmienkou však malo byť 
odstavenie skorumpovaného aparátu MNO a vymenovanie nového hlavného vojenského 
veliteľa, ktorým sa mal stať veliteľ Technického zboru plk. gšt. Štefan Tatarko.32 Nátlak 
H. Höfl eho na zvýšenie tempa opevňovacích prác pritom donútil ministra Haššíka 
vymenovať už 5. januára 1945 Tatarku za šéfa všetkých opevňovacích prác na Slovensku, 
včítane nasadenia civilného obyvateľstva.33 Začiatkom apríla 1945 pod bezprostredným 
vplyvom rozkladu slovenskej brannej moci a evakuácie MNO nakoniec Tatarkov 
Technický zbor fakticky prevzal funkciu veliteľstva slovenskej armády, či to bol dôsledok 
pôvodného nemeckého zámeru, zostáva však otázne.34

Samotná mobilizácia sa začala v polovici decembra 1944. Už 12. decembra 1944 
MNO nariadilo, aby všetky osoby prezenčnej vojenskej a pracovnej služby, ako aj 
osoby v zálohe nástupného ročníka 1944, 1943 a 1942, ktoré opustili svoje jednotky po 
vypuknutí SNP, okamžite, do 20. decembra 1944, nastúpili k najbližším posádkovým 
veliteľstvám. Každý, kto by toto nariadenie nerešpektoval, mal byť vyhlásený za zbeha.35 

30 SNA, f. Ministerstvo hospodárstva, šk. 30, prez-P dôv.1143/44, zápisnica z rokovania.
31 SNA, f. Ministerstvo zahraničných vecí (MZV), šk. 81, č. j. 100 206/45.
32 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 86-87. Slovenská strana sa podobným návr-
hom od začiatku bránila. Porovnaj NIŽŇANSKÝ, E. a kol., ref. 29, dok. 337, s. 1011, Witis-
kova správa pre RSHA a H. Höfl eho o pláne evakuácie slovenského obyvateľstva do Nemecka 
z 25. 2. 1945.
33 SNA, f. Úrad predsedníctva vlády, šk. 18, č. j. 1067/45, Haššík predsedovi vlády Š. Tiso-
vi 4. 1. 1945. Potrebu reorganizácie MNO a jeho „očisty od živlov naklonených pučistom“ pre-
sadzoval aj nemecký vyslanec Ludin. Dokonca sa zamýšľal aj nad jeho zrušením a nahradením 
hlavným veliteľstvom zboru štátnej obrany, čo v podstate zodpovedalo návrhom H. Höfl eho. Lu-
din si tento postoj pravdepodobne osvojil od štábu veliteľa SIPO a SD na Slovensku J. Witisku. 
Spomína sa pritom už v správe jeho III. oddelenia z 3. 1. 1945. PREČAN, ref. 3, dok. č. 241, s. 
492, správa zaslaná na vedomie ríšskemu vodcovi SS H. Himmlerovi „Návrhy na upevnenie Slo-
venského štátu“ z 10. 1. 1945; dok. č. 239, s. 486, záznam z 3. 1. 1945.
34 ŠKULTÉTY, ref. 4, s. 571.
35 VHA Bratislava, f. PZNO 1940 – 1945, šk. 132, č. j. 478772, obežník MNO z 12. 12. 1944.
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Keďže reakcia povolávaných osôb nebola dostatočná, vydalo MNO 25. decembra 
ďalší obežník, v ktorom posunulo termín nástupu na 28. december. Zdôraznilo tiež, že 
nariadenie sa týka aj osôb odvedených z evakuovaných miest Slovenska.36 Nemecká 
strana však so znením pôvodnej vyhlášky nebola spokojná, keďže nariadenia sa netýkali 
väčšiny osôb ročníka 1944 (ale aj viacerých starších), ktorí ešte neslúžili. Nemecký 
veliteľ na Slovensku proti tomu na MNO protestoval už 17. decembra. Nemecká strana 
zároveň urgovala prípravu povolávania ďalších nástupných ročníkov 1935 – 1941, a to 
tak, aby sa celá akcia bezodkladne ukončila do 20. januára. Garantovala pritom ošatenie 
ročníkov zaradených do pracovných oddielov.37 Treba povedať, že MNO vo vyhláške 
skutočne len zopakovalo znenie predchádzajúcej výzvy z októbra 1944, na základe ktorej 
už boli doplňované jednotky formujúcej sa brannej moci.38 Jej znenie však nebolo jasné 
ani podriadeným civilným a vojenským orgánom. MNO preto nakoniec 30. decembra 
vydalo upresňujúcu smernicu, podľa ktorej mali byť opätovne preskúmané doklady 
osôb prezenčnej služby, ktoré dostali po 29. auguste potvrdenie o prepustení do pomeru 
mimo činnej služby. Všetky neoprávnene prepustené osoby mali byť opäť povolané 
k najbližšiemu posádkovému veliteľstvu. Čo sa týka brancov odvodného ročníka 1944 
(a starších z evakuovaných častí Slovenska), tí sa mali 10. januára hlásiť pri najbližšom 
Doplňovacom okresnom veliteľstve. MNO tiež nariadilo prípravy na povolávanie ročníka 
1941 a starších, keď nariadilo vykonať do 10. januára povinnú evidenciu tých, ktorí po 
29. auguste opustili armádu. Pritom tí, ktorí slúžili v protilietadlovom delostrelectve, 
CPO alebo hlásnej (výstražnej) službe, mali priamo nastúpiť do činnej vojenskej služby. 
Opätovne preverené mali byť aj dokumenty všetkých záložníkov, ktorí už po 29. auguste 
dostali potvrdenie o prepustení mimo činnú službu.39 

Mobilizačné opatrenia umožnili H. Höfl emu ešte koncom decembra zväčšiť počet 
a stavy jednotiek Domobrany (časti pešieho pluku 1 a delostreleckého oddielu) pôsobiacich 
priamo pod nemeckým velením.40 Dňa 20. decembra 1944 tiež Veliteľstvo Pracovného 
zboru NO špecifi kovalo využitie povolávaných osôb. Spolu s evakuantmi z východu mali 
byť z tohto mužstva postavené ďalšie stavebné pionierske roty, každá v sile 300 mužov.41 
Dislokované mali byť v 11 posádkach západného a stredného Slovenska. Podľa ďalšieho 
rozkazu z 22. decembra mali byť stavebno-pionierske roty (spolu 26) včlenené do IX 
pioniersko-stavebných skupín, ktoré mali tvoriť osobitný Technický zbor s veliteľstvom 
v Bratislave.42 Pracovný zbor zostal len organizačným rámcom pre pracovné útvary 

36 VHA Bratislava, f. PZNO 1940 – 1945, šk. 132, č. j. 423449, obežník MNO z 25. 12. 1944.
37 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, spisy dôverné II. časť 1943 – 1945, šk. 432, inv. 
č. 232, sig. 10/6/2/33, úrad Nemeckého veliteľa na Slovensku na MNO 17. 12. 1944.
38 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, spisy dôverné II. časť 1943 – 1945, šk. 432, inv. 
č. 232, sig. 10/6/2/21, list MNO Úradu propagandy z 11. 10. 1944.
39 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, spisy dôverné II. časť 1943 – 1945, šk. 432, inv. 
č. 232, sig. 10/6/2/32, smernice MNO z 30. 12. 1944.
40 VHA Bratislava, f. MNO, 1943 – 1945 spisy dôverné, II. časť, šk. 475, inv. č. 325, sig. 
70/1/4, odpis rozhodnutia Nemeckého veliteľa na Slovensku z 27. 12. 1944.
41 VHA Bratislava, f. PZNO 1940 – 1945, šk. 132, č. j. 423373, nariadenie veliteľa Pracovného 
zboru z 19. 12. 1944.
42 I. skupina (posádka Bratislava) – 3 roty; II. skupina (posádka Trnava) – 2 roty; III. skupi-
na (posádka Trenčín) – 3 roty; IV. skupina (posádky Piešťany, Nové Mesto nad Váhom) – 4 roty; 
V. skupina (posádka Žilina) – 3 roty; VI. skupina (posádka Turčiansky Sv. Martin) – 3 roty; VII. 
skupina (posádky Nitra, Topoľčany, Hlohovec) – 3 roty; VIII. skupina (posádka Ružomberok) – 2 
roty; IX. skupina (posádka Liptovský Mikuláš) – 3 roty. VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, 
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a podliehal veliteľovi Technického zboru.43 Do pôsobnosti Technického zboru spadali aj 
veliteľstvá 1. a 2. technickej divízie. Budovanie stavebno-pionierskych rôt však od začiatku 
sprevádzali obrovské komplikácie. V tejto súvislosti je výstižné hlásenie veliteľa 22. roty 
v Topoľčanoch, z ktorej už k 1. decembru 1944 zbehlo 100 osôb: „Nakoľko mužstvo týchto 
rôt pracuje za každého počasia na opevňovacích prácach a je chatrne oblečené a keď 
príde po práci premoknuté a premrznuté, nemá ani poriadne ubytovanie, spí v barakoch, 
školách, synagógach, ktoré miestnosti sa nedajú vykúriť a mužstvo sa nemá ani čím 
prikryť, topánky sú v mnohých prípadoch deravé…“ 44 Požiadavky na odstránenie týchto 
nedostatkov narážali na neochotu nemeckej strany, ktorá argumentovala tým, že v prvom 
rade sa materiálne vybavuje Domobrana, HG, Hlinkova mládež (HM) a nemecké jednotky. 
Z obavy pred ďalšími masovými dezerciami v zimných mesiacoch veliteľ Pracovného 
zboru pplk. Kručko už v decembri 1944 neúspešne navrhoval, aby mužstvo ročníka 
1942 a staršie ročníky Pracovného zboru a stavebno-pionierskych rôt (včítane mužstva 
vracajúceho sa z Nemecka /4 – 6 000 osôb/) bolo čo najskôr prepustené mimo službu. 
Celkom logicky pritom argumentoval tvrdením, že „ako civilní robotníci budú môcť 
byť skôr nasadení do opevňovacích prác, lebo sa môžu skôr lepšie obliecť v noci vyspať 
v teplej izbe“.45 Toto konštatovanie podporovali aj ďalšie hlásenia z úrovne Veliteľstva 
Pracovného zboru, podľa ktorých výkon príslušníkov stavebno-pionierskych rôt sa 
nevyrovnal ani výkonu civilného obyvateľstva nasadeného na opevňovacích prácach.46 
V súvislosti s úpadkom morálky a množiacimi sa dezerciami bolo mužstvu pohrozené, 
že každý, kto sa vzdiali od jednotky, bude považovaný za partizána a eskortovaný do 
Nemecka, prípadne zastrelený.47 

V dôsledku uvedených opatrení sa začiatkom roka 1944 armáda sformovala takto: 
Domobrana (čiastočne ozbrojené útvary): pešie pluky 1, 2 Domobrany (stanoviská 
veliteľstva /SV/ – Bratislava, Trenčín), Delostrelecký oddiel Domobrany (SV – Trnava), 
tri prápory Domobrany – pioniersky, spojovací (SV – Nové Mesto nad Váhom), 
automobilový (SV – Nitra) tri parky Domobrany – pioniersky, spojovací (SV – Nové 
Mesto nad Váhom), automobilový (SV – Nitra), Jazdecké a vozatajské stredisko 
Domobrany (vzniklo v januári v Bratislave)48; Protilietadlový delostrelecký pluk (SV – 
Bratislava, časť spolu s veliteľstvom bola za bojové zásluhy od novembra súčasťou 
Domobrany)49; letecký pluk (SV – Piešťany) s nebojaschopnými lietadlami; Civilná 
protiletecká ochrana (SV – Bratislava); Technický zbor (SV – Bratislava); Pracovný zbor 
NO (SV – Bratislava); ďalšie úrady a zariadenia.50 

Samotná mobilizácia pokračovala bezprostredne po Novom roku 1945, a to nariadením 
H. Höfl eho z 2. januára. Podľa jeho dohody s Haššíkom z 12. januára a vyhlášky z tohto 

spisy dôverné II. časť 1943 – 1945, šk. 454, sig. 38/1/10/2, č. j. 423 382; sig. 38/1/10/7, č. j. 
423 409.
43 BALCOVÁ, ref. 10, s. 266.
44 VHA Bratislava, f. PZNO 1940 – 1945, šk. 132, č. j. 422 777.
45 VHA Bratislava, f. PZNO 1940 – 1945, šk. 132, č. j. 422 777.
46 VHA Bratislava, f. PZNO 1940 – 1945, šk. 132, č. j. 423445, nariadenie pplk. Kručka 
z 28. 12. 1944.
47 VHA Bratislava, f. PZNO 1940 – 1945, šk. 132, č. j. 423471.
48 VHA Bratislava, f. 53, 53/44-97/1, dôverný rozkaz č. 9 Posádkového veliteľstva Bratislava.
49 UHRIN, ref. 17, s. 66-67.
50 ŠKULTÉTY, ref. 4, s. 533-588; VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, spisy dôverné II. časť 
1943 – 1945, šk. 487, inv. č. 336, sig. 78/4/3, dislokácia jednotiek Domobrany – oznámenie.
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dňa 51 mali zvyšné vojenské osoby v zálohe odvodných ročníkov 1935 – 1941 nastúpiť 
do činnej služby za brannej pohotovosti štátu najneskôr do 24 hodín. Mali sa odobrať 
k najbližšiemu posádkovému veliteľstvu. Vyhláška sa pritom týkala tiež evakuantov, 
dobrovoľníkov, ale aj osôb odvodných ročníkov 1942 – 1944 a starších, ktorí ešte stále 
neuposlúchli povolávacie vyhlášky. Výstrahou pre prípadných dezertérov bolo oznámenie, 
že všetci, čo nenastúpia do činnej služby, budú považovaní za zbehov, prípadne vojnových 
zajatcov a budú odvezení mimo hraníc štátu. Cieľom už bolo predovšetkým doplnenie 
jednotiek Technického zboru, a teda tiež obidvoch divízií v zahraničí. Kto inicioval tieto 
opatrenia, je dodnes otázne, záujem na rozšírení mobilizácie však, vzhľadom na vývoj 
na fronte, mali obidve strany. Predseda vlády Štefan Tiso napriek tomu pred Národným 
súdom (v duchu typického obranného schématizmu) tvrdil, že mobilizáciu si vynútili 
Nemci a vláda mala čo robiť, aby zabránila ich svojvoľným prechmatom: „ani prezident, 
ani ja, ani vláda nechceli sme robiť túto mobilizáciu, ale nedalo sa nič robiť proti 
rozkazom Nemcov. Pamätám sa, že prezident vtedy zúril. Myslím, že v dôsledku tejto 
mobilizácie chytali potom Nemci na celom Slovensku chlapcov, ktorí spadali do týchto 
10 ročníkov.“ 52 

Čo sa týka technického prevedenia mobilizácie, nemecká strana si od začiatku vyhradila 
právo kontrolovať všetky opatrenia, a to prostredníctvom miestnych ortskomandantúr. Tie 
tiež zodpovedali za ubytovanie, zásobovanie a ošatenie postavených jednotiek. Všetky 
ťažkosti, ktoré by sa počas akcie objavili, mali byť oznámené nemeckému spojovaciemu 
veliteľstvu pri MNO (dočasný veliteľ npor. von Loesch), ktoré bolo vytvorené rozhodnutím 
H. Höfl eho 9. decembra 1944 za účelom koordinácie organizovania totálnej mobilizácie 
medzi nemeckou stranou a armádou, HG a civilnými orgánmi.53

Dôležitými kompetenciami mal disponovať tiež nemecký dôstojník pre branné 
hospodárstvo pri nemeckom vyslanectve v Bratislave. Podľa upozornenia nemeckého 
vojenského veliteľa na Slovensku z 18. januára rozhodoval o zaradení podnikov 
z hľadiska ich dôležitosti pre obranu štátu. Mali mu byť adresované všetky žiadosti 
slovenských orgánov v týchto otázkach. Podľa Höfl eho rozkazu z 2. januára nemali 
byť zamestnanci v takto označených podnikoch povolávaní do armády. Výnimky pre 
nenahraditeľných zamestnancov mohli v dôsledku nemecko-slovenskej dohody pre 
svoje rezorty vydávať aj jednotliví ministri slovenskej vlády (potvrdiť to však muselo 
ministerstvo národnej obrany).54 Značné ústupky v tomto smere si vybojovala samotná 
vláda, ktorá pôvodné inštrukcie pre mobilizačné nariadenia považovala za nedostačujúce. 
Povolávanie robotníkov z podnikov dôležitých pre obranu štátu mohlo mať podľa nej za 
následok veľké škody pre slovenské hospodárstvo. Predseda vlády Š. Tiso o tom v januári 

51 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 20, Nemecký veliteľ na Slovensku – šéf Gene-
rálneho štábu poľným a miestnym veliteľstvám v SR 12. 1. 1945, VHA Bratislava, f. 55, 55-18-5, 
vyhláška z 12. 1. 1945
52 Nakrátko mal byť zaistený aj jeho syn, nakoniec bol prepustený, keďže ešte nebol plnole-
tý. MEDVECKÝ, HOLÁK, ref. 24, s. 61. Podobne sa pred súdom vyjadroval aj J. Tiso, ako aj A. 
Mach. Na nemecký tlak sa odvolával aj samotný Haššík, ktorý je pod vyhláškou podpísaný. Bliž-
šie pozri Proces s dr. J. Tisom. Spomienky obžalobcu Antona Rašlu, obhajcu Ernesta Žabkayho. 
Bratislava 1990, s. 206.
53 Kompetencie nemeckého vojenského atašé tým však mali zostať nezmenené. VHA Bratisla-
va, f. MNO 1939 – 1945, spisy dôverné II. časť 1943 – 1945, šk. 326, sig. 70/2/4/44, nariadenie 
Höfl eho z 9. 12. 1944.
54 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, Nemecký veliteľ na Slovensku pre MNO 
18. 1. 1945.
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rokoval priamo s Höfl em.55 Nemci však priamo zasahovali aj do právomoci slovenských 
orgánov pri realizovaní mobilizácie. Svojvoľne rušili ich nariadenia (napr. neuznávali 
potvrdenia o odklade vojenskej služby), čím podľa Š. Tisu podkopávali „autoritu vlády 
v očiach obyvateľstva“.56 

Časť osôb sa do brannej moci dostala aj iným spôsobom a uvedené vyhlášky sa na ne 
nevzťahovali. Budovanie armády v čase vojny sa totiž vyznačovalo tiež posilňovaním jej 
potláčacej funkcie a snahou o disciplinované zapojenie všetkých ozbrojených zložiek. 
Z tohto dôvodu sa už rozkazom prezidenta z 21. novembra na základe branného zákona 
pribrali do služby v brannej moci príslušníci HG, HM a Slovenskej pracovnej služby, 
ktoré tak mali podľa vojenských zásad vytvárať osobitné oddiely pod vlastným velením. 
Podľa Haššíkovho nariadenia zo 14. decembra sa povolávanie do týchto jednotiek malo 
prevádzať pod hrozbou vojenských trestov.57 MNO sa podriadila tiež polícia, žandárstvo58 
a v januári 1945 boli do brannej moci pribratí príslušníci fi nančnej stráže.59 V marci 1945 
bolo v týchto zboroch zaradených asi 11 tisíc osôb. Časť jednotiek bola nasadená do 
bojových a represívnych akcií, na udržiavanie verejného poriadku, pri perzekúciách 
Židov a Rómov, na diverzno-špionážne kurzy či opevňovacie práce.60 

Čo sa týka priebehu mobilizácie, ten možno hodnotiť najmä na základe zachovaných 
materiálov z dielne okupačných orgánov. Možno tak vytvoriť plastický obraz o situácii 
v slovenskej armáde (najmä z pohľadu Nemecka) na sklonku vojny, aj keď k hodnoteniam 
z dielne štábu veliteľa Bezpečnostnej polície a Bezpečnostnej služby (SIPO a SD – 
Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst) na Slovensku (veliteľ Obersturmbannführer Josef 
Witiska) treba pristupovať zvlášť kriticky a opatrne. Tento úrad disponujúci rozsiahlym 
aparátom totiž pracoval aj so skreslenými analýzami rôznych spravodajcov a dôverníkov. 
Tu treba tiež upozorniť, že vývoj na Slovensku bol pre SD už v predchádzajúcom 

55 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 27, Höfl e pre nemecké styčné veliteľstvo pri 
MNO.
56 NIŽŇANSKÝ, E. a kol., ref. 29, dokument 330, s. 985, Tiso Höfl emu 25. 1. 1945.
57 VHA Bratislava, f. Zbierka Slovensko 1938 – 1945, inv. č. 1260, rozkaz náčelníka HG č. 80 
z 20. 12. 1944; Úradné noviny 1944, č. 61, vyhláška ministra národnej obrany č. 462.
58 Dňom 9. 9. 1944 bola prenesená na čas brannej pohotovosti štátu pôsobnosť MV v otázkach 
bezpečnosti na MNO. Alarmujúcu situáciu v žandárskom zbore sa MNO pokúšalo riešiť okrem 
iného vytváraním výpomocných bezpečnostných orgánov z osôb starších ako 40 rokov na základe 
zákona č. 50/44 Sl. z. Dňa 2. 1. 1945 požiadalo o spoluprácu aj nemeckú stranu. Takýmto osobám 
mala byť vystavená legitimácia v nemeckom a slovenskom jazyku, s oprávnením nosiť služobnú 
zbraň. Ich identifi kačným znakom bola 5 cm široká páska na rukáve s nápisom pomocný žandár. 
Je otázne, v akom rozsahu sa tento pomocný zbor konštituoval. H. Höfl e totiž nesúhlasil s jeho 
ozbrojením, a to z obavy zo zneužitia zbraní. VHA Bratislava, Zbierka Slovensko 1938 – 1945, 
inv. č. 1245, rozkaz náčelníka HG č. 62 z 22. 11. 1944; BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, 
s. 109, III. oddelenie štábu veliteľa SIPO a SD O. Kubalovi z 24. 2. 1945; s. 2, žiadosť MNO ne-
meckému spojovaciemu veliteľstvu pri MNO z 2. 1. 1945.
59 Pripravovanú osnovu nariadenia o vytvorení Pohraničného strážneho zboru trvalým prevza-
tím príslušníkov fi nančnej stráže do brannej moci však MNO pre odpor Ministerstva fi nancií ne-
presadilo. VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, spisy dôverné II. časť 1943 – 1945, šk. 471, inv. 
č. 312, č. j. 64/1/2/5.
60 Spomenúť treba najmä Pohotovostné oddiely HG. 19. 3. 1945 bol početný stav gardistov 
v činnej službe 5867. Z toho Hlavné veliteľstvo HG malo 342 mužov, PO HG Bratislava v troch ro-
tách 374 mužov, v štábnej rote 156 mužov, náhradný oddiel v Bratislave mal 281 mužov, 26 ďal-
ších PO HG 3417 mužov, Cvičný oddiel Holíč 169 mužov, Stavebná správa Holíč 60 mužov, v Ne-
mecku sa nachádzalo 52 mužov, 7 poľných rôt malo spolu 870 mužov (pri 8. rote sa údaje nenachá-
dzajú). BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 149, s. 155.
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období, teda pred vypuknutím SNP, sklamaním, keďže ako podporovatelia radikálneho 
pronacistického krídla v HSĽS len ťažko znášala prevahu konzervatívneho krídla. Tento 
pohľad zostal do značnej miery signifi kantný aj pre Witiskov úrad, napriek tomu, že 
jeho aparát bol jedným z oporných pilierov okupačného systému a mal lepšie možnosti 
prieniku do ofi ciálnych kruhov režimu. Podpora radikálov okolo HG a vzájomné 
sa ovplyvňovanie viedlo naďalej ku skresleným analýzam jeho spravodajcov, pre 
ktorých boli „umiernenejší“ predstavitelia režimu „nepriatelia nemecko-slovenského 
spojenectva“, čechoslovakisti a podobne. Toto platilo aj pri hodnotení situácie v armáde.

Z množstva hlásení pritom jasne vyplýva, že väčšina spoločnosti už bola v podmienkach 
blížiaceho sa frontu presvedčená, že vojna je pre Nemecko prehratá, ďalšia mobilizácia sa jej 
preto zdala zbytočná. Ako upozorňoval J. Witiska v správe z 23. januára 1945, prehlbujúca 
sa ľahostajnosť o osud slovenského štátu v spoločnosti čoraz viac znepokojovala aj vládu. 
Tá pritom okupačné orgány ubezpečovala, že robí všetko preto, aby „oživila myšlienku 
ďalšej existencie slovenského národa“. Tento „záväzok“ plne korešpondoval s propagandou, 
ktorá ďalšiu existenciu štátu fatalisticky spájala s ďalším bytím, či nebytím slovenského 
národa. Predstavitelia štátu pritom Nemcov ubezpečovali o svojej viere v konečné 
víťazstvo. V skutočnosti sa aj v týchto kruhoch rýchlo zmenšoval okruh ľudí, ktorí ešte 
verili v očakávaný zvrat.61 

Čo sa týka samotného významu mobilizácie, ten sa na nemeckej strane nepreceňoval. 
V hlásení zo 16. januára (pravdepodobne pre Nemeckého veliteľa na Slovensku) sa 
konštatuje, že v slovenskej brannej moci sa rozmáha alibizmus (z obavy pred príchodom 
Červenej armády), čo podľa autorovho hlásenia plne zodpovedalo slovenskej mentalite. 
Vojakom (ale ani príslušníkom HG) preto nemali byť vydané zbrane, a to aj vzhľadom 
„na nedávne udalosti“ v podobe SNP, ktoré by sa mohli opakovať.62 Aj podľa správy 
samotného úradu Nemeckého veliteľa na Slovensku z polovice februára 1945 zásadný 
dopad na alibistické správanie dôstojníkov, ale tiež samotného mužstva, mala situácia na 
fronte. Pod ich pasívne a sabotážne správanie sa podpísalo presvedčenie o neodvratnom 
víťazstve boľševikov. Naplno sa to malo prejaviť aj počas mobilizácie ročníkov 1935 – 
1944. Jej sabotovanie sa malo realizovať len v malom rozsahu iba vďaka zásahu nemeckých 
služobných miest. Podľa tejto správy sa v samotnej Domobrane v tom čase nachádzalo 
60 % spoľahlivých osôb, 30 % nezainteresovaných a 10 % nespoľahlivých. V stavebno-
pionierskych jednotkách sa malo počítať s 80 % nespoľahlivosťou dôstojníkov aj mužstva.63 

Podľa súhrnnej správy z 23. januára, adresovanej zo štábu veliteľa SIPO a SD na 
Slovensku na veliteľstvo 8. armády, vyvolala mobilizácia 10-tich ročníkov medzi 
slovenským obyvateľstvom negatívne reakcie. Aj tu sa konštatuje, že táto skutočnosť 
súvisela s veľmi rozšíreným presvedčením, že na frontoch už nemožno očakávať žiaden 
obrat. Mobilizačné opatrenia sa preto hodnotili ako neúčinné. Tisovej vláde sa v tejto 
súvislosti malo vyčítať, že Slovensko predala Nemecku, a že vláda vychováva ľud v duchu, 
ktorý je každému slušnému Slovákovi cudzí. Samotní povolávaní vojaci sa mali vyjadrovať, 

61 Dôkazom bezradnosti slovenskej vlády bolo aj uchyľovanie sa k mysticizmu, či mesianizmu. 
Samotného Witisku prekvapilo, aký ohlas vyvolala vo vládnych kruhoch veštba pobožnej ženy 
z Modry, že „v krátkom čase možno očakávať upevnenie nemeckého obranného frontu“. Služby 
veštice v Holíči využil aj predseda vlády Š. Tiso, ktorý sa s pocitmi beznádeje zveroval denníku. 
BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 51-52, krátky ďalekopis štábu veliteľa SIPO a SD na 
Slovensku z 23. 1. 1945 pre RSHA v Berlíne, SD – Leitabschnitt v Prahe a Viedni; MEDVECKÝ, 
HOLÁK, ref. 24, s. 62.
62 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 25, hlásenie z 16. 1. 1945.
63 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 86-87.
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že radšej dezertujú k partizánom, ako by mali rukovať do slovenskej armády. Nebol to však 
vždy len prejav ich protifašistického zmýšľania, ale aj strachu pred odsunom na územie 
ríše, či obavou, že ako vojaci padnú do sovietskeho zajatia atď.

Odpor k mobilizačným nariadeniam môžeme dokumentovať viacerými hláseniami 
z úrovne podriadených zložiek veliteľa SIPO a SD na Slovensku, zdokumentovaný je však 
tiež v situačných hláseniach okresných náčelníkov a spravodajských orgánov armády. 
Nariadenia o mobilizácii napríklad rozrušili obyvateľstvo okresu Považská Bystrica. 
Zamestnanci tamojšej zbrojovky sa údajne upokojili až potom, čo zistili, že povolaní 
vojaci nebudú nasadení na fronte. Medzi rukujúcimi osobami sa pritom objavovali hlasy, 
podľa ktorých by bolo lepšie utiecť k partizánom, ako sa nechať odviesť do armády. 
Neuspokojivé výsledky mobilizácia dosiahla aj v oblasti Bánoviec nad Bebravou. 
V správe miestneho oporného bodu Einsatzkommanda 13 z 3. februára sa konštatuje, 
že podľa dovtedajších zistení nastúpila zo 160 osôb do armády len štvrtina, presne 40 
osôb. Medzi príčinami tohto stavu sa uvádza viaznuca komunikácia medzi niektorými 
miestnymi obecnými orgánmi a vládnou mocou, a to predovšetkým v severných 
a východných oblastiach výrazne zasiahnutých partizánskym hnutím.64 

Podľa informácií z okresu Piešťany nedostatok nastúpených vojakov ohrozoval 
samotný postup prác na obranných postaveniach.65 Vyslovene s odporom sa mobilizačné 
nariadenia stretli v okrese Myjava, čo sa v správe štábu Einsatzkommanda 13 zdôvodňuje 
konfesionálnym zložením obyvateľstva, keďže väčšina bola evanjelického náboženstva. 
V Brezovej pod Bradlom pritom administratívne úrady evidovali sedem dezertérov, ktorí 
sa mali pridať k partizánom. Podľa výpovede jedného dôverníka v celom Myjavskom 
okrese prebehlo k partizánom približne 20 – 25 % mužov podliehajúcich mobilizačným 
vyhláškam.66 

Zvlášť nezodpovedne sa podľa hlásenia oporného bodu Nové Mesto nad Váhom 
Einsatzkommanda 13 z 18. januára správalo tiež obyvateľstvo tamojšieho okresu, ktoré 
si „neuvedomovalo vážnosť situácie, v ktorej išlo o ďalšiu existenciu samostatného štátu“. 
Kritika sa tu opäť zniesla najmä na miestnych evanjelikov, ktorí mali otvorene stáť proti 
slovenskému štátu. Nelichotivé nálady mali podľa hlásenia panovať aj medzi katolíkmi, 
ktorí sa mali pre chýbajúce národné povedomie bez odporu podvoliť akejkoľvek 
moci. Prvá skupina (evanjelici) podľa hlásenia popierala tento štát z princípu, druhá 
(katolíci) z obavy o akékoľvek angažovanie. Tieto skutočnosti sa mali podpísať pod fakt, 
že do armády z oblasti nastúpilo len približne 25 % osôb. Tento údaj podľa hlásenia 
plne korešpondoval s náladami mladej slovenskej generácie. Viacerí sa mali nechať 
zmobilizovať s jasným zámerom, získať zbrane a potom ich odniesť k partizánom. Iných 
od dezercie odradilo len zlé počasie. Veľký vplyv na zmýšľanie obyvateľstva mala podľa 
autora správy mohutná sovietska ofenzíva. Značná časť pritom už len pasívne vyčkávala 
a príchod Červenej armády chápala ako hotovú vec. Druhá skupina obyvateľstva však 
podľa neho stále očakávala nejaké prekvapenie na nemeckej strane, ktoré prinesie 
konečnú porážku sovietskej ofenzívy.67 

V hlásení oporného bodu Nové Mesto nad Váhom Einsatzkommanda 13 z 18. januára 
sa nachádzajú tiež informácie o situácii príslušníkov nemeckej menšiny. V predmetnom 

64 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 68-69, hlásenie oporného bodu Bánovce nad 
Bebravou veliteľovi Einsatzkommanda 13 v Trenčíne.
65 BArch Berlin, f. 70 Slowakei, An. 139, s. 34, hlásenie štábu Einsatzkommanda 13 pre III. 
oddelenie štábu veliteľa SD a SIPO v Bratislave zo 17. 1. 1945.
66 Tamže.
67 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 37- 41.
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období podľa neho prebiehali prípravy na evakuáciu zvyšku žien a detí do ríše. 
Pokračovala tiež mobilizácia mužov do organizácie nemeckej menšiny Heimatschutz 
(Domobrany), ktorá bola súčasťou SS. Miestni Nemci mali túžobne očakávať nemecký 
protiúder na východe a nasadenie nových zbraní, vďaka ktorým by došlo k očakávanému 
zvratu. Naopak, nálada medzi miestnymi „Čechoslovákmi“ sa podľa tohto zdroja 
pozdvihla následkom januárovej ofenzívy Červenej armády. V týchto kruhoch sa počítalo 
bezpodmienečne s víťazstvom ZSSR a obnovou Československa. Udalosti na Karpatskej 
Ukrajine, ktorú chceli Sovieti anektovať, mali tieto kruhy označovať za propagandu.68 

Špecifi cká situácia panovala v oblasti pôsobenia štábu Einsatzkommanda 14 so 
sídlom v Banskej Bystrici, keďže veľká časť tohto územia už bola v blízkosti frontu 
a z toho dôvodu „zamorená“ povstalcami. V správe z 8. februára 1945 jeho veliteľ SS-
Hauptsturmführer Georg Heuser konštatoval, že mobilizácia sa ani nemohla uskutočniť 
vo všetkých obciach naraz, pretože hrozilo, že zatiaľ čo sa v jednej obci prevedie nútená 
evidencia, utečú všetci mobilizácii podliehajúci branci susedných obcí do lesov.69 Podľa 
ďalšej správy štábu Einsatzkommanda 14 z 23. januára najhoršia situácia, z pohľadu 
okupačných orgánov, panovala v okolí Brezna, kde väčšina brancov ušla k partizánom. 
Svoju úlohu tu mali zohrať propagačné letáky šírené predstaviteľmi odboja. Tie mali 
každému, kto dá prednosť partizánom pred slovenskou armádou, sľubovať paradoxne 
lepšie sociálne a materiálne zabezpečenie (zásobovanie, ošatenie), ale v konečnom 
dôsledku aj lepšiu výzbroj. Nemožno vylúčiť, že takéto argumenty mohli mať pri 
rozhodovaní mnohých osôb väčší účinok ako ideologická motivácia spojená s apelom na 
aktívny boj proti fašizmu.70 

Sprievodným javom mobilizačnej akcie pritom bola nadmerná konzumácia alkoholu 
zo strany povolávaných osôb, čo sa nezaobišlo bez protinemeckých provokácií. Napr. 15. 
januára v jednom hostinci v Medzibrode (okres Banská Bystrica) sa množstvo mladých 
mužov pod vplyvom alkoholu vyhováralo, že nemôžu rukovať, pretože pre zničené mosty 
nejazdia vlaky. Vyhrážali sa pritom, že ak pre nich prídu žandári, dezertujú k partizánom. 
71 Podľa hlásenia štábu Zvláštneho komanda (Kommando zur besonderen Verwendung - 
Z.b.V.) 29 z Bratislavy podobné incidenty sa odohrali aj v Trnave.72 

Typickým javom celej akcie bol rozmáhajúci sa protekcionizmus, úplatkárstvo, 
či rodinkárstvo, čo súviselo so snahou o vyhnutie sa vojenskej službe.73 Osobitná 
pozornosť sa v tomto ohľade v hláseniach úradovní veliteľa SIPO a SD venovala 
reakciám zamestnancov zbrojovky v Dubnici nad Váhom, kde sa odrazu v práci objavili 
aj choré osoby, ako aj známi „fl ákači“, aby sa ako zamestnanci podniku dôležitého pre 
obranu štátu vyhli povolávaciemu rozkazu. Určité rozladenie bolo možné sledovať aj 
medzi zamestnancami zbrojných podnikov v Novom Meste nad Váhom a okolí. Aj tu 

68 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 37- 41.
69 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 82, správa z 8. 2. 1945 pre štáb veliteľa SIPO 
a SD na Slovensku, do rúk SS-Sturmbannführera Dörhage.
70 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 57.
71 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 3, správa štábu veliteľa SIPO a SD z 12. 3. 1945.
72 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 312, s. 52.
73 Štáb veliteľa SIPO a SD v tejto súvislosti koncom februára 1945 upozorňoval šéfa štátnej 
bezpečnosti O. Kubalu, že dostal viacero hlásení, že pri povolávaní do činnej služby sa robia ne-
oddôvodnené výnimky. Ako príklad uviedol, že rukovať nemuseli samotní arizátori. Ak aj nastú-
pili, tak do jednotky, ktorá nebola určená pre poľnú službu, napr. k CPO. Dôležitú úlohu tu mali 
hrať peniaze, „lebo ten, ktorému chýbajú prostriedky ku takej „mastnej“ intervencii, sa do takejto 
jednotky nedostane“. BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 109.
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prevládal názor, že pre zamestnancov je z pragmatických dôvodov výhodnejšie pracovať 
v podniku dôležitom pre obranu štátu, ako narukovať. Tieto hlasy bolo možné vysledovať 
v strojárskom závode v Starej Turej, kde sa vyrábala protitanková a protiletecká munícia.74 
Zaznamenané boli aj konkrétne prípady úplatkárstva. Konkrétne sa spomína prípad 
krčmára z obce Žabokreky nad Nitrou (pri Baťovanoch). Ten sa mal službe v armáde 
vyhnúť už v apríli 1944 za peňažný obnos 50-tisíc Ks. Rovnakým spôsobom (tentoraz za 
20-tisíc Ks) sa chcel vykúpiť aj v januári 1945. Keďže tentokrát mu jeho snaha nevyšla, 
„úplnou náhodou“ sa práve v tomto čase ocitol v Štátnej nemocnici v Topoľčanoch, kde 
mu mali operovať slepé črevo.75 O snahe občanov vyhnúť sa rôznymi výnimkami službe 
v armáde informuje aj správa z 3. februára oporného bodu v Bánovciach nad Bebravou 
Einsatzkommanda 13. Mnoho osôb bolo podľa neho neodôvodnene oslobodených od 
brannej povinnosti, keďže tieto potvrdenia nevydávalo len príslušné ministerstvo, ale 
tiež samotný okresný náčelník. Vôbec sa pritom nedodržiavalo, že všetky výnimky boli 
platné len so súhlasom nemeckého dôstojníka pre branné hospodárstvo.76 

Pod neochotu rukovať sa však podpisoval aj strach o vlastné rodiny vystavené 
represáliám zo strany partizánov. Podľa správy štábu Einsatzkommanda 13 z 29. 
januára sa totiž niektorí vyhrážali, že tým osobám, ktoré uposlúchnu povolávací rozkaz, 
vyvraždia rodiny. Takýto prípad sa objavil v okrese Bánovce nad Bebravou v obci 
Šípkov.77 V troch prípadoch mali partizáni rukujúcim mužom ukradnúť obuv. V Trenčíne 
a okolí sa dokonca mali objaviť letáky vyzývajúce k sabotáži mobilizácie (konkrétne 
v obciach Omšenie, Dolná Poruba a jej okolí).78 Informácie o nátlaku zo strany partizánov 
zaznamenal štáb Einsatzkommanda 13 aj v okrese Nového Mesta nad Váhom. Čo sa týka 
samotnej mobilizácie, jej priebeh v okrese výstižne dokumentuje fakt, že do 21. januára 
1945 nastúpilo do armády len 10 dôstojníkov, 4 rotmajstri, 4 poddôstojníci a len 84 
mužov, a to z počtu približne 1 000 osôb. Zvyšok na povolávacie rozkazy nerefl ektoval, 
pričom však išlo o osoby pochádzajúce z územia, kde pôsobili partizáni (Hrádok, Nová 
a Stará Lehota). Práve preto sa predpokladalo, že tieto osoby nenarukovali aj pod hrozbou 
trestu zo strany partizánov.79 

Názory, ktoré sympatizovali s mobilizačnými opatreniami, boli vo všeobecnosti 
v menšine. Podľa štábu Einsatzkommanda 13 ich nevítali ani viacerí „národne“ zmýšľajúci 
Slováci, ktorí upozorňovali, že rukujúci vojaci sa ihneď dostanú na front, čo bude viesť 
k stratám na životoch. Tým sa podľa nich ohrozoval samotný potenciál slovenského 
národa. Na druhej strane nechýbali hlasy, ktoré mobilizačné opatrenia vítali, pripomínali 
pritom, že je najvyšší čas, aby Slováci sami chránili svoju krajinu. Vláde sa pritom 
vyčítala predchádzajúca nečinnosť. Mobilizácia sa v týchto kruhoch vítala okrem iného 
s argumentom, že mladých brancov by aj tak postupujúci boľševici nakoniec prinútili 
k výkonu služby v Červenej armáde. V kruhoch naklonených Nemecku sa predpokladalo, 
že väčšina brancov poslúchne povolávací rozkaz. V opačnom prípade im zostával útek 

74 BArch Berlin, f. 70 Slowakei, An. 139, s. 34, hlásenie štábu Einsatzkommanda 13 pre III. 
oddelenie štábu veliteľa SIPO a SD na Slovensku zo 17. 1. 1945.
75 Tamže.
76 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 68-69, hlásenie oporného bodu Bánovce nad 
Bebravou veliteľovi Einsatzkommanda 13 v Trenčíne.
77 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 138, s. 125-128, správa pre III. oddelenie štábu veliteľa 
SIPO a SD.
78 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 34, hlásenie štábu Einsatzkommanda 13 pre III. 
oddelenie štábu veliteľa SIPO a SD na Slovensku zo 17. 1. 1945.
79 Tamže.
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do lesa. Tu sa však predpokladalo, že život v takomto prostredí v zimných mesiacoch 
predstavoval veľkú telesnú záťaž. Podľa hlásenia štábu Einsatzkommanda 13 v okrese 
Dubnica nad Váhom povolávacie nariadenia privítala časť obyvateľstva, konkrétne 
skôr slúžiacich záložníkov, keďže si veľa sľubovali od účinku vojenskej výchovy 
podľa nemeckého vzoru. Tá mala mladým mužom pomôcť zaradiť sa plnohodnotne 
do spoločnosti. Naopak, mladšie vrstvy obyvateľstva vnímali mobilizáciu len ako 
prostriedok okupačného režimu získať dostatok lacných pracovných síl pre nasadenie na 
nemecké obranné línie.80

Na názorovú rozpoltenosť obyvateľstva poukazuje tiež správa štábu Einsatzkommanda 
14 v Banskej Bystrici z 23. januára. Na strane občanov oddaných slovenskému štátu mala 
rezonovať spokojnosť s postupom kompetentných orgánov, ktoré konečne podnikli kroky 
na ochranu vlastnej krajiny. Tieto kruhy mali už dlhšie kritizovať nečinnosť slovenskej 
vlády. Mobilizáciu považovali za nevyhnutný prostriedok ako zabrániť, aby mladí muži 
nepadli do rúk postupujúcim Sovietom. Na druhej strane väčšia časť Slovákov v tom 
čase mobilizáciu absolútne odmietala, keďže ďalšie predlžovanie vojny, vzhľadom na 
beznádejnú situáciu Nemecka, sa považovalo za zbytočné. Prevládať mala – okrem 
iného – obava, aby rukujúci Slováci neboli vrhnutí do prvej línie, kde by ich mnoho 
zahynulo.81 

Nemecká strana od začiatku kritizovala aj samotný priebeh mobilizácie. Napr. 
veliteľ Einsatzkommanda 13 sa v hlásení z 29. januára pozastavoval nad povrchnosťou 
a dezorientovanosťou slovenských orgánov.82 V hlásení zo 17. januára poukazoval aj na 
zmätočnosť niektorých nariadení, ktoré si potom povolanci vykladali rôzne.83 Špecifi cká 
situácia panovala v oblasti pôsobenia štábu Einsatzkommanda 14 so sídlom v Banskej 
Bystrici. V správe z 8. februára 1945 musel jeho veliteľ konštatovať, že mobilizačné 
opatrenia boli v požadovanej podobe a termínoch neuskutočniteľné. Upozornil pritom 
na fakt, že nedisponoval žiadnym miestnym veliteľstvom, na ich prevedenie, ale ani 
potrebnými pohonnými hmotami.84

Najväčším problémom však podľa okupačných orgánov bol fakt, že kompetentné 
orgány v podmienkach blížiaceho sa frontu vôbec logisticky nezvládali realizáciu celej 
mobilizačnej akcie. Veľkým problémom bola kontrola povolávaných ročníkov, keďže sa 
neviedli menné zoznamy o pobyte občanov. Nedalo sa tak zistiť, či takáto osoba náhodou 
nepracuje v ríši, či nie u partizánov, v zajatí, či nemá zranenie z východného frontu, alebo 
či už neevakuovala. Čo sa týka povolávacích nariadení, tie podľa nemeckých orgánov 
neboli jednoznačné. Nebolo napríklad jasné, kam sa má povolanec hlásiť. Stalo sa tak 
veľa prípadov, kedy sa dlhé dni povaľovali po obciach, bez usmernenia kompetentných 
orgánov. Tu vznikalo podozrenie zo sabotáže zo strany ministerských úradníkov.85 

Naopak, podľa slovenských orgánov chaos pri mobilizácii spôsobovali represívne 
metódy nemeckých orgánov, ktoré poburovali aj miestne obyvateľstvo. Tie totiž 

80 Tamže.
81 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 57.
82 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 63, hlásenie pre III. oddelenie štábu veliteľa 
SIPO a SD.
83 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 33, hlásenie pre III. oddelenie štábu veliteľa 
SIPO a SD.
84 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 82, správa z 8. 2. 1945 pre štáb veliteľa SIPO 
a SD na Slovensku, do rúk SS-Sturmbannführera Dörhageho.
85 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 53-56, hlásenie spojovacieho vedúceho SIPO 
a SD pri veliteľstve 8. armády 23. 1. 1945.
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obchádzali platné predpisy a naďalej svojvoľne zaisťovali „zbehov“, bez ohľadu na 
to, či patrili k povolávaným ročníkom. O takomto postupe referovali v januári okresní 
náčelníci v Trnave, v Novom Meste nad Váhom86, v Nitre, ale tiež spravodajský dôstojník 
MNO z oblasti Zvolena a Banskej Bystrice.87 Ľudácky aparát proti takýmto svojvoľným 
krokom intervenoval, väčšinou však bezvýsledne.88 Situácia sa vyhrotila v druhej 
polovici februára potom, čo nemecké orgány na strednej Orave previedli razie na mužov 
vo veku 20 – 30 rokov, ktorých následne v zlých podmienkach väznili vo vojenských 
kasárňach v Turčianskom Sv. Martine. Niekoľko mužov pritom malo byť pri pokuse 
o útek počas transportu zastrelených.89 Podľa zistení Slovenského Červeného kríža tu 
bolo násilne koncentrovaných 1 500 – 1 800 „dezertérov“. Boli medzi nimi aj nevojaci 
a mnoho chorých osôb.90 V snahe zamedziť „nežiaducim incidentom“, žiadal 27. februára 
nemeckého vyslanca Ludina o zastavenie celej akcie samotný premiér Š. Tiso.91 Aký 
bol ďalší osud týchto mužov, je otázne, minimálne časť však bola v marci zaradená do 
transportu k 2. technickej divízii do Talianska.92 

V mnohých prípadoch tiež úplne zlyhávala starostlivosť o rukujúcich vojakov.93 Štáb 
Einsatzkommanda 14 v tejto súvislosti upozorňoval na časté prípady, že viacerí branci 
po zaevidovaní v kasárňach, kde sa o nich nikto nestaral, odišli domov (konkrétne 
v Turčianskom Sv. Martine).94 Situáciu v tejto oblasti hodnotil podobne tiež predstaviteľ 
Deutsche Partei Franz Steinhübel. Ten v správe pre veliteľa SIPO a SD na Slovensku 
konštatoval, že v Banskej Bystrici, ale tiež vo Zvolene, sa záložníci hlásili vo veľkom počte. 
Napriek tomu sa museli obratom vracať domov, keďže tu nefungovalo žiadne doplňovacie 
veliteľstvo schopné previesť mobilizáciu. V dôsledku uvedených organizačných ťažkostí 
chceli viacerí narukovať do HG. Tá však nemala prostriedky na materiálne zabezpečenie 
všetkých záujemcov. Steinhübel v tejto súvislosti upozornil na nebezpečenstvo, aby títo 
muži, ktorí nevedeli, kam patria, neprebehli k „banditom“.95 

Všeobecná situácia v posádkach podkopávala priebeh mobilizácie aj podľa hlásenia 
veliteľa Einsatzkommanda 13, čo dokumentoval na príklade situácie v Žiline. Chýbali 
dôstojníci, ktorí by sa o vojakov postarali hneď po ich príchode. Ešte horšia situácia 
panovala v zásobovaní potravinami, ale aj v zabezpečení ubytovania, keďže priestory pre 
mužstvo boli nevykúrené. Z týchto dôvodov sa stávalo, že viacerí vojaci boli obratom 

86 Podľa hlásenia tohto okresného náčelníka niektorí mladí muži sa snažili pred Nemcami 
utiecť so strachu pred odvlečením do Nemecka do hôr k partizánom. V obci Kalnica pritom došlo 
k streľbe, ktorej obeťou sa stal jeden mladý muž. SYRNÝ, M. – UHRIN, M. (eds.). Situačné hlá-
senia okresných náčelníkov (september 1944 – február 1945). Dokumenty, Banská Bystrica 2012, 
s. 172.
87 GABÁNI, V. Hlásenia spravodajského dôstojníka ministerstvu národnej obrany počas oslo-
bodzovania okolia Zvolena. In Vojenská história, roč. 18, 2014, č. 3, s. 115, 118. ISSN 1335-3314.
88 SYRNÝ, UHRIN, ref. 86, s. 165, 172, 176.
89 SNA, f. MZV, šk. 134, č. j. 300, záznam o odvádzaní mužov na Orave z 28. 2. 1945.
90 SNA, f. MZV, šk. 134, č. j. 300; č. j. 60 414.
91 SNA, f. MZV, šk. 134, č. j. 60 414, Tiso Ludinovi 27. 2. 1945.
92 LACKO, M. Denník Vincenta Lofaja – príslušníka 2. technickej divízie v Taliansku v roku 
1945. In Vojenská história, 2006, roč. 10, č. 4, s. 126-133. ISSN 1335-3314.
93 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 46, hlásenie bez adresáta a príjemcu 
z 22. 1. 1945.
94 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 82, správa z 8. 2. 1945 pre štáb veliteľa SIPO 
a SD na Slovensku, do rúk SS-Sturmbannführera Dörhageho.
95 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 116, správa Steinhübela z 28. 2. 1945.
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poslaní domov s podmienkou, že budú povolaní v ďalšom termíne. Podobné prípady 
sa podľa hlásenia vyskytli aj v Trenčíne. Mužstvo nastupujúce k stavebno-pionierskym 
rotám bolo nedostatočne organizované, nedisciplinované, nedôverčivé a bez idealizmu. 
Podľa štábu Einsatzkommanda 13 do určitej miery boli za to opäť zodpovední dôstojníci, 
ktorí nezvládli disciplínu zvereného mužstva. Ako príklad sa tu uvádza situácia 
v Štefánikových kasárňach, kde sa v tom čase bez dozoru „povaľovalo“ niekoľko 
stoviek mužov. Neexistovala pritom žiadna evidencia, každý si robil, čo chcel. Zoznam 
registrovaných osôb sa viedol len v jednom malom notese. Mnoho osôb preto aj tu odišlo 
po prezentácii domovov a dochádzalo len k čítaniu denného rozkazu. Podľa údajov 
od Pešieho pluku 2 Domobrany v Trenčíne, z celkového počtu 7 000 osôb povinných 
k pracovnému nasadeniu, skutočne narukovalo len 1 600 (započítané tu však neboli osoby 
z Púchova a Ilavy).96

Na technické nedostatky upozorňovali aj slovenské orgány. Napr. okresný náčelník 
v Modre v januári hlásil, že mužstvo, ktoré sa prihlásilo v Trnave, bolo poslané domov 
„z toho dôvodu, že ich nemajú kde umiestniť a ani do čoho obliecť“. Podobným spôsobom 
sa vyjadrovali tiež okresní náčelníci v Piešťanoch a Senici.97 

Podľa hlásenia oporného bodu Nové Mesto nad Váhom Einsatzkommanda 13 z 18. 
januára mohli túto situáciu vyriešiť len prísne opatrenia. Bolo však otázne, či to ešte 
bolo v silách slovenských orgánov. Miestni Nemci podľa autora správy verili, že len pod 
priamym nemeckým velením sa môže v armáde nastoliť poriadok. V celkovom zhrnutí (na 
základe poznatkov situácie v Novom Meste nad Váhom a okolí) autor správy konštatuje, 
že vtedajšie vedenie (tak pri civilných, ako aj pri vojenských orgánoch) nebolo schopné 
realizovať štátnu moc, včítane donucovacích prostriedkov. V podstate išlo podľa autora 
o tých istých ľudí, ktorí už v čase protištátneho „puču“ v auguste 1944 nedokázali prijať 
žiadne rozhodné protiopatrenia. Upozorňoval pritom na chýry, podľa ktorých sa títo ľudia 
zachovajú rovnako pasívne aj v prípade pokusu o ďalší puč. Podobne negatívne hodnotil 
tiež Domobranu a jej dôstojnícky zbor.98

Nemecká strana sa naopak od začiatku usilovala, aby sa na všetkých sabotérov 
vzťahovali čo najprísnejšie tresty. Styčný dôstojník SIPO a SD pri veliteľstve 8. armády 
zdôrazňoval, aby sa s utečencami nejednalo ako so zajatcami99, ale ako s „banditmi“, ktorí 
budú deportovaní do ríše, čo sa odrazilo vo viacerých ofi ciálnych obežníkov z dielne 
MNO.100 S týmto opatrením korešpondovalo hlásenie okresného náčelníka v Trnave, 
podľa ktorého Nemci plánovali zastreliť každého desiateho zaisteného „dezertéra“.101 
Na druhej strane vyhrážky o deportáciách mimo SR obyvateľstvo vyslovene poburovali. 
Napr. v Žiline a okolí sa toto nariadenie porovnávalo s praktikami sovietskych boľševikov 
(deportácie na Sibír).102 Negatívne reakcie v tomto smere zaznamenal tiež okresný náčelník 

96 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 34, hlásenie štábu Einsatzkommanda 13 pre III. 
oddelenie štábu veliteľa SIPO a SD na Slovensku zo 17. 1. 1945.
97 SYRNÝ, UHRIN, ref. 86, s. 129, 132.
98 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 37-41.
99 Toto upravovali inštrukcie Höfl eho Haššíkovi z 21. 10. 1944. ŠKULTÉTY, ref. 4, s. 574.
100 A to aj v prípade nariadení o nasadení civilného obyvateľstva na zákopové práve. Archív 
mesta Bratislava, f. Miestny notársky úrad Bratislava, šk. 3037, obežník MNO zo 4. 1. 1945; 
BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 53-56, hlásenie spojovacieho vedúceho SIPO a SD 
pri veliteľstve 8. armády 23. 1. 1945.
101 SYRNÝ, UHRIN, ref. 86, s. 154-155.
102 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 34, hlásenie štábu Einsatzkommanda 13 pre III. 
oddelenie štábu veliteľa SIPO a SD na Slovensku zo 17. 1. 1945.
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v Topoľčanoch.103 Obavy z deportovania do ríše nakoniec paradoxne ešte vystupňovali 
odpor k mobilizácii, napriek tomu, že dobová tlač ich označila za „vymyslené chýry“.104 

Samotná mobilizácia výrazne komplikovala paralelné nasadzovanie civilného 
obyvateľstva na opevňovacie práce. Podľa hlásenia štábu Einsatzkommanda 13 len 
v Piešťanoch spôsobilo povolanie záložníkov do armády výpadok asi 40 % v civilnom 
sektore (okolo 2 000 z 5 500 osôb). Z tohto dôvodu museli byť na zákopové práce 
povolané ďalšie skupiny obyvateľstva. Vo veľkom počte museli byť povolaní aj 
obchodníci a živnostníci, čo malo za následok zatvorenie väčšej časti obchodov. Vedenie 
mesta v tejto súvislosti dúfalo, že v priebehu 2 – 3 dní vyplnia vzniknutú medzeru novo 
postavené stavebno-pionierske roty. Na druhej strane v dôsledku podobných skúseností 
sa vo vedení mesta šírili hlasy, aby sa zaviedla všeobecná povinnosť k opevňovacím 
prácam na úkor povolávania osôb do nespoľahlivej brannej moci.105 

Možno konštatovať, že z priebehu mobilizácie bola nemecká strana rozčarovaná. 
Veliteľ Einsatzkommanda 13 pritom v hlásení z 22. januára konštatoval, že „slovenská 
branná moc môže byť do určitej miery užitočným nástrojom pre vedenie vojny len pod 
nemeckým velením a v samotnom Nemecku“.106

Z hlásení okupačného aparátu sa dá v súvislosti s mobilizáciou načrtnúť tiež 
situácia v HG, ktorá sa stala súčasťou brannej moci. Samotný minister Haššík pritom 
už v polovici novembra priznal, že jedným z cieľov tohto opatrenia bolo „donútiť 
dobrovoľných príslušníkov HG k povinnej službe v pohotovostných oddieloch HG“.107 
Ich prostredníctvom („vynikli“ najmä účasťou na potlačení SNP a masových vraždách 
civilného obyvateľstva, príslušníkov odboja či rasovo prenasledovaných osôb) režim 
kompenzoval stratu akcieschopnosti ofi ciálnych zložiek mocensko-represívneho aparátu, 
aj keď radikálne prúdy boli ku koncu vojny aj v radoch HG v menšine.. Hlinkova garda 
však plnila čiastočne aj bojové úlohy, čomu zodpovedal aj vznik a činnosť troch poľných 
práporov a niekoľkých samostatných poľných rôt. Napriek tomu, že význam bojovej 
spolupráce HG príslušníci okupačného aparátu hodnotili vysoko, ku koncu vojny už 
značná miera rozkladu postihla aj túto organizáciu. Pritom morálku rukujúceho mužstva 
vo väčšine „primárne neovplyvňovali ideologické motívy, ale ich materiálne zabezpečenie 
a fi nančné ohodnotenie“.108 Neprekvapuje preto, že aj tu rezonovali podobné nálady ako 
v armáde. Podľa súhrnnej správy štábu veliteľa SIPO a SD na Slovensku o mobilizácii 
z 12. marca 1945 názory príslušníkov HG neboli jednotné, aj keď ako celok mala táto 
organizácia pozitívny postoj k „nemeckej veci“. Aj tu sa mali objavovať hlasy nabádajúce 
k dezercii k partizánom.109 

103 SYRNÝ, UHRIN, ref. 86, s. 159.
104 Gardista, 16. 1. 1945, s. 1, Buďme pripravení; 14. 1. 1945, s. 3, Neúprosný príkaz čias.
105 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 34, hlásenie štábu Einsatzkommanda 13 pre III. 
oddelenie štábu veliteľa SD a SIPO na Slovensku zo 17. 1. 1945.
106 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 47, hlásenie pre III. oddelenie štábu veliteľa 
SIPO a SD z 22. 1. 1945.
107 VHA Bratislava, f. MNO 1939 – 1945, spisy dôverné II. časť 1943 – 1945, šk. 454, sig. 
38/1/14/30, č. j. 479055/1944, Haššík pre náčelníka štábu ministra 15. 11. 1944.
108 HRUBOŇ, A. „Za slovenský štát, za Novú Európu“. Banská Bystrica 2015, s. 93.
109 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 3, správa štábu veliteľa SIPO a SD z 12. 3. 1945; 
Začiatkom januára 1945 dokonca došlo k incidentu v okrese Senica, keď opití muži údajne roz-
trhali povolávacie rozkazy do HG a spievali provokačné piesne. BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, 
An. 312, s. 45, hlásenie štábu Zvláštneho komanda (Z.b.V.) 29 zo 14. 1. 1945.
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Okupačným orgánom pritom prekážalo, že „odvody sa robili na základe prihlášok do 
HG z roku 1939“. Oporný bod Nové Mesto nad Váhom Einsatzkommanda 13 z 18. januára 
v tejto súvislosti konštatoval, že „v tom čase sa sem hlásilo veľa „negatívnych elementov“ 
z oportunistických dôvodov. Ich násilné zapojenie do služby v HG preto mohlo narobiť viac 
škody ako úžitku.“110 Členskú základňu HG pritom podrobila kritike tiež správa slovenského 
dôverníka Witiskovho úradu z 21. februára 1945. Podľa nej bolo vedenie HG náchylné 
k Hlinkovým myšlienkam, ale časť veliteľského aparátu bola málo energická, a to zo 
strachu pred budúcnosťou a zodpovednosťou. Gardistov vo všeobecnosti rozdelil do dvoch 
kategórií. Starších (nad 40 rokov) charakterizoval ako odhodlaných a zodpovednejších. 
Celkový bojový duch gardy označil za priemerný, nahlodávaný alibizmom a neochotou 
ďalej bojovať. Mladých gardistov označil ako nespoľahlivých, rukujúcich len z donútenia.111 

Dodnes nie je celkom jasné, aké boli počty zmobilizovaných osôb, keďže mnohé osoby 
sa skrývali, iné dezertovali. Podľa ofi ciálnych údajov mala mať armáda na konci januára 
41 533 mužov (oproti stavu 23 001 z 30. decembra 1944), z toho 29 246 na Slovensku. 
V samotnom Technickom zbore pritom slúžilo 32 487 mužov (na Slovensku 20 200 vojakov, 
zvyšok v divíziách v zahraničí, ktorých početné stavy sa mobilizáciou navýšili spolu o vyše 
6 500 vojakov).112 K dispozícii však máme aj nemecké dokumenty. Podľa dislokačného 
prehľadu z 21. februára mala armáda na Slovensku od 19 610 do 24 350 mužov. Nefi guruje 
tu však Autoprápor Domobrany, parky Domobrany, letecký pluk a ani viaceré úrady, 
zariadenia atď. Konečné údaje teda museli byť ešte vyššie. Čo sa týka stavebných jednotiek, 
podľa týchto údajov bolo postavených už 62 stavebných pionierskych rôt, z ktorých každá 
mala v priemere od 180 do 250 mužov. Spolu teda mohlo byť v stavebno-pionierskych 
jednotkách sústredených od 11 160 do 15 500 mužov. K tomu treba pripočítať Veliteľstvo 
a štábnu skupinu Technického zboru – 150 mužov (pozri nasledujúcu tabuľku).113 114

MNO a jeho štábna skupina 500 mužov
Veliteľstvo a štábna skupina Technického zboru 150 mužov
Peší pluk 1 Domobrany 1 500 mužov
Peší pluk 2 Domobrany 1 500 mužov
Delostrelecký protilietadlový pluk 1 500 mužov
CPO - veliteľstvo a vojenské protiletecké jednotky 1 200 mužov
1. a 2. spojovacia rota114 400 mužov
Čestný oddiel prezidenta 200 mužov
Hlásna rota CPO 200 mužov
Delostrelecký oddiel Domobrany 400 mužov
Pioniersky prápor Domobrany 500 mužov
Spojovací prápor Domobrany 400 – 800 mužov
62 stavebných pionierskych rôt od 180 do 250 mužov =

od 11 160 do 15 500

110 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 37-41.
111 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 98-99, nemecký preklad hlásenia pre štáb velite-
ľa SIPO a SD na Slovensku z 21. 2. 1945.
112 V celej armáde bolo 38 527 príslušníkov mužstva, čo sa týka dôstojníkov, v armáde na Slo-
vensku bolo 799 aktívnych a 630 záložných dôstojníkov. Bližšie pozri ŠKULTÉTY, ref. 4, s. 565.
113 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 111-114.
114 Pravdepodobne sa myslí hlásna služba.
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Podľa súhrnnej správy o mobilizácii z 12. marca 1945 zo štábu veliteľa SIPO a SD 
na Slovensku povolaním všetkých 10 ročníkov bolo na západnom a strednom Slovensku 
do stavebno-pionierskych rôt začlenených do začiatku februára spolu 20 600 mužov. 
3 500 z nich bolo v tom čase pripravených na odtransportovanie k 1. technickej divízii 
v Maďarsku a 2. technickej divízii v Taliansku. Spolu bolo v tom čase na Slovensku 48 
stavebných rôt.115

Načrtnuté výsledky bolo možné, podľa Höfl eho úradu, dosiahnuť najmä vďaka 
iniciatíve veliteľa Technického zboru plk. Štefana Tatarka. Z tohto dôvodu sa v správe 
zvažuje ďalšie posilnenie jeho štábu zloženého z neschopných ľudí. Tatarko mal byť 
pritom vo funkcii veliaceho generála priamo podriadený nemeckej strane. Rovnako by 
veliteľsky disponoval všetkými oblasťami civilného sektoru potrebnými pre vedenie 
vojny.116 Ako som už naznačil, toto opatrenie sa čiastočne realizovalo až začiatkom apríla 
1945 zoči voči evakuácii vládneho aparátu do Rakúska a celkovému rozkladu brannej 
moci.

Vzhľadom na to, že zostali nedoriešené odvody najmladších brancov, pokračovala 
mobilizácia aj v nasledujúcom období, a to vyhláškou ministra národnej obrany z 
19. februára. Týkala sa odvodového ročníka 1944 a príslušníkov starších ročníkov 
s odkladom, ktorí mali nastúpiť na prezenčnú vojenskú a pracovnú službu dňa 5. marca 
v posádkach Bratislava, Trnava, Nitra, Hlohovec, Topoľčany, Nové Mesto nad Váhom 
a Trenčín. Oslobodení boli stredoškoláci a vysokoškoláci s platným odkladom do 
1. októbra 1945 (svoje povinnosti si však plnili v rámci nariadení pre nasadenie civilného 
obyvateľstva na zákopové práce), ako aj zamestnanci podnikov a úradov dôležitých pre 
obranu štátu. V mobilizačných vyhláškach sa pritom upozorňovalo, že každý dezertér 
môže byť deportovaný mimo štátne hranice. Reakcie verejnosti na túto mobilizačnú 
vyhlášku boli podľa správy III. oddelenia štábu veliteľa SIPO a SD na Slovensku 
rezervované. Každý vedel, že rukujúci vojaci boli nasadzovaní najmä na zákopové 
práce. Ich nasadenie výlučne na území SR sa však v podmienkach postupujúceho frontu 
ukazovalo stále viac otáznejšie. 117 

Spolu malo takto nastúpiť 11 900 mužov. Armáda tak mala dosiahnuť tabuľkový 
počet 53 433 mužov. Aké však boli jej skutočné počty v chaose posledných dní pred 
oslobodením je otázne. Z narukovaných vojakov mali byť doplnené aj stavy Technického 
zboru na opevňovacích prácach (aj v zahraničí). Na Slovensku malo ísť o 6 900 brancov, 118 
konečné čísla však boli otázne, keďže do Technického zboru mali byť zaradení aj prebytoční 
branci určení pre Domobranu.119 Na druhej strane časť príslušníkov Technického zboru 
bola prevelená do Domobrany, týkalo sa to najmä mužstva so špeciálnym výcvikom. 

115 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 35, 36, Nemecký veliteľ na Slovensku, bez dátu-
mu, súhrnná správa o mobilizácii štábu vel. SIPO a SD na Slovensku z 12. 3. 1945.
116 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 86-87. Čo sa týka samotného Tatarku, ten sa ešte 
5. 3. 1945 v rozhovore s nemeckým poradcom pre sociálnu politiku pri slovenskej vláde Albertom 
Smagonom sťažoval na prebujnenú byrokraciu v kancelárii prezidenta republiky J. Tisa, na jeho 
vojenských poradcov, na ministra obrany Haššíka, ktorý ho mal viackrát ignorovať, ale aj na sa-
motnú HG. Jej kritiku odmietal, keďže ako tvrdil, len plnil prezidentove rozkazy. Smagon nado-
budol pocit, že sa Tatarko usiloval o pozíciu v Tisovej prezidentskej kancelárii. BArch Berlin, f. R 
70 Slowakei, An. 139, s. 121-122, spisový záznam zo 7. 3. 1945.
117 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 108, správa III. oddelenia o termíne mobilizácie 
z 24. 2. 1945.
118 Bližšie pozri ŠKULTÉTY, ref. 4, s. 558.
119 VHA Bratislava, f. Pionierska stavebná skupina (PSS) III., šk. 1, dôverný rozkaz č. 15 
z 3. 3. 1945.
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Každý príslušník Technického zboru sa pritom na základe svojho predchádzajúceho 
zaradenia v armáde a špecializácii mohol prihlásiť k Domobrane.120 

V dôsledku mobilizácie napredovala výstavba Technického zboru. Postupne bolo 
sformovaných VIII pionierskych stavebných skupín (PSS) (plánovaná IX. sa už nestihla 
sformovať), z ktorých každá sa ďalej členila na dva prápory a rôzny počet rôt. Dňa 10. 
februára však bola pre dezercie zrušená PSS VI.121 Vo februári 1945 boli skupiny zlúčené 
do 3. technickej divízie (SV – Piešťany, veliteľ pplk. pion. Jozef Sedlický) a 4. technickej 
divízie (SV – Topoľčany, veliteľ plk. jazd. Jozef Gembala).122 Čo sa týka početných stavov 
pracovných útvarov, tie sa vzhľadom na ich rýchly rozklad v dôsledku prechodu frontu 
už len ťažko rekonštruujú. Určitý obraz si možno urobiť z výkazu PSS III. z 30. marca. 
Tá mala spolu 57 dôstojníkov, 9 dôstojníckych zástupcov ašpirantov, 5 rotmajstrov, 10 
poddôstojníkov a 1 251 príslušníkov mužstva.123 

V polovici marca bola upresnená pracovná podriadenosť slovenských jednotiek 
nemeckým veliteľstvám. Podľa nariadenia nemeckého veliteľa na Slovensku bola 
3. technická divízia okrem PSS I. po stránke pracovného nasadenia podriadená Vyššiemu 
pionierskemu veliteľovi (Höherer Pionierführer /Hö-Pi-Fü/ z.b.V. 110) v Piešťanoch. 
4. technická divízia (okrem I. práporu PSS II. podliehajúcemu Hö-Pi-Fü v Piešťanoch) 
bola po stránke nasadenia podriadená Hö-Pi-Fü 107 v Topoľčanoch. Obidve divízie 
teda boli nasadené pri budovaní dvoch hlavných opevňovacích línií, a to pevnostného 
úseku ochranná zóna Slovensko a Pribinovej línie, tiahnucej sa od Žiliny, cez Turčiansky 
Sv. Martin, Prievidzu, Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Nitru Hlohovec, Modru až 
k Bratislave. PSS I. bola podriadená veliteľovi Pevnosti Bratislava. K hlavnému mestu sa 
mali koncentrovať aj novopostavené pionierske stavebné roty. Nariadenie špecifi kovalo 
tiež podriadenie jednotiek Domobrany nemeckému veleniu, podľa ktorého mala 
byť tiež veľká časť z nich nasadená na opevňovacie práce, a to v priestore Bratislavy 
a juhozápadného Slovenska. Rozkazy na pracovné nasadenie pod nemeckým velením sa 
mali týkať tiež veľkej časti jednotiek HG.124 

Čo sa týka morálno-politického stavu záložníkov, situácia sa ani v tomto období 
nezlepšila. Štáb veliteľa SIPO a SD na Slovensku v tejto súvislosti v jednej zo správ 
z 21. februára konštatoval: „Všetky reči (medzi rukujúcimi – pozn. I. B.) sa vedú v tom 
zmysle, že je neúčelné opevňovať a bojovať, vojna je už rozhodnutá…“125 V hodnotení 
mobilizácie zo strany tohto úradu z 12. marca sa konštatuje, že dobrovoľne nastupovala 
sotva polovica brancov, z ktorých však väčšina následne dezertovala. Veľkým problémom 
zostával fakt, že naďalej zlyhávala tiež technická stránka akcie. Úmerne s postupom 
frontu a pribúdajúcim počtom evakuantov z východu sa logicky len prehlbovala 
katastrofálna situácia v ubytovaní vojska. Zhoršovalo sa tiež materiálne zabezpečenie 

120 VHA Bratislava, f. PSS III., šk. 1, dôverný rozkaz veliteľa Technického zboru č. 6 
z 3. 2. 1945; šk. 2, č. j. 3073 dôv., nariadenie veliteľa Technického zboru z 22. 1. 1945.
121 VHA Bratislava, f. PSS III., šk. 1, dôverný rozkaz č. 15 z 3. 3. 1945.
122 3. technickej divízii podliehali PSS I. v Bratislave, III. v Trenčíne, IV. v Žiline a VII. v No-
vom Meste nad Váhom. 4. technickej divízii podliehali PSS II. v Trnave, V. v Martine a VIII. 
v Nitre. KOLLÁR, P. Koniec slovenskej armády. In Slovensko a druhá svetová vojna. Zborník 
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Bratislave 29.-31. mája 2000 organizovanej 
Vojenským historickým ústavom a Historickým ústavom SAV, Bratislava 2000, s. 318.
123 VHA Bratislava, f. PSS III., šk. 1, k číslu 4031, výkaz z 30. 3. 1945.
124 VHA Bratislava, f. PSS III., šk. 1, dôverný rozkaz č. 22 veliteľa Technického zboru zo 
17. 3. 1945.
125 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 99, „Pomery v Hlinkovej garde“.
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a stravovanie vojakov nasadzovaných často na ťažké zákopové práce. Naďalej chýbali 
uniformy pre zmobilizovaných vojakov (označení boli len páskou na rukáve).126 Chaos, 
ktorý pritom pri odvodoch panoval, mnohí využívali, keď do posádky prichádzali len pre 
žold a cigarety. Naďalej stúpali tiež dezercie k partizánom. Mnohí vojaci využívali na 
útek krátke dovolenky udeľované z rodinných dôvodov. Príčina tohto stavu sa pripisovala 
všeobecnej únave z vojny, zlému sociálnemu a materiálnemu zabezpečeniu vojakov, 
zastrašovaniu zo strany partizánov, obave z vyvezenia na územie Ríše, pred zajatím 
zo strany „boľševikov“ atď. Svoju rolu tu zohrával aj strach o osud doma zanechaných 
rodín, vystavených bombardovaniu, evakuácii atď. Pod obavy vojakov, ktorých rodiny 
sa už ocitli na oslobodenom území, sa paradoxne podpísala aj samotná propaganda 
vykresľujúca počínanie Červenej armády v tých najčernejších farbách.127 Na druhej strane 
veľká časť povolancov sa radšej hlásila do HG, keďže predpokladali, že tak nepôjdu na 
front. V správe z 12. marca sa pritom tiež upozorňuje, že vedúce miesta proti týmto javom 
nič nepodnikli, vyhovárajúc sa na alarmujúce nedostatky v zabezpečení povolaných osôb. 
Nemecká strana pritom nevylučovala sabotážne konanie vojenských a civilných úradov, 
ktoré tak mali sami nepriamo nútiť vojakov k dezercii. 128 

Podľa hlásenia štábu Einsatzkommanda 14 z 15. marca 1945 niesli zodpovednosť 
za neúspech mobilizácie predovšetkým štátne a vojenské orgány. Na druhej strane 
vychádzajúc zo situácie v okolí Nitry a Topoľčian pri pokračovaní mobilizácie v marci 
správa konštatuje, že napriek prekážkam zo strany nepriateľa sa tu podarilo povolať 
značný počet brancov. Väčšina si pritom priniesla požadovanú batožinu, z čoho štáb 
usudzoval, že obyvateľstvo bralo mobilizačné opatrenia stále vážne. Podľa hlásenia 
z Nitry z 13. marca vládla medzi nastupujúcimi vojakmi dobrá nálada, aj keď s prispením 
alkoholu. Objaviť sa mali aj prípady „bratania sa“ slovenských a nemeckých vojakov. 
Tiež v Topoľčanoch mali vojaci rukovať s väčšou radosťou ako v januári, aj keď mnohí 
nastupovali neskôr v dôsledku zlého dopravného spojenia. Autor tejto správy sa zamýšľal 
tiež nad otázkou sociálneho zabezpečenia rukujúcich vojakov, a to v súvislosti s malou 
podporou doma zanechaných rodín. Slovenská strana sa v tejto súvislosti mala inšpirovať 
nemeckou legislatívou.129 Nedostatočná však naďalej bola starostlivosť o vojakov. Tým 
preto nezostávalo často iné, ako žobrať o slamu v nemeckých jednotkách. Lepšia situácia 
v zásobovaní pritom mala podľa tejto správy panovať v Topoľčanoch. Čo sa týka sociálnej 
skladby rukujúcich mužov, v prevažnej miere sa jednalo o synov roľníkov, a v okolí 
študujúcej mládeže, čiastočne o živnostníkov a obchodníkov. Práve táto nerovnováha sa 
mala podľa viacerých hlásení podpísať pod zlé nálady vo vojsku. Zároveň sa však medzi 
vojakmi mali eliminovať šíriace sa obavy z možnosti násilného zavlečenia mimo hraníc 
SR na územie Nemeckej ríše.130 

Najväčšiu starosť Nemcom naďalej robili ozbrojené jednotky Domobrany, ale, 
paradoxne, tiež HG, a to v súvislosti s rastúcimi obavami z vypuknutia ďalšieho 
„protinemeckého puču“. Podľa spomínanej správy z 12. 3. „Domobrana nie je spoľahlivá 

126 VHA Bratislava, f. PSS III., šk. 3, č. j. 526, nariadenie zo 4. 3. 1945.
127 SNA, f. NS, Tn ľud 42/46, H. Höfl e, šk. 125, Witiskova správa zo 14. 3. 1945, s. 372.
128 Na túto skutočnosť pôvodne upozorňoval štáb Zvláštneho komanda (Z.b.V.) 29 v Bratisla-
ve už v hlásení z 26. 2. 1945. BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 115, krátke hlásenie 
z 26. 2. 1945.
129 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 130, správa štábu Einsatzkommanda 14 
z 13. 3. 1945.
130 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 132, správa štábu Einsatzkommanda 14 na štáb 
veliteľa SIPO a SD na Slovensku 15. 3. 1945.
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ani ako bojová jednotka ani ako politický blok a znamená preto…nebezpečenstvo pre 
nemecké záujmy.“ So znepokojením sa tu pritom konštatuje, že napriek odzbrojeniu 
väčšiny slovenského vojska, naďalej mnohí vojaci nosili pri sebe armádne pištole. 
Z tohto dôvodu sa považovalo za nerozumné Slovákov mobilizovať a nadovšetko ešte 
aj vyzbrojovať: „Zodpovedá totiž plne slovenskej mentalite, že každý podľahne psychóze 
blížiaceho sa frontu.“ Slováci sa podľa autora správy už zmierili s príchodom Rusov 
a napriek tomu, že nepatrili k obdivovateľom boľševizmu, snažili sa z alibizmu prejaviť 
dobrú vôľu 131

Nemecká strana sa pozastavila tiež nad reakciami slovenských vojakov na skutočnosť, 
že väčšina jednotiek nebola ozbrojená. Fakt, že vojaci to nevnímali ako niečo zahanbujúce, 
Nemci odvodzovali od slovenského charakteru. So značnou dávkou zjednodušenia sa tu 
pritom konštatuje, že takmer každý Slovák mal v úmysle pri prvej príležitosti dezertovať 
alebo bojovať proti Nemcom. Za týchto okolností považovala nemecká strana za 
pozitívum pracovný výkon Slovákov v zbrojárskych podnikoch. 132 

Nemci si v súvislosti s mobilizáciou pozorne všímali tiež nálady v dôstojníckom zbore. 
J. Witiska ich pritom už v novembri 1944 označil vo všeobecnosti ako protinemecké.133 
Dôstojníkov pritom podozrieval z prípravy ďalšieho povstania. V súvislosti s mobilizáciou 
začiatkom roka 1945 tieto hlasy ešte zosilneli. Mnohí dôstojníci sa mali vyjadriť, že 
keby boli ozbrojení, prešli by k nepriateľovi. Snaha odhaliť nespoľahlivosť armády 
nadobúdala v niektorých nemeckých správach až paranoidný charakter. V súvislosti 
s prebiehajúcou mobilizáciou nemecká strana dôstojníkov obviňovala z nečinnosti. 
Podľa vyššie uvedenej súhrnnej správy o mobilizácii z 12. marca 1945 sa dôstojníci 
vôbec nestarali o výchovu vojakov. Svoj „životný cieľ videli v oblečení si dôstojníckej 
uniformy, v ktorej sa prechádzajú, a nechajú sa zdraviť od mužstva“.134 Podľa hlásenia 
štábu Einsatzkommanda 13 v Trenčíne zo 17. januára 1945 dôstojníci v Žiline cez deň 
počas pracovnej doby sedávali v kaviarni a hrali karty.135 Podobná situácia mala panovať 
medzi dôstojníkmi v Piešťanoch, medzi ktorými mali byť aj viacerí s „boľševickým 
zmýšľaním“.136 Súhrnná správa o mobilizácii z 12. marca pritom nadnesene konštatuje, že 
celý dôstojnícky zbor bol, až na jednu výnimku, nespoľahlivý a protinemecký. Výnimku 
predstavoval pplk. pech. Ján Šmigovský, veliteľ Pešieho pluku 1 Domobrany. Podľa 
tohto hlásenia mal stáť v opozícii k MNO a „s Nemcami žiť a zomrieť“. Z Domobrany 
chcel urobiť úderný inštrument, vzhľadom na celkovú situáciu mu však osobne nemožno 
nič vyčítať. Celkovo mal byť problém rozlišovať medzi spoľahlivými a nespoľahlivými 
dôstojníkmi, keďže veľká časť dôstojníkov, ktorí sa zúčastnili na „augustovom puči“, 
opäť pôsobila v Domobrane.137 Celkovo bolo podľa štábu veliteľa SIPO a SD možné 
medzi dôstojníkmi (v menšej miere aj samotnom mužstve) z ideologického hľadiska 
vysledovať štyri názorové skupiny:

131 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 7, správa z 12. 3. 1945.
132 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 3, správa štábu veliteľa SIPO a SD na Slovensku 
z 12. 3. 1945.
133 PREČAN, ref. 3, dok. 219, s. 435-436, správa štábu veliteľa SIPO a SD pre RSHA 
z 28. 11. 1944.
134 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 1, správa z 12. 3. 1945.
135 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 31, hlásenie pre štáb veliteľa SIPO a SD, III. od-
delenie zo 17. 1.
136 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 10, hlásenie štábu Einsatzkommanda 13 zo 
6. 1. 1945.
137 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 125, správa z 12. 3. 1945.
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1. proruská, ktorá mala vítať začlenenie Slovenska do ZSSR, bez ohľadu na vládnu 
formu. V armáde mala mať 40 % zastúpenie; 2. skupina s podporou 30 % bola za 
obnovenie ČSR pod ochranou západných Spojencov; 3. tretí smer s podporou 25 % 
si želal začlenenie samostatného Slovenska do nejakej formy európskej federácie, 
pričom sa počítalo aj s územnou revíziou na úkor Maďarska. Tiež táto skupina mala 
byť panslavistická a protinemecká; 4. najmenšiu skupinu mali predstavovať prívrženci 
existujúceho slovenského štátu. Malo ísť najmä o klerikálne skupiny, koncentrované 
okolo príslušníkov HM zaradených v domobrane. Ich správanie voči Nemecku malo byť 
indiferentné. 138 

Dôsledná očista armády však už bola podľa nemeckej strany ťažko realizovateľná. 
Tiež samotné MNO malo byť plné protinemeckých elementov. V správe z 12. marca sa 
pritom konštatuje, že podľa jedného hlásenia pripravuje Domobrana vojenskú diktatúru. 
Jedinou možnosťou bolo nasadiť do každej jednotky nemeckého dôstojníka SS.139 
Demoralizácia záložníkov sa samozrejme podpísala aj pod pracovné výkony stavebno-
pionierskych rôt. Za všetko hovorí hlásenie, podľa ktorého „pracovný výkon dosahuje asi 
50 % výkonu civilných pracovníkov“.140 Všetky tieto skutočnosti viedli okupačné orgány 
ku konštatovaniu, že slovenská armáda je použiteľná len pod striktným nemeckým 
velením.141 

Paralelne s postupom frontu na konci vojny sa už viac ako mobilizácia skloňoval 
termín nútená evakuácia. Vláda sa ešte v marci 1945 neúspešne domáhala, aby prebiehala 
len v hĺbke 5 – 8 km za frontovou líniou, len v prípade branno-povinných mužov (18 – 45 
r.). Nemci však trvali na evakuácii mužov vo veku 16 – 60 rokov a jej vyhlasovaní v zóne 
5 km za frontovou líniou, v prípade bezpečnostnej situácie v pásme ďalších 25 km.142 
Súhlasili však, že evakuanti budú k dispozícii slovenským vojenským orgánom. Zoči-voči 
situácii na fronte však vláda dodatočne začiatkom marca súhlasila aj s nasadzovaním osôb 
v ríši (na základe medzištátneho dohovoru), formálne za podmienok, aké zodpovedali 
postaveniu tamojších slovenských robotníkov.143 Vláda 10. marca súhlasila s odsunom 
15 tisíc osôb na práce na územie ríše susediace so SR. Nemalo však ísť o odvodové 
ročníky.144 Ako prví však boli už koncom februára (ešte bez jej súhlasu) deportovaní 
evakuanti z východu (ale aj dezertéri, či nespoľahlivé osoby) koncentrovaní v bývalom 
židovskom tábore v Novákoch (asi 1 500 – 1 700 osôb). Sem sa paradoxne dostali aj 

138 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 4, správa z 12. 3. 1945. Toto hodnotenie vypra-
coval štáb Zvláštneho komanda (Z.b.V.) 29 v Bratislave v správe z 22. 2. 1945. BArch Berlin, f. R 
70 Slowakei, As. 139, s. 102-105, Politische Strömungen in der Domobrana.
139 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 4, správa z 12. 3. 1945.
140 V nemeckých hláseniach sa konštatuje, že napr. v 18. a 29. stavebno-pionierskej rote nastu-
puje každé ráno na práce len 1/3 stavu a na ubikácie sa vracajú už predpoludním. Roty museli 
byť nasadzované v zvláštnych úsekoch, keďže svojou nechuťou k práci a neposlušnosťou pôsobi-
li rozkladne aj na civilných robotníkov. VHA Bratislava, f. PSS III., šk. 1, dôverný rozkaz veliteľa 
Technického zboru č. 8 z 10. 2. 1945; dôverný rozkaz č. 9 zo 14. 2. 1945.
141 BArch Berlin, f. R 70 Slowakei, An. 139, s. 125, správa z 12. 3. 1945.
142 SNA, f. MZV, šk. 134, č. j. 244/1944, verbálna nóta Š. Tisa z 5. 3. 1945; šk. 134, č. j. 300/39, 
nemecké vyslanectvo na MZV 15. 3. 1945.
143 SCHVARC, M. – HALLON, Ľ. – MIČKO, P. Podoby nemecko-slovenského „ochranné-
ho priateľstva“. Dokumenty k náboru a nasadeniu slovenských pracovných síl do Nemeckej ríše 
v rokoch 1939 – 1945. Bratislava 2012, dokument 142, s. 342-3.
144 Nemci sa odvolávali na dohodu z 15. 12. 1944, ako aj súhlas vojenského koordinátora eva-
kuácie gen. Antona Pulanicha a splnomocnenca vlády Izidora Kosa z decembra 1944. Tamže, s. 
45-46, 343-4.
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odvodové ročníky. Vláda pritom márne žiadala o ich využitie na území SR. Napr. podľa 
nariadenia Medziministerského zboru obrany štátu z 22. februára 1945 sa navrhovalo ich 
využitie takto: pre potreby HM (16 – 21- r.), Domobrany a Technického zboru (22 – 32- 
r.), ako civilov na opevňovacie práce (32 – 60- r.).145 Odsun ďalších osôb je už vzhľadom 
na situáciu na fronte otázny.

Pred príchodom frontu sa časti brannej moci rozpadli alebo ukončili činnosť, mnohí 
dezertovali, a to aj napriek opatreniam na pokračovanie služby.146 Časť jednotiek 
ustupovala do protektorátu, časť do Rakúska. Viacerí padli do sovietskeho a amerického 
zajatia.147 Evakuovaná bola aj časť jednotiek HG, a to bez toho, aby sa uskutočnili plány 
jej nemeckého poradcu Hansa Klatza z februára 1945 o vytvorení slovenskej jednotky 
SS z príslušníkov HG a Domobrany.148 Koncentrovali sa vo výcvikovom priestore SS 
v Benešove, a to prispením protektorátneho štátneho ministra K. H. Franka intervenujúceho 
7. apríla u Himmlera. Jednotky novovytvoreného „Slovenského granátnického pluku č. 1 
Hlinkova garda“ boli ešte začiatkom druhého májového týždňa v bojovom nasadení 
západne od Prahy.149 

Možno konštatovať, že postoje obyvateľov Slovenska na konci vojny sa rôznili. Na 
jednej strane stáli protifašistickí bojovníci, perzekvované osoby, na opačnej k emigrácii 
sa uchyľujúci predstavitelia režimu či pred Červenou armádou utekajúci mnohí 
príslušníci nemeckej menšiny. Pre väčšinu majoritného obyvateľstva skúšaného útrapami 
vojny však bola typická pasivita a rezignácia, snaha dožiť sa bez čo najmenšej ujmy 
jej vytúženého konca. A to aj bez ohľadu na ich postoj v otázke ďalšieho povojnového 
štátoprávneho postavenia Slovenska. Názorne to možno demonštrovať aj na správaní 
spoločnosti v súvislosti s načrtnutými mobilizačnými opatreniami. Situácia v armáde 
totiž do značnej miery odrážala postoje a nálady obyvateľov Slovenska na konci vojny.150 
V armáde sa zoči-voči neodvratnej porážke už naplno prejavovali protinemecké nálady, 
demoralizácia, čoho dôkazom bol aj enormný nárast dezercií najmä zo strany rukujúcich 
vojakov, ktorí často rozširovali rady partizánov. Nebol to však vždy len prejav ich 
protifašistického zmýšľania. Dôležitú úlohu tu hral strach z odsunu na územie ríše, alebo 
naopak zo sovietskeho zajatia, ale tiež obavy o doma zanechané rodiny atď. Uvedené 
javy ešte prehlboval fakt, že vojenské a civilné orgány už v podmienkach blížiaceho sa 
frontu a stupňujúceho sa chaosu nezvládali ani technickú stránku prevedenia mobilizácie. 
V podmienkach okupácie a pokračujúcej kolaborácie ľudáckeho režimu však mobilizácia 

145 VHA Bratislava, f. Medziministerský zbor obrany štátu, šk. 1, č. j. 510/45, nariadenie Medzi-
ministerského zboru obrany štátu pre MNO - Generálny sekretariát obrany štátu z 22. 2. 1945.
Bližšie pozri BAKA, ref. 27, s. 80-84.
146 Ešte 5. 4. 1945 veliteľ Technického zboru upozorňoval príslušníkov odvodových ročníkov 
1935 – 1944, aby sa nevzďaľovali od svojich jednotiek, inak sa vystavia nebezpečenstvu, že ich 
Nemci odtransportujú ako zajatcov do ríše. ŠKULTÉTY, ref. 4, s. 572.
147 KOLLÁR, Koniec, ref. 122.
148 Bojové nasadenie HG ešte na území Slovenska v druhej polovici marca 1945 podporoval aj 
J. Witiska. Výhľadovo kalkuloval aj s využitím branného potenciálu nespoľahlivej Domobrany 
pre doplňovanie HG na území ríše. Vytváranie slovenských jednotiek Waffen – SS však neodpo-
rúčal. HRUBOŇ, ref. 108, s. 156-157.
149 SNA, f. NS, Tn ľud 42/46, H. Höfl e, šk. 125, list Franka Himmlerovi zo 7. 4. 1945, s. 387, 
K problematike pozri HRUBOŇ, ref. 108, s. 159-163.
150 Bližšie pozri KAMENEC, I. Reagencia obyvateľov Slovenska na politické a vojenské uda-
losti koncom druhej svetovej vojny. In Záverečná fáza 2. svetovej vojny a oslobodenie Slovenska. 
Zborník príspevkov a materiálov z vedeckej konferencie v Bratislave 25. -26. apríla 1995, Brati-
slava 1996, s. 93-99.
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napriek tomu prispela ku krátkodobému obnoveniu brannej moci (striktne podľa 
nemeckých požiadaviek) a rozšíreniu účasti slovenských jednotiek (predovšetkým 
technického charakteru) pod priamym nemeckým velením na posledných obranných 
bojoch v záverečných mesiacoch druhej svetovej vojny.

 
I. BAKA: DER LETZTE MOBILISIERUNGSVERSUCH DES „VÖLKISCHEN“ REGIMES 

UND DIE GESELLSCHAFT IN DER SLOWAKEI AM ENDE DES ZWEITEN WELTKRIEGS
Nach dem Ausbruch des Slowakischen Nationalaufstandes wurde von den Vertretern 

des,völkischen‘ Regime in der Slowakei der Versuch unternommen, trotz der deutschen Besetzung des 
Gebiets der Slowakei eine neue Wehrmacht zu bilden. Das Bündnis mit dem nationalsozialistischen 
Deutschland war auch zu dieser Phase gleichbedeutend mit der bedingungslosen Unterstützung 
aller politischen, wirtschaftlichen und militärischen Maßnahmen im Kampf gegen die Koalition der 
Alliierten. Die Bemühungen um eine Mobilisierung der slowakischen Gesellschaft zur Unterstützung 
der deutschen Wehrmacht, die bedacht war, der sowjetischen Armee harten Widerstand zu leisten, 
bildeten einen Teil dieser Anstrengung. Eine tragende Rolle spielte die zeitgenössische Propaganda, 
die unangefochten den Glauben an den deutschen Endsieg verbreitete. Das Bündnis der Slowakischen 
Republik mit Deutschland wurde als die einzige Garantie der Beibehaltung des Staates dargestellt, 
von dessen weiterem Bestehen wurde die Existenz der slowakischen Nation abhängig gemacht. 
Die ganze Gesellschaft sollte einen Beitrag leisten zur Errichtung eines Bollwerks „gegen die 
bolschewistische Gefahr“. Die slowakische Armee lieferte nach dem Aufstand von 1944 jedoch 
ein Bild, das meilenweit entfernt war von diesem Wunschdenken. In der Armee haben sich erste 
Aufl ösungserscheinungen bemerkbar gemacht, die einerseits durch Desertionen von Soldaten zu 
den Aufständischen und andererseits durch die Entwaffnung der Ostslowakischen Armee durch 
die Deutschen verursacht wurden. Ihr Kampfwert war minimal, deswegen erhoffte man sich viel 
von der Nutzung des Abwehrpotentials des Landes bei der Errichtung der Abwehrlinien vor der 
einrückenden Sowjetischen Armee. Die Teilnahme der slowakischen Armee an den Frontkämpfen 
war eher symbolisch. Selbst die Rückkehr der 1. und 2. Technischen Division in die Slowakei, 
die zum Bau von Befestigungen in Ungarn und Norditalien eingesetzt worden ist, kam zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr in Frage. Hier gab es ebenfalls Aufl ösungserscheinungen, die anhand von 
etlichen Beispielen von Desertionen zu den Partisanen dokumentiert werden können.

Der Beitrag befasst sich mit dem Verlauf und den Ergebnissen von Mobilisierungsmaßnahmen 
der Jahrgänge 1935 – 1944, die vom,völkischen‘ Regime unter der strengen Aufsicht der 
Okkupationsorgane seit Dezember 1944 bis März 1945 durchgeführt worden sind. Die slowakische 
Armee erreichte danach einen Tabellenstand von 53 433 Mann. Es bleibt allerdings fraglich, 
insbesondere unter der Berücksichtigung des Chaos vor der Befreiung der Slowakei, wie sich die 
tatsächlichen Zahlen präsentiert haben. Die Aufmerksamkeit des Autors richtet sich vor allem auf 
die Reaktionen der Soldaten, die in den Militärdienst eingezogen worden sind, so wie sie in den 
Meldungen der Okkupationsorgane und der Behörden der Staats- und Selbstverwaltung festgehalten 
worden sind. Die Lage in der Armee widerspiegelte zu einem gewissen Grad die Situation innerhalb 
der Bewohner der Slowakei am Ende des Krieges. Die Reaktionen waren unterschiedlich. Auf 
der einen Seite standen die antifaschistischen Widerstandskämpfer, verfolgte Personen und auf 
der anderen die Repräsentanten des Regierungsregimes bzw. die fl üchtenden Angehörigen der 
deutschen Minderheit in der Slowakei. Der Großteil der Bevölkerung, der vom Krieg hart auf die 
Probe gestellt worden ist, reagierte mit Passivität und Resignation; ihre Verhaltensweise war vor 
allem durch das Verlangen bestimmt, möglichst unbeschadet bis zum ersehnten Ende des Krieges 
durchzuhalten. Der Standpunkt der Menschen in der Frage der zukünftigen staatsrechtlichen 
Stellung der Slowakei spielte dabei eine zweitrangige Rolle. Das Verhalten der Gesellschaft in 
der Slowakei im Zusammenhang mit den Mobilisierungsmaßnahmen macht es ganz deutlich. 
Gegen Ende des Krieges kamen in der slowakischen Armee die antideutsche Stimmung und die 
Demoralisierung zum Vorschein, die sich u. a. am Beispiel des enormen Anstiegs von Desertionen 
der zum Militärdienst eingezogenen Jahrgänge zeigten. Diese Tendenzen wurden noch zusätzlich 
dadurch verstärkt, dass die Organe der Militär- und Zivilverwaltung angesichts der immer näher 
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rückenden Front und des überall herrschenden Chaos nicht im Stande waren, selbst die technische 
Durchführung der Mobilisierung zu gewährleisten.

Parallel mit der Verschiebung der Frontlinie bekam die Notevakuierung eine immer größere 
Bedeutung, als die Mobilisierung. Der Druck der deutschen Stellen in der Slowakei, der hauptsächlich 
durch das Anliegen motiviert war, das Abwehrpotential des Landes aufrechtzuerhalten, äußerte 
sich schon Ende Februar 1942 in den eigenmächtig durchgeführten Deportationen von Hunderten 
von Personen zu Zwangsarbeiten nach Deutschland. Diese Maßnahmen betrafen auch viele 
Wehrpfl ichtigen, seien es die Deserteure oder die aus der Ostfront evakuierten Soldaten. Angesichts 
der Lage an der Front sah sich die slowakische Regierung gezwungen, diese Maßnahmen anhand 
einer bilateralen Vereinbarung mit der Regierung des Deutschen Reichs zu legalisieren. Die 
Wehrpfl ichtigen sollten zwar davon ausgenommen werden, allerdings ist es fraglich, inwieweit 
sich die deutschen Stellen an dieser Vereinbarung auch tatsächlich gehalten haben. Viele Truppen 
der slowakischen Wehrmacht haben sich bereits vor dem Einzug der Front aufgelöst, trotz der 
Maßnahmen zur Fortführung des Militärdienstes begangen viele Soldaten Fahnenfl ucht. Teile der 
slowakischen Truppen zogen sich nach Mähren, Tschechien und Österreich zurück, einige fi elen 
später in sowjetische oder amerikanische Gefangenschaft.
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DOKUMENTY A MATERIÁLY

NÁVŠTĚVA CHORVATSKÉHO GENERÁLA VILKO 
BEGIĆE NA SLOVENSKU V ROCE 1942 A JEJÍ 
VOJENSKÉ POZADÍ

OLDŘICH PEJS

PEJS, O.: Visit of the Croatian General Vilko Begic in Slovakia 1942 and its Military 
Background. Vojenská história, 2, 20, 2016, pp 86-109, Bratislava.
The study follows up on the author’s previous works dealing with the Slovak-Croatian 
military relationships during the World War 2. The heuristic base of the paper consists 
mostly of archival materials of Slovak military origin as well as foreign literature 
addressing the Ustasha regime in Croatia.
The author put the visit of the Croatian State Secretary of the Ministry of Croatian 
Home Guard in Slovakia into a broader context of military and political events. In the 
introduction of the study, the author explained the circumstances of the Croatian state 
origin and the task of its own army in enforcing the power by the Ustasha political 
movement. In this context, the author follows the development of the Croatian military 
delegation to Slovakia, resulting in an agreement on weapon supplies for the Croatian 
regime. On the one hand, with his typical sense of detail, the author describes the 
formal aspect of the delegation and on the other hand, with the same approach, he 
analyses the follow-up negotiations on the military suppliers. In doing so, he observes 
the attitude of all competent institutions, including the German military authorities. 
Special attention is paid to the role of Gen. Čatloš in fulfi lment of the Croatian 
requirements. However, the far-reaching conclusions on Čatloš’s power and political 
ambitions, derived from his commitment in developing the military and political 
relationships with Croatia, were not backed up by resources. It should be noted that 
in the period in question, Čatloš acted as a reliable German ally, who was aiming to 
extend the military participation of the Slovak Army at the frontline.
Military History. Slovakia. World War 2. Military Background of the Visit of the 
Croatian Gen. Vilko Begic in Slovakia 1942.

Pod mohutným vojenským náporem sil států Osy se v dubnu 1941 rozpadla královská 
Jugoslávie1 a na části jejího okupovaného území, včetně Bosny a Hercegoviny, 
vyhlásilo extrémně pravicové politické hnutí Ustaša chorvatský státní útvar – Nezavisna 
Država Hrvatska.2 Němci měli na Balkáně vlastní politické, vojenské a hospodářské 

1 K příčinám rozpadu královské Jugoslávie srov.  ГИБИАНСКИЙ, Леонид. Многонационаљная 
Югославия в Апрељской войне 1941 года : позиции этносов, этнических движений и их 
элит (некаторые аспекты истории и историографии). In Серапионова, E. (ред.). Славянский 
мир в эпоху войн и конфликтов ХX века. Санкт- Петербург : Алетея, 2011, s. 264-286. 
ISBN 978-5-91419-566-0.
2 K rozdělení území okupované královské Jugoslávie srov. BOBAN, Ljubo. Croatian borders 
1918 - 1993. Zagreb : Školska knjiga; Croatian Academy of Sciences and Arts, 1993, s. 45-48. 
ISBN neuvedeno.
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cíle. Potřebovali zlikvidovat důsledky versailleského mírového systému, zabránit 
spojeneckému vylodění, zajistit dopravní síť a exploatovat nerostné bohatství. Italové 
považovali Balkán za svou historickou sféru vlivu a místem vlastního přirozeného 
životního prostoru.3 Nacistické Německo a fašistická Itálie si okupované jugoslávské 
území rozdělili demarkační linií (po ose Samobor-Glina-Dvor-Prijedor-Sanski Most-
Jajce-Bugojno-Fojnica-Goražde). Němci se ve své okupační zóně (vých. od demarkační 
linie) přednostně orientovali na vojenské zabezpečení tohoto hospodářsko-dopravně 
strategického prostoru (ochrana železničních tratí, rudných dolů, průmyslových 
zařízení).4 Zplnomocněncem německé branné moci v Záhřebu byl Hitlerem jmenován již 
12. dubna 1941 genmjr. z. V. Edmund Glaise von Horstenau, bývalý rakousko-uherský 
důstojník a pronacistický exponent v předválečném Rakousku, který se angažoval při 
organizování chorvatských ozbrojených sil a hrál úlohu jejich inspektora.5 Italové si 
po uzavření italsko-chorvatských dohod v Římě 18. května 1941 nárokovali vojenský, 
politický, diplomatický a hospodářský dohled nad jimi okupovaným územím (záp. 
od demarkační linie), které rozdělili na tři zóny, když první, jadranské pobřeží, zčásti 
anektovali, ve druhé si vybudovali vojenskou i civilní správu a ve třetí umístili vojenské 
posádky a snažili se o zajištění personální italsko-chorvatské unie prostřednictvím 
italské nobility. Italové usilovali i o řídící funkce ve vojenské oblasti podřízením 
chorvatského vojska italskému vrchnímu velení, čemuž se Chorvaté bránili a zavázali se 
ke spolupráci s italskou brannou mocí, jen pokud se týče výstavby a technického výcviku 
vlastního vojska.6 Italové do Záhřebu vyslali 11. června 1941 vojenskou misi, v jejímž 
čele stál gen. Giovanni-Battista Oxilia, dosadili však i několik vlastních důstojníků do 
chorvatského vojenského velení jako styčné orgány (pro výstavbu organizační struktury 
pozemního vojska, pro výstavbu letectva, pro zřízení vojenských škol, pro vypracování 
chorvatských vojenských předpisů), v Záhřebu působila i mise italské fašistické strany 
(Partito Nazionale Fascista), v jejímž čele stál gen. Eugenio Coselschi, dále početná 
hospodářská komise pod vedením barona ing. Carlo Edoardo Schmidta Müllera di 
Friedberg, střídali se zde ale i mnozí další pověřenci,7 do struktury chorvatské vojenské 
správy byl zabudován i spojovací štáb (Ured za vezu Kraljevina Italija) pro úřední styk 
s italskými vojenskými představiteli v Chorvatsku, Itálii i v cizině.8 Chorvaté mezi 
Němci a Italy lavírovali a snažili se využít jejich vzájemných rozporů, ale postupně 
vycházelo najevo, že se přiklánějí na stranu Němců, a to v prvé řadě při zřizování, 

3 ЧΑЛИЋ, Мари-Жанин. Историја Југославије у 20. веку. Београд : Клио, 2013, s. 172. 
ISBN 978-86-7102-433-4.
4 Přehled německých pozemních jednotek operujících v průběhu války v Jugoslávii podává 
RAIČEVIĆ, Gorčin. Pregled jedinica i štabova nemačke kopnene vojske u Jugoslaviji 1941 - 1945. 
In Vojnoistorijski glasnik, 1967, roč. 18, č. 2, s. 337-356. ISSN 0042-8442; stručný přehled chorvat-
ských jednotek zařazených do německých pozemních jednotek v Jugoslávii přináší VUJIČIĆ, Goj-
ko. Hrvatske, muslimanske, folksdojčerske i druge kvislinsko-kolaboracionističke snage u nemač-
kim oružanim formacijama 1941 - 1945. In Vojnoistorijski glasnik, 1995, roč. 44, č. 2-3, s. 220-223. 
ISSN 0042-8442.
5 ANIĆ, Nikola. Hitlerov Wehrmacht u Hrvatskoj od travnja 1941. do svibnja 1945. Zagreb : 
Dom i Svijet, 2009, s. 59. ISBN 978-953-238-035-4.
6 KRIZMAN, Bogdan. Ante Pavelić i ustaše.  Zagreb : Globus, 1986, s. 471. ISBN 86-343-0130-3.
7 KRIZMAN, Bogdan. NDH između Hitlera i Mussolinija. Zagreb : Globus, 1986, s. 168-169. 
ISBN 86-343-0154-0.
8 COLIĆ, Mladen. Takozvana Nezavisna Država Hrvatska 1941. Beograd : Delta-pres, 1973, s. 
200. ISBN neuvedeno.
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výstavbě, vybavení, výcviku a bojového využití chorvatských vojenských sil.9

Do čela rodících se chorvatských ozbrojených oddílů se postavil bývalý vysoký 
rakousko-uherský důstojník a domácí představitel Ustaše Slavko Kvaternik, který 
10. dubna 1941 vystoupil u historické budovy Banski dvori na záhřebském náměstí 
sv. Marka a následně v záhřebském rozhlasu s prohlášením o „zrození“ nezávislého 
chorvatského státu.10 Hlavní úlohou Kvaternika se stalo vybudování řádného stálého 
chorvatského vojska, které bude vzorovou školou celému chorvatskému národu a výrazem 
starodávných tradic chorvatského válečnického ducha.11 Kvaternik se proto snažil 
chorvatskou armádu, z historických důvodů označenou jako domobrana,12 organizovat 
po vzoru chorvatských útvarů uherské zeměbrany na principech branné povinnosti, která 
by se však vztahovala pouze na Chorvaty a bosenské Muslimy (tzn. „Chorvaty islámské 
víry“),13 a obklopil se za tím účelem bývalými rakousko-uherskými důstojníky.14 Vedle 
domobrany se vytvářely jednotky četnictva (Oružništvo),15 ale zejména oddíly ustašovské 
milice (Ustaška vojnica) jako samostatné vojenské organizace ustašovského hnutí, a to 
po německém a italském vzoru stranických nacionálně-socialistických úderných oddílů 
Sturmabteilung či ochranných oddílů Schutzstaffel, resp. fašistických Milizia Volontaria 
per la Sicurezza Nazionale (tzv. černých košil – Camicie Nere).16 Vztah Kvaternika 

9 DIZDAR, Zdravko. Brojidbeni pokazatelji odnosa vojničkih postrojbi na teritoriju Nezavisne 
Države Hrvatske 1941. - 1945. godine. In Časopis za suvremenu povijest, 1996, roč. 28, č. 1-2, s. 
162. ISSN 0590-9597.
10 JONJIĆ, Tomislav. Hrvatska vanjska politika 1939.–1942. Zagreb : Libar, 2000, s. 277. 
ISBN 953-97124-1-6.
11 KVATERNIK, Slavko. Odgoj i značaj hrvatskog domobrana. Zagreb : Novinski odsjek Minis-
tarstva hrvatskog domobranstva, 1941, s. 9. ISBN neuvedeno.
12 Rakousko-uherské vyrovnání z roku 1867 vyjádřilo ústavní, veřejnoprávní a samosprávní sa-
mostatnost Uher a bylo doplněno v roce 1868 uhersko-chorvatským vyrovnáním, které zabezpečo-
valo Chorvatům širokou autonomii v oblasti vnitřní politické správy, školství, osvěty, soudnictví, 
neboť Chorvaté byli považováni za historický národ. Mohlo se započít i s budováním chorvatských 
útvarů uherské zeměbrany na principu vykonávání služby chorvatských branců na chorvatském 
území, výcviku v chorvatském jazyku, doplnění chorvatským důstojnickým a poddůstojnickým 
sborem a pojmenování historickými chorvatskými názvy (vojenské zástavy, vedle rakousko-uher-
ských, doplněny chorvatskou trikolorou). POJIĆ, Milan. Ustroj Austrougarske vojske na ozemlju 
Hrvatske 1868. - 1914. In Arhivski vjesnik, 2000, č. 43, s. 156-157. ISSN 1848-3143. Na následné 
maďarsko-chorvatské konfl ikty upozornila francouzská historička Catherine Horelová. HOREL, 
Catherine. Vojnici između nacionalnih fronti : Ukidanje Vojne krajine i rozvoj Kraljevskoga ugar-
skog domobranstva u Hrvatskoj i Slavoniji 1868. – 1914. Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu, 2015, s. 151-164. ISBN 978-953-175-545-0.
13 K otázce služby Srbů v chorvatské domobraně srov. BARIĆ, Nikica. Položaj Srba u domo-
branstvu Nezavisne Države Hrvatske, 1941. – 1945. In Polemos, 2002, roč. 5, č. 9-10, s. 159-174. 
ISSN 1331-5595.
14 BARIĆ, Nikica. Ustroj kopnene vojske domobranstva Nezavisne Države Hrvatske, 1941. – 
1945. Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2003, s. 21-22. ISBN 953-6324-38-5.
15 Ke vzniku a organizaci chorvatského četnictva srov. MIKULAN, Krunoslav – POGAČIĆ, Si-
niša. Hrvatske oružane snage 1941. - 1945. (ustrojstvo, odore i oznake). Zagreb : P.C. grafi čke uslu-
ge, 1999, s. 121-124. ISBN 953-9754-2-1; nověji KOVAČIĆ, Davor. Oružništvo Nezavisne Drža-
ve Hrvatske : redarstveno tijelo i vojna postrojba 1941. - 1945. Zagreb : Despot infi nitus; Hrvatski 
institut za povijest, 2014. ISBN 978-953-7840-25-9.
16 Ke vzniku, organizaci a bojovému nasazení ustašovské milice srov. OBHOÐAŠ, Amir. Ustaš-
ka vojnica. Uspostava, ustroj i početni razvoj oružane sile Ustaškog pokreta. In VP-Magazin za 
vojnu povijest, 2013, č. 27, s. 6-15. ISSN 1848-0284; DIMITRIJEVIĆ, Bojan B. Ustaška vojnica 
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k ustašovské milici nebyl jednoznačný. Sám byl na jedné straně maršálem a ministrem 
chorvatské domobrany, opíral se o její důstojnický sbor, na druhé straně byl zástupcem 
chorvatského vůdce a vedoucího činitele Ustaše poglavnika Ante Paveliće a nosil nejvyšší 
ustašovskou důstojnickou hodnost krilnik. Mezi svými podřízenými a před německými 
vojenskými činiteli zdůrazňoval, že má na prvním místě na paměti zájmy domobrany, 
ale v případě, že toto mínění měl veřejně stvrdit, nebyl dostatečně rozhodný.17 Výstavba 
dvou nezávislých ozbrojených formací však zapříčinila konkurenci a vzájemné neshody, 
což v totalitním systému nutně vedlo k privilegování stranické ustašovské milice, včetně 
přednostních dodávek výstroje a výzbroje, včetně těžkých zbraní.18

Ustašovský režim uplatňoval politiku genocidy proti Srbům, Romům a Židům jako 
největším nepřátelům Chorvatů s cílem vytvořit čistý chorvatský prostor se státem 
árijského chorvatského národa19 a tato extrémní rasová politika byla doprovázena 
masovým zabíjením, masovým vězněním, masovým vyháněním, masovým přesídlováním 
a masovým drancováním majetkových hodnot „neárijců“.20 Zárodky akcí srbských oddílů 
četniků,21 chorvatského hnutí odporu civilního obyvatelstva a vojáků22 a organizovaného 
prokomunistického partyzánského hnutí přerostly ve všeobecné povstání.23 Boje se 

1943. - 1945. Od kapitulacije Italije do povlačenja iz Hrvatske. In VP-Magazin za vojnu povijest, 
2013, č. 31, s. 8-15. ISSN 1848-0284; nověji OBHOÐAŠ, Amir – WERHAS, Mario – DIMITRI-
JEVIĆ, Bojan B. – DESPOT, Zvonimir. Ustaška vojnica : oružana sila Ustaškog pokreta u Neza-
visnoj Državi Hrvatskoj 1941. - 1945. (Prva knjiga, travanj 1941. - rujan 1943.). Zagreb : Despot 
infi nitus, 2013. ISBN 978-953-7892-09-8; OBHOÐAŠ, Amir – WERHAS, Mario – DIMITRIJE-
VIĆ, Bojan B. – DESPOT, Zvonimir. Ustaška vojnica : oružana sila Ustaškog pokreta u Nezavis-
noj Državi Hrvatskoj 1941. - 1945. (Druga knjiga, rujan 1943. - svibanj 1945.). Zagreb : Despot in-
fi nitus, 2013. ISBN 978-953-7892-17-3.
17 KOŠUTIĆ, Ivan. Hrvatsko domobranstvo u drugom svjetskom ratu. Zagreb : Nakladni zavod 
Matice hrvatske; Školska knjiga, 1992, s. 165. ISBN 86-401-0260-0.
18 DIMITRIJEVIĆ, Bojan B. Oklopne snage NDH 1941./45. 1. dio. In VP-Magazin za vojnu po-
vijest, 2011, č. 9, s. 26-27. ISSN 1848-0284; DIMITRIJEVIĆ, Bojan B. – SAVIĆ, Dragan. Oklop-
ne jedinice na jugoslovenskom ratištu 1941 – 1945. Beograd : Institut za savremenu istoriju, 2011, 
s. 95. ISBN 978-86-7403-154-4.
19 REDŽIĆ, Enver. Bosna i Hercegovina u drugom svjetskom ratu. Sarajevo : Oko, 1998, s. 216. 
ISBN 9958-43-030-4.
20 K militantním názorům některých ustašovských činitelů srov. KRESTIĆ, Vasilije. Through 
genocide to a Greater Croatia. Belgrade : BIGZ, 1998, s. 102-103. ISBN 86-13-00910-7. Srb-
ský akademik Krestić vyvolává ostrou polemiku svými názory na genetickou výbavu Chorvatů 
ke genocidě na Srbech. Tyto názory a polemiku s nimi shromáždil ve své knize Досиjе о генези 
геноцида над Србима у НДХ. Нови Сад : Прометеj, 2009. ISBN 978-86-515-0362-0.
21 Ke hnutí četniků srov. JELIĆ-BUTIĆ, Fikreta. Četnici u Hrvatskoj : 1941 – 1945. Zagreb : 
Globus, 1986. ISBN neuvedeno; TOMASEVICH, Jozo. Četnici u Drugom svjetskom ratu 1941 – 
1945. Zagreb : Sveučilišna naklada Liber, 1979. ISBN neuvedeno.
22 K chorvatskému hnutí odporu za 2. světové války srov. MIHALIĆ, Neva. Borba Hrva-
ta protiv Trećeg Reicha : Hrvatski protuosovinski otpor i dinamika vojno-političkih strategija 
na hrvatskom ratištu u Drugom svjetskom ratu. Zagreb : Despot Infi nitus d.o.o., Zagreb, 2012. 
ISBN 978-953-7892-01-2.
23 Nelze nevidět, že na území okupované královské Jugoslávie se nenašel ani jeden jugosláv-
ský generál s organizovanou jednotkou, aby pokračoval v odporu proti okupaci. Jedinou aktivní 
jednotku, která na jugoslávském území neuznala kapitulaci, vedl plk. gšt. Dragoljub (Draža) Mi-
hailović. ДИМИТРИЈЕВИЋ, Бојан Б. Војска Недиђеве Србије : Оружане снаге Српске владе 
1941 – 1945. Београд : Службени гласник, 2014, s. 371. ISBN 978-86-519-1811-0.



90

VOJENSKÁ HISTÓRIA

v různé intenzitě a rozsahu rozšířily prakticky na celé teritorium Chorvatska.24 Ze srbské 
strany je za počátek povstání proti okupaci a kolaborujícím režimům ofi ciálně označován 
7. červenec 1941 v Srbsku a 27. červenec 1941 v Chorvatsku.25 Nutno však zaznamenat, 
že již 22. června 1941 byl v lese Brezovica u obce Žabno poblíž chorvatského města 
Sisak (jv. Záhřeb) zformován chorvatskými komunisty první partyzánský oddíl (Sisački 
odred),26 který na druhý den zahájil bojové akce podminováním železniční tratě Sisak–
Sunja u obce Blinjski kut.27 Ukázalo se, že ustašovský režim podobný vývoj neočekával, 
nebyl na něj připraven a považoval ohniska odporu za lokální záležitost, kterou se 
podaří zlomit trestnými výpravami zaměřenými především proti civilnímu obyvatelstvu. 
Prvních šest měsíců bojů mezi partyzány a ustašovci bylo rozhodujících.28 Kvaternik 
svou úlohu na čele chorvatské domobrany nezvládal a rozvíjejícímu se hnutí odporu, 
zejména srbského obyvatelstva, a následnému povstání nedokázal účinně čelit. Šéf 
hlavního štábu chorvatské domobrany genpor. August Marić (bývalý rakousko-uherský 
a bývalý vysoký jugoslávský důstojník) proto zdůrazňoval, že se domobrana nachází 
v počáteční fázi výstavby, je nedostatečně zorganizována a vyzbrojena, mezi domobranci, 
kteří strávili před válkou delší dobu jako záložníci jugoslávské armády, se šíří únava, 
což může vést k poklesu jejich bojové morálky, rozhodnosti a discipliny.29 Jeho návrhy 
na potlačení povstání i za pomoci politických prostředků byly odmítnuty a Marić byl ze 
své funkce sesazen. Neschopnost domobrany vypořádat se s povstáním vedla Kvaternika 
k čistkám v důstojnickém sboru (podle jeho názoru od podezřelých elementů) ve snaze 
vybudovat důstojnický sbor na gážistech chorvatského původu očištěných od jednotlivců 
„zkažených“ jugoslávským a srbským duchem. Nutno vidět, že chorvatský důstojnický 
sbor se skládal ze čtyř nesourodých skupin: a) bývalých rakousko-uherských důstojníků 
starších věkem, kteří nesloužili v meziválečném období, profesně zůstali nezpůsobilí 
a většině z nich chyběly politické vazby na ustašovské hnutí, ale obsadili vysoké posty 
(Vilko Begić, Vladimir Laxa, Slavko Štancer), dále b) důstojníků s vazbami na ustašovské 

24 Slovenská veřejnost nebyla s touto situací dostatečně konfrontována. Slovenský tisk zpočát-
ku problematiku odboje zamlžoval neujasněnou propagandistickou terminologií. První zmínka 
o vnitřní nestabilitě Chorvatska se objevila v srpnu 1941. Srov. JARINKOVIČ, Martin. Pohľad slo-
venskej dennej tlače na chorvátsku otázku v rokoch 1941 – 1944. In SOKOLOVIČ, Peter (ed.). Od 
Salzburgu do vypuknutia Povstania : Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov 
VIII : Zborník z vedeckej konferencie Trnava 20. – 22. apríl 2009. Bratislava : Ústav pamäti náro-
da, 2009, s. 277-282. ISBN 978-80-89335-21-3.
25 TEJCHMAN, Miroslav. Balkán ve válce a v revoluci 1939 – 1945. Praha : Univerzita Karlo-
va; Karolinum, 2008, s. 382. ISBN 978-80-246-1374-1; k počátku hnutí odporu a jeho charakteru 
v roce 1941 srov. JAREB, Mario. Prilog raspravi o karakteru ustanka od 27. srpnja 1941. godine. In 
Časopis za suvremenu povijest, 2011, roč. 43, č. 3, s. 751-769. ISSN 0590-9597.
26 ANIĆ, Nikola. Narodnooslobodilačka vojska Hrvatske 1941. - 1945. (obálka knihy však nese 
název Antifašistička Hrvatska : Narodnooslobodilačka vojska i partizanski odredi Hrvatske 1941. 
- 1945.). Zagreb : Multigraf Marketing; Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvat-
ske, 2005, s. 34. ISBN 953-7254-00-3; COLIĆ, ref. 8, s. 229; DIZDAR, ref. 9, s. 166.
27 Mezi jeho chorvatskými příslušníky nalezneme i jméno jednoho ze zakladatelů armády dneš-
ní Chorvatské republiky generála Janko Bobetka. VUKSIC, Velimir – FISCHER, Dick. Croatia in 
Newly-Formed Yugoslavia, 1918 - 1945. In Military Illustrated Past & Present, 1994, č. 68, s. 31. 
ISSN 0268-8326.
28 BILANDŽIĆ, Dušan. Hrvatska moderna povijest. Zagreb : Golden marketing, 1999, s. 129. 
ISBN 953-6168-50-2.
29 BARIĆ, Nikica. General August Marić : životopis jednoga hrvatskog časnika. In Časopis za 
suvremenu povijest, 2001, roč. 33, č. 2, s. 365. ISSN 0590-9597.
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hnutí - emigrantů (Josip Metzger, Ivan Perčević, Tomislav Sertić), či dezertérů z královské 
jugoslávské armády (Vladimir Kren, Franjo Nikolić), c) nejpočetnější skupinu tvořili 
Chorvaté, kteří sloužili jako jugoslávští důstojníci a po vzniku samostatného chorvatského 
státu vstoupili do chorvatské domobrany, často však neměli důvěru ze strany ustašovců 
a bývalých rakousko-uherských důstojníků (Ivan Prpić, Viktor Prebeg), ale patřili k nim 
i někteří důstojníci srbské národnosti (Fedor Dragojlov, Djuro Gruić, Lavoslav Milić), d) 
v neposlední řadě pak do nového chorvatského důstojnického sboru vstoupili aktivovaní 
záložní důstojníci, kteří prošli výcvikem v královské jugoslávské armádě. Značnou potíží 
chorvatského vojenského velení se stal nedostatek důstojníků generálního štábu mladšího 
věku a vysoký počet vyšších důstojníků, kterým chyběly představy o moderní armádě 
a moderním způsobu vedení války.30

S množstvím problémů (počáteční netrpělivost, velká očekávání, nedostatek zbraní 
a munice, nezkušenost velitelských kádrů) se však potýkalo i chorvatské partyzánské hnutí. 
Za šest měsíců povstání bylo zformováno 150 partyzánských oddílů a 18 samostatných 
praporů, ale koncem roku 1941 zůstalo pouze osm větších partyzánských oddílů a sedm 
samostatných praporů,31 se 7 000 bojovníky, v Bosně a Hercegovině deset partyzánských 
oddílů a dva samostatné prapory s 18 600 bojovníky a na Sremu dva partyzánské oddíly 
s dvoustovkou bojovníků.32 

Chorvatská domobrana nebyla schopna povstání, které přerostlo v neutuchající 
ozbrojený boj s dalekosáhlými politickými cíly, dosavadními silami potlačit. Chorvatské 
velení se domnívalo, že k likvidaci povstání poslouží vedle teritoriálních jednotek, které 
posádkovou a strážní službou v okolí svých posádek ubrání prostor dislokace, i dobře 
vyzbrojené a vycvičené horské jednotky. Vedle tří domobraneckých sborů (celkem se 6 
divizemi) postavených v říjnu 1941 došlo proto v dubnu 1942 ke zformování 1. horské 
divize, v jejíž sestavě se objevily jako elitní útvary čtyři horské brigády (gorski zdrug),33 
každá měla mít čtyři prapory, jednu horskou baterii a odpovídající týlové jednotky.34 
Předpokládalo se, že tyto brigády budou vybaveny a vyzbrojeny pro boj v těžkém horském 
terénu a tím také způsobilé k boji s pohyblivými partyzánskými oddíly.35 Velkým 
problémem domobrany se však stal nedostatek pěchotní a jiné výzbroje, katastrofální byl 
nedostatek munice.36 Vybavení těžkými zbraněmi, včetně dělostřelectva, bylo minimální. 
Plk. gšt. Fedor Dragojlov, tehdejší náčelník operačního oddělení hlavního štábu, k tomu 
po válce poznamenal: „Za prvé dva roky (1941/42 a 1942/43) bylo potřebné postavit 10 

30 TOMASEVICH, Jozo. War and Revolution in Yugoslavia 1941 – 1945 : occupation and colla-
boration. Stanford : Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University, 2001, s. 425–426. 
ISBN 978-0-8047-3615-2.
31 ANIĆ, ref. 26, s. 52.
32 DIZDAR, ref. 9, s. 169.
33 COLIĆ, Mladenko. Oružane formacije Nezavisne Države Hrvatske u sjeverozapadnoj Hrvat-
skoj, Slavoniji i Srijemu 1941 - 1945. godine. In Vojnoistorijski glasnik, 1979, roč. 30, č. 3, s. 157. 
ISSN 0042-8442.
34 COLIĆ, Mladen. Oružane snage NDH u Bosni i Hercegovini 1942 - 1943. godine. In AVNOJ 
i narodnooslobodilačka borba u Bosni i Hercegovini (1942 - 1943). Beograd : Izdavačko preduzeće 
„RAD“, 1974, s. 346. ISBN neuvedeno.
35 BARIĆ, Nikica. Domobranstvo Nezavisne Države Hrvatske 1941. - 1945. In RAMET, Sabri-
na (ed.). Nezavisna Država Hrvatska 1941. - 1945. (zbornik radova). Zagreb : Alinea, 2009, s. 72. 
ISBN 978-953-180-155-3.
36 JELINOVIĆ, Zvonimir. Hrvatska vojska (domobranstvo) i obrana. In Časopis za suvremenu 
povijest, 1995, roč. 27, č. 3, s. 574. ISSN 0590-9597.
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moderních horských brigád (o 4 praporech), s horskými kanony, minomety a granátomety, 
potřebným množstvím lehkých, ale také těžkých kulometů a horským trénem, stojícími 
mimo divizní struktury. Vedle toho bylo potřebné vybudovat i několik obrněných jednotek 
s lehkými tanky. Horské brigády č. 1 až 5, složené z rekrutů odvodního ročníku 1941, měly 
být po rychlém výcviku v Döllersheimu a Stockerau (Rakousko) vyzbrojené do konce jara 
1942 pro boj v Chorvatsku. Síla pěšího praporu 1000 mužů a brigády 5000 mužů… 6. až 
10. brigáda, tvořené rekruty odvodního ročníku 1942, měly být bojeschopné do poloviny 
roku 1943. Vedle této výstavby regulérního chorvatského vojska první linie (domobrany), 
plánované na dva roky, se nesmí zapomínat, že z výše uvedených dvou kontingentů 
rekrutů (1941 a 1942) se měly formovat ještě 2 kompletní pěší divize po třech pěších 
plucích (každá o 15 000 mužích) do sestavy německé Wehrmacht, 369. (chorvatská) pěší 
divize do konce roku 1942 a 373. (chorvatská) pěší divize do konce roku 1943. Co se 
týče Hitlerovy poznámky ze srpna 1943…, ve které Hitler vyjádřil nespokojenost se sliby 
danými chorvatskou vládou, která dosud neuspěla s organizováním obranné síly země na 
široké základně, třeba uvést následující: Původní plán výstavby domobraneckého vojska 
v letech 1941/42 a 1942/43 mohl být naplněn pouze z poloviny. Pro horské brigády č. 1 až 
5, které se měly formovat v prvním roce plánu, dostalo Chorvatsko výzbroj a výstroj pouze 
pro první čtyři. Předpokládaná zásoba pro 5. horskou brigádu odpadla zřejmě v důsledku 
zvýšených potřeb samotných Němců (po katastrofě u Moskvy).“37

Koncem roku 1941 se v operačním nasazení na území Chorvatska nacházelo 54 295 
domobranců, dalších 21 665 domobranců vykazují záložní a náhradní jednotky, školy, 
posádková velitelství apod.38 Kvaternik vydal již 17. dubna 1941 nařízení k organizování 
sběru, ošetřování a evidenci výzbroje, munice i vojenské výstroje poražené královské 
jugoslávské armády, za což byl odpovědný inspektor zbrojnic mjr. děl. Mirko 
Andrović.39 Na základě nařízení německého generála Glaise von Horstenau se však 
jugoslávský vojenský materiál stal německou válečnou kořistí. Generál také Chorvatům 
19. května 1941 oznámil, že se mohou podílet na shromažďování válečné kořisti, ale 
k dispozici oddílům chorvatské domobrany může být přenecháno pouze určité množství 
zajištěného vojenského materiálu. Upozornil, že bez jeho souhlasu „nelze ze sběren 
válečného kořisti nic svévolně odebírat“.40 Pod dohledem a za pomoci německých 
vojáků akce trvala do 25. srpna 1941. Italové si válečnou kořist ponechali.41 Pod tlakem 
situace se nakonec Němci i Italové zavázali dodat na sto tisíc pušek a potřebný počet 
kulometů a minometů, ale Italové své sliby prakticky neplnili.42 Uvádí se, že Němci 
v červenci 1941 dodali 60 000 a v říjnu ještě 40 000 pušek a od Italů mělo do konce roku 
1941 přijít 10 000 pušek.43

37 DRAGOJLOV, Fedor. Der Krieg 1941 - 1945 auf dem Gebiete des „unabhängigen Staa-
tes Kroatien“. In Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift, 1956, roč. 122, č. 5, s. 356-358. 
ISSN 0002-5925.
38 DIZDAR, ref. 9, s. 167.
39 COLIĆ, ref. 8, s. 206.
40 JELIĆ-BUTIĆ, Fikreta. Ustaše i Nezavisna Država Hrvatska 1941. – 1945. Zagreb : Sveuči-
lišna naklada Liber; Školska knjiga, 1977, s. 120. ISBN neuvedeno.
41 COLIĆ, Mladen. Kopnena vojska Domobranstva Nezavisne Države Hrvatske. In Vojnoistorij-
ski glasnik, 1970, roč. 21, č. 2, s. 193. ISSN 0042-8442.
42 KISZLING, Rudolf. Die Wehrmacht des Unabhängigen Staates Kroatien 1941 - 1945. In Ös-
terreichische Militärische Zeitschrift, 1965, č. 4, s. 262. ISSN 0048-1440.
43 JELIĆ-BUTIĆ, ref. 40, s. 120.
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Materiálními potřebami chorvatské domobrany se zabýval státní tajemník Ministerstva 
chorvatské domobrany, který tak plnil úlohu náměstka ministra domobrany pro všeobecné 
a materiálně-fi nanční otázky.44 Funkci státního tajemníka zastával gen. Vilko Begić, 
bývalý rakousko-uherský intendanční důstojník. Těžkosti s obstaráváním výstroje, která 
se ve značné míře odlišovala od toho, čím byla vybavena královská jugoslávská armáda, 
se Chorvaté snažili utajeně vyřešit pomocí dodávek od srbských výrobců vojenského 
materiálu. Za tím účelem byl vyslán 15. listopadu 1941 do Zemunu, Chorvaty zabraného 
srbského území, kpt. int. Dragomir Katušić, který k nákupu srbského zboží disponoval 
dostatečnými fi nančními prostředky v hotovosti.45 Nabízela se však další spolupráce se 
zahraničím. Podpis slovensko-chorvatské obchodní dohody v říjnu 194146 zaktivizoval 
obchodní zástupce, kteří nabízeli zprostředkování dovozu a vývozu zboží mezi oběma 
státy.47 Firma Sandrik, továreň na strieborné a kovové výrobky, Dolné Hámry, nabídla 
Zbrojovce Brno (Reichswerke Hermann Göring) k vývozu do Chorvatska 40.000 kusů 
ocelových přileb, 15.000 kusů hliníkových jídelních šálků a 15.000 kusů polních lahví.48 
Mezi obchodními zástupci se objevil i Robert Hein, který byl ochoten zprostředkovat 
dovoz slovenského vojenského sukna, jehož měla chorvatská domobrana nedostatek 
(potřeba odhadnuta na 300.000 metrů). Vzbudil oprávněnou pozornost, neboť se 
představil jako zástupce bratislavské fi rmy DOVUS (Slovenská dovozná a vývozná 
účastinná spoločnosť) a neváhal zdůraznit, že na Slovensku bylo učiněno rozhodnutí, 
podle něhož bude ze zásob slovenské armády uvolněno pro chorvatskou domobranu 
45.000 metrů vojenského sukna, 20.000 kusů vojenských košil a 20.000 kusů vojenských 
spodních kalhot. Hein oznámil 10. března 1942 Ministerstvu chorvatské domobrany, 
že všechny obchodní a fi nanční otázky spojené s dodávkou vojenského sukna a prádla 
zajistí Sväz hospodárskych družstiev a verejných obilných skladíšť v Bratislave,49 přičemž 
Slovensko nechce na dodávce vydělat, nýbrž se spokojí s přijetím věcné protihodnoty 
za dodané zboží; tj. požaduje kompenzovat zboží vyráběné z vlny dovážené za devizy 
např. dodávkou konopí, lnu apod.50 Tahle nabídka zabrala. Z rozkazu ministra národní 
obrany gen. I. tr. Ferdinanda Čatloše bylo dokonce rozhodnuto, že nebude dodáno 
vojenské sukno, ale na Slovensku budou ušity chorvatské uniformy.51 Do Bratislavy ze 
Záhřebu proto cestoval přes Maďarsko v dubnu 1942 Izidor Lančarič, který vezl vzor 
chorvatské uniformy a za tím účelem obdržel slovenský kurýrní list a zapečetěný kufr, 
neboť byla obava, zda by Maďaři tuto zásilku přes svoje území vůbec propustili.52 Ve věci 

44 KOŠUTIĆ, ref. 17, s. 119-120.
45 PEJS, Oldřich. Slovenské zbrane pre Chorvátsko (1942). In Apológia, 1996, č. 5, s. 28. 
ISSN 1335-0463.
46 RYCHLÍK, Jan. Slovensko-chorvatské vztahy v letech 1941 - 1945. In Slovanské historické 
studie, 2000, č. 26, s. 273. ISBN 80-7286-005-4; TÝŽ. Odnosi Slovačke i Nezavisne Države Hrvat-
ske, 1941. – 1945. In Časopis za suvremenu povijest, 2004, roč. 36, č. 3, s. 947. ISSN 0590-9597.
47 O některých konkrétních komoditách vývozu a dovozu se zmiňuje JARINKOVIČ, Martin. 
Slovensko a Juhoslávia v rokoch II. svetovej vojny. Banská Bystrica : Klub priateľov Múzea SNP, 
2012, s. 95-97. ISBN 978-80-895141-3-7.
48 VHA Bratislava, f. MNO, Spisy dôverné 1940 - 1945, šk. 277, č. j. 90719/Dôv.22.1942.
49 Dodávkou se zabývalo svazové oddělení vlny a gesci měl vedoucí tohoto oddělení Eugen 
Schmidl. VHA Bratislava, f. MNO, Spisy tajné 1939 - 1945, šk. 13, č. j. 82627 Taj./ZVP.1942.
50 SNA Bratislava, f. MZV 1939 - 1945, šk. 1156, Vyslanectvo v Zágrebe 1941 - 1942, č. j. 
420/42.
51 VHA Bratislava, f. MNO, Spisy tajné 1939 – 1945, šk. 13, č. j.82298 Taj./ZVP.1942.
52 SNA Bratislava, f. MZV 1939 - 1945, šk. 213, č. j. 12.760/42.
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dodávky vojenské výstroje cestoval do Bratislavy přes Maďarsko v květnu 1942 i nám. 
kpt. int. Joahim Vujašin.53 Toto vše se však odehrávalo na pozadí návštěvy chorvatského 
gen. Vilko Begiće na Slovensku v březnu 1942 při příležitosti oslav 3. výročí vyhlášení 
slovenské státní samostatnosti.

Slovenského vyslance v Záhřebu Jozefa Ciekera navštívili 6. února 1942 zástupci 
Hlavního ustašovského stanu (Glavni ustaški stan) Blaž Lorković, pobočník poglavnika, 
a Vladimir Kendjelić, přednosta oddělení pro styk s cizinou, že mají od ministra vnitra 
a hlavního velitele Hlinkovej gardy (HG) Alexandra Macha ofi ciální pozvání k návštěvě 
Slovenska při příležitosti oslav 3. výročí vyhlášení slovenské státní samostatnosti, 
které učinil při návštěvě Vladimira Kendjeliće na Slovensku,54 a čekají pouze na 
souhlas Paveliće.55 Cieker se při další návštěvě 16. února od Kendjeliće dozvěděl, že 
Pavelić s touto ofi ciální návštěvou souhlasí.56 Slovenští radikálové z řad HG, kteří si 
chtěli v Chorvatsku uzurpovat přednostní vztahy na své soukmenovce v ustašovském 
hnutí pod heslem „ustašské Chorvátsko - gardistické Slovensko“, svou aktivitou vojáky 
zaskočili. Náčelník štábu ministra národní obrany pplk. gšt. Štefan Tatarko se Ciekera 
telefonicky dotazoval, kdy přijede na Slovensko vojenská delegace, která byla pozvána 
Čatlošem prostřednictvím chorvatského vojenského atašé mjr. jazd. Ante Krpana, a zda 
půjde o společnou delegaci se zástupci Ustaše, a nestačil se divit.57 Při rozhovoru Ciekera 
s Kvaternikem 4. března se totiž ukázalo, že ten o ničem podobném není informován. 
Tajemník slovenského vyslanectví Gabriel Danihel proto přislíbil 6. března dodat 
Kvaternikovu maršalátu potřebné informace. Sekretariát státního tajemníka Ministerstva 
chorvatské domobrany následující den oznámil složení vojenské delegace a datum 
příjezdu, o čemž slovenské MZV urychleně informovalo MNO. Přednosta personálií 
MNO pplk. del. Elemér Lendvay následně 10. března telefonicky požádal Ciekera, aby 
zjistil, zda je na chorvatské straně zásadní souhlas, aby členové chorvatské delegace 
obdrželi slovenská vyznamenání.58

Na Slovensko tak cestovaly k oslavě 3. výročí vyhlášení samostatného slovenského 
státu dvě chorvatské delegace, jedna na pozvání Macha, druhá na pozvání Čatloše. 
Jako hosté Hlavního velitelství HG přicestovali do Bratislavy Blaž Lorković, pobočník 
poglavnika a šéf organizačního úřadu Hlavního ustašovského stanu (bratr ministra 
zahraničních věcí Mladena Lorkoviće), Tomislav Grgić, zástupce šéfa organizačního 
úřadu Hlavního ustašovského stanu, Branko Rukavina a Frane Miletić, pověřenci 
v Hlavním ustašovském stanu, Vladimir Kendjelić, přednosta oddělení pro styk s cizinou 

53 SNA Bratislava, f. MZV 1939 - 1945, šk. 1164, Vyslanectvo v Zágrebe 1941 - 1942, č. j. 
1212/42.
54 Kendjeliće v doprovodu tajemníka Trnu a legačního tajemníka Zvonomira Malviće přijal 
Mach v Bratislavě 21. ledna 1942. Poverenec ustašského Hlavného stanu u Macha. In Gardista, 
1942, roč. 4, č. 17 (nedopatřením označeno jako č. 16), s. 3. ISSN 1337-7558.
55 SNA Bratislava, f. MZV 1939 – 1945, šk. 1155, Vyslanectvo v Zágrebe 1941 - 1942, č. j. 
346/42.
56 SNA Bratislava, f. MZV 1939 – 1945, šk. 1155, Vyslanectvo v Zágrebe 1941 - 1942, č. j. 
373/42.
57 HG činila vše v předstihu, což dokládají zprávy uveřejněné v deníku Gardista, přebírané ze 
Záhřebu, které zpočátku hovořily pouze o delegaci Ustaše, podle nezaručených zpráv dokonce ve-
dené z pověření chorvatské vlády ministrem zahraničních věcí Mladenem Lorkovićem. Chorváti na 
oslave štátneho sviatku. In Gardista, 1942, roč. 4, č. 57, s. 3. ISSN 1337-7558.
58 SNA Bratislava, f. MZV 1939 – 1945, šk. 1155, Vyslanectvo v Zágrebe 1941 - 1942, č. j. 
517/42.
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Hlavního ustašovského stanu, a prof. Irena Javorová, předsedkyně ženské sekce Ustaše.59 
MNO připravilo podrobný a nabitý program pro vojenskou delegaci, která byla očekávána 
před půlnocí 12. března ve Vídni, kde se měl o její ubytování postarat generální konzul 
Rudolf Vávra. Následující den byl pplk. pech. Jozef Benedik pověřen, aby zajistil pěti 
osobními auty převoz členů delegace do Bratislavy.60 Na čele vojenské delegace byl Vilko 
Begić jako státní tajemník, generál domobrany a ustašovský plukovník tělesné gardy 
poglavnika (Poglavnikova tjelesna bojna), jehož doprovod tvořili zástupce pěchoty pplk. 
pěch. Viktor Prebeg, dělostřelectva plk. děl. Gjuro-Georg Dragičević, letectva npor. let. 
Roko Mirošević61 a námořnictva korv. kpt. Josip Polak a rovněž představitelé ustašovské 
milice kpt. ust. Josip Tomljenović z tělesné gardy poglavnika a kpt. ust. Rudolf Akrap.62

Dvojhlavost návštěvy chorvatských činitelů dělala vrásky jejich slovenským 
hostitelům, kdo kde je hlavní, ve jménu koho vyslovují zdravice a komu jsou určeny, kdo 
se ujímá slova. Jednoznačně se zde ukázalo soupeření Mach – Čatloš, které nabývalo na 
intenzitě a nemohlo ujít pozornosti bedlivého diváka politického dění.63 Německý vyslanec 
Hanns Elard Ludin ve zprávě do Berlína upozornil, že Mach, který inklinuje k různým 
„mimořádným cestám“ a jehož provází silný antimaďarský ressentiment, využije svých 
styků na Záhřeb prostřednictvím založené Slovensko-chorvatské společnosti, aby přímo 
ovlivňoval zahraniční politiku.64 MNO kalkulovalo, že chorvatské vojáky 13. března na 
bratislavském Dunajském mostě přivítají v 09.30 hod. gen. I. tr. Antonín Pulanich, šéf 
Vojenskej správy, pplk. gšt. Ján Krnáč, náčelník štábu Vojenskej správy, pplk. del. Elemér 
Lendvay, přednosta personálií MNO, s 5 důstojníky MNO (mjr. del. Eduard Schnek, stot. 
stav. Viktor Franz, stot. pech. Gustáv Neštiak, stot. jazd. Peter Vlčko, npor. pech. Vojtech 
Poliak) a 15 důstojníky z bratislavské posádky (kvůli příchodu ustašovské delegace měla 
být přítomna delegace HG a čestná rota a hudba HG). Plánovala se zdvořilostní návštěva 
u Čatloše za přítomnosti pplk. gšt. Karola Peknika, velitele pěšího pluku 1 v Bratislavě, 
a pplk. pech. Jozefa Benedika (oba měli tvořit ofi ciální doprovod chorvatské vojenské 
delegace), s účastí gen. Antonína Pulanicha a pplk. gšt. Štefana Tatarky, dále zdvořilostní 
návštěva u předsedy vlády a ministra zahraničních věcí Vojtecha Tuky a prezidenta 
republiky Jozefa Tisa společně s ustašovskou delegací, následovat měl společný oběd 
ve Vojenskej akadémii. Předpokládala se návštěva výstavy ukořistěného sovětského 
vojenského materiálu v kasárnách Jazdeckého priezvedného oddielu 1. S přijetím vojenské 

59 K té se na Slovensku připojily Ela Lorkovićová, manželka Blaže Lorkoviće, a Durdica Mal-
vićová, manželka tajemníka chorvatského vyslanectví Zvonimira Malviće. Členky chorvátskej de-
legácie v ústredí ŽOHSĽS. In Slovák, 1942, roč. 24, č. 67, s. 3. ISSN 1336-4464.
60 VHA Bratislava, f. MNO, Spisy dôverné 1940 - 1945, šk. 285, č. j. 94280/II-3-dôv.1942.
61 Mirošević se tři dny před odchodem ze Záhřebu do Bratislavy vrátil z východní fronty, kde 
konal službu od léta 1941 jako příslušník chorvatské letecké legie. Po pětadvaceti bojových akcích 
nositel německého Železného kříže II. tř. a po dalších bojových akcích v lednu 1942 nositel Želez-
ného kříže I. tř. Gardista, 1942, roč. 4, č. 67, s. 3. ISSN 1337-7558.
62 SNA Bratislava, f. MZV 1939 – 1945, šk. 1155, Vyslanectvo v Zágrebe 1941 - 1942, č. j. 
517/42.
63 Revue Tatre i Velebit jako orgán Chorvatsko-slovenské společnosti ve svém prvním čísle s da-
tem 14. března 1942 přinesla úvodník v podobě projevu prezidenta Tisa z roku 1940, ale jako 
další slovenský zástupce se článkem Hrvatsko-slovačka povezanost prezentoval Čatloš (nikoliv 
Mach) a následně přispěl i Cieker. JANKOVIČ, Ján. Chorvátska literatúra v slovenskej kultúre II. 
(1939 – 1948). Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV; Ústav svetovej literatúry SAV, 2002, s. 39-41. 
ISBN 80-224-0703-8
64 Národní archiv Praha, f. Zahraniční úřad Berlín 1932 - 1945, šk. 167, č. 633413-633414, Slo-
wakisch-kroatische Beziehungen, 19. März 1942.
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delegace u Macha, který se cítil předurčen jako starý spolubojovník ještě „z časov boja“ 
monopolizovat si slovensko-chorvatské vztahy na bázi HG - Ustaša, se nepočítalo.65

Své si užil i slovenský tisk, problémy měl již s označením chorvatské delegace: 
„chorvátska delegácia“, „delegácia Ustaše“, „chorvátska vojenská delegácia“, „vojenská 
a ustašská delegácia“, „vojenská a ustašská chorvátska delegácia“, Chorvaté ji sami 
označili jako „chorvátska ustašsko-vojenská delegácia“. Deník Slovenská sloboda, který 
vycházel v Prešově, přinesl první informaci 4. března 1942, když pod titulkem „Delegácia 
Ustaše na oslave našej samostatnosti“ převzal zprávu Slovenskej tiskovej kancelárie 
z předchozího dne, že delegace Ustaše, složená z nejvyšších představitelů hlavního štábu 
Ustaše, přijede na pozvání hlavního velitele HG ministra Macha 14. března do Bratislavy.66 
Další zpráva se pod titulkem „Hlavný stan Ustaše do Trenč. Teplíc“ objevila 13. března, že 
funkcionáři hlavního stanu Ustaše, kteří na pozvání Macha navštíví Bratislavu a některé 
kraje Slovenska, přijedou v neděli 15. března do koupelí Trenčianských Teplíc, kde 
bude Mach dávat oběd.67 Ani slovo o chorvatské vojenské delegaci. Jaké muselo být 
překvapení východoslovenského čtenáře, který se teprve 20. března dozvěděl pod titulkem 
„Chorváti v Banskej Bystrici. Vence na hrob Rázusov“, že po návštěvě Ružomberku 
chorvatská vojenská delegace na čele s gen. Begićem přišla do Banské Bystrice, kde ji 
uvítal gen. Čunderlík a vládní komisař města Samuhel.68 Ani slovo o delegaci Ustaše. 
S několikadenním zpožděním jsme si mohli 22. března pod titulkem „Chorváti v Hágoch. 
Návštěva Štrbského Plesa“ přečíst, že 18. března navštívila chorvatská a ustašská delegace, 
která přišla na Slovensko při příležitosti 3. výročí slovenské samostatnosti, sanatorium 
Robotníckej sociálnej poisťovne vo Vyšných Hágoch, kde ji přivítal generální inspektor A. 
Vykopal. Begić pozdravil pacienty a při občerstvení krátce pohovořil Lorković.69 Založení 
Slovensko-chorvatské společnosti, které se uskutečnilo 13. března v Bratislavě, se zúčastnila 
i chorvatská delegace,70 o její účasti deník Slovenská sloboda nepřinesl žádnou informaci, 
jeho abonent se ani nedozvěděl, zda se delegace účastnila nějakého jiného podniku na 
oslavu výročí slovenské samostatnosti, přestože čtenářům toto bylo prezentováno jako 
hlavní účel návštěvy.71 Deník Slovenská pravda, který vycházel v Bratislavě a sám sebe 
označoval za nejčtenější deník na Slovensku, přinesl první zprávu 3. března pod titulkem 
„Delegácia Ustaše príde do Bratislavy“72 a 17. března pod souhrnným titulkem „Slovensko 
nadšene slávilo“ a podtitulky „Slávnostné bohoslužby“, „Vojenské oslavy“, „Gardistická 
oslava“ a „Ľudová manifestácia“73 a 18. března pod titulky „Cesta chorvátskej delegácie 

65 VHA Bratislava, f. MNO, Spisy dôverné 1940 - 1945, šk. 285, č. j. 94280/II-3-dôv.1942.
66 Slovenská sloboda, 1942, roč. 5, č. 52, s. 1. ISSN neuvedeno.
67 Slovenská sloboda, 1942, roč. 5, č. 60, s. 3. ISSN neuvedeno.
68 Slovenská sloboda, 1942, roč. 5, č. 65, s. 1. ISSN neuvedeno.
69 Slovenská sloboda, 1942, roč. 5, č. 67, s. 2. ISSN neuvedeno.
70 MICHELA, Miroslav. K otázke slovensko-chorvátskej kultúrnej spolupráce 1941 – 1945. In 
Slavica Slovaca, 2003, roč. 38, č. 2, s. 116. ISSN 0037-6787; JANKOVIČ, ref. 63, s. 35-37.
71 Ofi ciální oslavy 3. výročí slovenské samostatnosti se konaly v režii místních organizací Hlin-
kovej slovenskej ľudovej strany, jak se zdůrazňovalo, „primerane vojnovým časom“. Hlinkova slo-
venská ľudová strana organizuje jednotné oslavy štátneho sviatku. In Slovenská pravda, 1942, roč. 
7, č. 41, s. 2. ISSN neuvedeno; Aj tohto roku oslavy štátneho sviatku organizuje HSĽS. In Slovák, 
1942, roč. 24, č. 36, s. 3. ISSN 1336-4464.
72 Slovenská pravda, 1942, roč. 7, č. 51, s. 1. ISSN neuvedeno.
73 Slovenská pravda, 1942, roč. 7, č. 62, s. 1-2. ISSN neuvedeno.
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po Slovensku“ a „Chorvátska delegácia u prezidenta republiky“74 byl sdílnější. Podle 
deníku Gardista měla 12. března po poledni odejít do Vídně delegace HG vstříc chorvatské 
ustašovské delegaci, kterou měli následující den před polednem přijmout vysocí státní 
představitelé, a po poledni se měla zúčastnit zakládajícího shromáždění Slovensko-
chorvatské společnosti.75 Již další den musel Gardista upřesnit, že na Slovensko přijíždí 
chorvatská vojenská delegace spolu s ustašovskou delegací, také se zúčastní zakládajícího 
shromáždění společnosti a po slavnostech obě delegace za doprovodu zástupců MNO 
a Hlavního velitelství HG uskuteční třídenní cestu po Slovensku.76

Nakonec návštěva Chorvatů na Slovensku trvala deset dnů, což mělo své důvody. Ve 
čtvrtek, 12. března večer, odjeli vstříc oběma delegacím do Vídně zástupce MNO pplk. 
Benedik (řidiči des. Július Lichtner, des. Rudolf Kozman, slob. Ľudevít Tryzna a strel. 
Jozef Randik),77 chorvatský vojenský atašé mjr. Krpan a jako zástupce Hlavního velitelství 
HG redaktor Viliam Kovár, aby je doprovodili do Bratislavy. V bratislavském hotelu 
Carlton obě delegace přivítal náčelník štábu HG Otomar Kubala.78 V pátek, 13. března, 
krátce před 11. hod. přijal obě delegace Mach za přítomnosti chorvatského vyslance 
Josipa Berkoviće, gen. Pulanicha, náčelníka Kubaly a atašé Krpana. Přítomni byli 
i chorvatští novináři, kteří na Slovensko přicestovali přes Budapešt, šéfredaktor deníku 
Hrvatski narod Matija Kovačić, vedoucí redaktoři týdeníku Spremnost Ivo Bogdan a Tijas 
Mortigjija a redaktor deníku Nova Hrvatska Hasan Šuljak. Macha pozdravil Lorković, 
jako dar mu předal umělecky zdobenou koženou mapu a ustašovský odznak, zdravici měl 
i Begić.79 Obě delegace s Machem přijal v 11.15 hod. Tuka, na jeho přivítání odpověděl 
Begić a Lorković mu jako dar odevzdal umělecky zdobenou koženou mapu a ustašovský 
odznak.80 Za přítomnosti Čatloše přijal obě delegace v 11.30 hod. Tiso, kterému byli 
představeni jednotliví členové delegací.81 Vojenské noviny Slovenský vojak návštěvu 
orámovaly aureolou bratrského protimaďarského přátelství: „Príchod početnej chorvátskej 
vojenskej delegácie a delegácie Ustaše nás zaväzuje, aby sme spoločne i naďalej kráčali 
v bratskej zhode napred. Zaväzujú nás k tomu spoločné úspechy a spoločné žiale. Veď keď 
sme my stratili východné a južné Slovensko, i Chorváti stratili Medzimurie a iné kraje.“82

74 Slovenská pravda, 1942, roč. 7, č. 63, s. 2-3. ISSN neuvedeno.
75 Založenie Slovensko-chorvátskej společnosti. In Gardista, 1942, roč. 4, č. 59, s. 4. 
ISSN 1337-7558.
76 I vojenská chorvátska delegácia na oslave 14. marca. In Gardista, 1942, roč. 4, č. 60, s. 3. 
ISSN 1337-7558.
77 VÚA-VHA Praha, f. Sbírka dokumentů armády Slovenské republiky 1939 - 1945 (dále jen 
„Sbírka“), šk. 11, S-MNO, i.č. 15/4, Domáci rozkaz, 1942, č. 12, čl. IV, Služobné cesty, č. j. 8.691-
II/5.1942.
78 Naši štátnici prijali chorvátskych priateľov. In Gardista, 1942, roč. 4, č. 61, s. 9. 
ISSN 1337-7558.
79 Chorvátska vojenská a ustašská delegácia na oslavách našej samostatnosti. In Slovák, 1942, 
roč. 24, č. 61, s. 3. ISSN 1336-4464; Naši štátnici prijali chorvátskych priateľov. In Gardista, 1942, 
roč. 4, č. 61, s. 9. ISSN 1337-7558.
80 Chorvátska vojenská a ustašská delegácia na oslavách našej samostatnosti. In Slovák, 1942, 
roč. 24, č. 61, s. 3. ISSN 1336-4464.
81 Chorvátska delegácia u prezidenta republiky. In Slovenská pravda, 1942, roč. 7, č. 63, s. 2. 
ISSN neuvedeno.
82 Bývalý Archív ústavu dejín KSS, p.č. 18992/60, Materiál k dejinám Slovenského štátu a slo-
venskej armády, s. 168.
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Teprve předpolednem 13. března se obě delegace ofi ciálně setkaly s Čatlošem za 
přítomnosti Berkoviće. Čatloš nenechal nikoho na pochybách, koho na Slovensko pozval, 
neboť „je neobyčajne štastný, keď v kruhu slovenských vojakov môže vítať reprezentantov 
chrabrej chorvátskej armády, ktorej má česť odovzdať slovenské vyznamenania.“83 Od 
Begiće se mu dostalo před přítomnými okázalé satisfakce: „Vy ste jedním z pilierov 
mladého slovenského štátu a za tri roky ste priviedli slov. brannú moc na takú výšku, 
že aj najlepší vojaci sveta Nemci, hovoria o nej s obdivom.“84 Čatloš posléze odevzdal 
chorvatským vojákům vyznamenání, na ustašovce zbyly slovenské protibolševické 
odznaky. Odpoledne o 17.00 hod. se obě delegace v amfi teátru Slovenské univerzity 
zúčastnily na zakládajícím valném shromáždění Slovensko-chorvatské společnosti.85 
Večer ve 20.00 hod. navštívily akademii v Národním divadle, kde pro ně byly zajištěny 
3 lóže.86

Na druhý den, v sobotu 14. března, byly v 9.00 hod. obě delegace přítomny na 
slavnostních bohoslužbách v Dóme Sv. Martina v Bratislavě za účasti Tisa s doprovodem 
(přednosta kabinetní kanceláře Anton Neumann, přednosta vojenské kanceláře pplk. pech. 
Anton Bardon, osobní tajemník Karol Murín) a Tuky.87 Následně se obě delegace přesunuly 
do Vojenského múzea, kde byla instalována protibolševická výstava z ukořistěného 
sovětského vojenského materiálu.88 Zde členy delegací doprovázeli a výklad podali pplk. 
gšt. Karol Peknik, pplk. pech. Eugen Janeček, pplk. del. Emil Perko a pplk. pech. Jozef 
Benedik. A to už kroky členů delegace směřovaly k Vojenskej akadémii na Vajnorskou 
cestu, kde se měly odehrát vojenské oslavy. Slavnostní přehlídka vojska začala v 11.30 
hod. za přítomnosti Tisa, Tuky a Čatloše. Tiso přijal hlášení velitele přehlídky pplk. pech. 
Mikuláše Markuse, velitele pěšího pluku 3, s Čatlošem vykonal přehlídku nastoupeného 
vojska a přečetl armádní rozkaz. Posléze se odebral do tělocvičny Vojenské akademie, 
kde vyčkal nástupu na defi lé. Ve 12.25 hod. v doprovodu Čatloše zaujal místo na čestné 
tribuně před Vojenskou akademií a přihlížel slavnostnímu defi lé Hlinkovy mládeže, 
Deutsche Jugend, Freiwillige Schutzstaffel, úderníků HG a jednotky HG, četnictva, 
roty Pracovního sboru, setnin pěšího pluku (složených z Vojenské akademie, školy na 
záložní důstojníky, strážního praporu a praporu pěchotní školy z Pezinku), jezdecké 
eskadrony jezdeckého přezvědného oddílu 1, dělostřelecké baterie dělostřeleckého pluku 

83 Chorvátska vojenská a ustašská delegácia na oslavách našej samostatnosti. In Slovák, 1942, 
roč. 24, č. 61, s. 3. ISSN 1336-4464.
84 Naši štátnici prijali chorvátskych priateľov. In Gardista, 1942, roč. 4, č. 61, s. 9. 
ISSN 1337-7558.
85 Hlavný veliteľ HG minister Mach o význame Slovensko-chorvátskej spoločnosti. In Sloven-
ská pravda, 1942, roč. 7, č. 62, s. 3. ISSN neuvedeno; Chorváti boli pre nás príkladom. In Gardis-
ta, 1942, roč. 4, č. 62, s. 3. ISSN 1337-7558.
86 VÚA-VHA Praha, f. Sbírka, šk. 11, S-MNO, i.č. 15/4, Domáci rozkaz, 1942, č. 11, čl. II, Vo-
jenské oslavy dňa 14. marca 1942 v Bratislave – nariadenie, č. j. 8.662-II/1.1942.
87 Slovensko nadšene slávilo. Slávnostné bohoslužby. In Slovenská pravda, 1942, roč. 7, č. 62, s. 
1. ISSN neuvedeno.
88 Vojenské muzeum bylo zřízeno 10. září 1941 a nacházelo se v bratislavských kasárnách M. 
M. Hodži na Teheľnom poli. Pověření k uspořádání výstavy ukořistěného sovětského vojenské-
ho materiálu obdržel pplk. pech. František Krakovský, velitel Vojenské akademie, a za předběžné-
ho správce výstavy byl určen od 7. listopadu 1941 zvk. zbroj. Karol Schreier z Vojenské akademie, 
kterého 1. prosince 1941 ve funkci správce nahradil rtk. pech. Ľudovít Vykysalý. Velitelem výsta-
vy se stal mjr. pech. Jozef Benedik. K pořádané výstavě srov. PEJS, Oldřich (aka PILAŘ, Pavel). 
Výstava ukořistěných sovětských zbraní v Bratislavě. In HPM – Historie a plastikové modelářství, 
2003, roč. 13, č. 12, s. 20-24. ISSN 1210-1427.
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1 s koňským potahem a oddílu protiletadlového dělostřelectva (těžká, lehká a světlometná 
baterie).89 Čatloš zde na počest hostí podával v 13.30 hod. oběd. Není zaznamenáno, 
že by se společně obě chorvatské delegace účastnily gardistických oslav odpoledne od 
15.30 hod. před Národním divadlem (lze dokladovat pouze účast ustašovců) a zmínka 
o delegaci Ustaše je také při lidové manifestaci od 17.00 hod. před Národním divadlem.90

Další den, v neděli 15. března, pořádal od 11.00 hod. větší setkání v Primaciálním 
paláci primátor (hlavný mestanosta) Belo Kováč, neboť kromě Chorvatů zde byl přítomen 
SS-Standartenführer Ernst Fick91 a vídeňští žurnalisté pod vedením předsedy vídeňského 
klubu zahraničních novinářů Emilia Bargelesiho. Begić se netajil, že „nijaký iný národ 
nestojí Chorvátom tak blízko ako slovenský, ktorý s chorvátskym má nielen spoločnú 
krv, ale aj spoločný osud“ a pozval Kováče na oslavu 1. výročí vyhlášení chorvatské 
samostatnosti do Záhřebu.92 V poledne pozval chorvatské hosty do svého bytu Mach. 
Lorković předal jeho manželce chorvatský kroj a chorvatské výšivky a pozval Macha 
jménem poglavnika Paveliće na oslavy do Záhřebu.93 V 13.00 hod. se obě delegace vydaly 
na okružní cestu po Slovensku. V zastoupení Čatloše tvořili doprovod pplk. Tatarko 
s vysokými důstojníky a v zastoupení Macha náčelník Kubala. Pro zájem přihlížejících 
museli Chorvaté zastavit v Modre, na hranici piešťanského okresu v Drahovcích delegace 
přivítal okresní náčelník Emil Zelenay a hudba zahrála gardistický pochod. V Piešťanech 
se podávalo malé občerstvení v hotelu Thermia, pak následovala prohlídka lázní, 
přírodních zřídel i vojenského léčebného ústavu, kde Begić rozmlouval s vojenskými 
rekonvalescenty a cesta pokračovala směrem na Trenčín, kam hosté dorazili v 18.30 hod. 
Chorvaty před hotelem Tatra přivítal jménem armády gen. II. tr. Jozef Turanec a jménem 
města starosta Ján Zaťko, vojenská hudba nejprve zahrála chorvatskou hymnu94 a po ní 
slovenskou hymnu.95 V 19.30 hod. přicestovali Chorvaté do Trenčianských Teplíc, kde 
je přivítal lázeňský komisař Jozef Kováč a župní inspektor HG Krchniak, který dával 
večeři, při níž hosty pozdravil opět gen. Turanec a další přítomní.96

89 Vojenská a gardistická oslava štátneho sviatku v Bratislave. In Gardista, 1942, roč. 4, č. 62, s. 
2. ISSN 1337-7558.
90 Slovensko nadšene slávilo. Ľudová manifestácia. In Slovenská pravda, 1942, roč. 7, č. 62, s. 
2. ISSN neuvedeno.
91 Velitel výcvikového tábora SS (SS-Ausbildungslager) v alsaském Sennheimu (fr. Cernay), kde 
vedl výcvik slovenských úderníků z Vybraných jednotek HG. KÁRPÁTY, Vojtech. Vybrané jednot-
ky Hlinkovej gardy 1941 – 1944. In Pamäť národa, 2007, roč. 3, č. 1, s. 14. ISSN 1336-6297.
92 Cesta chorvátskych hostí po Slovensku. In Slovák, 1942, roč. 24, č. 62, s. 2. ISSN 1336-4464.
93 Osobní vztahy Macha a Paveliće lze dokladovat pobytem jeho dcery v Záhřebu v rodině Pave-
liće v létě 1943. Recipročně byly na Slovensko k pobytu v Tatrách pozvány Pavelićovy dcery Mi-
rjana a Višnja v doprovodu Dory Wernerové a Božo Wernera, dětí náčelníka Záhřebu Ivana Werne-
ra.
94 „Lijepa naša domovino“ (Krásná naše vlasti). Její text srov. MRATINIĆ, Berislav. Sto dvade-
set godina od prvog izvođenja „Lijepe naše domovine“ kao himne. In Arhivski vjesnik, 2011, č. 54, 
s. 280-281. ISSN 1848-3143.
95 Slovenská vláda se 19. května 1941 usnesla, že národní hymna „Hej Slováci“ je od 14. břez-
na 1939 státní hymnou a má se zpívat a hrát při všech ofi ciálních příležitostech. VHA Bratislava, f. 
Vyššie veliteľstvo 3/Veliteľstvo divíznej oblasti 2 (1939 – 1944), šk. 10, Rozkaz veliteľstva 2. di-
víznej oblasti, 1941, č. 4, čl. B-14, Hymna „Hej Slováci“ ako ofi ciálna štátna hymna.
96 Cesta chorvátskej delegácie po Slovensku. In Slovenská pravda, 1942, roč. 7, č. 63, s. 2. ISSN 
neuvedeno; Slovenský vidiek nadšene víta chorvátsku delegáciu. In Gardista, 1942, roč. 4, č. 62, s. 
3. ISSN 1337-7558.
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V pondělí, 16. března, se chorvatští hosté vydali v doprovodu Turance do Žiliny, krátce 
se zastavili v Ilavě, aby je v 10.50 hod. na okraji Žiliny očekávali pplk. del. Ján Kallo 
a okresní náčelník Tibor Jesenský s vojenskou setninou s fanfárami na koních, která je 
doprovázela do města na náměstí Slobody, kde byl seřazen důstojnický sbor a čestná setnina 
se standartou, uvítání připravil starosta města Vojtech Tvrdý. Delegace se vydaly v 11.45 
hod. směrem na Turčianský Svätý Martin, kde je čekalo triumfální přivítání, na hřbitově 
u hrobu Svetozára Hurbana Vajanského a Martina Kukučína se poklonily jejich památce, 
navštívily Slovenské národne múzeum a Matici slovenskou a v 16.00 hod. se odebraly 
do Ružomberku. Na cestě při zastávce v Černové delegace položily kytici k památníku 
černovských martýrů. Chorvaté dorazili do Ružomberku v 17.00 hod., na okraji města 
je očekával pplk. del. Ernest Badík, velitel dělostřeleckého pluku 2, s oddílem jezdců, 
aby je doprovodil až před kostel, kde byl za přítomnosti župana Kolomana Slušného 
seřazen důstojnický sbor a čestná setnina, hosty přivítal vládní komisař Viktor Sliacky. 
V mauzoleu u hrobu Andreje Hlinky se konal pietní akt pokládání věnců – jménem 
poglavnika Paveliće (nápis „Veľkému vodcovi a učiteľovi“) a Ustaše (nápis „Otcovi 
domoviny“) tak učinil Lorković a jménem Kvaternika a chorvatské domobrany (nápis 
„Prvému bojovníkovi a asketovi“) Begić. Pplk. Badík pak dával občerstvení v Kultúrnom 
dome, aby se hosté mohli v 18.30 hod. vydat přes Liptovský Svätý Mikuláš do Tatranské 
Lomnice, kde měli v prostředí Tater strávit dva dny.97

V úterý, 17. března, zůstali členové chorvatských delegací v Tatranské Lomnici, aby 
si odpočinuli, nechali se vyvézt lanovkou na Lomnický štít a v hotelu na Skalnatém plese 
poobědvali, odpoledne měli volno.98 Ve středu ráno, 18. března, se vydali z Tatranské 
Lomnice na Štrbské pleso, po cestě navštívili Vojenské sruby a protituberkulózní 
sanatorium Dělnické sociální pojišťovny ve Vyšných Hágoch, kde jim primář Dr. Šiška 
v chorvatštině podal výklad, po malém občerstvení se odebrali na Štrbské pleso, kde je 
čekal oběd, při kterém Kubala jménem Macha pozdravil chorvatské a německé hosty 
„ako svojich kamarátov“ (z kontextu je pravděpodobné, že v Tatrách pobýval i SS-
Standartenführer Fick) a předal jim ždiarské valašky jako symbol slovenského boje za 
svobodu, za což si vysloužil Begićův přípitek v němčině a slova Lorkoviće: „Pod týmto 
znakom bojoval slovenský národný hrdina Jánošík, i naši hrdinovia proti útokom našich 
odvekých a zaprisahaných nepriateľov. Rád som, že som tento znak boja za slovenskú 
slobodu dostal vtedy, keď ho dostal i náš nemecký kamarát.“ A po obědě se jelo na saních 
na Popradské pleso.99

Ve čtvrtek ráno, 19. března, se chorvatští hosté vydali do Banské Bystrice, na přání 
Begiće se však zastavili v obci Heľpa, kde navštívili dva domy, u vládního komisaře se 
Begić setkal se sedlákem, který za první světové války bojoval v chorvatském pluku, 
Javorová a Lorkovićová se dočkaly heľpianských výšivek. Kolem 14. hod. je čekala 
Banská Bystrica, kde se nacházelo Veliteľstvo pozemného vojska. Před městem se hostům 
hlásil npor. pech. Viktor Sedmík, přednosta obranného oddělení Velitelství pozemního 
vojska, na náměstí Andreje Hlinky je přivítal gen. I. tr. Alexander Čunderlík, velitel 
pozemního vojska, plk. pech. Eduard Lifka, velitel posádky, a stot. pech. Jozef Čambalík, 
velitel čestné setniny, Lorkovićovi se hlásili velitel čestné roty HG Bukový a velitel FS 
Kühnel, hosty na čestné tribuně přivítal vládní komisař města Michal Samuhel, který na 
radnici předal Begićovi a Lorkovićovi detvianské valašky a torby (šútory) s detvianskou 

97 Pokračujete naozaj zázračne. In Slovák, 1942, roč. 24, č. 63, s. 4. ISSN 1336-4464; Cesta chor-
vátskej delegácie po Slovensku. In Slovenská pravda, 1942, roč. 7, č. 63, s. 2. ISSN neuvedeno.
98 Chorvátski hostia v Tatrách. In Gardista, 1942, roč. 4, č. 63, s. 2. ISSN 1337-7558.
99 Chorvátska delegácia v Tatrách. In Gardista, 1942, roč. 4, č. 64, s. 3. ISSN 1337-7558.
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ornamentikou a Javorové kytici. Odtud jejich cesta vedla na evangelický hřbitov k hrobu 
Martina Rázuse. Na Velitelství pozemního vojska se podával oběd, koncertovala vojenská 
hudba, večeře se odbývala v Národním domě.100

Na druhý den, v pátek 20. března, se Chorvaté vrátili do Bratislavy a delegace Ustaše 
na čele s Lorkovićem navštívila v 13.30 hod. Hlavní velitelství HG, kde ji přivítal Kubala 
v doprovodu šéfa úřadu Františka Málka, delegace si prohlédla jednotlivá oddělení a Mach 
všem členům předal gardistickou dýku a Lorkovićovi album s fotografi emi ze života HG 
a vlastní fotografi i s věnováním. Večeři dával chorvatský vyslanec Berković.101 V sobotu 
v poledne, 21. března, navštívily členky chorvatské delegace Ústredie ženského odboru 
HSĽS v Bratislavě, kde je vedoucí ústředí Anna Sokolová obdarovala panenkami ve 
slovenských krojích.102 Pro ustašovskou delegaci uspořádal Mach na Železnej studienke 
večeři a odevzdal zde alba s fotografi emi z oslav 3. výročí slovenské samostatnosti 
a aktuálně z cesty chorvatských hostů po Slovensku. V neděli, 22. března, odcestovala 
delegace Ustaše auty do Vídně a odtud vlakem do Záhřebu, zatímco vojenská delegace 
se před polednem zúčastnila v Národním divadle na vzpomínkové oslavě Dňa hrdinov, 
kterou pořádal německý vyslanec Hanns Elard Ludin.103 V pondělí, 23. března, v 10.00 
hod. odcestovala i vojenská delegace auty do Vídně, na Dunajském mostě se s ní rozloučil 
za přítomnosti mnoha důstojníků pplk. gšt. Peknik a v zastoupení Hlavního velitelství HG 
šéf úřadu Málek s pobočníkem.104 Do Záhřebu odcestoval i Čatlošův emisar, npor. pom. 
zdrav. Juraj Ohrival.105

Chorvatští vojáci využili příležitost a během návštěvy požádali o dodávku slovenských 
zbraní pro chorvatskou domobranu. Skladba požadovaných zbraní nenechává nikoho na 
pochybách, že mělo jít o dotování horské jednotky pro boj s partyzány. Chorvaté projevili 
zájem o 8 horských kanonů, 72 minometů, 108 kulometů, 12 plamenometů a o granáty 
a munici a střelivo pro pěchotní a dělostřelecké zbraně.106 Čatloš si vzal věc za svou. 
I když si byl vědom toho, že část požadované výzbroje je pro samotnou slovenskou 
armádu nedostatkovým artiklem, přesto chtěl nastalé situace využít pro posílení svého 
mocenského postavení vnitropoliticky, ale i vůči Němcům, a co nemůže slovenská 
armáda sama postrádat nebo tím nedisponuje, nahradit slovenskými přebytky, hlavně 
intendančního materiálu. Vše se před Němci maskovalo zápůjčkou zbraní pro výcvikové 
účely cca do 1. října (1942), vyšachována měla být zpočátku i Německá vojenská mise, 
neboť s věcí byl přímo seznámen za návštěvy Bratislavy genmjr. Gerhard Matzky, 
Oberquartiermeister IV z německého generálního štábu pozemního vojska.

100 Chorvátska delegácia v Banskej Bystrici. In Slovenská pravda, 1942, roč. 7, č. 66, s. 2. 
ISSN neuvedeno; Chorvátsky veniec na Rázusovom hrobe. In Gardista, 1942, roč. 4, č. 65, s. 3. 
ISSN 1337-7558; Stojíme na jednej línii. In Slovák, 1942, roč. 24, č. 66, s. 4. ISSN 1336-4464.
101 Delegácia Ustaše na Hlavnom veliteľstve HG. In Gardista, 1942, roč. 4, č. 66, s. 3. 
ISSN 1337-7558.
102 Nadviazenie stykov slovenských a chorvátskych žien. In Gardista, 1942, roč. 4, č. 67, s. 3. 
ISSN 1337-7558.
103 Za národ treba vedieť obetovať. In Gardista, 1942, roč. 4, č. 68, s. 3. ISSN 1337-7558.
104 Odchod chorvátskej vojenskej delegácie z Bratislavy. In Slovák, 1942, roč. 24, č. 68, s. 3. 
ISSN 1336-4464; Chorvátske delegácie sa rozlúčily so Slovenskom. In Gardista, 1942, roč. 4, 
č. 68, s. 3. ISSN 1337-7558.
105 VÚA-VHA Praha, f. Sbírka, šk. 11, S-MNO, i.č. 15/4, Domáci rozkaz, 1942, č. 13, čl. III, Slu-
žobné cesty, č. j. 10.156-II/5.1942.
106 PEJS, Oldřich. Na okraj dodávky slovenských zbraní do Chorvatska v roce 1942. In Historie 
a vojenství, 1996, roč. 45, č. 2, s. 67. ISSN 0018-2583.
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Čatloš pověřil zajištěním potřebného vojenského materiálu gen. I. tr. Antonína 
Pulanicha, šéfa Vojenské správy, ve věci se angažovali náčelník štábu Vojenské správy 
pplk. gšt. Ján Krnáč, přednosta intendance Vojenské správy plk. int. Filip Cramer, 
přednosta zbrojní správy Vojenské správy pplk. tech. zbroj. Vladimír Haviar, ale také 
pplk. gšt. Brezany. Musíme předeslat, že od 1. prosince 1941 byl dohledem nad přípravou 
výzbroje, výstroje, munice a proviantu pro jednotky v poli, stejně jako nad přísunem 
vojenského materiálu do pole a nad odsuny z pole pověřen plk. aut. Benedikt Dúbravec. 
Po této stránce Dúbravcovi, který byl zodpovědný přímo ministrovi národní obrany, 
podléhaly složky Vojenské správy a Vzdušného úřadu a Velitelství vzdušných zbraní.107 
Kvůli vzrůstající vzdálenosti polních jednotek od materiální základny na Slovensku bylo 
od 1. ledna 1942 zřízeno Zázemné veliteľstvo pre potreby armády v poli, jehož úkolem 
se stala starost o zásobování a doplňování všech bojových a materiálních prostředků 
armády a vytváření zásob. Dúbravec jako zázemní velitel osobně ručil za včasné 
zásobování armády a v souvislosti s tím iniciativně zasahoval na Slovensku i v cizině. 
Jeho zástupcem se stal pplk. gšt. Koloman Ladislav Brezany,108 který od 7. února 1942 
převzal funkci zázemního velitele, neboť Dúbravec odešel služebně do Německa, kde 
se zúčastnil na velitelském kursu v Panzertruppenschule ve Wünsdorfu.109 Brezany 
požádal 21. března Krnáče, aby zjistil, jaký přebytečný materiál by mohla slovenská 
armáda uvolnit pro potřeby Chorvatska (polní kuchyně, várnice, lehké vojenské 
vozy apod.). Požadavek Chorvatů na skladbu zbrojního materiálu se u příslušných 
složek slovenské Vojenské správy nesetkal s praktickým pochopením, zájem na uvolnění 
kulometů, minometů, plamenometů, granátů, tedy zbraní potřebných v poli na východní 
frontě, zde prostě nebyl, zbrojaři mohli postrádat starší typy dělostřelecké výzbroje se 
střelivem, staré pěchotní zbraně jednotlivce s municí a přebytečný ženijní materiál, což 
vyvolalo dojem vyprázdňování zapomenutých skladů. A intendance shodila vše se stolu 
bez skrupulí: „Materiál, o ktorý ide, je v dnešnej dobe nenahraditelný, lebo sa nedá 
nikde obstarať! Z toho dôvodu, ak má byť niečo uvoľnené, je treba mať podklad pre 
kalkuláciu, čo sa bude stavať (koľko mat. je potreba, čo nechať ako zálohu atd.). Nakoľko 
tieto org. predpoklady nemám – nemôžem nič uvolnit!“110 Do věci tak osobně vstoupil 
gen. Pulanich a sám určil, který materiál se Chorvatům uvolní.111 O souhlas s dodávkou 
požádalo Němce 21. dubna 1942 Ministerstvo chorvatské domobrany, a to přímo Hlavní 
velitelství německé branné moci (OKW). Stalo se tak po reprezentativní návštěvě 
slovenské vojenské delegace v Záhřebu vedené gen. I. tr. Alexandrem Čunderlíkem, 
velitelem pozemního vojska. Hospodářský a výzbrojovací úřad (Wehrwirtschafts 
und Rüstungsamt) OKW vydal souhlas k provedení tzv. Transaktion Slowakei ve 
formě zápůjčky 11. května. Plk. Lemešić z vojenské mise u chorvatského vyslanectví 
v Berlíně okamžitě informoval slovenského vojenského a leteckého atašé v Berlíně 
pplk. pech. Alojze Androviče, který se 14. května telefonicky spojil s I. náčelníkem 
štábu ministra pplk. gšt. Štefanem Tatarkou, že Němci odsouhlasili zápůjčku 3 baterií 
7,5 cm horského kanonu vz. 15 spolu s 12.000 dělostřeleckými granáty, 1600 kusů 
pušky 8 mm Mannlicher 1895 spolu se 130.000 náboji, 800 kusů revolveru vojenského 

107 VHA Bratislava, f. Vyššie veliteľstvo 1/Veliteľstvo divíznej oblasti 1 (1939 – 1944), šk. 59, 
Dôverný rozkaz veliteľstva 1. divíznej oblasti, roč. 1941, č. 71, čl. B-302.
108 VHA Bratislava, f. Veliteľstvo armády, šk. 5, Dodatky, MNO č. j. 90176/Dôv./ZVA 1942.
109 VHA Bratislava, f. MNO, Spisy dôverné 1940 – 1945, šk. 212, č. j. 92183 Dôv. II/3.1942; 
VÚA-VHA Praha, f. Sbírka, šk. 88, MNO č. j. 270664 Dôv./5.1942.
110 VHA Bratislava, f. MNO, Spisy tajné 1939 - 1945, šk. 18, č. j. 82299 Taj./ZVP.1942.
111 VHA Bratislava, f. MNO, Spisy tajné 1939 - 1945, šk. 18, č. j. 82310 Taj.III/21.oddel.1942.
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vzoru 1898 spolu s 15.000 náboji, 460 kusů 9 mm pistole Steyr 1912, 5 kusů 60 cm 
světlometu vz. 17 a 15.000 kusů čs. přilby vz. 32.112

A nyní se dostáváme k postavě ministra Čatloše, který prožíval neskrývanou 
euforii z posílení svého postavení po překonání vnitrostátní politické krize z počátku 
roku 1941 a v důsledku vítězného válečného tažení na Východě, kterého se účastnil 
slovenský expediční sbor. Návštěva u Hitlera v říjnu 1941, při níž vystupoval jako člen 
delegace prezidenta Jozefa Tisa, prestiž Čatloše mezi slovenskými vedoucími státními 
činiteli jednoznačně upevnila113 a jeho proněmeckou orientaci prohloubila.114 Čatloš si 
předpokládanou dodávkou vojenského materiálu do Chorvatska vytvářel půdu pro svůj 
vlastní mocenský, relativně nezávislý průnik do vojensko-politických vztahů Slovenska 
s Chorvatskem, který by mu vyvážil ambivalentní postavení vůči německým ústředním 
i německým bratislavským vojenským místům, resp. aby zaujal klíčové postavení ve 
slovenské politice vůči německým vojenským autoritám, které by mu umožnilo vytvořit 
si předpoklady pro volnost jednání ve vztahu k dalším satelitům Osy. Čatloš očekával, 
že se osamostatní jako výrazná politická persona, vymezí se vůči radikálnímu křídlu 
slovenské politiky včetně HG a v jeho konzervativním křídle zaujme pomyslnou druhou 
pozici za Tisem.115 Při dodávce vojenského materiálu do Chorvatska ale narazil. Tak jak 
si to Čatloš představoval, to nemohli Němci připustit, bez jejich vědomí nebylo možné 
budovat vlastní mezisatelitní vztahy v jejich mocenské sféře. Dodávat slovenské zbraně 
do zahraničí, aniž by byla jistota, že v důsledku toho nepřijdou slovenské požadavky na 
moderní německé zbraně pro slovenskou armádu, které by však nesměřovaly na východní 
frontu, ale zůstaly v zázemí, se Němcům nezamlouvalo. Nakonec ani Čatloš si nemohl 
dovolit nějak výrazně oslabit vlastní armádu dodávkou dosud využitelného materiálu 
bez jistoty jeho náhrady, takže staré rakousko-uherské zásoby vlastně splnily svůj účel, 
i když mu bylo známo, že Kvaternik vyjadřuje nespokojenost s odprodáváním starého 
a vyřazeného vojenského materiálu ze strany Maďarska.116 Horší to bylo s vojenskou 
výstrojí. Slovenský národohospodář Peter Zaťko zmiňuje, že se v druhé polovině roku 
1941, po nasazení slovenských vojáků na východní frontě, vyhrotily požadavky vojenské 
intendance na dodávky strategických materiálů, zejména zvýšené nároky na dodávky 
textilu, obuvi a kůží, což musela Ústredňa pre hospodárstvo surovinové a priemyselné, 
na jejímž čele stál, striktně odmítnout. Gen. Pulanich pak Zaťka označil za „nepriateľa 
armády číslo 1“.117

112 VHA Bratislava, f. MNO, Spisy tajné 1939 - 1945, šk. 18, č. j. 82299 Taj./ZVP.1942, Vojen-
ský attache Slovenskej republiky v Berlíne, č. j. 149/Dôv.1942, 18. máj 1942.
113 BAKA, Igor – CSÉFALVAY, František – KRALČÁK, Peter et al. Ferdinand ČAT-
LOŠ – vojak a politik (1895 – 1972). Bratislava : Pro Militaria Historica, 2011, s.142-143. 
ISBN 978-80-970768-0-1.
114 BAKA, Igor. Návšteva slovenskej vládnej delegácie v Hitlerovom hlavnom stane v októb-
ri 1941. In SYRNÝ, Marek et al. Slovensko v roku 1941 : politika – armáda - spoločnosť. Banská 
Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012, s. 202. ISBN 978-80-89514-07-6.
115 Blíže k tomu srov. PEJS, Oldřich. Návštěva chorvatského maršála Slavko Kvaternika na Slo-
vensku v roce 1942 a její politické pozadí. In Vojenská história, 2015, roč. 19, č. 1, zejména s. 43-
54. ISSN 1335-3314.
116 VÚA-VHA Praha, f. Sbírka, šk. 72, fasc. 38-27-72, MNO č. j. 279.010/5-1942, Vojenský at-
taché Slovenskej republiky v Budapešti, č. j. 4/taj.1942, 10. apríl 1942.
117 TEREN, Štefan (ed.). Národohospodár Peter Zaťko spomína. Liptovský Mikuláš : Tranosci-
us, 1994, s. 98-100. ISBN 80-7140-036-x.
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Dodávka výstroje proto vyvolala nejvíce nepříjemností, a to i na chorvatské straně, která 
nabyla dojmu, že slovenská strana uskutečňuje lukrativní obchod. Zaťko však exportování 
výstroje pro nízkou cenu zastavil. Slovenská národná banka nechtěla udělit souhlas 
s poskytnutím úvěru. Slovenští zástupci Sväzu hospodárskych družstiev a verejných 
obilných skladíšť v Bratislave, který mohl vystupovat jako importér a exportér, si stěžovali, 
že úhradu ve švýcarských francích požadují pouze za spotřebovanou surovinu, zbytek 
hodnoty chtějí uhradit ve zboží, které Chorvatsko běžně exportuje (tanin, len, konopí, 
amoniaková soda), ale Slovensku je nabízí dráze. Slovensko však chtělo z politických 
důvodů dodávku uskutečnit a z jeho strany „išlo sa do krajnosti a je len na Chorvatsku, 
aby nehľadalo ťažkosti a nechcelo od Slovenska viac ako je možné a čo by sa veľmi špatne 
odzrkadlovalo v našom hospodárskom živote.“118 Nakonec se cena za uniformu ustálila 
na 952,50 ks za kus a za prádlo 95,60 ks za kus s dodací lhůtou do 30. června 1942, 
takže hodnota celého komplexu činila 16.200.000 ks, přičemž cca 5 mil. Ks připadlo 
na slovensko-chorvatský clearing, takže za dodávku měla být uhrazena hodnota jen 
cca 11 mil. Ks.119 Kvaternik zaslal Čatlošovi dopis, který se týkal vojenských dodávek. Jeho 
obsah neznáme. Známe však Čatlošovu reakci z 18. května 1942. V dopise Kvaternikovi 
Čatloš ubezpečil, že „som využil všetky svoje možnosti, aby som aspoň tak mohol pomôcť. 
Postavenie nás vojakov v štáte nie diktujúce ako je tomu v Chorvátsku a mnohé naše 
konania i dobrá vôľa, žiaľbohu sú viazané zákonnými ustanoveniami, predpisami 
a obmedzené rozhodovaním iných činiteľov. Materiál, uvoľnený pre chorvátsku armádu 
sa nám podarilo získať po velkých ťažkostiach od príslušných hospodárskych ustanovizní 
a jeho dodanie do Chorvátska viazaly ustanovenia medzištátnych hospodárskych 
úmluv, na ktoré som aj sám dodatočne narazil a ktoré ani ja nemohol som obísť, hoci 
som si predstavoval vec na počiatku hodne ľahšou a čiste vojenskou.“ Čatloš se zmínil 
i o zbraních, jejichž dodání bylo v režii slovenské armády: „Zbrane, ktoré Vám posielame 
sú maximom, ktoré sme teraz mohli postrádať. Čakali sme iba na povolenia berlínskych 
kruhov a keď konečne včera došlo, začneme s expedíciou. O všetkých týchto veciach 
Vás môžu podrobnejšie informovať npor. Ohrival a pán Lančarič,120 ktorých posielam 
do Zágreba.“121 Čatlošův dopis Kvaternikovi byl ofi ciálnější, důsledně mu vykal, označil 
se za „mladšího“, zatímco Čatlošův dopis Begićovi z téhož dne byl důvěrnější, přešel 
do tykání v důsledku navázání osobních vztahů. „Vec s dodávkou uniforiem a zbraní pre 
Vašu armádu sa nám trocha a nie mojou vinou snáď i nepríjemne skomplikovala. Poznáš 
moju úprimne mienenú snahu pomôcť Vám čo najvýdatnejšie, no moje možnosti sú 
v terajšom čase veľmi obmedzené a moje podnikanie viazané zákonnými ustanoveniami 
narazilo na osobne mi veľmi nepríjemné prekážky, ktoré prekročit som nemohol, ani 
za cenu najväčšieho úsilia a dôrazu. Podarilo sa mi však predsa presadit, že príslušné 
hospodárske ustanovizne povolily pre Vás vyviezť určité množstvo materiálu, ktorý nie 
je majetkom vojenskej správy a vyrovnanie už musí byť vecou vzájomnej obchodnej 
dohody. Túto skutočnosť niektorí ľudia na Vašej strane azda dobre nechápu a tak sa vec 
s dodávkou ešte zdržala. Je aj mojím osobným a eminentným záujmom, aby ste potrebné 

118 VÚA-VHA Praha, f. Sbírka, šk. 18, MNO-KM, 1942, i.č. 21/8, Korespondence neevidovaná, 
Zpráva pre ministra národnej obrany o jednaní s Chorvatskom.
119 Tamže.
120 Oba jmenovaní do Záhřebu odcestovali 18. května 1942. VÚA-VHA Praha, f. Sbírka, šk. 
11, S-MNO, i.č. 15/4, MNO, Domáci rozkaz, roč. 1942, č. 21, čl. 2, Služobné cesty, č. j. 19.201-
II/5.1942.
121 VÚA-VHA Praha, f. Sbírka, šk. 18, MNO-KM, 1942, i.č. 21/8, Korespondence neevidovaná, 
„Slovutný pán vojskovodca, vzácny priateľ!“
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veci čo najskorej dostali a všetkými svojimi možnostiami vec sa usilujem urýchliť. 
Zbrane určené pre Chorvátsko sú už tiež prichystané, čakali sme iba na súhlas Berlína 
a teraz keď konečne došiel, ihned ich odosielame, akonáhle budú technické potreby 
upravené.“122 Čatlošova upřímnost, v diplomacii jev nebývalý, je udivující. Svěřovat 
se na papíře zahraničním činitelům s potížemi svého vnitropolitického postavení je pro 
nezaujetého pozorovatele zarážející, ale vítané. Přičítáme to pocitu nezáludného bratrství, 
který se verbálně v slovensko-chorvatských vztazích důsledně pěstoval. Není divu, 
Kvaternik totiž pozval Čatloše na návštěvu Záhřebu, ten replikoval: „Rád by som využil, 
ako mladší tejto príležitosti, aby som si mohol dovoliť Vašu slovutnosť pri nej osobne 
a úctive pozvať zase na naše Slovensko, ktoré by bolo Vašou vzácnou návštevou veľmi 
potešené a ušťastnené.“123 Čatloš se svou upřímností pokračoval i za návštěvy Kvaternika 
v červenci 1942 v Bratislavě, kdy se mu svěřoval s vlastním složitým postavením vůči 
dotěrnosti Němců, aby byl Kvaternikem i za jeho nuceného pobytu na Slovensku na 
podzim 1942 označen za „nepřekonatelného v přátelských citech“.124

Každopádně se souhlasem prezidenta Tisa mělo Chorvatsko obdržet ze Slovenska 
v první vlně 12 úplných kusů 7,5 cm horského kanonu vzor 15 soustavy Škoda s 10.000 
ostrými časovanými granáty vzor 14/14a a 2.000 ostrými šrapnelovými granáty vzor 15/23 
a příslušnou dělostřeleckou výstrojí a postroji (13 koňských vz. 94 a 84 koňských vz. 15), 
1.600 kusů pušky Mannlicher 1895 s bodáky a 120.000 ostrými puškovými náboji vzor 
93, 800 kusů 8 mm revolveru vojenského vzoru systému Rast & Gasser 1898 s 15.000 
ostrými revolverovými náboji vzor 98, 430 kusů 9 mm pistole Steyr 1912 s 4.000 ostrými 
pistolovými náboji vzor 12, 15.000 kusů čs. přilby vzor 32 a 5 kusů 60 cm světlometu 
vzor 17 s agregátem. Slovenská komise ve složení pplk. tech. zbroj. Vladimír Haviar, stot. 
pech. Ľudovít Puchý, npor. tech. zbroj. Ján Duda a npor. tech. zbroj. Štefan Slauka předala 
tento vojenský materiál 2. června 1942 v Trenčíně, z chorvatské strany vojenský materiál 
přebíral pověřenec stot. del. tech. Horaček, transport šel na trase Račišdorf (odesílatel 
Ústredná zbrojnica Trenčín) – Záhřeb (příjemce Glavno domobransko oružno skladište), 
na slovenském území transport doprovázela slovenská vojenská stráž, od hranic přebírala 
odpovědnost chorvatská vojenská stráž za doprovodu rtm. Antuna Višnjiće (pomocník 
chorvatského vojenského atašé) jako velitele transportu. K vlakovému transportu 
č. 1150/700602 složenému z 18 vagónů s vojenskou výzbrojí a 1 doprovodného vozu 
a vypravenému ze Slovenska 6. června 1942 byly připojeny 2 vagóny s odprodanými 
20.000 garniturami vojenského prádla.125

Po odeslání prvního transportu obdržela Ústřední zbrojnice v Trenčíně rozkaz, aby 
8. června začala ihned s přípravou dalšího dělostřeleckého materiálu pro Chorvatsko. 
Vývozní povolení k dodávce tří baterií (12 kusů) 8 cm lehkého polního kanonu vz. 
17 a 8.000 dělostřeleckých granátů vydal úřad Říšského komisaře pro vývoz a dovoz 
(Reichskommissar für Aus- und Einfuhrbewilligung) v Berlíně 3. července 1942. Na jeho 
základě slovenská komise ve složení pplk. tech. zbroj. Vladimír Haviar, stot. jazd. Pavol 
Duchnovský, stot. pech. Ľudovít Puchý, stot. tech. zbroj. Michal Biščo, stot. tech. zbroj. 
Juraj Zemaník a por. správ. zbroj. Jozef Krčmárik předala 28. července 1942 v Trenčíně 

122 VÚA-VHA Praha, f. Sbírka, šk. 18, MNO-KM, 1942, i.č. 21/8, Korespondence neevidovaná, 
„Milý Vilko!“
123 VÚA-VHA Praha, f. Sbírka, šk. 18, MNO-KM, 1942, i.č. 21/8, Korespondence neevidovaná, 
„Slovutný pán vojskovodca, vzácny priateľ!“
124 VOJSKOVOĐA i politika : sjećanja Slavka Kvaternika. Kisić–Kolanović, Nada (red.). Zagreb 
: Golden marketing, 1997, s. 231. ISBN 953-6168-30-8.
125 VHA Bratislava, f. MNO, Spisy tajné 1939 - 1945, šk. 18, č. j. 82583 Taj. III/9 mat.1942.
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chorvatskému stot. del. tech. Horačkovi 12 kusů 8 cm lehkého polního kanonu vzor 17 
soustavy Škoda s 3.551 ostrým časovaným granátem vzor 19, 3.999 ostrými šrapnelovými 
granáty vzor 19 a 453 ostrými nárazovými granáty vzor 30/17 a příslušnou dělostřeleckou 
výstrojí a předpisy. Kanony se staly součástí vlakového transportu č. 1200-1201/7001212 
složenému z 19 vagónů a vypravenému ze Slovenska 30. července 1942. Ocenění 
dodaného vojenského materiálu obou transportů mělo být provedeno dodatečným 
protokolem s chorvatským vyslanectvím v Bratislavě. Gen. Pulanich předpokládal, že 
základní cenou materiálu zůstane cena mírová, ke které se připočítá válečná přirážka 
50 % mírové ceny, a po sečtení obou položek se získá skutečná cena podle procentuálního 
opotřebení. Ústřední zbrojnice v Trenčíně dodaný materiál vedla jako půjčku a peněžní 
hodnotu jako pohledávku eráru. Výsledná cena materiálu z prvního transportu tak činila 
8.877.000 ks a z druhého transportu 9.083.353,50 ks.126 Mezi MNO (zástupci náčelník 
štábu ministra pplk. gšt. Karol Peknik a přednosta justice pplk. just. JUDr. Samuel 
Korbeľ) a chorvatským vyslanectvím v Bratislavě (zástupci vyslanec Dr. Josip Berković 
a vojenský atašé mjr. Ante Krpan) byl skutečně podepsán protokol („Zápis na pamäť“) jako 
tajný akt, ve kterém je konstatováno, že MNO zapůjčilo chorvatské domobraně zbrojní 
materiál, jehož přesný popis je jako příloha součástí protokolu. Přílohu tvořily stvrzenky 
a dodací listy technické správy Ústřední zbrojnice v Trenčíně z 3. a z 28. července 1942, 
správnost jejich opisu potvrdil za MNO 28. srpna 1942 pplk. pech. Alojz Králik jako 
zázemní velitel pro potřeby armády v poli.127 Zvláštní dohoda o způsobu a lhůtě vrácení 
zapůjčeného zbrojního materiálu nebyla uvedena.128

Zůstává dosud nezodpovězená otázka dodávky vojenského sukna, resp. uniforem. 
Mnoho vodítek k jejímu osvětlení nemáme. Z domácích zdrojů je expresivní (poválečné) 
vyjádření gen. II. tr. Jozefa Turance, který si na adresu Čatloše neodpustil poznamenat: 
„On nepriznal ani to, ako napomáhal nemeckej mašinérii tým, že Chorvátom dal tisíce 
a tisíce kusov hotovej výzbroje! Ani o tom sa nezmienil, že žilinská továreň na jeho príkaz 
chrlila látku v 10 000 metroch na vojenské chorvátske rovnošaty pre Ustašovcov“,129 ze 
zahraničních zcela zkreslená zpráva jugoslávského zpravodajského důstojníka v Turecku 
mjr. Vladimira Periće, který informoval 10. září 1943 své představené, že pro chorvatskou 
domobranu bylo na Slovensku zakoupeno 150.000 uniforem a 150 tun kůže pro vojenskou 
obuv.130 Je známo, že zázemní velitel pplk. gšt. Brezany po odeslání prvního vlakového 
transportu, ke kterému byly připojeny vagony s odprodaným vojenským prádlem, 
9. června 1942 naléhal na vyexpedování „CH“ uniforem, když zaslal Svazu hospodářských 
družstev a veřejných obilních skladišť urgentní žádost o urychlené dokončení obchodních 
formalit a přípravu vývozního povolení i na neúplné množství uniforem. Zdůraznil, že je 
eminentním zájmem zázemního velitelství, aby byly do konce června vyvezeny všechny 
uniformy.131 Urgence šla i na MZV, které do věci zainteresovalo slovenské vyslanectví 

126 VHA Bratislava, f. MNO, Spisy tajné 1939 - 1945, šk. 18, č. j. 82608 Taj. III/21.oddel.1942.
127 Týmž dnem bylo zázemní velitelství přejmenováno na styčné oddělení na čele s přednostou 
a včleněno do Vojenské správy. VHA Praha, f. Sbírka, šk. 10, S-MNO, i.č. 14/4, MNO, Dôverný 
domáci rozkaz, roč. 1942, č. 34, čl. 12, Reorganizácia ZVP za brannej pohotovosti - nariadenie.
128 VÚA-VHA Praha, f. Sbírka, šk. 72, i.č. 38/27, Zápis na pamäť.
129 BYSTRICKÝ, Jozef (ed.). Pamäti generála Jozefa Turanca : pramene obrany. Banská Byst-
rica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012, s. 250. ISBN 978-80-89514-19-9.
130 BOBAN, Ljubo. Hrvatska u diplomatskim izvještajima izbjegličke vlade 1941 – 1945, Druga 
knjiga. Zagreb : Globus; Filozofski fakultet u Zagrebu - Humanističke i društvene znanosti, zavod 
za hrvatsku povijest, 1988, s. 141. ISBN 86-343-0241-5.
131 VHA Bratislava, f. MNO, Spisy tajné 1939 - 1945, šk. 18, MNO č. j. 82609 Taj.ZVP.1942.
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v Záhřebu.132 Begić proto informoval 4. července Ciekera, že kompenzáty za uniformy 
jsou většinou ze strany (chorvatského) Ministerstva živností, průmyslu a obchodu už 
schválené a v běhu jsou jednání se zástupcem Svazu na uzavření příslušné dohody. 
Ubezpečil Ciekera, že od prvního dne dělá vše, co je potřebné, aby dohoda byla uzavřena 
a zboží bylo co nejdříve odesláno.133 Žádné uniformy však k druhému vlakovému 
transportu nebyly připojeny. Napovídá tomu obsah protokolu „Zápis na pamäť“, který 
byl 31. srpna zaslán na chorvatské vyslanectví k podpisu a odtud vrácen 7. září. Zde 
se výslovně říká: „5./ Ministerstvo národnej obrany Slovenskej republiky konštatuje, 
že pokiaľ sa týka uniforiem a bielizne, nakoľko zo svojích zásob nemohlo ich uvoľniť, 
vyprostredkovalo ich dodanie od Sväzu hospodárskych družstiev a verejných obilných 
skladíšť. Tento Sväz, ktorý vykonáva úkoly ktoré mu boly štátom sverené, bolo nútené 
Ministerstvo národnej obrany vzať do úvahy, lebo ináč by želaniu chorvatskej strany, 
čo sa týče požiadavku nebolo mohlo urobiť zadosť. 6./ Pre základ vyriešenia obchodne-
politických otázok, obidve strany konštatujú, že uznávajú Sväz hospodárskych družstiev 
a verejných obilných skladíšť, ako vlastníka uniforiem a bielizne. 7./ Pokiaľ by vznikly 
ťažkosti na chorvatskej strane, vyhlašujú zainteresované strany, že tieto sa pokusia ihneď 
odstrániť, aby dodávky neboly zdržované“ (podtrženo aut.).134

Mocenským pádem Kvaternika, majícího osobní vztahy s Čatlošem, se mnohé 
dojednané věci již nerealizovaly.135 Všem však nebylo jasné, co se v Chorvatsku děje. 
Příjezd Kvaternika počátkem října 1942 na Slovensko a jeho pobyt zde, který byl 
Slovensku vnucen a o němž se nesmělo v tisku psát,136 vyvolal četné otazníky a vrásky na 
čele nejednoho vládního činitele nad častými návštěvami z Chorvatska. MZV proto 6. října 
upozornilo Ciekera, že chorvatské vyslanectví v Bratislavě oznamuje MZV návštěvy 
rozličných chorvatských úředních a poloúředních osob na Slovensku až po jejich příjezdu 
a zároveň žádá, aby jim slovenské úřady a instituce vycházely vstříc, resp. umožňovaly 
jim studium jejich zařízení. Cieker byl vyzván, aby vhodnou formou upozornil příslušné 
chorvatské úřady, že zamýšlené návštěvy podobného druhu se projednávají dopředu 
diplomatickou cestou s do úvahy přicházejícím státním resortem. Dosavadní stav je pro 
MZV a další resorty trvale neudržitelný, neboť jsou stavěny před hotovou věc. Často ani 
chorvatskému vyslanectví ani MZV není známo, o jaké návštěvy vlastně jde a příslušný 
slovenský úřad je v trapné situaci, že ukazuje svá zařízení osobám, o kterých vyslanectví 
neví nic bližšího, přičemž dosavadní kroky podniknuté prostřednictvím chorvatského 
vyslanectví nevedly k žádnému výsledku. MZV zdůraznilo, že Tuka si přeje, aby při 
podobných návštěvách, dopředu řádně připravených, bylo oznámeno diplomatickou 
cestou, zda jde o návštěvu úřední nebo soukromou. Osoby, které na návštěvu Slovenska 
nebyly pozvány, jsou pokládány za soukromé. K ulehčení tohoto choulostivého poslání 
MZV Ciekera informovalo o dohodě s Německem, že v době branné pohotovosti státu 
se omezují vzájemné návštěvy na co možná nejnižší míru a každé pozvání k návštěvě 
Slovenska se musí dít v dohodě s německým vyslanectvím v Bratislavě a každé pozvání 
k návštěvě Německa v dohodě se slovenským vyslanectvím v Berlíně, „čo je pri 

132 VHA Bratislava, f. MNO, Spisy tajné 1939 - 1945, šk. 18, MNO č. j. 82646 Taj.ZVP.1942.
133 SNA Bratislava, f. MZV 1939 - 1945, šk. 1156, Vyslanectvo v Zágrebe 1941 - 1942, č. j. 
2357/42.
134 VÚA-VHA Praha, f. Sbírka, šk. 72, i.č. 38/27, Zápis na pamäť.
135 Připomeňme alespoň plánované reciproční stáže slovenských a chorvatských důstojníků na 
tzv. zkušenou.
136 SNA Bratislava, f. „S“, fasc. S-178-5, ÚŠB č. j. 30.530/6-1942 ÚŠB.
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normálnych diplomatických stykov vecou samozrejmou.“137 Cieker 20. října replikoval, že 
podle tamních zkušeností může navštěvovat resortní ministry, případně další členy vlády 
bez zprostředkování diplomatického protokolu, a věc omlouval tím, že jde o stát mladý, 
bratrský, bez tvrdé formální tradice.138

Otázka dodávky vojenské výstroje pro chorvatskou domobranu zapadala do celkového 
obrazu upadajících slovensko-chorvatských obchodních vztahů, které provázely platební 
a zbožové komplikace.139 Slovensko mělo zájem dodávku kompenzovat především 
chorvatskými komoditami, kterých se Slovensku nedostávalo. Místo centralizace 
chorvatských obchodních aktivit se však jednalo o nabídky, které každý chorvatský 
zájemce přinášel na vlastní pěst.140 Čatloš byl proto opatrný a armádu z těchto aktivit 
vyloučil. Chorvatský ministr Dragutin Toth přicestoval 11. září 1942 na Slovensko, 
návštěvu prezentoval jako soukromou, měl však porady se slovenskými hospodářskými 
odborníky, účastnil se XXII. Dunajského veletrhu.141 Zřejmě se setkal i s Čatlošem, 
vyplývá to z dopisu chorvatského Ministerstva živností, průmyslu a obchodu, odboru 
pro zahraniční obchod, z 19. října 1942, ve kterém je s odkazem na rozhovory Totha 
s Čatlošem za přítomnosti vyslance Berkoviće nabízen dovoz horských koní pro 
slovenskou armádu k vyrovnání clearingu vzájemného obchodu a vytvoření předpokladů 
pro budoucí normální výměnu zboží. Nemůže překvapit, že Čatloš, který si již nemohl 
dovolit hospodářské instituce obcházet, označil celou záležitost za bezpředmětnou.142 
Sväz hospodárských družstiev a verejných obilných skladíšť však 23. března 1943 právě 
s odvoláním na rozhovory představitelů obou armád v roce 1942 informoval, že v rámci 
kompenzačního obchodu je možné nakoupit v Chorvatsku cca 500 tažných koní pro 
slovenskou armádu, a byly by to kompenzace za vyvezené látky do Chorvatska. Zde se 
tak konečně dozvídáme, že vojenské oděvní součástky byly do Chorvatska vyvezeny.143 
Potvrzeno to máme z více stran. Ve věci jednal styčný důstojník MNO u Najvyššieho 
úradu pre zásobovanie (odboru cenového a mzdového) stot. int. Ján Vestenický 
21. dubna 1943 v Slovenské národní bance u přednosty devizového dohledu Kršáka, 
který uvítal kompenzační obchod tam, kde ani nejde o cenu, ale o druh cenného artiklu, 
který je možné pro Slovensko získat. I zde se operuje s tím, že byl vojenský intendanční 
materiál do Chorvatska odprodán. Nakonec pplk. rem. Mirko Vesel z MNO projednal 
tuto věc 23. června 1943 s generálním ředitelem svazu dr. J. Šikurou, přičemž bylo 
konstatováno, že vyvezené oděvní součástky výstroje do Chorvatska jsou k tomuto dni 
kompenzované.144

Uzavřela se tak hmatatelným výsledkem ofi ciální návštěva Begiće na Slovensku. 
Slovenská vojenská správa jistě přivítala, že má celou záležitost z krku a že se přitom 
nakonec při jednání o vojenskou výstroj angažovaly slovenské hospodářské instituce, 
přičemž vlastní dodávkou vojenské výzbroje neztratila vlastní tvář. Mocenským pádem 
Kvaternika se postavení Begiće na chorvatské politické scéně upevnilo. Ministerský 

137 SNA Bratislava, f. MZV 1939 - 1945, šk. 47, č. j. 35.596/42.
138 SNA Bratislava, f. MZV 1939 - 1945, šk. 47, č. j. 17.982/42.
139 MIČKO, Peter. Obchodné aktivity Slovenskej republiky (1939 – 1945) s Nezávislým chorvát-
skym štátom. In Acta historica Neosoliensia, 2014, roč. 17, č. 1-2, s. 70. ISSN 1336-9148.
140 JARINKOVIČ, ref. 47, s. 98.
141 Minister Dr. Toth v Bratislave. In Gardista, 1942, roč. 4, č. 208, s. 3. ISSN 1337-7558.
142 VHA Bratislava, f. „53“, Zpravodajské, MNO č. j. 271.179 Dôv./5.1942.
143 VHA Bratislava, f. MNO, Spisy obyčajné, 1943, sg. 56 4/10-2, č. j. 167.358-III/5-1943.
144 Tamže.
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post převzal za Kvaternika prozatímně Pavelić, který si však k vlastnímu řízení resortu 
ponechal jako státního tajemníka Begiće,145 který i nadále udržoval ofi ciální styky se 
slovenskými vojenskými místy. Připomeňme, že slovenského vyslance v Záhřebu Dr. 
Viktora Bečku navštívil 23. května 1944 ustašovský doglavnik Adem-aga Mešić, který se 
velmi pochvalně vyjádřil o Slovensku: „Vtedy, keď vraj Chorvatsku nechcel nikto pomôct, 
Slováci pomohli: dali Chorvatom látky na obleky a uniformy ale aj iné veci. Chorvati vraj 
túto skutkom dokázanú bratskosť Slovákom vraj nikdy nezabudnú.“146

Závěrem můžeme říct, že chorvatská Ustaša si kladla dva základní cíle: 1) založení 
chorvatského národního státu a uskutečnění národní integrace Chorvatů, 2) eliminaci 
etnických, rasových a náboženských menšin pokládaných za smrtelné nebezpečí pro zájmy 
chorvatského národa.147 K naplnění prvního cíle využila rozpadu královské Jugoslávie 
a německo-italské supremace na Balkáně. Nemohla však přenést přes srdce anektování 
území Međimurje a části Baranje horthyovským Maďarskem. V chorvatsko-maďarském 
sporu o Međimurje se Chorvatsko snažilo vybojovat výhodnou pozici i kroky, které 
nikterak nemohly konvenovat zahraničně-politickým zájmům mocností Osy, jakými byly 
pokusy o sblížení s Rumunskem a Slovenskem, které měly s Maďarskem vlastní územní 
spory.148 Stejně jako v Rumunsku po druhé vídeňské arbitráži i na Slovensku měla nejvíce 
sympatií armáda, která mohla být účinným nástrojem proti dalším územním požadavkům 
Maďarska, ale hlavně se do ní vkládaly naděje, že se jednou přičiní o návrat jižních území 
Slovenska odtrhnutých po první vídeňské arbitráži.149 Totéž lze říct o Chorvatsku, jehož 
vojenští činitelé hledali v těchto zemích partnery v zavedených mocenských pozicích. 
Na slovenské straně tuto pozici zaujímal Čatloš, k němu směřovala chorvatská žádost 
o vojenskou výzbroj a výstroj. Ta však neměla sloužit k protimaďarskému vystoupení, ale 
proti silám domácího odporu bránícím v realizaci druhého cíle Ustaše, k jehož naplnění 
sloužily deportace, zabíjení a násilná asimilace.

145 KRIZMAN, ref. 7, s. 423-424.
146 SNA Bratislava, f. MZV 1939 – 1945, šk. 213, č. j. 156/44 Tajné, Slovenské vyslanectvo 
v Zágrebe, Politická zpráva, č. 9/1944 Taj., 24. mája 1944.
147 BARTULIN, Nevenko. Ideologija nacije i rase : ustaški režim i politika prema Srbima u Ne-
zavisnoj Državi Hrvatskoj 1941 – 1945. In Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakul-
teta Sveučilišta u Zagrebu, 2007, seš. 39, s. 209. ISSN 0353-295X.
148 JONJIĆ, Tomislav. Pitanje državnosti Nezavisne Države Hrvatske. In Časopis za suvremenu 
povijest, 2011, roč. 43, č. 3, s. 694. ISSN 0590-9597.
149 KAMENEC, Ivan. Obyvateľstvo, štát a režim na Slovensku v čase druhej svetovej vojny 
1939 – 1945. In Valerián Bystrický – Dušan Kováč – Jan Pešek a kol. Kľúčové problémy moderných 
slovenských dejín 1848 – 1992, Bratislava : Veda, 2012, s. 226-227. ISBN 978-80-224-1223-0.
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 DRAMATICKÉ VIANOCE ROKU 
1944 V NOVOHRADSKÝCH OBCIACH ZÁVADA 
A PRAVICA

JÁN ALÁČ

ALÁČ, J.: Dramatic Christmas of 1944 in the Novohrad Villages of Závada and Pravica. 
Vojenská história, 2, 20, 2016, pp 110-123, Bratislava.
The author of the study attempted to reconstruct one of the many cases of Nazi reprisals 
taking place in Slovakia during German occupation in 1944 – 1945. In particular, he is 
interested in clarifying the tragic events occurring in the Novohrad villages of Závada 
and Pravica, where the Nazis executed several locals accused of collaborating with 
the partisans. It should be appreciated that the author made an effort to reconstruct 
the events also based on memories of the eyewitnesses, local chronicles and available 
literature. Individual sources (especially the ones resulting from oral tradition) are 
approached cautiously, maintaining critical and balanced distance. By mapping the 
partisan activity in the region in the period preceding the tragedy in the introduction, 
the author is setting the topic in a broader context. The conclusion of the study also 
briefl y describes the way in which the villages commemorated the events during 
Socialism, on the background of developing revolutionary and resistance traditions.
Military History. World War 2. Slovakia. Nazi Reprisals during German Occupation 
in 1944 – 1945.

Obce Závada a Pravica ležia na východe okresu Veľký Krtíš, na jeho hranici s okresom 
Lučenec. Ide o územie niekdajšieho Novohradu, presnejšie jeho západnej časti, ktoré sa 
vo všeobecnom povedomí, a to ani v samotnom tomto priestore, nespája s výraznejším 
povedomím odboja, resp. s povstaleckou či partizánskou tradíciou. Nie je to celkom 
správne a ani presné, hoci dôvodov pre takýto stav je viacero. Podiel na tom mala jednak 
blízka slovensko-maďarská hranica, ktorá sa navyše do bezprostrednej blízkosti obcí ešte 
viac posunula po Viedenskej arbitráži, no nielen to bol dôvod, prečo tento priestor nepatril 
k hlavnému povstaleckému územiu ani k priestoru významnejších partizánskych akcií. 
Partizánske oddiely tu napriek tomu pôsobili a ich činnosť nebola celkom zanedbateľná. 
Ďalším dôvodom môže byť absencia výrazných represívnych akcií nemeckých oddielov 
voči partizánom alebo civilnému obyvateľstvu v tomto priestore. To však tiež nie je celkom 
pravda, o čom vypovedajú aj udalosti v závere roka 1944 v obciach Závada a Pravica. 
V rámci okresu Veľký Krtíš išlo zo strany nemeckých oddielov o jediný represívny zásah 
tohto druhu. Predtým než sa k nemu dostaneme, je potrebné aspoň stručne načrtnúť 
pôsobenie partizánskych oddielov v tomto priestore.

Z partizánskych oddielov, ktoré sa na istý čas ocitli v Novohrade, tu pôsobil napríklad 
Partizánsky oddiel Thälmann, ktorý bol súčasťou brigády Za slobodu Slovanov. Dňa 
9. septembra sa presunul zo Zvolena do priestoru Tomášoviec a následne operoval na 
slovensko-maďarskom pohraničí. Jeho aktivita je doložená v Ľuboreči, susednej obce 
Závady. 22. októbra 1944 bol oddiel presunutý do Zaježovej a potom sa stiahol do 
Svrčinovca. Okolo 20. septembra 1944 sa zo Zvolenskej Slatiny do Senného presunul 
Partizánsky oddiel kapitána Vorobjova. Jeho štáb bol ubytovaný v budove miestneho 
obchodu a vojaci boli rozmiestnení v domoch obyvateľov. Oddiel mal približne 100 
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príslušníkov. Dve čaty tvorili Slováci a jedna pozostávala zo sovietskych občanov. 
Úlohou oddielu bolo vykonávať prieskumné úlohy pre velenie 2. ukrajinského frontu. 
V Sennom bol približne od 20. septembra do 2. októbra 1944. Odtiaľ sa premiestnil 
do Modrého Kameňa, kde obsadil priestor na juh od tohto mestečka, vrátane bývalých 
československých opevnení medzi Selcami a Modrým Kameňom. Ich akcie smerovali 
do priestoru Dolnej Strehovej, Tomášoviec či Kalinova, ale prenikali aj za slovensko-
maďarskú hranicu, pričom sa pri viacerých výpadoch dostali až k Vácu a Šalgotariánu. 
Viackrát narušili na maďarskom území vlakové spojenie medzi Lučencom a Budapešťou. 
V dňoch 23. a 24. októbra 1944 sa oddiel pod tlakom postupujúcich nemeckých vojsk cez 
Brusník, Senné, Kriváň a Detvu presunul do Dúbrav na Podpoľaní.1 

Na slovensko-maďarskom pohraničí pôsobil tiež Oddiel Sándora Nógrádyho.2 Pôvodné 
plány využitia oddielu boli zmarené generálnou ofenzívou nemeckých vojsk proti 
povstaleckému územiu. Snahou jednotky bol potom presun z Nízkych Tatier na územie 
Maďarska. Jej pohyb je v blízkosti Závady doložený v priestore Oremov Laz – Horný 
Tisovník – Suché Brezovo. Časť jednotky tu zostala s chorým Sándorom Nógrádym. 
Nemci sa v tom čase tlačili na Lešť a Oremov Laz. Dňa 28. novembra dokonca prepadli 
dom pri Oremovom Laze, kde sa zdržiaval Sándor Nógrádi s tromi členmi skupiny. Tým 
sa podarilo utiecť. Roľníka, u ktorého sa skrývali, však Nemci zastrelili. V okolí Suchého 
Brezova narazili príslušníci tohto oddielu na partizánov z brigády Rákosi, ktorá operovala 
hlavne v Gemeri-Malohonte. Podľa údajov z denníka tejto partizánskej skupiny, oddiel na 
úsvite 30. novembra opustil Suché Brezovo. Silné nemecké jednotky v tom čase obsadili 
Lešť. Oddiel sa presunul južnejšie. 7. decembra 1944 sa nachádzal pri Ľuboriečke. V tom 
čase ho tvorilo 22 príslušníkov (7 Maďarov, 6 Rusov, 1 Ukrajinec, 1 Kazach, 7 Slovákov 
a 1 Španiel).3 Následne nato opustil územie Slovenska.

Z hľadiska udalostí v Závade a Pravici je dôležité pôsobenie pionierskeho oddielu, 
neskôr premenovaného na Pioniersky prápor generála Svobodu, ktorý už od polovice 
októbra operoval v priestore vymedzenom dedinami Senohrad, Lešť, Oremov Laz, 
Stará Huta, Horný a Dolný Tisovník, Lentvora, Turie Pole, Pravica Suché Brezovo 
a Plachtinské lazy.4 Pioniersky prápor generála Svobodu vznikol v priestore Stará Huta – 
Blýskavica. Bol súčasťou I. partizánskej brigády M. R. Štefánika. Pôvodný oddiel sa sem 
presunul po tom, čo zvádzal ťažké boje pri Čremošnom. Veliteľom bol Ivan Chvostikov 
z Dombasu a politickým komisárom Nikolaj Chmeľnický, neskôr Slovák Filip Suchý. 
Počas presunu oddiel v Hornom Tisovníku zastihol rozkaz vrátiť sa späť k Starej Hute 
a Kalinke. 23. októbra 1944 prerušili partizáni z tohto oddielu cestu pri Blýskavici.5 
Následne na to vyhodili aj most na ceste zo Šulej do Horného Tisovníka a robili prieskum 
v priestore Oremovho Lazu, Turieho Poľa a Lešti.6 Dňa 28. októbra 1944 jedna jeho 

1 MÁZOR, Michal. Ľud Veľkokrtíšskeho okresu v boji za lepšiu budúcnosť. Martin : Osveta, 
1983, s. 50.
2 Sándor Nógrády (*1894 Fiľakovo – †1971 Budapešť). Od júna 1944 bol veliteľ maďarskej 
sekcie na Ukrajinskom štábe partizánskeho hnutia v Kyjeve. Bol dlhoročným členom Kominterny. 
Počas SNP bol vysadený na letisku Tri duby. Po vojne pôsobil v politických a diplomatických služ-
bách Maďarskej ľudovej republiky.
3 PLEVZA, Viliam a kol. Dejiny SNP 1944 č. 3. Bratislava : Pravda, 1984, s. 514.
4 K ofi ciálnemu premenovaniu na Pioniersky prápor generála Svobodu došlo 15. novembra 
1944.
5 Blýskavica – osada pri Starej Hute (okr. Detva).
6 Turie Pole a Lešť – obce, ktoré zanikli z dôvodu vybudovania Vojenského výcvikového priesto-
ru Lešť. K ich defi nitívnemu vysťahovaniu došlo v roku 1951.
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hliadka údajne vztýčila červenú zástavu nad vojenským táborom na Oremovom Laze. 
V rovnaký deň príslušníci oddielu prepadli nemeckú motorizovanú hliadku v priestore 
medzi Ľuborečou a Prahou.7 V tomto čase však už partizáni vedeli o potlačení povstania. 
Vo vnútri oddielu panovala skľučujúca atmosféra. Okrem toho sa na napätej atmosfére vo 
vnútri jednotky podpísali aj blížiace sa vianočné sviatky. Pôvodne mal oddiel okolo 200 
mužov, no v decembri 1944 je uvádzaných už len 90 príslušníkov, a to vrátane tých, čo sa 
k oddielu pridali v priestore, kde oddiel pôsobil.8 Tí, čo zostali, potom zložili partizánsky 
sľub. V jednotke bolo mnoho Rusov, ale i Ukrajinci, Tadžik, Turkméni, Poliaci a Česi. 
Zo Slovákov v nej bolo mnoho baníkov z Handlovej, ale k oddielu sa pridávali i ľudia 
z priestoru, na pomedzí Novohradu a Hontu.9 

Na juhu stredného Slovenska v porovnaní so severom, kde sa bojovalo okamžite už 
po vypuknutí povstania na konci augusta, bol výrazne neskorší nástup nemeckých vojsk. 
Spôsobil ho hlavne pre narušenú infraštruktúru komplikovaný presun jednotiek 18. SS 
divízie Horst Wessel, ktorá sa v čase vypuknutia povstania nachádzala v Maďarsku. 
Vzhľadom na jej dislokáciu bola určená pre útok proti povstaleckému územiu z juhu. 
19. októbra boli príslušníci jej ľavého krídla ešte pri Lučenci. 22. októbra sa začal útok 
od Lučenca na sever. V teň deň bola dobytá Mýtna. Počas troch dní bojov postúpili jej 
príslušníci až po Detvu a 27. októbra boli už v Banskej Bystrici.

Zo západu priestor Krupinskej planiny obsadzovala a proti povstaniu postupovala 
skupina SS Schill spolu s menšou bojovou skupinou Wildner z divízie SS Galizien. 
20. októbra už bojovali v Pliešovskej kotline a pre zabezpečenie pravého krídla urobili 
jedným práporom výpad smerom na Senohrad. Nasledovalo obsadenie Oremovho 
Lazu a okolo 22. októbra boli už na Starej Hute. Pri oboch jednotkách išlo o skúsených 
frontových vojakov, ktorí stáli proti mobilizovaným a neskúseným povstaleckým 
vojakom, čo sa odrazilo aj na rýchlosti ich postupu.

Nemáme doložené výraznejšie boje partizánskych jednotiek s postupujúcimi 
nemeckými oddielmi v priestore Novohradu v tejto fáze povstania. Darilo sa im väčším 
stretom vyhýbať a skôr sa obmedzili na prieskumné a diverzné akcie, napokon to bolo 
ich hlavnou úlohou. Navyše, hlavný smer postupu ľavého krídla jednotiek Horst Wessel 
bol na Zvolen od Lučenca. Širšie okolie Závady a Pravice a priestor na sever od nej nebol 
taký dôležitý a míňal ho aj postup zoskupenia Schill.

Dňa 1. novembra 1944 bola časť Pionierskeho práporu na Starej Hute. 2. novembra 
sa partizáni presúvali z Blýskavice na Lentvoru. Niekedy v tomto čase príslušníci 
oddielu prepadli dve automobilové kolóny na ceste Lučenec – Podkriváň. V dňoch 5. 
a 6. novembra 1944 prešiel oddiel do Pravice a na Imrov Kopec, s ktorými počítali 
ako s vhodnými miestami partizánskeho tábora. Slnko už zapadalo, keď sme dorazil do 
Pravice. Ani táto dedinka nám neposkytla vhodné prístrešie. Boli sme ustarostení; vedeli 
sme, že to najhoršie nás iba čaká. Zasadli sme v izbietke malého roľníckeho domu, aby 
sme rozoberali celkovú situáciu.10 Pre Pravicu a Imrov Kopec sa nakoniec nerozhodli 

7 ŠA BB, pob. VK, fond ONV Modrý Kameň, Odbor školstva, Osobné spisy, Štefan Procház-
ka, Spomienky Štefana Procházku z roku 1984, I. partizánska brigáda M. R. Štefánika – Pioniersky 
prápor gen. Svobodu, partizánska činnosť v priestore Javoria a Krupinskej Planiny, s. 3.
8 PLEVZA, Viliam a kol. Dejiny SNP 1944 č. 5. Bratislava : Pravda, 1984, s. 399.
9 ŠA BB, pob. VK, fond ONV Modrý Kameň, Odbor školstva, Osobné spisy, Štefan Procházka, 
Zoznam príslušníkov Pionierskeho práporu. Zoznam obsahuje 96 mien príslušníkov oddielu. Vzni-
kol po druhej svetovej vojne, obsahuje príslušníkov, ktorí prežili druhú svetovú vojnu.
10 Spomienky Filipa Suchého, príslušníka Pionierskeho práporu generála Svobodu. In ŠOLC, 
Jaroslav. Cesty k slobode. Praha : Naše vojsko, 1964, s. 181.
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a 10. novembra už boli v Suchom Brezove, kde sa dočasne usadili. Tu došlo k prehĺbeniu 
rozporov medzi veliteľom Ivanom Chvostikovom a komisárom Nikolajom Chmeľnickým. 
Chmeľnickij chcel, aby sa oddiel rozdelil na dve časti a on by sa stal veliteľom druhej 
z nich. Chvostikov odvolal Chmeľnického z funkcie komisára oddielu a vymenoval ho za 
veliteľa čaty. Ten na protest s niekoľkými ďalšími príslušníkmi odišiel z oddielu.

V tomto čase stratil oddiel spojenie s brigádou. 15. novembra 1944 padlo rozhodnutie, 
že pôvodný pioniersky oddiel sa premenuje na Pioniersky prápor generála Svobodu. 
Zástupcom veliteľa sa stal Štefan Procházka, náčelníkom štábu Štefan Zelko a komisárom 
Filip Suchý.11 K oddielu sa postupne pridalo viacero ľudí z dedín priestoru, kde sa v tomto 
čase pohyboval. Jeho stav dosiahol viac ako 90 osôb. Pravdepodobne v tomto období 
sa k oddielu pripojili aj niekoľkí obyvatelia Závady (Irena Ďuricová a Ján Krpčiar). 
Oddiel mal len ľahké zbrane s obmedzeným množstvom streliva a granátov. V tejto 
dobe sa skontaktoval s radistami, ktorých vyslal II. ukrajinský front. Stalo sa tak niekde 
pri Ľuboreči. Veliteľom skupiny bol podporučík Anatolij. Oddiel prostredníctvom nich 
nadviazal spojenie s jednotkami postupujúcej Červenej armády.

Dňa 18. novembra 1944 sa sedem partizánov z oddielu vybralo na Dolnú Strehovú, 
kde sa zastavili najprv u evanjelického farára Ľudovíta Hrdličku. Z miestnej žandárskej 
stanice zobrali ľahké guľomety a na druhý deň ráno pri osade Prieloh zajali dvoch 
nemeckých vojakov. Stretli tiež niekoľkých Rusov, ktorí ušli zo zajatia. Medzi partizánmi, 
ktorí zajali Nemcov, bol aj veliteľ prieskumnej jednotky čatár Pavol Ďurica (*1917) v tom 
čase obyvateľ Závady, rodák z Malých Stracín.12 V jednotke bol aj s manželkou Irenou 
Ďuricovou, ktorá tam pôsobila ako zdravotníčka.13 

Zo Suchého Brezova sa oddiel v dvoch skupinách, s istým časovým odstupom 
medzi nimi, niekedy na prelome novembra a decembra presunul do priestoru Horných 
Plachtiniec a okolitých lazov. Presun jednotky bol vynútený okolnosťami. Nemci o ich 
pobyte v Suchom Brezove už vedeli a bolo len otázkou času, kedy tam vyšlú vojakov. 
Pred odchodom zo Suchého Brezova z oddielu odišla Irena Ďuricová, ktorú jej manžel 
Pavol Ďurica odviedol k svojim rodičom do Závady. Predpokladal, že tu jeho manželka 
bude v bezpečí. Pavol Ďurica sa zo Závady vrátil späť k oddielu a 12. decembra sa už 
na čele štvorčlennej hliadky presúval na východ k Šuli. Cestou oslobodili niekoľkých 
sovietskych zajatcov.14 Na druhý deň v Šuli zajali troch Nemcov. Tak to aspoň vo svojich 
spomienkach uvádza Filip Suchý, komisár Pionierskeho práporu.15 Je však aj iná verzia, 
podľa ktorej bol Pavol Ďurica odsúdený partizánskym súdom na trest, podľa ktorého 
dostal pištoľ s niekoľkými nábojmi a mal sám získať zbrane a muníciu, a tak odčiniť svoj 

11 Štefan Procházka (*19. 8. 1914 Dobrá Voda, Trnava) – dôstojník z povolania, po vojne bol uči-
teľom v Holiši (okr. Lučenec), Horných Plachtinciach a neskôr v Malej Čalomiji (obe okres Veľký 
Krtíš).
12 ŠA BB, pob. VK, fond ONV Modrý Kameň, Odbor školstva, Osobné spisy, Štefan Procházka, 
Zoznam príslušníkov partizánskeho oddielu „gen. Svobodu“ z roku 1945, s. 3. Pavol Ďurica vstúpil 
do jednotky 26. augusta 1944.
13 V oddiele bolo viacero žien: Ukrajinka Oľga Jakemizsek, Helena Gazdíková alebo Mária Va-
lová. Všetky slúžili ako ošetrovateľky.
14 Jedna z hliadok, ktoré oddiel vysielal po okolí vyslobodila napríklad v tomto čase z nemecké-
ho zajatia osem sovietskych vojakov na čele s podporučíkom Ivanom Kudrinom, ktorý sa stal po-
tom veliteľom čaty.
15 Z Horných Plachtiniec sa oddiel tesne pred Vianocami presunul na východ do Suchého Brezo-
va, kde sa dostal 24. decembra 1944.



114

VOJENSKÁ HISTÓRIA

prečin.16 V Šuli sa dozvedel, že sa tam nachádza údajne hliadka poľných žandárov na 
osobnom automobile. Využil moment prekvapenia a Nemcov odzbrojil. Viedol ich cez 
polia smerom na Príboj a tam ich v akomsi jarku zlikvidoval. Narýchlo ich zakopal plytko 
pod úrovňou terénu, preto, keď následne stretol akéhosi sedliaka z niektorej z blízkych 
dedín, zaplatil mu, aby Nemcov zakopal hlbšie. V Šuli však zostalo auto, pre ktoré sa aj 
s pomocou vrátil. Ťahali ho za koňmi a strčili do rieky Tisovník pri Príboji v smere na 
Senné, aby tak nasimuloval haváriu.17 

Počas presunu sa ešte 13. decembra od oddielu oddelili partizáni Ján Krpčiar 
a Ernest Križan.18 Štefan Procházka po vojne vo svojich pamätiach uvádza, že išlo 
o svojvoľné opustenie jednotky. Obaja odišli za Irenou Ďuricovou do Závady. Medzi 
Ernestom Križanom a Irenou Ďuricovou bolo pravdepodobne čosi viac než len príslušnosť 
k spoločnej jednotke. Nie je náhoda, že to urobili v čase, keď sa v oddiele Pavol Ďurica 
práve nenachádzal. Toto rozhodnutie však bolo pre nich osudné a ako sa neskôr ukázalo, 
mimoriadne tragické.19

Počas svojho pobytu na Plachtinských lazoch oddiel prepadol z Cerova do Krupiny 
sa presúvajúcu kolónu maďarských vojakov v sile 80 mužov, 58 vozov a 150 koní. Pri 
akcii bolo údajne zlikvidovaných 7 maďarských vojakov. To vo svojich spomienkach 
uvádza napríklad Štefan Procházka. Iná verzia hovorí o kolóne maďarských utečencov. 
Utečencov prepadli a údajne ich o všetko obrali. Obe verzie sa však zhodujú, že korisť 
bola potom rozdelená medzi obyvateľov lazov a okolitých dedín.

Dňa 24. decembra sa oddiel vrátil znova do Suchého Brezova. 26. decembra Ivan 
Chvostikov rozhodol presunúť oddiel smerom k Šahám. Na tomto pochode prekročili 
jeho príslušníci front a 28. decembra 1944 už boli na sovietskom veliteľstve v Čelovciach. 
Partizánsky oddiel Pioniersky prápor generála Svobodu prechodom cez front zanikol. 
Ivan Chvostikov ako vojak, ktorý padol do nemeckého zajatia, napriek tomu, že z neho 
ušiel a ako partizán proti Nemcom bojoval, bol zbavený velenia jednotky. Prvý deň po 
spojení s Červenou armádou padol ešte na prieskumnej akcii so sovietskou hliadkou na 
Cerovskej križovatke partizán, Krupinčan Jozef Trnka. Išlo o poslednú stratu oddielu. Na 
mieste, kde padol, stojí dodnes pomníček.

Tragické Vianoce roku 1944

V Závade sa blížili Vianoce hektického roka 1944. Boli plné nádeje i obáv, napokon 
front sa nemilosrdne približoval a nikto nevedel predvídať prichádzajúce udalosti.20 
Napriek tomu nastávajúce vianočné sviatky predstavovali pre ľudí aspoň chvíľkovú 
ilúziu pokoja a v porovnaní s bežnými dňami i o čosi väčšej hojnosti. Všetko však zmenil

16 Oddiel zrekviroval v Suchom Brezove miestnym roľníkom kone, z ktorých časť využil pri pre-
sune na Plachtinské lazy. Nevyužili však všetky. Pavol Ďurica sa do Suchého Brezova vrátil, jed-
ného z koní predal a peniaze si neoprávnene ponechal, za čo mu partizánsky súd udelil trest. Infor-
mátor pplk. v. v. Ján Mrva (*1934) Veľký Krtíš.
17 Informátor pplk. v. v. Ján Mrva (*1934) Veľký Krtíš, podľa rozprávania aktéra udalostí Pavla 
Ďuricu.
18 Pri oddiely zostal mladší brat Ernesta Križana, Jozef Križan (*1927 Hrádek nad Nisou).
19 ŠA BB, pob. VK, fond ONV Modrý Kameň, Odbor školstva, Osobné spisy, Štefan Procházka, 
s. 4 – 5. Štefan Procházka uvádza že išlo o svojvoľné opustenie jednotky.
20 29. októbra 1944 sa začala budapeštianska operácia. Podľa spomienok pamätníkov zábles-
ky bombardovania Budapešti a bojov v nej, boli údajne pozorovateľné z vrchu Lysec (716 m), kde 
mala v tom čase ešte stáť drevená niekoľkoposchodová pozorovateľňa.
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sled udalostí, ktorých spúšťacím mechanizmom bol 22. a 23. december 1944, a ktoré 
doteraz neboli v literatúre spracované.21 

Dňa 22. decembra 1944 boli v obci traja nemeckí vojaci. Išlo pravdepodobne 
o nemeckú hliadku. Vojaci boli ubytovaní v dome Jána Fabiána. Kronika obce uvádza, že 
okrem nich boli v obci aj dôstojníci, ktorí mali byť ubytovaní u miestneho evanjelického 
farára Michala Oravca. Tu však kronikár Pavol Hlavnička s odstupom desaťročia mylne 
uviedol stav, keď boli v obci nemeckí vojaci pri samotnom prechode frontu, teda o mesiac 
neskôr.22 

V Závade sa v tomto čase nachádzali aj vyššie uvedení príslušníci Pionierskeho práporu 
generála Svobodu, ktorí sa zdržiavali v obecnej pastierni za obcou. Dňa 23. decembra 
1944 prišli do domu Jána Fabiána a Nemcov zajali.23 Išlo o živelnú a nepremyslenú akciu, 
ktorá nebola koordinovaná s partizánskym oddielom, ktorého príslušníkmi donedávna 
boli, a z ktorého svojvoľne odišli. Dodatočne v duchu vyzdvihovania partizánskych 
oddielov, bola táto akcia pripisovaná nie jednotlivcom, ale celému oddielu, s ktorým však 
v tomto čase nemali jej aktéri spojenie, a ktorý svojvoľne opustili.24 Jej dôsledky však 
boli tragické.

Nemeckých vojakov chceli priamo v tomto dome zastreliť. Proti tomu sa však postavil 
Ján Fabián, osloviac Jána Krpčiara slovami: Krpčiar, tu sa strieľať nebude!25 Zajatých 
Nemcov potom partizáni dočasne umiestnili v pastierni za obcou v smere na Pravicu. 
Podľa jednej verzie, ktorú zaznamenal s odstupom rokov do miestnej kroniky Pavol 
Hlavnička, ich nechali strážiť Jánovi Hudecovi, 55-ročnému pastierovi. 26 Ak by to bola 
pravda, bola to nerozvážnosť nielen s ohľadom na jeho vek, ale i na skutočnosť, že mal 
iba jednu ruku. Nemcov nechali zavretých v pastierni, a tým sa napokon podarilo utiecť. 
Iná verzia zachovaná v ústnej tradícii u viacerých informátorov hovorí, že Ján Krpčiar 

21 Tieto udalosti sa autor pokúsil zrekonštruovať na základe spomienok pamätníkov, archívnych 
materiálov a dostupnej literatúry. Pri priblížení udalostí sa opieral o spomienky Filipa Suchého, po-
litického komisára Pionierskeho práporu generála Svobodu; nepublikované spomienky Štefana 
Procházku, zástupcu veliteľa jednotky; záznamy v kronikách obce Závada a Pravica; spomienky 
pamätníkov a informácie pplk. vo výslužbe Jána Mrvu, rodáka zo Suchého Brezova, ktorý detstvo 
prežil v tejto obci a na prítomnosť príslušníkov Pionierskeho práporu si spomínal z detstva i z roz-
právania pamätníkov. Ján Mrva sa dlhé roky stýkal s Pavlom Ďuricom a o problematiku pôsobenia 
Pionierskeho práporu a jeho jednotlivých aktérov sa zaujímal. Pôsobenie oddielu tak poznal pria-
mo z jeho rozprávania.
22 Pavol Hlavnička (*1911 Zombor – † 1976 Žiar nad Hronom). V rokoch 1940 – 1945 bol úrad-
níkom Notárskeho úradu v Sennom. Ako úradník notárskeho úradu vystavoval pre partizánov a ute-
čencov falošné legitimácie, čo ho takmer stálo život. Ofi ciálne započítaná odbojová činnosť mu 
bola od 1. augusta 1944 do 12. januára 1945, teda 5 mesiacov a 12 dní. Aj jeho pričinením bolo 
zachránených mnoho partizánov a vďaka falošným legitimáciám i viacero utečencov. V rokoch 
1954 – 1976 pôsobil v Závade ako učiteľ. Viedol tiež obecnú kroniku, kde sa pokúsil zrekonštruo-
vať udalosti konca roka 1944.
23 ŠA BB, pob. VK, Kronika obce Závada I. (1956 – 1968), s. 53. Kronika obce uvádza, že to 
bolo za pomoci viacerých obyvateľov obce. Záznam však pochádza z obdobia, keď sa partizánska 
tradícia cenila a zrejme z tohto dôvodu bola zaznamenaná i účasť samotných obyvateľov obce.
24 Pamätné miesta boja slovenského ľudu proti fašizmu. Bratislava 1965, s. 210.
25 Podľa rozprávania Jána Aláča (*1928 – †2012) a Jána Šalamúna (*1944), vnuka Jána Fabiána.
26 Ján Hudec sa narodil v susednej Pravici 19. decembra 1890. Bojoval v prvej svetovej voj-
ne ako pešiak na ruskom fronte. V polovici roka 1916 padol do zajatia pri Jelezi v Orelskej oblasti 
v Rusku.
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prikázal jednému z Nemcov, aby mu vyzul čižmy, a tomu sa podarilo Krpčiara odzbrojiť.27 
Nech je už ako chce, obe verzie vypovedajú o ľahkovážnosti partizánov, dôsledkom čoho 
bola situácia, počas ktorej sa Nemcom podarilo utiecť. Utekali cez blízky les smerom na 
Ľuboreč, kde narazili na nemeckú jednotku, ktorá sa práve presúvala po ceste Halič – 
Pôtor, smerom na Modrý Kameň. Veliteľ jednotky dal vzápätí rozkaz obsadiť obec. Po 
obkľúčení a obsadení Závady Ladislav Janota, Ján Krpčiar, Ernest Križan a ďalší bližšie 
nešpecifi kovaný partizán sa v obci zdržiavali až do 24. decembra 1944, kedy sa im 
podarilo ujsť. Krpčiar a Janota ušli do Ábelovej a tam sa skrývali u matky Jána Krpčiara. 
Ďalší ušli do susednej Pravice. Keď partizánov nemeckí vojaci nenašli v obci, začalo sa 
vyšetrovanie. Veľmi rýchlo zistili, že Krpčiar bol v Závade obecným zriadencom, ktorý 
robil aj hlásnika a strážnika. Začali preto vypočúvať jeho manželku Máriu Krpčiarovú, 
ktorá v tom čase mala malé dieťa - chlapca. Nemožno si robiť ilúzie o vyšetrovacích 
metódach nemeckých vojakov. Mária Krpčiarová nakoniec nasmerovala pozornosť 
Nemcov na Ábelovú. Jána Krpčiara a Ladislava Janotu v Ábelovej Nemci zaistili 
a odviedli do Haliče, kde bolo v tom čase dočasne veliteľstvo 8. nemeckej armády. Tam 
sa partizáni po mučení k akcii v Závade priznali. Po predchádzajúcom vyšetrovaní sa ešte 
v Závade priznali k účasti na akcii aj pastier Ján Hudec, Irena Ďuricová a jej svokor Pavol 
Ďurica starší. Všetkých troch 24. decembra 1944 Nemci odviezli tiež do Haliče.

Dňa 23. decembra však udalosti mali pokračovanie. Kronika obce Pravica hovorí 
o dvoch partizánoch (hoci ich bližšie nešpecifi kuje), ktorí utekali zo Závady, keď ju začali 
Nemci obsadzovať. Jedným z nich bol Ernest Križan. Ďalším mohol byť niekto z dvojice 
mužov Jozef Horí alebo Uhliar.28 Nemci dvojicu smerom na Pravicu prenasledovali. 
Jedného z partizánov, ktorý mal falošnú legitimáciu vystavenú na meno Ján Matuľa - 
obyvateľ Pravice, postrelili do nohy, pričom mal problém dostať sa vôbec do Pravice, kde 
ho v noci prijal do svojho domu Ján Motoška. Na druhý deň tohto partizána Pravičania 
previezli do osady Imrov Kopec, pretože priamo v obci ostať nechcel, keďže hrozilo, že 
sem čoskoro prídu nemeckí vojaci.

Na Štedrý večer prišiel do Pravice muž, ktorý sa vydával za ruského vojaka – utečenca 
pred Nemcami. V tom čase sa na okolí nachádzalo mnoho utečencov z Ukrajiny, 
ktorí utekali pred Červenou armádou, a takýto Ukrajinec sa tiež mohol dať do služieb 
Nemcov.29 „Rus“ sa dal do reči s týmito dvoma partizánmi, ktorí mu mali všetko, čo sa 
udialo, a nielen v Závade, prezradiť, dokonca ho ešte aj vyzbrojili. Je zrejmé, že mu až 
priveľmi dôverovali, pretože v tom čase bolo na okolí aj mnoho sovietskych zajatcov, 
ktorých Nemci využívali napríklad na kopanie zákopov.30 Mnohým z nich sa podarilo 
ujsť a pridali sa buď k partizánom alebo sa istý čas potulovali po okolí a snažili sa prejsť 
k Červenej armáde. „Rus“ jedného partizána, s ktorým šiel z Imrovho Kopca, od chrbta 
zákerne zastrelil a nechal ho ležať na chodníku medzi Pravicou a Imrovým Kopcom. 
Išlo o partizána Ernesta Križana z Pionierskeho práporu generála Svobodu. Tak je to 

27 Prvá verzia je z kroniky obce a druhá bola zachovaná u viacerých informátorov priamo z obce 
Závada.
28 V kronikách nie sú menovite uvádzaní, no spomínajú sa partizáni, resp. osoby bez uvede-
nia mena. Ich mená si zrejme obyvatelia nezapamätali, napokon v obci boli len veľmi krátko. Tie-
to mená sú však na pomníku v Haliči, kde boli popravení obyvatelia Pravice. Je pravdepodobné, že 
boli popravení spolu s nimi a pre rovnaký dôvod.
29 Ukrajinskí utečenci boli sústredení vo Vojenskom tábore Oremov Laz. Počas poľského ťaženia 
Slovenskej armády v roku 1939 tam boli internovaní aj poľskí zajatci.
30 Dve malé skupinky pôvodne sovietskych zajatcov napríklad stretla skupina, v ktorej bol aj Pa-
vol Ďurica pri osade Prieloh.
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zaznamenané v miestnych kronikách. Bližšie k pravde je zrejme skutočnosť, že ho 
partizán chcel zaviesť z Imrovho Kopca na Suché Brezovo k partizánskemu oddielu, 
z ktorého pred niekoľkými dňami odišiel. Je to pravdepodobnejšie, než, že by išli do 
Pravice, kde mohli predpokladať, že tam už budú nemeckí vojaci. „Rusovi“ musel Križan 
dôverovať, keď ho nechal kráčať ozbrojeného za sebou. Bola to ďalšia z nerozvážností, 
ktorých sa partizáni dopustili. Keďže „Rus“ bol vyslaný Nemcami, po tomto incidente už 
tí išli do Pravice naisto a vedeli kto bol do udalostí v obci zainteresovaný.

Nemci do Pravice prišli 25. alebo 26. decembra 1944.31 Starostom, resp. v tom čase 
komisárom Pravice, bol Ján Laššan Ondrejov, ktorého Nemci vypočúvali, a zrejme k tomu 
patrilo aj fyzické násilie, aby im prezradil, kde sa skrývajú partizáni. Ján Laššan Ondrejov 
odmietol čokoľvek prezradiť.32 V obci však boli utečenci, ktorí sa ukrývali pred Nemcami. 
Tí boli pochytaní a Nemcami odvlečení. Našli aj telo zastreleného Ernesta Križana. 
Nemeckí vojaci, ktorí išli na Imrov Kopec, tam našli tiež druhého raneného partizána, 
ktorého medzi Pravicou a Závadou postrelili do nohy. Našli aj falošnú legitimáciu vydanú 
Notárskym úradom v Sennom na meno Ján Matuľa a potvrdenú komisárom Pravice. 
Partizána hneď zobrali so sebou. Ranený musel ísť pred nimi pešo a s ním zaistili aj 
Agnešu Sebíňovú z Imrovho Kopca, pretože práve u nej raneného partizána našli. Boli by 
zatkli aj jej muža Jána Sebíňa, ale ten Nemcom v poslednej chvíli ušiel. Odviedli aj Jozefa 
Kulicha, ktorého podozrievali, že je starostom osady Imrov Kopec. Po návrate z Imrovho 
Kopca do Pravice Nemci už nikomu nedôverovali a začali zaisťovať obyvateľov, ktorých 
vinili zo spolupráce a z pomoci partizánom. V Pravici zaistili nasledovných obyvateľov: 
Ján Laššan Ondrejov (komisár obce); Ján Husák Jardek; Ján Frančok (obecný sluha); 
Ján Novák spodný; Ján Motoška, pretože prichýlil raneného partizána; Ján Lukáč 
Krajčoje, u ktorého „Rus“ nocoval, čo neoznámil a Ján Srník (pastier), u ktorého sa 
partizáni niekoľkokrát zdržiavali. Pri Jánovi Novákovi spodnom sa zachovali dva dôvody 
jeho zaistenia. Prvým je, že bol na stráži po zdola dediny, keď do obce prišiel „Rus“ 
a neoznámil to. Podľa druhej verzie sa mal verejne vyjadriť, že keby mal tú moc, Nemcom 
by uši vytrhal. Niekto z nemeckých vojakov, alebo z ich sprievodu, ktorý rozumel po 
slovensky, to počul.33

Poprava

Dňa 26. decembra 1944 Jána Krpčiara, Ladislava Janotu, Jána Hudeca, Irenu Ďuricovú 
a Pavla Ďuricu Nemci doviezli do Závady, kde ich pred zhromaždenými obyvateľmi 
obesili. Jána Krpčiara, Ladislava Janotu a Jána Hudeca obesili priamo v obci na podstení 
domu Pavla Ferku, vtedy číslo domu 20. Irenu Ďuricovú a Pavla Ďuricu obesili za obcou 
na hruške pred pastierňou, kde v tom čase žili.34 Pastierňu potom poliali benzínom 
a zapálili. Jednému z obesených sa odtrhol povraz, na ktorom visel, toho zastrelili na zemi. 
Obesených nechali niekoľko dní (uvádzajú sa až dva týždne) visieť s nápisom na prsiach: 

31 Nie je vylúčené, že to bolo už po druhýkrát. Prvýkrát do nej prišli hneď po incidente v Záva-
de. Kronika obce Pravica totiž hovorí, že ju obsadili dvakrát. Prvýkrát však nemuseli mať dostatok 
informácií, ku ktorým im pomohol práve muž vydávajúci sa za „Rusa“.
32 ŠA BB, pob. VK, Kronika obce Pravica (vedená od roku 1933), s. 77.
33 ŠA BB, pob. VK, Svedectvo MNV v Závade pre Múzeum SNP v Banskej Bystrici pre publi-
káciu Vypálené obce a zverstvá fašistov na území Slovenska v rokoch druhej svetovej vojny z roku 
1980.
34 Takéto počty a rozdelenie uvádza aj publikácia Pamätné miesta boja slovenského ľudu proti 
fašizmu. Bratislava : Obzor, 1965, s. 210-211.
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Tak skončí každý, kto bude bojovať proti Nemcom.35 Irenu Ďuricovú údajne vyzliekli 
donaha a obyvatelia obce sa museli na to pozerať. Nemeckí vojaci do jej bezvládneho 
tela údajne aj strieľali.

Okrem vyššie uvedených osôb, internovanými zo Závady boli aj ďalší občania, a to 
Ján Gálik, Ján Fabián a Ján Šalamún, ktorí spolu s rodinami bývali v dome, kde partizáni 
zajali Nemcov. Nemeckí vyšetrovatelia preverovali či aj oni nepatrili k partizánom. 
V tomto smere ich zaujímal hlavne Ján Šalamún, ktorý bol z trojice najmladší a vekom 
mohol v ich predstavách patriť k partizánom. Partizáni boli mučení a pri úderoch sa ich 
vyšetrovatelia opakovane pýtali, či aj Ján Šalamún bol partizán.36 Ich odpoveď bola vždy 
záporná. Aj vďaka tomu sa títo traja obyvatelia Závady po niekoľkých dňoch mohli 
vrátiť domov. Zrejme významnú úlohu zohrala aj skutočnosť, že zajatí nemeckí vojaci si 
zapamätali, že Ján Fabián ich vo svojom dome nedovolil zastreliť.

Deň po poprave, 27. decembra 1944, bolo vyhlásené bubnovaním, aby sa každý občan 
bez rozdielu veku a pohlavia dostavil do priestoru uprostred obce, pri Brode. Tam ich 
postavili do polkruhu a obkľúčili nemeckí vojaci s ťažkými guľometmi. Vtedy nemecký 
dôstojník vyzval Pavla Šebu a Pavla Gálika, aby povedali ako sa to vlastne stalo. Tí 
prehlásili, že popravení neboli obyvateľmi Závady, a že Závaďania Nemcom nechceli 
škodiť. Významnú úlohu pri záchrane obyvateľstva zohral údajne aj náčelník pohraničnej 
(fi nančnej) stráže z Dolnej Strehovej a hlavne miestny farár Michal Oravec, ktorí vedeli 
dobre po nemecky, a obaja potvrdili, že žiaden z popravených nepochádzal zo Závady. 
Pýtali sa na to aj zajatých Nemcov a tí sa vyjadrili, že samotní obyvatelia im neškodili. 
Vtedy sa mal nemecký veliteľ vyjadriť, že sa uspokoja len s potrestaním partizánov 
a ľudia sa mohli vrátiť domov, hoci mnohí s tým už ani nerátali.

Zaistení obyvatelia Pravice a Imrovho Kopca boli podobne ako Závaďania odvezení 
na veliteľstvo do Haliče. O svojom osude si po poprave v Závade nemohli robiť ilúzie. 
Zo všetkých odvlečených obyvateľov sa predsa len 31. decembra 1944 domov vrátili: Ján 
Husák Jardek, Ján Lukáč Krajčoje, Ján Srník a Agneša Sebíňová. Domov sa už nikdy 
nevrátili: Ján Laššan Ondrejov, Ján Novák spodný, Ján Frančok, Ján Motoška a Jozef 
Kulich. Všetci boli 2. januára 1945 v lesíku pri Haliči zastrelení a ich telá nahádzané 
do jamy. Telá Jána Laššana Ondrejova, Jána Frančoka, Jána Nováka spodného a Jozefa 
Kulicha boli potom exhumované a telá prvých troch boli dopravené do Pravice 
a pochované. Telo Jozefa Kulicha bolo pochované na Imrovom Kopci. Len telo Jána 
Motošku zostalo v Haliči. Ako spomienka na túto tragickú udalosť stojí na mieste 
popravy pamätník s menami zavraždených: Ján Laššan Ondrejov; Ján Novák Spodný; 
Ján Frančok; Jozef Kulich; Ján Motoška; Jozef Horí; Terézia Hudecová a Uhliar.

Okrem vyššie uvedených v Haliči popravili aj dcéru Jána Hudeca, Teréziu Hudecovú. 
Na pomníku sú uvedené aj ďalšie mená ako Jozef Horí a Uhliar. Tieto mená sa v súvislosti 
s udalosťami v Závade a Pravici nespomínajú. Možno však vysloviť domnienku, že 
obaja boli súčasťou týchto udalostí. Napokon, viackrát sa spomína neznámy partizán 
s falošným menom Ján Matuľa, ale i ďalší, ktorí sa ukrývali v Pravici a na Imrovom 
Kopci. V prospech tohto tvrdenia hovorí aj ich smrť. Popravení boli spolu s obyvateľmi 
Pravice, kde boli pravdepodobne aj zaistení.

Ťažko povedať, čo rozhodlo, že Závada a Pravica sa nezaradili medzi vypálené obce. 
Možno bolo šťastím, že nemecké vojská boli pod tlakom postupujúcej Červenej armády 
a museli ustúpiť z Haliče a ustupovať ďalej, pričom prípadná likvidácia obyvateľov, či 
vypálenie jednej alebo druhej dediny, by ich výrazne zdržalo. Iste tomu napomohlo aj 

35 ŠA BB, pob. VK, Kronika obce Závada I. (1956 – 1968), s. 55.
36 Informátor Ján Šalamún (*1944) Závada.
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to, že pri tomto incidente neprišli o život žiadni nemeckí vojaci a postoj obyvateľov 
a predstaviteľov obce, ktorí sa nesprávali nepriateľsky.

Podobné šťastie mal aj notár v Sennom Vladimír Haberland, ktorý vystavil legitimáciu 
na falošné meno, ktorú našli Nemci u raneného partizána. Na notariáte v Sennom 
pracoval v tom čase ako úradník aj Pavol Hlavnička, neskorší závadský učiteľ, ktorý za 
svoju činnosť, hlavne vystavovanie falošných legitimácií, bol tiež nútený sa v tomto čase 
pred Nemcami ukrývať. Na to, že o jeho činnosti Nemci vedia a plánujú ho zatknúť, ho 
upozornil rakúsky príslušník Wehrmachtu. Pavol Hlavnička tak rýchlo zobral malého 
syna a ukryl sa na Brusníku v akejsi stodole, pravdepodobne ušiel až na Brusnícke štáliky.

Popravení zo Závady
Ján Krpčiar  (*12. marec 1910 Ábelová – †26. december 1944 Závada)
Ladislav Janota  (*24. júl 1915 – †26. december 1944 Závada)37

Ján Hudec  (*8. august 1890 Pravica – †26. december 1944 Závada)38

Pavol Ďurica  (*15. november 1883 Pravica – †26. december 1944 Závada)
Irena Ďuricová  (*22. máj 1923 – †26. december 1944 Závada)
Terézia Hudecová (*1925? – †2. január 1945 Halič)

Popravení z Pravice
Ján Laššan Ondrejov (*29. október 1907 Pravica – †2. január 1945 Halič)
Ján Novák spodný (*23. jún 1915 Pravica – †2. január 1945 Halič)
Ján Frančok  (*17. október 1894 Pravica – †2. január 1945 Halič)39

Jozef Kulich  (*13. október 1909 Detva – †2. január 1945 Halič)
Ján Motoška  (*23. november 1884 Chrťany – †2. január 1945 Halič)

Všetci popravení Závaďania, s výnimkou Terézie Hudecovej, sú pochovaní na cintoríne 
v Závade. Ján Krpčiar, Pavol Ďurica a Ján Hudec v spoločnom hrobe. Irena Ďuricová 
a Ladislav Janota v samostatných hroboch. Čatár Pavol Ďurica bol do vypuknutia 
povstania obyvateľom Závady. Po skončení vojny už v Závade nežil. Istý čas po vojne 
bol fi nancom na slovensko-maďarskej hranici pri Slovenských Ďarmotách. Neskôr žil 
v Pôtri a Veľkom Krtíši. Zomrel 24. decembra 2002 vo Veľkom Krtíši. Je zaujímavé, že 
24. december bol deň, keď nemeckí vojaci zaistili presne pred 58 rokmi jeho manželku 
a otca.

Popravení obyvatelia Závady boli pastieri, obecný sluha – hlásnik a ich rodinní 
príslušníci. Nepochádzali priamo zo Závady a je zrejmé, že aj napriek tomu, že žili v obci, 
obyvatelia ich nepovažovali celkom za rovnocenných. Pod vplyvom folklórnych tradícií 
je dnes pastierska kultúra vysoko cenená a pohľad na pastierov má nádych romantiky. 
V skutočnosti boli pastieri vždy skôr ľudia na okraji spoločnosti, a to bez ohľadu na 
dobu. Dedina si od nich držala odstup. Aj v prípade Závady bývali za dedinou. Rovnako 
aj im chýbala pevnejšia väzba na dedinu. Zrazu títo ľudia mali zbrane, a tie im dodali 
sebavedomie a súčasne pocit moci, ktorý však v tomto prípade nebol kompenzovaný 
zodpovednosťou a schopnosťou domyslieť dôsledky svojho počínania. Len priaznivej 

37 Niekedy sa jeho priezvisko uvádza aj v podobe Janotta.
38 Pamätná tabuľa umiestnená na objekte bývalého Miestneho národného výboru v Závade uvá-
dza dátum narodenia 19. december 1890. V texte je uvedený údaj z matriky evanjelického cirkev-
ného zboru v Závade.
39 Na jeho hrobe v Pravici je dátum narodenia 16. október 1894. V texte je uvedený údaj z mat-
riky narodených Evanjelického cirkevného zboru v Závade.
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zhode okolností možno vďačiť za to, že spolu temer 500 obyvateľov obcí Závada a Pravica 
neprišlo koncom roka 1944 o život a obe obce neboli vypálené. Išlo však o revolučné 
udalosti na pozadí vojnovej kataklizmy. V takýchto situáciách vystupujú do popredia 
všetky variácie medziľudských vzťahov vo svojich krajných polohách od hrdinstva až po 
zbabelosť, od premyslených činov až po spontánne a nedomyslené počiny, pričom človek 
nemá k dispozícii luxus poznania dôsledkov vlastných rozhodnutí a znalosť toho, ako sa 
udalosti vyvinú.

Závada bola oslobodená 14. januára a Pravica 24. januára 1945. Najbližšie v okolí 
sa podobná udalosť odohrala na Budinej (okr. Lučenec), kde sa Nemcom podarilo 
chytiť niekoľkých partizánov, ktorých spolu s viacerými obyvateľmi Budinských lazov 
obesili 24. januára 1945. Popravených bolo spolu 19 ľudí. Z nich boli traja slovenskí, 9 
sovietskych a 1 maďarský partizán.

Dozvuky

V roku 1966 sa obec Závada pre udalosti z konca roku 1944 snažila získať titul 
Povstalecká obec. Dňa 29. augusta 1969 bola slávnostne odhalená pamätná tabuľa k 25. 
výročiu SNP, na budove vtedajšieho Miestneho národného výboru (MNV). Priestranstvo 
pri MNV bolo ohradené s perspektívou zriadenia parku. Odhalenie tabule prebehlo 
za účasti zástupcov Okresného národného výboru (ONV) a Zväzu protifašistických 
bojovníkov. Kultúrny program zabezpečili žiaci miestnej Základnej deväťročnej školy 
(ZDŠ). Kronika obce vzhľadom na rok, v ktorom k odhaľovaniu došlo, uvádza, že žiadne 
výtržnosti sa nekonali. Lebo občania pochopili potrebnosť zásahu vojsk Varšavskej 
zmluvy, na ochranu socialistických výdobytkov. Pri príležitosti 37. výročia oslobodenia 
Závady, Chrtian a Pravice sa 17. januára 1982 konalo slávnostné zhromaždenie občanov 
v Závade za hojnej účastí hostí a zástupcov rôznych organizácií. Zástupca Ústredného 
výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) odovzdal zástupcovi 
MNV v Závade najvyššie zväzové vyznamenanie Čestnú medailu Zaslúžilý bojovník 
proti fašizmu I. stupňa, za hrdinský odboj proti nemeckým okupantom v období druhej 
svetovej vojny.

V roku 1983 v rámci Závodnej organizácie KSS (ZO KSS) pri JRD Pokrok Závada bol 
prejednávaný návrh na vybudovanie dôstojného pomníka padlým hrdinom počas SNP 
v obci Závada. Bolo tiež konštatované, že v obci v tomto smere absentuje aj pamätná 
izba. Ani jedno ani druhé sa napokon nerealizovalo. Výstavba pamätníka však bola veľmi 
reálna. Prejednávali sa dokonca návrhy na jeho konkrétne umiestnenie.

Záver

Na záver je azda vhodné uviesť niekoľko riadkov zo spomienok Štefana Procházku z roku 
1984 na pôsobenie partizánskeho oddielu Pioniersky prápor generála Svobodu…i keď 
v tomto oddiely nebolo nejakých veľkých hrdinov, ale všetci jeho príslušníci s odhodlaním 
a partizánskou smelosťou spôsobovali v uvedenom priestore nepriateľovi straty, znemožňovali 
pohyb, chránili pred ním občanov a tak, myslím, že i oni prispeli k jeho porážke a k oslobodeniu 
našej vlasti.40 V týchto slovách možno cítiť viac skromnosť než veľké frázy, heroizmus alebo 
patetickosť. Možno na triezvosť jeho spomienok mal vplyv časový odstup. Možno to bola len 
snaha o úprimný pohľad na dramatické chvíle svojho života prežité v závere druhej svetovej 

40 ŠA BB, pob. VK, fond ONV Modrý Kameň, Odbor školstva, Osobné spisy, Štefan Procházka. 
Spomienky Štefana Procházku z roku 1984, s. 3.
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vojny na pomedzí Novohradu a Hontu, i na spolubojovníkov – tých čo prežili, i na tých čo 
také šťastie nemali, napríklad i na partizánov popravených po udalostiach v Závade a Pravici.
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Foto 1.
Príslušníci Pionierskeho práporu generála Svobodu v Suchom Brezove v decembri 1944. 
Zľava: šestnásťročný Jozef Križan – ošetrovateľ koní; Pavol Ďurica – veliteľ strážneho 
a prieskumného družstva (vyzbrojený sovietskym samopalom PPŠ 41 Špagin); Irena 
Ďuricová – manželka Pavla Ďuricu, zdravotníčka; Jakub Tarabčák – prieskumník; Ernest 
Križan – starší brat Jozefa Križana a guľometčík skupiny (zbierka: pplk. v. v. Ján Mrva 
z Veľkého Krtíša, ktorý ju získal priamo od Pavla Ďuricu. Fotografi a sa tiež nachádza 
v Štátnom archíve Banská Bystrica, pob. Veľký Krtíš, fond ONV Modrý Kameň, Odbor 
školstva, Osobné spisy, Štefan Procházka). Repro: J. Aláč
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Foto 2.
Štefan Procházka v Suchom Brezove v zime roku 1944. Štátny archív Banská Bystrica, 
pob. Veľký Krtíš, fond ONV Modrý Kameň, Odbor školstva, Osobné spisy, Štefan 
Procházka, č. 5/I-N. Repro: J. Aláč

Foto 3.
Pamätník na mieste exekúcie obyvateľov Pravice v lesíku v blízkosti Haliče (okr. 
Lučenec). Foto: J. Aláč
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VÝPOVEĎ RÍŠSKEHO MARŠALA HERMANNA 
GÖRINGA V DOKUMENTOCH

RÓBERT LAMOŠ

LAMOŠ, Róbert: Interview with the Reichsmarschall Hermann Göring. Vojenská 
história, 2, 20, 2016, pp 124-135, Bratislava.
The material published, bringing the readers an interview with the Reichsmarschall, 
Hermann Göring, carried out on 25 July 1945 by the American investigator – member 
of the Historical Division in the POW Camp No. 32 in Luxembourg, contains a number 
of interesting information on the German military strategy during the fi rst years of 
the World War. H. Göring, as one of the most infl uential men of the Nazi Germany, 
had direct knowledge on most of the events and also actively participated in many 
meetings, discussions or planning sessions.
The interview is divided in four main topics: the fi rst one is the German estimate of 
the military power of the United States during 1939-1941, the second one being the 
reasons for declaring war on the US, followed by the German intentions in Africa, and 
the last being the German fear of Russia.
The interview was conducted through an interpreter, in form of questions and answers, 
and its written transcription is preserved as a part of the ETHINT series. The original 
document is translated in order to preserve its informative value and language structure 
as much as possible.
Military History. Germany. World War 2. Reichsmarschall H. Göring, sources, 
interview.

Keď sa 6. mája 1945 ríšsky maršal Hermann Göring vzdal pri rakúskom meste Radstadt 
príslušníkom americkej 36. pešej divízie a pravdepodobne si tým zachránil život1, ešte netušil, 
aký osud ho čaká. Bol uväznený a prevezený do zajateckého tábora č. 32 v Luxembursku2.

Letecké eso prvej svetovej vojny a druhý najmocnejší muž tretej ríše sa narodil 
12. januára 1893 v Bavorsku do rodiny bývalého dôstojníka jazdectva, mal štyroch súrodencov. 
Hermann bol druhý najmladší. Jeho otec, Heinrich Ernst Göring, bol generálnym konzulom 
pre nemeckú juhozápadnú Afriku. V čase jeho narodenia vykonával funkciu konzula v Haiti, 
a preto sa počas prvých troch rokov života o Hermanna staral krstný otec, Dr. Hermann 
Epenstein.

Od raného detstva sa zaujímal o armádu a vo svojich šestnástich rokoch nastúpil na 
vojenskú akadémiu, ktorú ukončil s vyznamenaním. Na začiatku prvej svetovej vojny slúžil 
pri pechote. Jeho priateľ Bruno Loerzer3 ho presvedčil, aby s ním vstúpil do novovznikajúcich 

1 V tom čase už bol na jeho osobu vydaný zatykač a keďže ako mnoho iných popredných osob-
ností nacistického Nemecka, ku koncu vojny aj on upadol do nemilosti samotného Adolfa Hitlera, 
keď sa vo svojom telegrame z 23. apríla 1945 snažil získať moc, hoci veľmi rafi novaným spôso-
bom, že bude konať len ako Hitlerov zástupca.
2 Central Continental Prisoner of War Enclosure No. 32.
3 Bruno Loerzer (22. 1. 1891 – 23. 8. 1960) – letecké eso prvej svetovej vojny, generálplu-
kovník Luftwaffe počas druhej svetovej vojny. Pre viac informácií pozri napr.: http://www.lexi-
kon-der-wehrmacht.de/Personenregister/L/LoerzerBruno.htm.
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Nemeckých vzdušných síl4. Spočiatku lietal ako pozorovateľ a neskôr, po ukončení kurzu, 
ako stíhací pilot. Získal množstvo vyznamenaní, medzi inými aj Pour le Mérite a od júla 1918 
velil „lietajúcemu cirkusu“, teda letke Jagdgeschwader 1. Vojnu ukončil ako letecké eso s 22 
víťazstvami. Po vojne zostal pracovať v letectve, najprv v Dánsku, potom vo Švédsku, kde 
stretol svoju prvú ženu, Carin von Kantzow5, ktorá sa kvôli nemu rozviedla, nasledovala ho 
do Bavorska a 3. februára 1922 sa zaňho aj vydala.

Po stretnutí s Hitlerom sa Hermann Göring, tak ako množstvo iných veteránov z prvej 
svetovej vojny, stal členom NSDAP. Od začiatku bol jedným z blízkych spolupracovníkov 
Hitlera a stal sa vrchným veliteľom6 oddielov SA7. Počas neúspešného pokusu o štátny prevrat 
v novembri 19238, keď bolo zastrelených 14 členov NSDAP a 4 policajti, bol Hermann 
Göring zranený do nohy a narýchlo odvezený do Rakúska, aby sa vyhol zatknutiu. Práve pri 
liečení tohto zranenia si vypestoval závislosť od liekov na bolesť. Do Nemecka sa vrátil až po 
amnestii v roku 1927. Jeho žena, Carin, ktorá trpela tuberkulózou a epilepsiou v roku 1931, 
štyri dni pred svojimi 43. narodeninami zomrela na zlyhanie srdca. Jej smrť Göringa veľmi 
ranila, postavil na jej pamiatku vidiecke sídlo, ktoré nazval Carinhall a dal sem preniesť 
jej telesné pozostatky9. Jeho druhou ženou sa v roku 1935 stala nemecká herečka Emma 
Sonnemann, s ktorou sa mu narodila dcéra Edda.

Nacisti postupne získavali v Nemecku moc, po voľbách v roku 1932 boli najväčšou stranou 
a Göring sa stal prezidentom Reichstagu.10 V januári 1933, keď sa Hitler stal kancelárom, 
Göring bol menovaný za ministra bez portefeuille a ríšskeho splnomocnenca pre letectvo. 
Angažoval sa v hospodárstve a aj v zahraničnej politike. Jeho moc a hlavne majetok rástli.11

Aj keď podľa Versailleskej zmluvy Nemecko nesmelo mať po prvej svetovej vojne 
letectvo, nacisti ho začali postupne budovať, Göring bol vymenovaný za ministra leteckej 
dopravy a v roku 1935 už otvorene priznali existenciu Luftwaffe, keď sa Göring stal ríšskym 
ministrom letectva.

Po vypuknutí vojny zohrala Luftwaffe kľúčovú úlohu pri všetkých ťaženiach. Do týždňa 
porazila poľské letectvo, v ťažení na západ výrazným spôsobom prispela k víťazstvám 
pozemných jednotiek. Hitler udelil Göringovi ako jedinému Veľkokríž rytierskeho kríža12 
a povýšil ho do hodnosti Ríšskeho maršala13.

4 Deutsche Luftstreitkräfte.
5 Carin Axelina Hulda Göring (21. 10. 1888 – 17. 10. 1931), narodená ako Carin Axelina Hul-
da Fock. Pre viac informácií pozri napr.: http://ww2gravestone.com/people/goering-fock-carin-a-
xelina-hulda/.
6 Oberster SA-Führer.
7 Sturmabteilung, polovojenské oddiely, ktoré zohrali kľúčovú úlohu pri presadzovaní moci 
nacistickej strany. Prezývané aj tzv. „hnedé košele“, podľa farby rovnošaty, ktorú ich členovia no-
sili.
8 Tento pokus prevziať moc je známy aj ako „pivný puč“.
9 Carinhall sa stal akýmsi oltárom, pripomínajúcim jeho milovanú prvú ženu aj s množstvom jej 
obrazov po stenách. Na Göringov osobný príkaz bol Carinhall 28. apríla 1945 zničený, aby nepa-
dol do rúk Červenej armáde.
10 Jeho údajná zodpovednosť za požiar Reichstagu z noci 27. 2. 1933 je otázna. Göring bol 
ako prvý na mieste udalosti. Zo založenia požiaru bol obvinený komunistický radikál a podpaľač 
Marinus van der Lubbe, nacisti tento incident využili na oslabenie moci komunistov v Nemecku 
a veľké zatýkanie.
11 Hitler ho dokonca menoval za svojho nástupcu.
12 Großkreuz des Eisernen Kreuzes.
13 Reichsmarschall des Grossdeutschen Reiches.
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Ako súčasť príprav na inváziu do Veľkej Británie14 bolo neutralizovanie britského 
kráľovského letectva15. Letecká bitka o Britániu, ktorá trvala od júla do októbra 1940, 
nepriniesla očakávané výsledky a invázia do Británie musela byť odložená. Táto prvá 
prehra bola prvou porážkou nemeckej Luftwaffe a predznamenala osud nemeckého 
letectva. Ďalšou vážnou chybou bol Göringov sľub Hitlerovi, že dokáže plne zásobovať 
obkľúčené nemecké jednotky zo vzduchu. So spojeneckým bombardovaním Nemecka 
strácal Göring popularitu a dôveru nielen u Hitlera, ale aj u samotného ľudu, ktorý ho 
obviňoval, že nie je schopný náletom zabrániť.

Göring sa postupne vytrácal z operačných porád a stretnutí a aj z verejného života. Jeho 
posledné stretnutie s vodcom bolo pri príležitosti Hitlerových narodenín v Berlínskom 
bunkri 20. apríla 1945. To už väčšina generality tušila, aký bude koniec tretej ríše a po 
skončení oslavy sa ponáhľali preč z Berlína, ktorý už takmer obkľúčili sovietski vojaci. 
V tom čase už dal Göring vypratať Carinhall, väčšinu majetku a umeleckých diel16 
dal previezť inam. Sám sa uchýlil do svojho sídla v Obersalzbergu a dúfal v možnosť 
vyjednávať so Spojencami, chcel sa dokonca stretnúť so samotným Eisenhowerom.

Po tom, ako Hitler prvýkrát verejne priznal, že vojna je stratená, sa 23. apríla 1945 
Göring rozhodol poslať vodcovi telegram17, v ktorom ho žiadal o dovolenie prevziať 
moc. Hitler to považoval za zradu, zbavil Göringa všetkých funkcií a vyznamenaní, 
vydal naňho zatykač a vo svojom politickom testamente ho dokonca vylúčil zo strany 
a anuloval svoje rozhodnutie, že v prípade smrti sa jeho nástupcom stane práve Göring.18 

Z domáceho väzenia v Obersalzbergu bol Göring prevezený do rakúskeho 
Mauterndorfu, odkiaľ ho oslobodila jednotka Luftwaffe. Keďže sa bál prichádzajúcej 
sovietskej armády, vydal sa na západ, kde sa na druhý deň vzdal Američanom.

V čase, keď sa dostal do spojeneckého zajatia, vážil 110 kg, a bol závislý od liekov. 
Tablety, ktorých bral Göring dvadsať ráno a večer, obsahovali 10 mg, alebo 1/16 zrna 
narkotického dihydro-kodeínu.19

V auguste 1945 bol spolu s ďalšími predstaviteľmi nacistického režimu prevezený 
do Norimbergu, kde sa v novembri začali súdne procesy. Hermann Göring bol druhým 
najvyšším predstaviteľom Nemecka, hneď po ríšskom prezidentovi admirálovi Karlovi 
Dönitzovi.

14 Kódové označenie „Unternehmen Seelöwe“.
15 Royal Air Force (RAF).
16 Z ktorých mnohé boli ukradnuté alebo zabavené židom a ľuďom nepohodlným pre nacistov.
17 Znenie telegramu bolo:
Môj vodca,
generál Koller mi dnes podal informáciu na základe správ, ktoré mu podali generálplukovník Jodl 
a generál Christian, podľa ktorej ste v určitých rozhodnutiach poukázali na mňa a pritom ste zdô-
raznili, že by som pri nich, keby boli nutné vyjednávania, bol v ľahšej pozícii ako Vy v Berlíne. Tie 
vyjadrenia boli pre mňa také prekvapivé a závažné, že som sa cítil byť zaviazaný, že ak nepríde od-
poveď do 22:00 hod., budem predpokladať, že Vám bola odobraná sloboda konania. Potom budem 
predpoklady Vášho vyhlásenia považovať za dané a jednať v prospech ľudu a vlasti. Čo pre Vás 
v týchto najťažších hodinách môjho života cítim, to viete a neviem to vyjadriť slovami. Boh nech 
Vás ochraňuje a nechá Vás napriek všetkému čoskoro prísť sem.
Váš oddaný H. Göring.
https://www.warhistoryonline.com/war-articles/the-goring-telegram-hermann-goering-telegram-
to-adolf-hitler-on-auction.html
18 Za ríšskeho prezidenta určil admirála Karla Dönitza.
19 Irving, David. Göring. Český Těšín : Bonus A, 1997, s. 562.
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Bývalý ríšsky maršal bol rozsudkom z 1. októbra 1946 uznaný za vinného vo všetkých 
štyroch bodoch obžaloby20 a odsúdený na trest smrti obesením. Jeho žiadosti, aby bol 
zastrelený ako vojak a nie obesený ako zločinec, súd nevyhovel. Možno aj preto spáchal 
v noci pred popravou vo svojej cele samovraždu rozhryznutím kapsuly s kyanidom 
draselným21. Jeho telo bolo vystavené spolu s ostatnými odsúdenými počas popravy, 
telesné ostatky spálené a popol rozsypaný do rieky Isar.22

***

Prezentovaný rozhovor vykonal 25. júla 1945 v zajateckom tábore č. 32 major Kenneth 
W. Hechler, prekladal kapitán Herbert R. Sensenig. V rozhovore, ktorého predmetom je 
nemecká vojenská stratégia v prvých rokoch vojny, prezentuje Hermann Göring svoje 
názory vo forme odpovedí na otázky ohľadom vojenského a politického pozadia rokov 
1939-41. Rozhovor ako jeden z mála zo série ETHINT23 neobsahuje krátke poznámky 
na úvod, no napriek tomu je autentický, keďže jeho autorom je on sám. Prezentovaný 
rozhovor vykonal 25. júla 1945 v zajateckom tábore č. 32 major Kenneth W. Hechler.

Podľa slov jedného z vyšetrovateľov sa Göring počas rozhovorov v zajatí usilovne 
snažil ovplyvniť vyšetrovanie vo svoj prospech a napriek tomu, že kolujú zvesti o jeho 
duševnej vyšinutosti, opak je pravda. V skutočnosti je nutné ho považovať za mimoriadne 
„prešibaného klienta“, veľkého herca a profesionálneho klamára, ktorý s najväčšou 
pravdepodobnosťou nehovorí všetko, čo vie a snaží sa nechať si nejaké tromfy v rukáve, 
aby s nimi mohol vo vhodný čas vyrukovať.24 Jeho IQ bolo odhadované na 13825.

Prezentovaný dokument zo série ETHINT autor objavil pri štúdiu materiálov vo 
vojenskom archíve vo Freiburgu. Je to kópia záznamu rozhovoru Hermanna Göringa 
s americkým vyšetrovateľom, v anglickom jazyku.

Dokument je preložený tak, aby sa čo najviac zachovala pôvodná výpovedná hodnota 
a štruktúra jazyka. V texte sa objavuje veľa skratiek. Tieto skratky autor uviedol do 
poznámok tak, ako ich uvádza pôvodný text aj s vysvetlením. Poznámky vyšetrovateľa aj 
historického editora americkej armády sú zachované v texte.

Kópia strojového prepisu tohto rozhovoru sa nachádza ako dokument ETHINT – 
31, pod signatúrou ZA 1/291 vo vojenskom archíve vo Freiburgu v Nemecku (Das 
Bundesarchiv-Militärarchiv (BArch-MA) in Freiburg im Breisgau).

20 Zo zločinov proti mieru, vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a zo sprisahania vyko-
nať zločiny proti mieru, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti.
21 Kapsulu údajne do cely prepašoval poručík Jack G. Wheelis, za úplatok vo forme plniaceho 
pera a veľkých švajčiarskych náramkových hodiniek, ktoré sa objavili neskôr vo vlastníctve vdovy 
po Jackovi Wheelisovi. Irving, David. Göring. Český Těšín : Bonus A, 1997, s. 559.
22 Viac informácií o živote poskytujú napr.:
Manvell, Roger. Goering. London : Skyhorse, 2011.
Kilduff, Peter. Hermann Göring Stíhací eso první světové války. Praha : Naše vojsko, 2016, 272 s.
Irving, David. Göring. Český Těšín : Bonus A, 1997, 712 s.
23 The European Theater Historical Interrogations, skratka pre Historické výsluchy vo vzťahu 
k európskemu bojisku. Séria ETHINT obsahuje dokumenty zo spravodajských výsluchov rôznych 
nemeckých dôstojníkov.
24 Irving, David. Göring. Český Těšín : Bonus A, 1997, s.554
25 Gilbert, Gustave (1995). Nuremberg Diary. New York: Da Capo Press. s. 31.
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ETHINT 31 – ()

Názov:  Nemecká vojenská stratégia (1939-41)
Zdroj:  ríšsky maršal Göring, Hermann
Pozícia:  vrchný veliteľ, Luftwaffe
Dátum:  25. júl 1945
Miesto:  Zajatecký tábor č. 32 („Popolnica“)28
Vyšetrovateľ: major Kenneth W. Hechler
Tlmočník: kapitán Herbert R. Sensening

26 Pečiatka.
Offi ce of the Chief of Military History, Department of the Army, Washington 25, D.C.
27 Skratka pre The U.S. European Command: Historical Division: a pravdepodobne Operation 
Headquarters Great Britain; teda Americké veliteľstvo pre Európu: Historická Divízia: a pravdepo-
dobne Operačné veliteľstvo Veľká Británia.
28 CC PWE No 32. „Ashcan“. Ref 2. Tento zajatecký tábor sa nachádzal v bývalom hoteli 
v Mondorf-les-Bains v Luxembrusku a velil mu plukovník Burton C. Andrus. Okrem Hermanna 
Göringa tu boli aj Joachim von Ribbentrop, poľní maršali Kesselring, von Rundstedt, Keitel, ad-
mirál Dönitz, generálplukovník Jodl a iní.
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Predslov
Tento rozhovor je jedným zo série rozhovorov vykonaných Historickou sekciou, 
ETOUSA29, a jej nasledovníkmi. Bohužiaľ, k dispozícii je len strojom písaný záznam 
v angličtine. Nie je známe, či bol počas rozhovoru urobený záznam v nemčine, alebo či 
bol vôbec urobený, z tohto dôvodu nemôže byť preverená presnosť prekladu. Preto nie 
je možné úplne zaručiť pôvodnosť a celistvosť tejto verzie rozhovoru. Iba zrejmé chyby 
v hláskovaní, interpunkcii a gramatike boli opravené. Všetky poznámky v zátvorkách, 
okrem poznámok editora a vyšetrovateľa, ktoré sú však označené, sú nepozmenené.

Robert W. Fye30

nadporučík31

historický editor
29. marec 194832 
 

-iii-

N E M E C K Á V O J E N S K Á S T R A T É G I A
(1939-41)
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I. Nemecký odhad vojenskej sily Spojených štátov v rokoch 1939-1941
II. Dôvody pre nemecké vyhlásenie vojny Spojeným štátom
III. Nemecké zámery v Afrike
IV. Nemecký strach z Ruska

I. Nemecký odhad vojenskej sily Spojených štátov v rokoch 1939-1941
1. Otázka: Aký bol nemecký odhad amerického vojenského potenciálu? Dúfalo 

Nemecko v ukončenie európskeho ťaženia predtým, ako budú Spojené štáty33 
dostatočne silné, aby zasiahli?
Odpoveď: Ako sa prepuknutie blížilo a bolo jasné, že vec musí byť vyriešená 
vojnou, povedal som Hitlerovi: „Považujem za povinnosť zabrániť Amerike 
vstúpiť s nami do vojny.“ Považoval som ekonomický a technický potenciál 
Spojených štátov za neobvykle veľký, obzvlášť letecké sily. Aj keď, v tom čase 

29 The European Theater of Operations, U. S. Army, Sekcia americkej armády pre európske bo-
jisko.
30 Nad menom podpis.
31 1st Lt FA – nadporučík poľného delostrelectva.
32 Pečiatka.
33 V pôvodnom texte sa veľmi často objavuje skratka US. V slovenskom preklade je vždy roz-
písaná ako Spojené štáty.
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ešte nebolo vyvíjaných toľko nových inovácií v rozsahu, s akým sme mohli 
počítať a produkcia lietadiel bola značná, ale nie veľmi výrazná. Vždy som hovoril 
Hitlerovi, že je pomerne jednoduché zmeniť fabriky na vojnové, obzvlášť mocný 
automobilový priemysel. Hitler bol toho názoru, že Amerika nebude zasahovať 
kvôli jej nepríjemnej skúsenosti z prvej svetovej vojny.

2. Otázka: Akej nepríjemnej skúsenosti? Straty ľudských životov?
Odpoveď: Spojené štáty pomohli všetkým a naposledy za to nedostali nič, 
domnieval sa Hitler. Veci sa nestali tak, ako Spojené štáty plánovali. Wilsonových 
štrnásť bodov34 sa nedodržalo. Hitler mal tiež na mysli ťažkosti spojené s prepravou 
armády do Európy a jej zásobovaním.

3. Otázka: Čo ste si mysleli vy osobne o našom vojenskom potenciáli?
Odpoveď: Ja osobne som tvrdil, že Spojené štáty môžu vybudovať letectvo 
rýchlejšie ako armádu. Stále som varoval pred možnosťami Spojených štátov 
s veľkým technickým pokrokom a ekonomickými zdrojmi.

4. Otázka: Ak ste si mysleli, že Spojené štáty sa môžu stať tak mocnými, ako to 
ovplyvnilo vaše vlastné plány pred hroziacou vojnou?
Odpoveď: Rozhodujúcim faktorom v roku 1939 bola úvaha, že Spojeným štátom 
bude trvať príprava niekoľko rokov. Prepravná kapacita vašich lodí nebola v tom 
čase príliš veľká. Chcel som od Hitlera, aby ukončil vojnu v Európe najrýchlejšie 
ako to pôjde a nezasahoval do Ruska. Avšak, pri otázke, či by Amerika dokázala 
vystavať armádu vo veľkej mierke, sa názory odlišovali.

5. Otázka: Aké boli tie rôzne názory? Čo si iní ľudia mysleli?
Odpoveď: Nepoznám pohľady iných vplyvných ľudí. Nemôžem povedať, aké iní 
ľudia dávali rady.

6. Otázka: Aký názor bol v OKW35 a OKH36?
Odpoveď: Nepoznám názor v OKW alebo OKH. Zvykol som hovoriť Hitlerovi, 
že všetko záleží na našom opätovnom zainteresovaní Spojených štátov do Európy. 
Počas poľského ťaženia som povedal, že nesmieme nechať Spojené štáty zamiešať 
sa.
V roku 1941, táto otázka sa stala reálnou, a všeobecný názor bol, že je lepšie 
strpieť nepríjemné incidenty so Spojenými štátmi a snažiť sa ich udržať mimo 
bojov, ako dovoliť zhoršenie vzťahov medzi Spojenými štátmi a Nemeckom. 
Toho bola naša úmorná snaha.

7. Otázka: Čo vám výslovne naznačovalo, že sa Roosevelt pripravuje na vojnu?
Odpoveď: Veľké množstvo detailov. Všetky boli publikované v „Bielej knihe“. 
Neviem, či bol publikovaný celý text alebo len úryvky. Urobilo to hlboký dojem.

8. Otázka: Očakávalo Nemecko, že úspešne ukončí svoje ťaženie v Európe predtým 
ako stihneme vybudovať náš vojnový potenciál natoľko, aby sme zasiahli?
Odpoveď: Hitler veril, že dokáže veci dostať do bodu, že by bolo pre vás veľmi 
obtiažne nás napadnúť alebo zasiahnuť.

9. Otázka: V decembri 1941 aký bol odhad našej kapacity výroby lodí, ktorá by 
mohla ovplyvniť Európskej ťaženie?
Odpoveď: Náš názor bol, že táto kapacita bola veľmi veľká. Roosevelt hovoril 
o „moste z lodí“ cez Atlantik a „stálom prúde lietadiel“. Plne sme mu verili a boli 

34 Posolstvo amerického prezidenta o princípoch pre svetový mier. Woodrow Wilson ich for-
muloval počas reči v kongrese 8. januára 1918. O rok neskôr získal Nobelovu cenu za mier.
35 OKW - Oberkommando der Wehrmacht, Vrchné veliteľstvo brannej moci.
36 OKH - Oberkommando der Heeres, Vrchné veliteľstvo armády.
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presvedčení, že je to pravda. Takisto sme mali tento názor potvrdený zo správ od 
pozorovateľov v Spojených štátoch. Poznali sme váš potenciál.
Na druhú stranu, tempo vašej výroby lodí, napríklad program Henryho Kaisera37, 
ma prekvapil a sklamal. Minimalizovali sme očividne prehnané tvrdenia v tomto 
smere. O týchto lodiach sa hovorilo ako o „plávajúcich rakvách“ (Kaisersärge), 
ktoré boli „hotové“ jediným torpédom. Verili sme väčšine vašich publikovaných 
produkčných schém, ale nie všetkým, keďže niektoré sa zdali nafúknuté. Keďže 
Spojené štáty mali všetky potrebné suroviny okrem gumy a veľa technických 
expertov, naši inžinieri mohli odhadnúť produkciu Spojených štátov celkom 
presne.
Spočiatku sme však nemohli uveriť rýchlosti, ako vaše obchodné loďstvo rástlo. 
Tvrdenia o ôsmich až desiatich dňoch potrebných na spustenie lode sa zdali 
byť fantastické. Aj keď sme si uvedomili, že sa to vzťahovalo na poskladanie 
už prefabrikovaných dielov, iba desať dní na zloženie bolo stále neuveriteľné. 
Náš lodiarsky priemysel bol veľmi dôkladný a horlivý, ale veľmi pomalý, rušivo 
pomalý v porovnaní s vaším. Trvalo deväť mesiacov postaviť loď typu „Dunaj“.

II. Dôvody pre nemecké vyhlásenie vojny Spojeným štátom
10. Otázka: Tak prečo Nemecko vyhlásilo vojnu Spojeným štátom?

Odpoveď: Bol som udivený, že Nemecko vyhlásilo vojnu Spojeným štátom. Mali 
sme radšej akceptovať isté množstvo nepríjemných incidentov.
Bolo nám jasné, že ak Roosevelt bude znovuzvolený, Spojené štáty budú proti 
nám nevyhnutne viesť vojnu. Toto presvedčenie bolo silné obzvlášť u Hitlera. Po 
Pearl Harbor, napriek tomu, že sme neboli viazaní dohodou s Japonskom prísť im 
na pomoc, keďže Japonsko bolo agresorom, Hitler povedal, že v skutočnosti už vo 
vojne dávno sme, s potopenými alebo ostreľovanými loďami a musíme Japoncom 
odľahčiť situáciu. Z tohto dôvodu sa podnikol krok, ktorý sme vždy ľutovali. Bolo 
pre nás zbytočné akceptovať zodpovednosť za prvý úder. Pre tento istý dôvod sme 
sa stali terčom propagandy v roku 1914, kedy sme začali boj, napriek tomu, že 
sme vedeli, že do 48 hodín by nás Rusko napadlo.
Domnievam sa, že Hitler bol presvedčený, že ako výsledok japonského útoku, 
hlavná sila Spojených štátov bude použitá na Ďalekom východe a nebude 
predstavovať také riziko pre Nemecko. Aj keď to nikdy nevyjadril slovami, 
bolo asi preňho nevýslovne trpké, že hlavná sila Spojených štátov bola vlastne 
namierená na Európu.

11. Otázka: Ako komentoval Hitler v rokoch 1939-41 silu vojnovej kampane 
v Spojených štátoch?
Odpoveď: Hitler hovoril o tejto téme veľa. Domnieval sa, že títo ľudia (poznámka 
editora: izolacionalisti) mali veľký vplyv, ale mal to (poznámka editora: dojem) 
od americkej tlače a pozorovateľov v Spojených štátoch, napríklad označovanie 
Roosevelta ako „obchodníka s vojnou“. Po voľbách v roku 1940 sme si uvedomili, 
že tieto izolacionalistické sily boli neadekvátne na zabránenie vstupu Spojených 
štátov do vojny.

37 Henry John Kaiser (9. 5. 1882 – 24. 8. 1967) - americký lodný magnát, považovaný za otca 
moderného lodiarskeho priemyslu, stal sa známy veľmi krátkym časom, za ktorý dokázali jeho lo-
diarne skonštruovať plavidlá.
Pre viac informácií pozri napr.: http://www.britannica.com/biography/Henry-J-Kaiser.
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12. Otázka: Ale Willkie38 nebol izolacionalista!
Odpoveď: Keď sme čítali Willkieho prejavy tesne pred voľbami, bolo ale jasné, 
že ak by bol aj Willkie zvolený, sled udalostí by bol býval rovnaký. Po voľbách 
sme prisudzovali malú dôležitosť izolacionalistom v Spojených štátoch. Hitler 
povedal, že nie sú dostatočne silní. Roosevelt vyhlásil pred voľbami, že vojsko 
spojených štátov neopustí krajinu a budú použité len na odrazenie možnej invázie. 
Uvedomili sme si, že toto bola viac náplasť na protivojnové zmýšľanie ako 
rozhodná zmena postoja.
Keď Summer Welles39 navštívil Európu v roku 1940 domnievali sme sa, že Spojené 
štáty stále chceli zostať mimo vojny, a že po Wellesovom návrate môžu mať snahu 
o zachovanie mieru. Našli sme predtým v Poľsku denník Grófa Pototského, ktorý 
poukazoval na to, že Roosevelt sa pripravuje na vojnu. Wellesova návšteva mohla 
byť, domnievali sme sa, znakom, že Spojené štáty boli teraz naklonené urovnaniu 
záležitostí mierovou cestou. (Poznámka vyšetrovateľa: Pototsky bol poľský 
ambasádor v Spojených štátoch a rozprával sa s Rooseveltom, Hullom40 
a ostatnými štátnikmi; vedel o Rooseveltových listoch Churchillovi predtým, ako 
sa stal ministerský predseda.)

13. Otázka: Napriek správnym odhadom nášho potenciálu, prečo ste sa domnievali, 
že môžete vyjsť víťazne z vojny proti nám?
Odpoveď: Odhadli sme kapacitu vášho letectva obzvlášť dobre. Najlepšie motory 
sa vyrábali v Spojených štátoch. Pracovali sme na vašich motoroch a snažili sa 
zohnať každý typ, ktorý sme mohli. Od konca ostatnej vojny41 Nemecko zaostávalo 
v letectve, kým komerčné letectvo Spojených štátov bolo ďaleko pred nami.
Ale na začiatku sme plne neodhadli možnosti denných ťažkých bombardérov. 
Naši stíhači si s nimi nevedeli dať rady. Keď už sme toho boli schopní, nastala 
prestávka a potom ste s nimi poslali sprievodné stíhačky. Lietajúca pevnosť, 
napríklad, bola nad naše očakávania. Naše odhady boli pri nej nesprávne.

14. Otázka: Ak je tomu tak, stále nerozumiem, prečo ste chceli vojnu proti nám.
Odpoveď: Vojna v skutočnosti už prebiehala. Bola to len otázka jej formy. Naše 
vyhlásenie vojny bolo zlé iba z propagandistického hľadiska. Radi by sme boli 
ochotní urobiť ďalekosiahle ústupky, aby sme sa vyhli vojne so Spojenými 
štátmi ako takej, konfl ikt by predstavoval a naozaj predstavoval pre nás najťažšie 
predstaviteľné bremeno. Ale boli sme presvedčení, že nie je iná šanca, ako sa 
vyhnúť vojne. Aj keby ste prepravili hory materiálu do Anglicka, nevyhlásili by 
sme vojnu, keďže Anglicko samotné by nemohlo vykonať inváziu do Európy bez 
vašej aktívnej účasti.

38 Wendell Lewis Willkie (18. 2. 1892 – 8. 10. 1944) - americký politik, právnik, republikánsky 
kandidát na prezidenta v roku 1940, oponent Franklina D. Roosevelta.
Pre viac informácií pozri napr.: http://www.britannica.com/biography/Wendell-Lewis-Willkie.
39 Benjamin Sumner Welles (14. 10. 1892 – 24. 9. 1961) – americký diplomat a vládny úradník 
bol jedným z hlavných poradcov prezidenta F.D. Roosevelta pre zahraničnú politiku.
Pre viac informácií pozri napr.: https://www.gwu.edu/~erpapers/teachinger/glossary/welles-sum-
ner.cfm.
40 Cordell Hull (2. 10. 1871 – 23. 7. 1955) – americký politik, 47. minister zahraničných vecí, 
vo svojej funkcii bol 11 rokov (1933–1944).
Pre viac informácií pozri napr.: http://www.britannica.com/biography/Cordell-Hull.
41 H. Göring mal zrejme na mysli od konca prvej svetovej vojny.
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15. Otázka: Pokiaľ ide o našu propagandu o druhom fronte v roku 1943, naozaj 
nemecké vrchné velenie očakávalo, že napadneme Európu v rokoch 1942 - 1943?
Odpoveď: Vo všeobecnosti tomu nikto neveril. Na druhú stranu sme verili tomu, že 
Rusi budú z vás znechutení ako prví a dospejú ku kompromisnému mieru s nami. 
Rusi sa rozhorčene sťažovali, že sa neotvoril druhý front. Vedeli sme presne, aké 
sily sú v Anglicku. Vedeli sme o každej americkej jednotke v Anglicku a mohli 
presne odhadnúť, čo ste tam mali a že to bolo nedostatočné na inváziu.

16. Otázka: Ako ste posúdili význam Dieppe42?
Odpoveď: Nikdy sme nezistili, či Dieppe bolo len cvičné vylodenie, alebo pokus 
získať predmostie prekvapením, alebo gesto Rusom, že niečo, aspoň niečo sa 
robilo.

17. Otázka: Boli nejaké zmeny v obrane vydané vami alebo niekým iným ako 
výsledok Dieppe?
Odpoveď: Iba malé zmeny. Nariadili sme, že hlavná línia obrany43 má byť pozdĺž 
vody. Toto bolo poučenie z Dieppe.

III. Nemecké zámery v Afrike
18. Otázka: Boli ste informovaní nejakou správou alebo špionážou o našej hroziacej 

invázii do Severnej Afriky v novembri 1942?
Odpoveď: Nie. Prediskutovali sme možnosti vášho útoku na západné pobrežie 
Afriky, ale nemysleli sme si, že vstúpite od stredomorskej oblasti. Keď bol 
objavený veľký konvoj blízko pri Gibraltáre, vedeli sme, že nejaká operácia hrozí, 
ale cieľ mohla byť ktorákoľvek časť Afriky, Sicílie, Sardínie, Korziky alebo Malty.

19. Otázka: Prečo bolo proti nám v Severnej Afrike použitých tak málo lietadiel?
Odpoveď: Poslali sme zopár letiek ako posily v novembri 1942 a bombardovali 
úspešne, v Tunisku, napríklad, mestá Bone44 a Alžír a bombardovali a potopili sme 
lode na mori. Lietadlá mali základne v Taliansku a mali nedostatočný dolet na útok 
na vylodenie pri Orane, napríklad. Nemali sme priveľa diaľkových bombardérov. 
Ako sa vaše jednotky pohli na východ, dostali sa do nášho pásma doletu.
Heinkel 177 mal viac ako dostatočný dolet a mal byť hotový v roku 1941, ale 
trvalo príliš dlho ho úplne pripraviť a nebol k dispozícii skôr ako začiatkom roka 
1944. Pre mňa bolo toto meškanie strašné, hlavne, keď takéto modely sú rýchlo 
zastarané.

20. Otázka: Prečo ste najprv neobsadili Dakar?
Odpoveď: V roku 1940 sme mali plán na obsadenie celej Severnej Afriky od Dakaru 
po Alexandriu a spolu s tým aj ostrovy v Atlantiku, ako ponorkové základne. Toto 
by odrezalo mnohé britské lodné trasy. V tom čase, akékoľvek hnutie odporu vo 
francúzskej Afrike mohlo byť rozdrvené. Potom by zabratie Gibraltáru a Suezu 
bola len otázka času, nikto by nemohol zasahovať v Stredomorí. Ale Hitler by 
neustúpil Španielom v Maroku, na účet Francúzska. Španielsko nemalo proti 
tomuto ťaženiu žiadne výhrady, v skutočnosti boli naň plne pripravení.

21. Otázka: Kto vypracoval tento plán? Kde a kedy bolo k nemu stretnutie?
Odpoveď: Hitler a Ribbentrop sa stretli s Francom a Sunerom v Hendayne 

42 Neúspešné vylodenie Spojencov na okupované francúzske pobrežie pri meste Dieppe, z 19. 
augusta 1942.
43 MLR – Main Line of Resistance.
44 Dnes Annaba.
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(Poznámka editora: vo Francúzsku.) v septembri alebo októbri 1940. Bohužiaľ, ja 
som s tam nebol. Mussolini žiarlil a obával sa prítomnosti Nemcov v Stredomorí. 
Ale to už bol rok 1941 a ruská hrozba v Hitlerovej mysli vylúčila všetky ďalšie 
úvahy. Nedostatok prepravných kapacít nám zabránil vtrhnúť do Anglicka, ale 
pred ťažkosťami s Ruskom sme mohli previesť plán „Gibraltár“, s 20 divíziami 
v Západnej Afrike, 10 v Severnej Afrike a 20 proti Suezskému prieplavu, stále 
nechávajúc 100 divízií vo Francúzsku. Celá talianska armáda, ktorá nebola 
vhodná na významnejšiu vojnu, mohla byť použitá ako okupačné vojsko. Strata 
Gibraltáru mohla donútiť Anglicko žiadať o mier. Neuskutočnenie tohto plánu 
bolo jednou z hlavných chýb vojny.
Plán bol pôvodne môj. Hitler mal podobné nápady a všetci boli nimi veľmi nadšení. 
Vojenské námorníctvo bolo pre tento plán, keďže by im dal lepšie základne. 
Namiesto tlačenia sa v Biscay a Bordeaux mohli mať ponorkové základne oveľa 
ďalej v Španielsku a na atlantických ostrovoch. Ak by bolo ťaženie úspešné, ja 
osobne som chcel zaútočiť na Azory, aby sme tam získali ponorkové základne, čo 
by ochromilo britské námorné trasy.
Hlavná úloha pri získavaní Gibraltáru by pripadla Luftwaffe. Museli by byť 
vysadení parašutisti. Takže sa to dotýkalo predovšetkým mňa a ja by som veľmi 
razantne vykonal túto operáciu. Luftwaffe mala mnoho dôstojníkov, ktorí sa pred 
rokom a pol zúčastnili vojny v Španielsku a poznali ľudí a krajinu.
Ak by aj nebol získaný Gibraltár, mohli sme mať (Poznámka editora: ako základňu 
pre operácie.) Algeciras a s 800 mm obliehacími mínometmi (Poznámka editora: 
húfnice – mínomety s kalibrom 210 mm a viac) rozbiť mäkký kameň na Gibraltáre 
a získať základňu. Na tej skale bolo len jedno nechránené letisko. Do 24 hodín by 
bolo Kráľovské letectvo vytlačené a mohli sme to tam rozbiť na kúsky. „Das war 
keine kleine Affaire und wir waren wild darauf.“ (Poznámka editora: Doslova: To 
bola skutočná výzva a my sme boli celí nedočkaví.“), Lode mohli byť potopené 
mínami a žiadne mínolovky nemohli manévrovať.

22. Otázka: Dá sa neúspech plánu „Gibraltár“ spájať s Hitlerovým strachom 
a nedôverou k Rusku?
Odpoveď: Začiatkom roka 1941 sa ruská hrozba začala javiť ako veľmi reálna 
hrozba. Rusko prisúvalo veľké množstvo jednotiek a robilo prípravy na hraniciach. 
Ak by sa s Molotovom dosiahla dohoda vo februári 1941 a ruská hrozba by nebola 
taká reálna, mohli sme vykonať moje plány na jar roku 1941.

23. Otázka: Bolo získanie Dakaru určite súčasťou vašich plánov?
Odpoveď: Áno. Plán vyzýval na zaistenie celej Severnej Afriky, takže by nezostávala 
žiadna možnosť pre akéhokoľvek nepriateľa preniknúť do Stredomoria. Takáto 
možnosť sa musela vylúčiť za každých okolností. Dakar bol na juhozápadnej 
hranici krajnosti. Neboli by sme išli južne až do Freetownu, napríklad. Trvalo by 
príliš dlho komukoľvek zaútočiť cez púšť bez ciest a vodných zdrojov vhodných 
na tento účel. Nebola tu preto žiadna reálna hrozba pre Stredomorie z tohto 
ďalekého juhu. Získali by sme tiež Cyprus. Získal by som ho hneď po tom, čo sme 
zabrali Krétu. Mohli sme tiež ľahko získať Maltu. Potom by ostrovy v Atlantiku 
boli vzdialená ochrana afrického pobrežia. Ale strach z Ruska nás zastavil. Mali 
sme len osem divízií na celej ruskej hranici v tom čase.

IV. Nemecký strach z Ruska
24. Otázka: Bol Hitlerov strach z Ruska vojenský alebo ideologický? Bál sa rozmachu 

komunizmu alebo ruskej vojenskej moci?
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Odpoveď: Hitler sa bál vojenského útoku. Molotov stanovil nasledovné 
požiadavky vo februári 1941:

a. Druhá vojna s Fínskom, aby mohlo Rusko okupovať celú krajinu.
b. Invázia do Rumunska a okupácia časti krajiny.
c. Posilnenie ruskej pozície v Bulharsku.
d. Riešenie otázky Dardanely (nikto z nás tam nechcel vidieť Rusko).
e. Otázka prielivov (skoro sme spadli zo stoličiek, tak to bolo neuveriteľné) 

Skagerrak a Kattergat. Toto bola posledná kvapka, už sme ďalej viac 
Molotova nepočúvali. Nemecko by o tom ani nediskutovalo.

Nemali sme žiadne námietky voči ruskému vplyvu vo Fínsku. Ale Hitler mal pocit, 
že ak by Rusko okupovalo Fínsko, mohlo by siahnuť po švédskych železných 
baniach a prístave Narvik a nechceli sme mať Rusov ako svojho severného suseda, 
s jednotkami v Škandinávii. Nemecký národ taktiež veľmi podporoval statočných 
Fínov. Ruský pohyb na severozápad by smeroval k obchvatu Nemecka. Obdobne, 
Rusi v Rumunsku nemuseli nevyhnutne smerovať na juh, ale mohli sa stočiť 
smerom na západ, aby obkľúčili Nemecko z tejto strany. Zamedzením nášho 
prístupu k niklu z Fínska a obilia a ropy z Rumunska, Rusko mohlo uplatniť na 
nás ekonomický tlak a v roku 1942 alebo tak pokračovať priamym vojenským 
krokom. Toto boli hlavné dôvody, ktoré nám zabránili dôjsť k akejkoľvek dohode.
V novembri 1940, Hitler („als die ersten beunruhigenden Meldungen aus dem 
Osten kames“) (Poznámka editora: Doslovne: „Keď prišli prvé znepokojujúce 
hlásenia z východu.“) dal svoje prvé rozkazy OKH ohľadom krokov, ktoré bude 
treba podniknúť, ak by sa situácia s Ruskom stala kritickou. Musela sa vytvoriť 
zásoba pre prípad ruského útoku.
V marci 1941 si Hitler vymyslel preventívny útok na Rusko ako praktické 
opatrenie. Podporoval som viac ústupkov Molotovovi, pretože som veril, že 
ak Rusko napadne Fínsko a Rumunsko, rozdiely medzi Ruskom a Britániou 
a Spojenými štátmi budú neprekonateľné. Hitler bol, však, osobne vždy veľmi 
nedôverčivý voči Rusku a videl v ňom s jeho silným vojenským potenciálom, 
ktorý narastal za posledných desať rokov, veľkého budúceho nepriateľa Nemecka. 
Hitlerova vnútorná nedôvera zostala hlboko vo vnútri, aj keď ju nevyjadroval. 
Chcel odmietnuť všetky Molotovove požiadavky z februára 1941, kým tí s mojím 
názorom sa domnievali, že druhá vojna s Fínskom a ruský nápor na Dardanely 
by pretrhli už aj tak napäté vzťahy medzi Ruskom a anglo-saskými silami. 
Z dlhodobejšieho hľadiska mohlo potom Rusko bojovať proti Anglicku a nie proti 
nám.
Čo bolo Stalinovým skutočným zámerom, neviem – či chcel získať Dardanely 
alebo napadnúť Nemecko. Ak by sme mali garantovať ruské požiadavky, asi by 
sme museli s nimi uzavrieť Pakt štyroch mocností, namiesto Paktu troch mocností. 
Nechcel som napadnúť Rusko. Chcel som vykonať plán „Gibraltár“ a tiež som 
nechcel vidieť moju Luftwaffe rozdelenú medzi východný a západný front. Rusko 
si budovalo pozíciu úplne a kompletne odlišnú proti záujmom Britov.
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RECENZIE

VOJENSKÉ DEJINY SLOVENSKA A SLOVÁKOV. Vladimír Segeš a kol. Praha : 
Ottovo nakladatelství, 2015, 592 s. ISBN 978-80-7451-469-2.

Ako vyplýva už z názvu Vojenského historického ústavu v Bratislave, jednou z jeho 
hlavných úloh je výskum a osvetľovanie vojenských dejín Slovenska a Slovákov od 
najstarších čias až do súčasnosti, teda problematiky, ktorá bola u nás do roku 1993 viac než 
zanedbávaná. Publikačná produkcia tohto ústavu svedčí, že túto úlohu si plní dôsledne, 
kvalitne a systematicky. Výsledky bádateľskej práce jeho pracovníkov sú prezentované 
jednak na stránkach časopisu Vojenská história, ale aj vo forme monografi ckých či 
syntetických knižných diel. A práve k posledne menovaným sa radí aj recenzovaná 
publikácia Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov, ktorá je výsledkom tvorivého úsilia 
sedemčlenného autorského kolektívu vedeného doc. PhDr. Vladimírom Segešom, PhD.

Skôr než sa podrobnejšie pozrieme na toto dielo, je potrebné pripomenúť, že ono 
stojí na viacerých „predprácach“, bez ktorých by nebolo mohlo vzniknúť. Patrí medzi 
ne napríklad doteraz neukončená viacdielna edičná séria Pramene k vojenským dejinám 
Slovenska (vychádza od roku 2010), rad parciálnych štúdií a článkov na stránkach 
vedeckých časopisov a rozličných zborníkov, ale aj niektorých monotematicky 
zameraných knižných titulov atď. No za nesporne hlavného „predskokana“ tejto syntézy 
možno označiť publikáciu Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom 
(Bratislava : MNO SR a VHÚ 2013. 407 s. ISBN 978-80-89523-18-4), o ktorej sa ešte 
zmienime.

Napriek uvedeným vedeckým základom, má kniha Vojenské dejiny Slovenska 
a Slovákov v podstate popularizačný charakter a, takpovediac, náučné poslanie. Táto 
skutočnosť je zrejmá už z grafi ky, väzby, ba dokonca aj podľa druhu papiera, na ktorom 
je vytlačená. Okrem úvodu z pera vedúceho autorského kolektívu a príloh, súčasťou 
ktorých sú formálne (podľa Obsahu!) aj dosť netradične zoznamy skratiek, použitej 
a odporúčanej literatúry a edovaných prameňov, miestny a tiež menný register, tvorí 
jadro tohto diela 18 kapitol, členených na ďalšie podkapitoly, s tematickým zameraním 
rešpektujúcim chronológiu historického vývoja. Každá kapitola má pritom svojho 
samostatného autora. Výnimkou je iba 17. kapitola, ktorá vznikla v spolupráci dvoch 
autorov. Mená všetkých sú uvedené len pri názvoch príslušných kapitol v Obsahu (s. 4 − 
5), čo však nie je žiadna chyba. Orientáciu v celej knihe podľa kapitol uľahčujú čitateľovi 
„návestia“ v hlavičkách jednotlivých strán, keď na párnych je uvedené, o ktorú kapitolu 
v poradí ide, a na nepárnych je názov danej kapitoly.

Neprehliadnuteľnou súčasťou tohto diela sú početné mapové, fotografi cké, kreslené 
a iné obrázky a reprodukcie, tabuľky atď. Niet tu prakticky žiadnej strany, na ktorej by 
nebol najmenej jeden, alebo dva, ba občas aj viac takýchto vizuálnych dokladov. Práve 
tie doslova priťahujú každého, kto túto knihu, čo i len náhodou, vezme do rúk. Nemenej 
dôležité a poučné sú aj tzv. textové ilustrácie. Sú to v podstate samostatné (aj grafi cky 
odlíšené) slovesné útvary, doplňujúce vlastné kontexty jednotlivých kapitol o zaujímavé 
faktografi cké údaje. Podobajú sa klasickým encyklopedickým heslám. Majú teda tú 
výhodu, že sa dajú čítať aj nezávisle od ostatného textu či podľa viac-menej náhodného 
výberu. Za osobitnú podskupinu týchto „textových ilustrácií“ možno považovať 
biografi cké medailóny niektorých, najmä z vojenského hľadiska významných osobností 
v dejinách Slovenska a Slovákov. Viaceré z nich sú tu takto komplexne pre slovenského 
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čitateľa spracované a sprístupnené prakticky po prvý raz, ale niektoré sa nachádzajú už aj 
v citovanej monografi i Vojenské dejiny Slovenska a Slovákov slovom a obrazom.

Z doteraz akcentovaného nadhľadu na formálne a ilustračné riešenie recenzovanej 
publikácie je zaujímavé a do určitej miery aj nie celkom tradičné zaradenie chronologického 
súhrnu najvýznamnejších udalostí vojenskej histórie nášho územia a národa. Zostavovateľ 
ich umiestnil na niektoré strany príslušných kapitol, a to ako marginálie, navyše odlíšené 
od ostatnej plochy žltými a bielymi literami na čiernom podklade. Tým ich vizuálne 
významne posilnil a posunul do pozornosti čitateľov diela. Vďaka tomu sa dajú sledovať 
aj samostatne, nezávisle od ostatného obsahu strán, na ktorých sú umiestnené.

Pozrime sa teraz, aspoň v skratke, na jednotlivé kapitoly. Autorom prvých štyroch 
je Vladimír Segeš. Prvá má názov Slovensko na úsvite dejín s podnázvom Od praveku 
po koniec 4. storočia a začína sa podkapitolou V prítmí praveku. Na základe poznatkov 
založených na archeologických nálezoch sleduje najstaršie kultúry na území Slovenska 
s chronologickým vymedzením približne od druhej polovice 6. tisícročia pred naším 
letopočtom až do 4. storočia n. l. V skutočnosti však od presahu do paleolitu až po mocenský 
vrchol starovekej Rímskej ríše. Z historického hľadiska sa toto obdobie „láme“ na dve 
etapy od chvíle poznania konkrétnych civilizácií podľa ich historického pomenovania. 
Prvou z nich boli Kelti. Vie sa o nich, že boli úspešnými bojovníkmi, sú známe ich zbrane, 
vojenská taktika atď. Po nich nasledovali Germáni a Rimania, o vojenských aktivitách 
ktorých máme už relatívne veľa poznatkov nielen z archeologických výskumov, ale aj 
z dobovej (antickej) literatúry.

V poradí druhá kapitola pod názvom Sťahovanie národov a slovienska doba 400 − 1000 
sa najskôr zaoberá Germánmi, Hunmi a rozpadom rímskeho impéria. Potom už prechádza 
k Slovanom a Avarom, medzi ktorými v priebehu 7. storočia prebiehali mnohé vojnové 
strety. Nasleduje pohľad na Nitrianske kniežatstvo a Veľkú Moravu s akcentom na hlavné 
črty ich vojenstva. V nadväznosti na ne pokračuje osvetlenie krízy Veľkomoravskej ríše 
a vplyvu na jej zánik zo strany Maďarov v konfrontácii s ich bojovými praktikami.

Tretia kapitola V arpádovskom a anjouovskom Uhorsku 1000 − 1382 sa zameriava 
už na Slovensko v širšom kontexte tohto stredovekého štátneho útvaru. Tak ako vyplýva 
z uvedeného názvu tejto kapitoly, najskôr sleduje pomery za vlády Arpádovcov, ktorá 
bola poznamenaná jednak takmer neustále pretrvávajúcimi vnútrodynastickými bojmi 
a súčasne mnohými vojnovými výpravami a zahraničnými výbojmi. Samozrejme, 
pripomína aj vpád Mongolov v prvej polovici 13. storočia a jeho dôsledky, vrátane 
neskorších zmien stratégie obranyschopnosti kráľovstva. Vojenskými aktivitami bolo do 
značnej miery poznačené aj 14. storočie, najmä jeho prvé roky, keď na uhorský trón 
po smrti Arpádovca Ondreja III., a po niekoľkých nevydarených pokusoch záujemcov 
oň, nastúpil prvý predstaviteľ dynastie Anjouovcov Karol Róbert. Anjouovské obdobie 
je z hľadiska vojenskej organizácie významné (okrem iného) aj preto, že v tom čase 
sa dotvorila jej premena zo systému jednotného kráľovského vojska, typického pre 
patrimoniálny typ štátu, do tzv. banderiálneho, respektíve koruhevného vojska. To už, 
popri kráľovských ozbrojených silách, pozostávalo aj z oddielov najvyšších krajinských 
hodnostárov, svetských veľmožov, prelátov a šľachtických stolíc, ktoré bojovali pod 
zástavami svojich pánov, pričom fakticky boli od kráľa nezávislé. Práve tento systém 
umožnil, aby sa niektorí veľmoži, ako napríklad známy Matúš Čák Trenčiansky, v prípade 
presadzovania svojich záujmov, stavali oproti kráľovi aj na ozbrojený odpor.

Štvrtá kapitola Búrlivý neskorý stredovek 1387 − 1526 zahŕňa obdobie od začiatku 
uhorského panovania Žigmunda Luxemburského po bitku proti Osmanom pri Moháči 
a následnú smrť kráľa Ľudovíta II. Jagelovského. Aj tieto časy boli vo významnej miere 
poznamenané mnohými bojovými stretmi, či už medzi pretendentmi o uhorskú korunu, 
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husitskými vpádmi (najmä na územie Slovenska), neskôr tzv. bratríckym hnutím. Istá 
konsolidácia pomerov v kráľovstve nastala po tom, ako svoje panovnícke pozície upevnil 
Matej Korvín. Ale vojenská sila hrala aj v rokoch jeho vlády (1458 − 1490) významnú 
úlohu. A to jednak pri obrane južných hraníc Uhorska pred rozpínajúcou sa Osmanskou 
ríšou (tzv. čierne vojsko), jednak v súvislosti s jeho výbojmi do Českého kráľovstva, na 
Moravu a do rakúskych krajín. Záver tejto kapitoly patrí príčinám a priebehu zdrvujúcej 
porážky uhorského kráľovského vojska pri Moháči, ktoré spočívali naj mä v rozdrobenosti 
vojenskej organizácie a uprednostňovaní vlastných záujmov uhorskej šľachty pred 
účinnou obranou kráľovstva.

Autorom piatej kapitoly Pomoháčske Uhorsko v tieni polmesiaca 1526 − 1663 je 
Vojtech Dangl. Sprítomnil v nej rušné obdobie našich dejín poznamenané osmansko-
tureckými nájazdmi, okupáciou, vojnovými akciami aj častými bojovými zrážkami na 
líniách stretu osmanskej a habsburskej ríše. Súčasťou tejto kapitoly je aj problematika 
protihabsburských stavovských povstaní vedených Štefanom Bočkajom, Gabrielom 
Betlenom a Jurajom I. Rákocim, z ktorých posledné dve spadajú aj do časového rámca 
tridsaťročnej vojny.

Na túto kapitolu nielen chronologicky, ale aj vecne nadväzuje šiesta kapitola Zenit 
a útlm osmanskej expanzie a posledné protihabsburské povstania 1663 − 1711. Opätovne 
ju (rovnako ako ďalšie tri kapitoly) napísal V. Segeš. Pripomína v nej napríklad rozličné 
bojové akcie proti vojskám osmanských Turkov, ako bola napríklad bitka o pevnosť Nové 
Zámky (1663), bitka pri Žarnovici (1664) atď. Od začiatku 80. rokov 17. storočia sa 
situácia aj z vojensko-strategického hľadiska skomplikovala ďalším protihabsburským 
povstaním, tentoraz pod vedením Imricha Tököliho, ktorý sa napokon stal spojencom, ba 
dokonca vazalom osmanského sultána. A tak sa vojenské konfl ikty aj na území Slovenska 
odohrávali prakticky nepretržite. Obrat nastal až v roku 1683, keď boli vojská pod velením 
veľkovezíra Kara Mustafu pri Viedni porazené a Osmani sa postupne začali sťahovať 
nielen od Viedne ale po ďalších prehraných bitkách aj z okupovaného územia južného 
Slovenska i celého Uhorska. Poslednou témou tejto kapitoly je posledné protihabsburské 
povstanie vedené Františkom II. Rákocim (1703 − 1711).

Doba dynastických vojen 1711 − 1792. To je názov siedmej kapitoly. Po búrlivom 
17. storočí nastal aj v habsburskej monarchii čas upevňovania štátu na čele s absolutistickým 
panovníkom. Súčasťou tohto procesu bola i výstavba stálej armády, ktorej bol súčasne 
hlavným veliteľom. To si vyžadovalo zavádzanie množstva rozličných organizačných, 
výstrojných, výzbrojných, cvičebných, vojensko-taktických a ďalších opatrení, vrátane 
budovania strategických pevností.

Ôsma kapitola Koaličné a napoleonské vojny a ich dôsledky 1792 − 1848 mapuje 
obdobie v prvej fáze charakterizované všeobecne revolučnými zmenami vo vojenstve po 
roku 1789 a následne výbojmi francúzskeho cisára Napoleona a ich dopadom na vojenské 
pomery v Európe, vrátane habsburskej ríše, Uhorska i územia dnešného Slovenska, ktoré 
autor charakterizuje ako „bočný vojnový priestor“.

Deviatou kapitolou Od revolúcie k svetovej vojne 1848 − 1914 sa aj vo vojenstve začína 
novodobé obdobie, počas ktorého došlo k prudkej modernizácii vojenskej techniky, ale 
aj organizácii, taktike i stratégie armád, vrátane tej rakúskej, v ktorej slúžili aj vojaci 
a dôstojníci zo Slovenska. Pre dejiny slovenského vojenstva sú osobitne významné roky 
1848 a 1849, počas ktorých sa po prvý raz v dejinách sformoval slovenský dobrovoľnícky 
zbor a odohrali sa bitky a ďalšie vojenské akcie, v ktorých vystupovali slovenskí vojaci ako 
príslušníci slovenského národa. Žiaľ, po potlačení maďarskej revolúcie boli rozpustené 
aj slovenské jednotky. Neskôr, v dôsledku rakúsko-uhorského vyrovnania v roku 1867, 
sa sformovala cisárska a kráľovská armáda a v uhorskej časti aj domobrana (honvédség). 
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V jednotkách týchto ozbrojených síl bojovali opäť aj Slováci (napríklad v balkánskych 
vojnách začiatkom 20. storočia), avšak bez rešpektovania ich národnostného pôvodu.

Desiatu kapitolu nazvanú Prvá svetová vojna 1914 − 1918 skoncipoval Miloslav 
Čaplovič. Z hľadiska časového rozpätia jej záberu ide síce „len“ o štyri roky, ale zároveň 
roky v dovtedajších dejinách ľudstva a osobitne v dejinách vojenstva nebývalé, počas 
ktorých a dôsledky ktorých priniesli množstvo radikálnych zmien vo vedení vojny. Táto 
tzv. veľká vojna vo významnej miere ovplyvnila (zasiahla) osudy Slovákov a celého 
slovenského národa. Na jej začiatku bojovali slovenskí vojaci ako príslušníci c. a k. 
rakúsko-uhorskej armády či v uhorských honvédskych jednotkách, neskôr sa však mnohí 
dostali takpovediac na druhú stranu frontu, do československých légií vo Francúzku, 
Rusku, respektíve Taliansku, čím zároveň prispeli k vzniku nového, spoločného štátu 
Čechov a Slovákov.

Aj nasledujúcu, jedenástu kapitolu Slovensko v Československej republike 1918 − 
1939 napísal M. Čaplovič. Ide v mnohých ohľadoch o obdobie zásadne novej situácie, 
nielen čo sa týka štátoprávneho postavenia Slovenska, ale aj miesta a významu Slovákov 
v armáde, vrátane jej dôstojníckeho zboru. Záver tohto obdobia predznamenával už 
nasledujúce zmeny − rozpad Československa a druhú svetovú vojnu.

Pôvodcom nasledujúcich štyroch kapitol je Jozef Bystrický. Prvá z nich, s poradovým 
číslom dvanásť, nesie názov Armáda Slovenskej republiky 1939 − 1945. Podrobne 
opisuje vznik, organizáciu, vývoj, aktivity tejto, v našich dejinách prvej modernej armády. 
Jej osudy, vrátane rozpadu a zániku, v zásadnej miere ovplyvnila politická orientácia 
Slovenského štátu a spolupráca jeho vedúcich predstaviteľov s nacistickým Nemeckom.

Trinásta kapitola Československý vojenský odboj v zahraničí 1939 − 1945 má síce 
rovnaké chronologické vymedzenie ako predchádzajúca kapitola, ale veľmi správne 
sa osobitne zameriava na pôsobenie Čechov a Slovákov vo vojenských jednotkách 
rozličných typov v rámci zahraničných protifašistických ozbrojených síl. V tejto kapitole 
je patričný priestor venovaný aj tzv. západnému odboju, ktorý bol vládnucim režimom 
pred rokom 1989 zaznávaný a takmer úplne negovaný.

Domácemu odboju v rovnakom časovom vymedzení sa venuje štrnásta kapitola 
Ozbrojený protifašistický odboj a povstanie na Slovensku 1939 − 1945. J. Bystrický 
v nej podrobne sleduje najmä vojenské prípravy na Slovenské národné povstanie a potom 
aj účasť povstaleckej československej armády na jeho priebehu, vrátane jej vzťahu 
a kooperácie s partizánskym hnutím i zahraničným odbojom.

Pätnásta kapitola Operácie Červenej armády pri oslobodzovaní Slovenska v septembri 
1944 − máji 1945 je zameraná na relatívne krátky, ale významovo mimoriadne dôležitý 
časový úsek. Odohrali sa v ňom rozhodujúce boje, ktoré viedli nielen k oslobodeniu 
nášho územia od nemeckých a ich spojeneckých vojsk, ale priblížili aj koniec druhej 
svetovej vojny v Európe. V ich dôsledku sa obnovil tiež územný rozsah Slovenska spred 
roka 1938. Na týchto aktivitách mal svoj podiel aj československý armádny zbor, na čele 
ktorého stál od septembra 1944 Ludvík Svoboda.

Šestnásta kapitola Slovensko v rokoch 1945 − 1967 z pera Jána Štaigla sa už týka 
mierových pomerov, ktoré nastali v rokoch po predchádzajúcom svetovom vojnovom 
konfl ikte. Na programe dňa bola spočiatku obnova československého branného systému 
a osobitne výstavba vojenskej organizačnej štruktúry na Slovensku. Zmena režimu vo 
februári 1948 priniesla so sebou aj zásadné zmeny v armáde. Do jej vedenia a prakticky 
všetkých veliteľských zložiek sa dostali takmer výlučne členovia Komunistickej strany 
Československa, ktorí hlavne v 50. rokoch, presadzovali v československých ozbrojených 
silách mnohé vzory od sovietskej armády.
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Autormi sedemnástej kapitoly Vývoj vojenstva na Slovensku v rokoch 1968 − 1992 
sú Michal Štefanský a Imrich Purdek. Po pokuse o politicko-spoločenskú reformu 
a jej zmarení vojskami Varšavskej zmluvy v auguste 1968 prebiehala od roku 1969 aj 
v československej armáde tzv. normalizácia a konsolidácia. Po personálnych zmenách vo 
veliteľskom a dôstojníckom zbore došlo, okrem iného, k tesnejšej spolupráci s armádami 
štátov združených vo Varšavskej zmluve, najmä s armádou Sovietskeho zväzu. Jej 
predstavitelia plnili neraz v československých vojenských jednotkách funkcie akýchsi 
pozorovateľov a inštruktorov. Zmeny, ktoré nastali v Československu po novembri 1989, 
priniesli v nasledujúcich rokoch aj nové pomery do československej armády. Uvoľnili 
sa väzby s Varšavskou zmluvou, ktorá zanikla v júli 1991. Napokon k 31. decembru 
1992 spolu so zánikom Českej a Slovenskej Federatívnej republiky zanikla de jure aj jej 
armáda.

Autorom poslednej, osemnástej kapitoly, Súčasná Slovenská republika od roku 1993 je 
Imrich Purdek. V nadväznosti na vznik samostatnej Slovenskej republiky v nej sleduje aj 
vznik novej slovenskej armády. Ďalej venuje svoju pozornosť výstavbe jej organizačných 
štruktúr, súdobým úlohám, úspechom aj špecifi kám, ako napríklad armádnym športovcom 
a podobne. Osobitnú pozornosť upriamil tiež na integráciu Slovenska a jeho ozbrojených 
síl do NATO a Európskej únie. Napokon nezabudol ani na účasť našich vojakov 
v zahraničných misiách.

Po 18. kapitole už nasledujú obrazové prílohy, ktoré v historickom priereze predstavujú 
prehľad hodnostných označení a znakov druhov vojsk od začiatku 20. storočia až do 
súčasnosti. Na ne nadväzuje zoznam panovníkov a predstaviteľov štátnych celkov od 
roku 21 n. l. až do roku 2014, ktorých súčasťou bolo Slovensko. Mnohí z nich vykonávali, 
či už reálne alebo formálne, aj funkciu najvyššieho veliteľa vojsk toho-ktorého štátu.

V predchádzajúcom prehľade kapitol, ktoré spolu vytvárajú dielo Vojenské dejiny 
Slovenska a Slovákov, som mohol priamo poukázať iba na niektoré z ich nosných 
tematický okruhov. Obsah týchto kapitol je však pochopiteľne oveľa bohatší, mnohé 
udalosti či vecné záležitosti sú v nich rozpracované (z toho neraz v takejto komplexnosti 
po prvý raz) až do podrobných detailov. Autori všetkých kapitol bez výnimky sú 
naslovovzatí odborníci pre príslušné obdobia a problémy (nielen slovenských) vojenských 
dejín. Pozitívnym prejavom tejto skutočnosti je, že v recenzovanej knihe nenachádzame 
výraznejšie nedostatky, respektíve pochybenia, ktoré by znižovali jej vysokú, v pravom 
zmysle profesionálnu úroveň. Toto dielo je vlastne akýmsi zrkadlom, ktoré odráža súčasnú 
úroveň poznania vojenských dejín Slovenska a Slovákov. Spôsobom svojho podania je 
prístupné nielen okruhu vedeckých bádateľov, ale aj širokej verejnosti zaujímajúcej sa 
o danú problematiku. Zároveň ho možno považovať za solídne východisko pre ďalší 
výskum otázok vojenských dejín nášho územia a národa, ktoré zatiaľ neboli, alebo 
nemohli byť objasnené. O kvalitách tejto publikácie svedčí aj skutočnosť, že jej bola 
udelená Výročná cena Slovenskej historickej spoločnosti v kategórii vedecko-populárnej 
literatúry.

Leon Sokolovský

GOTTLIEB, Julie V. ’GUILTY WOMEN’, FOREIGN POLICY, AND 
APPEASEMENT IN INTER-WAR BRITAIN. Londýn : Palgrave Macmillan, 2015, 340 s. 
ISBN 978-0-230-30429-1.

O problematike politiky appeasementu (zmierovania, zmierňovania), ktorá výrazne 
a veľmi nešťastne zasiahla aj naše národné dejiny, sa napísalo mnoho. Počet historických 
prác venujúcich sa tomuto fenoménu začína pomaly dosahovať takú úroveň, že pre 
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dnešného historika sa stáva pokrytie všetkých prác k problematike prakticky nemožné.1 
Mohlo by sa preto zdať, že nič zásadne nové sa o appeasemente už nedozvieme a že 
historiografi a túto problematiku vyčerpala. Britská historička kanadského pôvodu Julie 
Gottlieb však vo svojej práci presvedčivo dokázala, že tomu tak nie je.

Vo svojej monografi i ukazuje, že výskum mníchovskej krízy i appeasementu bol 
v doterajšej historickej spisbe zúžený do koncepčného rámca vysokej politiky, dejín 
diplomacie a medzinárodných vzťahov. Historici vychádzali vo svojom štúdiu takmer 
bez výnimky z ofi ciálnych vládnych a diplomatických dokumentov, osobných archívov 
„veľkých hráčov“, novín, správ tajných služieb a prieskumoch verejnej mienky. Ženy 
a genderové štúdiá boli z tohto z väčšej časti vynechané2 a v dejinách appeasementu 
sa prakticky nevyskytujú.3 Podobne tak existuje len veľmi málo pokusov zaradiť do 
výskumu sociálnu a kultúrnu perspektívu.4

Od uzákonenia všeobecného volebného práva pre ženy v roku 19285 však tvorili 
britské ženské hlasy v skutočnosti väčšinu volebných hlasov a mali rozhodujúci vplyv 
na vytváranie politiky. Prieskumy verejnej mienky v Británii skutočne ukázali, že Neville 
Chamberlain a jeho politika boli populárni predovšetkým medzi ženami. Gottliebová 
sa vo svojej práci venuje jednak ženám ako kolektívnej entite, mase žien ktoré neboli 
politicky prominentné, ale i konkrétnym osobnostiam, ktoré politický vplyv mali, a to 
či už ako političky, alebo ženy, ktoré mali k politikom blízko. Medzi hlavné postavy 
knihy patria Vera Brittainová, Winifred Holtbyová, Margery Corbett-Ashbyová, Monica 
Whatelyová, Maude Roydenová, vojvodkyňa z Athollu, Eleanor Rathboneová, Ellen 
Wilkinsonová, lady Diana Cooperová, Violet Bonham Carterová, Shiela Grant-Duffová, 
Thelma Cazalet-Keirová, lady Londonderryová, manželka Nevilla Chamberlaina a jeho 
sestry. Zastrešujúca otázka, na ktorú sa pokúša autorka odpovedať je, ako ovplyvnilo 
nové postavenie žien v britskej spoločnosti (po zisku volebného práva) vývoj britskej 
zahraničnej politiky a postoj Británie na medzinárodnej scéne? Cieľom knihy je pochopiť, 
ako mohla vôbec vzniknúť situácia, v ktorej britské ženy ako kolektívna entita, od ktorej 
sa po udelení volebného práva tak strašne veľa očakávalo, mohli niesť vinu na národnom 
zlyhaní a potupení po mníchovskej kríze? Jadro práce je rozdelené na deväť kapitol. 
Prvá kapitola poskytuje chronologicky usporiadaný kontext, v ktorom je potrebné chápať 
angažovanosť žien v medzinárodnej politike. Od čias prvej svetovej vojny a potom 
intenzívne predovšetkým v 20. a 30. rokoch bolo hlavnou agendou ženských organizácií 
a aktivistiek propagovanie pacifi zmu. Ženy, svojimi očami „prirodzené“ pacifi stky, sa 

1 Prehľad historiografi e k appeasementu pozri napr. FINNEY, P. The Romance of Decline: The 
Historiography of Appeasement and British National Identity. In Electronic Journal of Internatio-
nal History, (June, 2000). bez č. stránok. Brilantný prehľad britskej i českej historickej spisby po-
skytuje vo svojej práci Jiří Ellinger. ELLINGER, J. Neville Chamberlain. Od usmiřování k válce: 
britzka zahraniční politika, 1937-1940. Praha 2009, s. 427-448.
2 Julie Gottlieb vysvetľuje dôvody tohto nezáujmu v rozhovore pre HistoryWeb.sk: < http://
historyweb.dennikn.sk/clanky/detail/vinne-zeny-a-politika-appeasementu > cit. 01. 03. 2016
3 Pozri napr. jednu z najnovších prác k problematike FABER, D. Munich, 1938: Appeasement 
and World War II. London : Simon & Schuster, 2008.
4 Jedna z mála výnimiek je práca ASTER, S. Appeasement: Before and After Revisionism. In 
Diplomacy & Statecraft, 19 (3), 2008, s. 443-480.
5 Podľa zákona Representation of the People Act z roku 1918 mohli voliť ženy už vo voľbách 
v roku 1918. Museli však byť staršie 30 rokov a spĺňať minimálne požiadavky na výšku majetku. 
Pozri nové vydanie práce z roku 1920 FAWCETT, M. G. The Women’s Victory—and After. Cam-
bridge 2011, s. 170. Novela zákona z roku 1928 umožnila voliť ženám od 21 roku života a dala 
im tým pádom rovnaké práva ako mužom.
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v tomto smere snažili hlavne vzdelávať a robiť osvetovú činnosť. Celkom zásadným 
momentom sa potom stal nástup nacizmu v Nemecku, ktorý výrazne zatriasol vierou 
a optimizmom žien, že vďaka svojim aktivitám dokážu „urobiť svet lepším.“ Na prvú 
kapitolu plynule nadväzuje druhá, v ktorej sa Gottliebová venovala vojne žien proti 
fašizmu. Sleduje predovšetkým úlohu pacifi stických a antifašistických organizácií, 
kde hrali ženy dôležitú funkciu a mapuje vývoj ideológie feministického antifašizmu. 
V Británii i v zahraničí boli ženy veľmi rýchle schopné identifi kovať svoje dôvody na 
odpor voči fašizmu. Napriek tomu, že nikdy nevznikla jedna zastrešujúca medzinárodná 
organizácia antifašistických žien, ohlas boja žien proti fašizmu a nacizmu bol podľa 
Gottliebovej významný.

V ďalších dvoch kapitolách sa už venuje „mainstreamovej“ politike a „známym“ 
ženám. Zaujímavá je napríklad časť tretej kapitoly pojednávajúca o veľmi nešťastne 
naplánovanej návšteve Gertrúdy Scholtz-Klinkovej, horlivej nacistky a vedúcej Ligy 
Nacionálne-socialistickej Ligy žien (NS-Frauenschaft) v Londýne v marci 1939. V oboch 
kapitolách Gottliebová identifi kuje ženy, ktoré sa stali hlavnými protagonistkami anglo-
nemeckého priateľstva, pacifi stkami a podporovateľkami politiky appeasementu. Patrili 
medzi ne napríklad ženy v okolí Nevilla Chamberlaina (manželka, sestry, švagriná), ale 
i postavy ako lady Nancy Astorová, markíza z Londonderry a ďalšie.

Chamberlain bol všeobecne známy tým, že mal so ženami výnimočne dobré vzťahy 
a s ľahkosťou s nimi dokázal komunikovať. Piata kapitola sa preto sústreďuje na 
spôsoby, akým ženy v konzervatívnej strane vplývali na premiéra a dokonca vytvárali 
politiku appeasementu. Gottliebová podnikla obdivuhodne dôsledný výskum v archívoch 
ženských organizácií konzervatívnej strany, dobovej lokálnej i celonárodnej tlače 
a osobných fondov. Vďaka tomu mohla analyzovať postavenie žien v strane, ich aktivity 
a vplyv, rovnako ako posúdiť, do akej miery stály pri koreňoch politiky appeasementu. 
Výsledkom je záver, že politika appeasementu bola predovšetkým politikou smerovanou 
na ženy a robenou pre ženy – v Británii i vo svete.

Ďalšia trojica kapitol odhaľuje, ako sa „obyčajné“ ženy cítili v priebehu mníchovskej 
krízy. Šiesta kapitola ukazuje predovšetkým spôsob, akým boli ženy vnímané v dobovej 
tlači a upozorňuje tiež na strach mužov z prílišného vplyvu žien na zahraničnú politiku. 
Námestník ministra zahraničných vecí Robert Vansittart dokonca vyhlásil, že je 
katastrofa, že zahraničná politika sa stala nástrojom na získanie hlasov (žien) vo voľbách. 
V 7. kapitole nechala Gottliebová „za seba hovoriť ženy samé.“ Použitím archívu Mass-
Observation6 a denníkov množstva žien ukázala fl uktuácie vo vnímaní súčasného vývoja 
a bravúrne ilustrovala reálne i domnelé genderové rozdiely v prístupoch k zahraničnej 
politike a vojne. V tejto kapitole sa tiež rozsiahle venuje ohromnému množstvu 
listov, ktoré Chamberlain a jeho manželka Anna dostali v priebehu mníchovskej krízy 
(tzv. „Crisis Letters“). V ôsmej kapitole sa Gottliebová detailne zamerala na sériu 
doplnkových volieb, ktoré sa v rokoch 1938 a 1939 v Británii odohrali. Tieto voľby boli 
svojim spôsobom vnímané aj ako referendum o politike appeasementu. Gottliebová tu 
spoľahlivo vyvracia doteraz zaužívaný názor, že to boli práve ženy, kto v týchto voľbách 
preukázal razantnú podporu appeasementu. Zatiaľ čo výrazná skupina žien túto politiku 
skutočne podporovala, realita ukazuje i značnú diferenciáciu v názoroch. Zároveň 
z Gottliebovej výskumu vyplýva, že i nemalý počet mužov podporoval politiku britskej 
vlády. Posledná, deviata kapitola sa venuje ženám v okolí Winstona Churchilla. Autorka 
popisuje príbehy hneď niekoľkých veľmi zaujímavých žien (z ktorých niektoré viac krát 

6 Britská sociálna výskumná organizácia uskutočňujúca rôzne prieskumy verejnej mienky, za-
ložená 1937. Pozri < http://www.massobs.org.uk/ > cit. 02. 03. 2016.
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navštívili i Československo). Názory a aktivity týchto žien boli v súlade s Churchillovu 
„anti-appeasementovou“ politikou a teda v priamom rozpore so zmýšľaním väčšiny žien 
analyzovaných v predchádzajúcich kapitolách.

Monografi a je pomerne zaujímavo napísaná. I keď na seba všetkých 9 kapitol logicky 
nadväzuje, skôr vyznieva ako kolekcia samostatných 9 štúdií. Tento dojem umocňuje 
fakt, že každá kapitola má vlastný záver, zatiaľ čo knihe samotnej celkový záver chýba. 
Štúdium genderu vo vzťahu k appeasementu obnažuje množstvo celkom zásadných 
rozdielov medzi tým, ako vnímali zahraničnú politiku a vojnu ženy a muži. Gottliebovej 
kniha prináša nový pohľad na štúdium appeasementu i britskej zahraničnej politiky 
v medzivojnovom období, prezentuje mnoho nových poznatkov a kladie množstvo 
dôležitých otázok.

Monografi i prakticky nie je čo vyčítať. Stačí letmý pohľad do zoznamu použitých 
prameňov a literatúry, aby bolo zrejmé, že množstvo primárneho a sekundárneho 
materiálu, ktorý autorka pri písaní zvládla, je obdivuhodný. Kniha si dáva jasný cieľ, 
ktorý spoľahlivo naplní, používa inovatívne metódy, prináša nové poznatky a posúva 
hranice nášho poznania. Jediným problémom knihy z môjho pohľadu – i keď si 
uvedomujem, že takáto výčitka bude znieť vzhľadom k tomu, že ide o akademickú prácu 
trochu absurdne – je príliš odborný štýl, akým je napísaná. Autorka pracuje s ohromnou 
slovnou zásobou, používa množstvo veľmi špecifi ckých slov a komplikovaných vetných 
konštrukcií. Čitateľ musí byť pri práci s monografi ou sústredený. Tobôž ak jeho prvým 
jazykom nie je angličtina. Akademikom to samozrejme prekážať nebude. Knihu to však 
diskvalifi kuje v očiach „bežného“ laického čitateľa a tak, napriek tomu, že ide o pomerne 
dôležitý a v mnohom i celkom prevratný príspevok k dejinám appeasementu, nemyslím 
si, že dokáže osloviť širšiu verejnosť – a to je pri takomto výskume vždy na škodu.

Jakub Drábik
 
HRUBOŇ, Anton. „ZA SLOVENSKÝ ŠTÁT, ZA NOVÚ EURÓPU“. HLINKOVA 

GARDA V OBDOBÍ NEMECKEJ OKUPÁCIE. Banská Bystrica : Múzeum Slovenského 
národného povstania – AntOn Solutions, 2015, 220 s. ISBN 978-80-89514-35-9.

Problematike Hlinkovej gardy, ktorá v rokoch 1938 – 1945 predstavovala fašizoidnú 
paramilitantnú organizáciu a mocenský nástroj ľudáckeho režimu na Slovensku, sa 
v poslednom období venuje v slovenskej historiografi i pomerne veľká pozornosť. 
Výsledkom tohto prehlbujúceho sa záujmu o túto kontroverznú problematiku je aj prvý 
pokus o jej komplexné spracovanie z pera historika P. Sokoloviča ešte v roku 2009. 
Práca predstavovala nesporný prínos, mala však aj svoje limity, spôsobené, okrem 
iného, absenciou hlbšieho prieniku autora do pramennej bázy nemeckej proveniencie. 
Recenzovaná práca A. Hruboňa zameraná na pôsobenie HG v období nemeckej okupácie 
Slovenska v rokoch 1944 – 1945 má ambíciu vyplniť tieto zostávajúce „biele miesta“ 
v našom poznaní. Autor sa preto od začiatku snažil o rozšírenie svojej heuristickej bázy 
aj o čo najviac prameňov nemeckej proveniencie. Autorovou ambíciou však nie je len 
doplnenie Sokolovičovho textu o novú faktografi u (prípadne „vychytanie chýb“). Určitý 
posun tu možno vysledovať aj v interpretačnej rovine, čo je pochopiteľné aj v korelácii 
s progresom, ktorý autor dosiahol pri rozširovaní heuristickej základne pre spracovanie 
problematiky.

Samotná práca sa skladá z rozsiahleho úvodu, zo štyroch kapitol, ktoré sa ďalej členia 
na podkapitoly. V úvode autor pomerne veľký priestor venuje analýze a bilancovaniu 
stavu poznania problematiky, tak ako ju refl ektuje z doteraz publikovaných prác (edície 
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prameňov, monografi e, štúdie). Už tu treba oceniť jeho kritický prístup pri hodnotení 
historiografi e venovanej predmetnej problematike. Upozorňuje pritom, že nie všetci 
autori v minulosti preukázali snahu o vyvážený prístup k HG. Kritickej analýze pritom 
nevystavil len staršie práce z obdobia pred rokom 1989, či historikov sympatizujúcich 
s ľudáckym režimom, ale aj najnovšie výstupy z dielne „mladej“ generácie historikov. 
V úvode autor tiež načrtáva svoje metodologické východiská, pričom upozorňuje na 
svoju ambíciu zasadiť tému „do celého poľa súvislostí“. Snaží sa pritom najmä poukázať 
na rolu Nemecka, ktoré stálo za zmenou v postavení HG v záverečnej fáze existencie 
slovenského štátu. Za dôležité tu považujem jeho konštatovanie, že zo strany Nemecka 
nešlo o „prostoduchý experiment“, ale len o využitie už vyskúšaných metód pri pacifi kácii 
okupovaných území v predchádzajúcom období.

Z tohto pohľadu treba oceniť už jeho prístup pri spracovávaní prvej kapitoly, ktorá 
predstavuje pokus o komparáciu nemeckej okupačnej politiky v predchádzajúcom období. 
Okupačný režim na Slovensku sa pritom podľa neho opieral najmä o poznatky získané 
okupačnou praxou v talianskej sociálnej politike a v Maďarsku. Jej korene však podľa 
neho siahajú ešte oveľa ďalej. V tomto kontexte sa autor pokúsil analýzou konkrétnych 
príkladov aj o komparáciu využitia „domácich milícií formátu HG“ v iných okupovaných 
krajinách v období druhej svetovej vojny. Tie sa veľmi často stávali (aj z vlastnej 
iniciatívy) pomocným nástrojom pri represívnych akciách nemeckej okupačnej moci. 
Najvypuklejšie sa to prejavilo počas vojny proti ZSSR, ktorá mala z nemeckého pohľadu 
vyhladzovací charakter. Treba oceniť, že autor za pomoci rozsiahleho štúdia najmä 
zahraničnej odbornej literatúry sa pokúsil aj o určitú typologizáciu načrtnutých javov. 
V konečnom dôsledku mali podľa autora Nemci dostatok skúseností z predchádzajúcej 
okupačnej praxe, ktoré sa potom od začiatku premietli v podobe modifi kácie prístupu 
k ľudáckemu režimu po 29. auguste 1944. V nasledujúcich kapitolách sa potom autor 
pokúsil konkretizovať spôsoby, akými sa tieto predpoklady praktizovali na samotnom 
Slovensku.

V druhej kapitole pod jednoduchým názvom „Politika“ autor načrtáva politické 
ambície HG pred vypuknutím SNP a ich naplnenie v nasledujúcom období. Charakterizuje 
tu tiež postavenie HG v politickom systéme okupačného režimu. Priestor je tu logicky 
venovaný vývoju Hlinkovej gardy od jej vzniku až do vypuknutia SNP. Priveľký rozsah 
tejto podkapitoly však pôsobí trochu disproporčne vzhľadom na celkový rozsah práce, 
najmä však nasledujúcich podkapitol, ktoré analyzujú samotný predmet záujmu, teda 
obdobie po auguste 1944. Na druhej strane niektoré otázky vývoja pred vypuknutím 
SNP autor načrtáva len skratkovito (napr. obdobie do Salzburgu), iné analyzuje až príliš 
podrobne. Každopádne by sa mal viac pridŕžať zaužívanej etapizácie ľudáckeho režimu, 
čo platí najmä pre obdobie po salzburských rokovaniach. Autor vôbec nevysvetlil príčiny 
postupného úpadku HG, ktoré treba interpretovať len v kontexte s vnútropolitickým 
zápasom v HSĽS. Ten bol veľmi ostrý najmä v období tesne po Salzburgu a vyvrcholil 
v januári 1941 v súvislosti s tzv. Lichardusovým pučom. Ten sa nakoniec neuskutočnil 
predovšetkým v dôsledku zásahu nacistického Nemecka. Radikáli sa tak pomaly ale isto 
dostávali do defenzívy. Ďalším dôležitým medzníkom, ktorý determinoval zápas vnútri 
HSĽS, a teda aj postavenie a vývoj HG, bola tzv. Sznaczkého aféra (ktorá oslabila V. 
Tuku) a zavedenie vodcovského princípu koncom roka 1942. Práve tieto udalosti sa 
okrem iného podpísali aj pod lavírovanie A. Macha, na ktoré autor viackrát upozorňuje 
v súvislosti s rastúcimi rozpormi vnútri samotnej HG. Nebola to preto len nerozhodnosť, 
alibizmus a váhavosť A. Macha, ktorá sa podpísala pod úpadok HG. V tejto súvislosti aj 
autorova poznámka o odstavení O. Kubalu z postu náčelníka štábu sa nepriamo javí skôr 
ako prejav rozporov vnútri samotnej HG a nie ako jeden z dôsledkov vnútropolitického 
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zápasu v HSĽS. Na druhej strane treba oceniť, že autor už tu pracuje aj s dokumentmi 
nemeckej proveniencie a dokáže vysledovať aj postoj a vplyv nemeckého berátera V. 
Nagelera na fungovanie a smerovanie HG. Vďaka nemeckým dokumentom tak autor 
dokáže pomerne plasticky analyzovať „určujúce determinanty vzniknuvšej vnútornej 
krízy HG, kulminujúcej v letných mesiacoch roku 1944, ktorá zanechala svoj podpis na 
veľkých premenách organizácie po vypuknutí Povstania“.

Najväčšiu pozornosť v tejto kapitole autor celkom logicky venuje zmenám v postavení 
HG po vypuknutí SNP, jej reorganizácii, ako aj miestu v rodiacom sa politickom systéme 
a režime v podmienkach nemeckej okupácie. Tiež načrtáva zmeny postavenia HG 
smerom k ďalším ofi ciálnym článkom mocensko-represívneho aparátu režimu (armáda, 
žandárstvo). Pozornosť by si však istotne zaslúžilo načrtnutie vzťahu HG tiež k ostatným 
zložkám, najmä Hlinkovej mládeži, ale tiež Slovenskej pracovnej službe. Trochu väčšiu 
pozornosť však autor mohol venovať aj otázke začleňovania HG do brannej moci SR, 
najmä čo sa týka postojov ľudáckych predstaviteľov pri prerokovávaní príslušných 
legislatívno-právnych otázok. Využitím doteraz málo známych nemeckých dokumentov 
autor predstavuje nemecké plány na využitie HG pri potlačení Povstania. Veľkú pozornosť 
venuje personálnym otázkam vo vedení HG, kde sa vďaka nemeckému vplyvu defi nitívne 
presadzuje Kubalova ultraradikálna skupina, napriek nevôli samotného prezidenta Tisu. 
V tomto kontexte autor načrtáva aj pokračujúci vnútropolitický zápas vnútri samotnej 
HSĽS o mocenské pozície, kde si napriek opätovnému vzostupu HG prevahu udržalo 
tzv. konzervatívne krídlo. Škoda len, že autor nevenoval v tejto kapitole osobitnú 
pozornosť aj činnosti a podielu HG na poli ofi ciálnej ľudáckej propagandy, ktorá sa 
koncentrovala najmä na mobilizáciu verejnosti do boja proti oslobodzovaniu Slovenska. 
Tu autor mohol načrtnúť tiež hlavné prejavy a formy indoktrinácie samotných gardistov, 
napr. vo forme pravidelných školení mužstva formujúcich sa jednotiek. Po obsahovej 
stránke vďačný materiál predstavujú napr. „výchovné články“, ktoré vychádzali ako 
pravidelná príloha k jednotlivým rozkazom náčelníka HG.

Napriek tomu, autor na mnohých príkladoch presvedčivo dokumentuje, že HG 
sa v tomto období dostala hlboko do vleku nemeckého vplyvu ako spoľahlivý nástroj 
kolaborácie pri presadzovaní nemeckého vojnového snaženia a jeho represívnej 
okupačnej politiky. Jej konkrétne činy tak podľa neho ostro kontrastovali s obrazom, 
ktorý o sebe vytvárala na verejnosti. Jej ideály o boji za záchranu slovenského národa 
a jeho štátnosti pritom v skutočnosti nijako nekorešpondovali ani s nacistickou predstavou 
o povojnovom usporiadaní nemeckého životného veľkopriestoru. Treba však zdôrazniť, 
že toto konštatovanie neplatilo len na HG, ale de facto na celý ľudácky režim (a to nielen 
v období okupácie), ktorého osud bol už plne závislý od tretej ríše.

V tretej kapitole autor popisuje vojenské nasadenie HG pre potreby okupačného režimu 
pri potlačovaní SNP, ako aj pri obrane proti postupujúcim osloboditeľským vojskám 
v samom závere vojny. Treba oceniť, že autor si v tejto súvislosti nevšíma len otázky 
späté bezprostredne s bojovým nasadením HG, respektíve organizačnou výstavbou 
poľných jednotiek HG, či Pohotovostných oddielov HG. Pomerne veľkú pozornosť 
venuje aj otázke materiálneho zabezpečenia, čo bola dodnes úplne obchádzaná oblasť 
predmetnej problematiky. Autor si všíma tak sociálne zabezpečenie vojenských jednotiek 
HG zo strany štátu, ktorý sa tak občanov snažil motivovať pre službu v tejto organizácii, 
ako aj problematiku ich výstroja a výzbroje. Autor pritom upozorňuje, že problémy 
s nedostatkom výzbroje výrazne determinovali fakt, že gardisti nemohli byť nasadení do 
väčších bojových operácií. Škoda, že sa nedopátral aj ku komplexnejším, ucelenejším 
údajom o početných stavoch jednotlivých jednotiek HG, ktoré by mohol prezentovať 
napríklad vo forme prehľadných tabuliek. Samozrejme, objektívne čísla vystihujúce 
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reálne kapacity týchto jednotiek v konkrétnom čase v chaose posledných mesiacov vojny 
sa len ťažko verifi kujú. Na druhej strane autor mohol použiť aspoň údaje nemeckej strany 
z dokumentov z fondu R/70 Slowakei, ktorý sa nachádza v Spolkovom archíve v Berlíne 
(s týmito číselnými údajmi pritom čiastočne pracuje pri popise výstavby poľných rôt 
HG).7 Najväčšiu pozornosť v tejto kapitole logicky venuje formovaniu poľných práporov, 
rôt, Pohotovostných oddielov HG, ich protipartizánskej bojovej a represívnej aktivite 
a pomoci okupačným orgánom pri prenasledovaní odporcov režimu a protifašistických 
bojovníkov. Všíma tiež otázku disciplíny v jednotlivých gardistických jednotkách, mieru 
aktivizmu, ich spoľahlivosti pre potreby režimu, ale aj reakcie civilného obyvateľstva 
na ich činnosť proti partizánom. Vyzdvihnúť treba najmä spracovanie podkapitoly 
o formovaní a činnosti I. poľného práporu HG, ktorý bol nasadený do priamych 
bojových protipovstaleckých operácií, ale aj represívnych akcií, ktoré postihli aj civilné 
obyvateľstvo. Osobitnú pozornosť autor venuje tiež nasadeniu POHG proti rôznym 
ozbrojeným formáciám na slovensko-poľskom pomedzí, ktoré nie je možné vždy označiť 
za skupiny bojujúce proti fašizmu. Nasadenie HG proti takýmto lúpežným bandám (HG tak 
suplovala činnosť paralyzovaných bezpečnostných zložiek štátu) sa pritom podľa autora 
stretlo vo viacerých prípadoch s pozitívnymi reakciami zo strany miestneho civilného 
obyvateľstva. V záverečnej podkapitole si autor všíma evakuáciu HG zo Slovenska 
a jej posledné nasadenie do bojov. Autor napriek častej absencii dobových dokumentov 
z tohto obdobia zrekonštruoval osudy gardistických jednotiek v posledných týždňoch ich 
vlastnej existencie. O ich vlastnej bojovej činnosti na území Rakúska a protektorátu však 
z dostupných materiálov dokázal vyexcerpovať len základné informácie. Ďalší výskum 
tejto problematiky si preto ešte bude musieť počkať na podrobnejšie spracovanie. Autor 
však mohol spomenúť, že evakuáciu HG mimo Slovenska a jej ďalšie organizačné a bojové 
formovanie vo výcvikovom priestore SS v Benešove odobril pravdepodobne samotný H. 
Himmler, a to na základe žiadosti, ktorú mu 7. apríla 1944 adresoval ríšsky minister K.H. 
Frank. V tejto otázke sa dokonca angažoval samotný bývalý beráter V. Nageler, ktorý 
s požiadavkou na využitie gardistického potenciálu intervenoval vo Frankovom úrade 
(v sprievode jedného z gardistických funkcionárov Š. Rabinu).8 Angažovanie Nagelera 
v záležitostiach HG sa tak pravdepodobne úplne neskončilo jeho odchodom zo Slovenska 
v januári 1945 (porovnaj so s. 83).

Štvrtá a zároveň posledná kapitola sa celá venuje podielu gardistov na nacistických 
represáliách voči Židom, politickým oponentom a účastníkom Povstania. Za dôležité 
tu považujem autorovo konštatovanie, že „poverenie gardy touto agendou vychádzalo 
zo samotnej podstaty nacistickej okupačnej politiky“. V súvislosti s realizáciou druhej 
etapy deportácií Židov autor tiež konštatuje, že „Hlinkovej garde pripadla v procese 
„doriešenia“ židovskej otázky na Slovensku podobná rola, ako milíciám v akejkoľvek 
Nemeckom okupovanej krajine.“ Hruboň pritom, najmä na základe analýzy nemeckých 
dokumentov, na viacerých príkladoch presvedčivo dokazuje, že HG sa aj na tomto poli 
„osvedčila“ ako poslušný nástroj nacistickej okupačnej politiky. Nepriamo tak reaguje 
na pokusy niektorých proľudáckych historikov, ale aj pamätníkov, bagatelizovať činnosť 

7 Podľa týchto údajov z nemeckej strany bol počet gardistov v činnej službe k 19. 3. 1945 spo-
lu 5867. Z toho Hlavné veliteľstvo HG malo 342 mužov; PO HG Bratislava mal v troch rotách 
374 mužov, v štábnej rote 156 mužov, náhradný oddiel v Bratislave mal 281 mužov, 26 ďalších 
PO HG malo spolu 3417 mužov, Cvič. odd. Holíč malo 169 mužov, Stav. správa Holíč 60 mužov, 
v Nemecku sa nachádzalo ďalších 52 mužov; 7 poľných rôt malo spolu 870 mužov (pri 8. rote sa 
údaje nenachádzajú). Bundesarchiv Berlin, f. R 70 Slowakei, Archivnummer. 149, s. 155.
8 SNA, f. Národný súd, Tn ľud 42/46, H. Höfl e, šk. 125, list Franka Himmlerovi zo 7. 4. 1945, 
s. 387.
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HG pri represáliách ako akési výnimočné vybočenie z rutinného plnenia si povinností 
počas brannej pohotovosti štátu. Na druhej strane v úvode tejto kapitoly autor mohol 
aspoň stručne analyzovať aj širší kontext nacistických represálií na Slovensku, napr. 
náčrtom kreovania jednotlivých zložiek mocensko-represívneho aparátu okupačného 
režimu (k čomu autor pristupuje len v poznámkovom aparáte), štatistickým vyčíslením 
celkových obetí, atď. Na str. 175 v poznámke autor poukazuje aj na perzekúciu Rómov zo 
strany okupačného aparátu. V tejto súvislosti však nemožno súhlasiť s jeho tvrdením, že 
na Rómov sa v období 1939 – 1945 nevzťahovala rasová legislatíva. Tu treba spomenúť 
vyhlášku MV z 18. júna 1940, ktorá defi novala pojem „Cigán“, a na ktorú sa odvolávalo 
viacero diskriminačných opatrení. Napriek vyššie uvedenému treba konštatovať, že 
táto kapitola nie je tak faktografi cky bohatá, ako predchádzajúca tretia kapitola. Autor 
totiž vzhľadom na rozsah práce rezignoval na hlbšiu analýzu „evidovaných vrážd 
civilných osôb zo strany POHG“. Nepokúsil sa ani o bližšie vyčíslenie gardistických 
obetí a chronologický súpis perzekučných akcií. Na základe nemeckých dokumentov 
(do značnej miery už aj publikovaných) sa tiež mohol pokúsiť bližšie osvetliť podiel 
vedenia HG (na čele s Kubalom), ale aj samotnej vlády na výstavbe represívneho aparátu 
okupačného režimu. Nestačí len konštatovať Kubalovu iniciatívu na tomto poli v zhrnutí 
obsahu kapitoly. Osobitnú pozornosť však venuje masovým vraždám v Kremničke 
a Nemeckej, ktoré sú s činnosťou POHG neodmysliteľne spojené. Neobmedzil sa pritom 
len na konštatovanie už známych skutočností, naopak vďaka vlastnému archívnemu 
výskumu (najmä materiálov z povojnových procesov) prináša nové poznatky o samotnom 
priebehu týchto hrôzostrašných udalostí. Bližšie pritom napr. osvetľuje mieru priamej 
zodpovednosti gardistov za zločiny spáchané vo vápenke pri Nemeckej, ktorá sa vo 
svetle nových dokumentov (vo vzťahu k nemeckej strane) javí väčšia, než sa doteraz 
predpokladalo. V závere kapitoly autor v súvislosti s prípadmi v Kremničke a Nemeckej 
sleduje aj vyšetrovacie konania a procesy s gardistami v rámci povojnového retribučného 
súdnictva, ako aj znovuotvorené vyšetrovanie komunistickou mocou koncom 50. rokov. 
Tieto udalosti interpretuje v širšom dobovom kontexte a pokúša sa tiež o serióznu 
polemiku s revizionistickými argumentáciami relativizujúcimi gardistické zločiny.

Práca A. Hruboňa predstavuje akési zavŕšenie jeho niekoľkoročného profesionálneho 
vedeckého záujmu o problematiku Hlinkovej gardy, ktorej sa v konečnom dôsledku zhostil 
na vysokej profesionálnej úrovni. Pre slovenskú historiografi u jeho práca predstavuje 
nesporný prínos, a to tak z faktografi ckého ale tiež interpretačného hľadiska. Práca je 
tiež serióznym príspevkom k bližšiemu poznaniu záverečnej etapy režimu Slovenského 
štátu na konci druhej svetovej vojny, teda obdobia, ktoré sa radí k z najsmutnejším 
a najtragickejším v novodobých dejinách Slovenska.

Igor Baka
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Renom ovaný britský historik Orlando 
Figes, ktorý je autorom niekoľkých pub-
likácií venujúcim sa dejinám Ruska, sa vo 
svojej knihe snažil zachytiť stručné dejiny 
Ruska a ruskej revolúcie od roku 1891 
až do roku 1991. Na koniec 19. storočia 
kladie počiatok krízy, ktorá odštartovala 
revolučné zmeny. Od konca 19. storočia 
dochádzalo v ruskej spoločnosti k zmenám. 
Stúpala vzdelanosť, roľníci sa sťahovali do 
miest za prácou. Predovšetkým však silnelo 
nacionalistické hnutie rôznych národností 
vtedajšieho multietnického cárstva. V roku 
189 postihol rozsiahle oblasti Ruska 
hladomor, ktorým sa začala radikalizácia 
spoločnosti. Zároveň s tým začala od 
začiatku 20. storočia klesať cárova autorita 
aj napríklad vďaka porážke v rusko-
japonskej vojne.  Množili sa protesty 
obyvateľstva – v roku 1905 sa napríklad 
demonštrácia robotníkov v Petrohrade 
skončila niekoľkým desiatkami mŕtvych 
a zranených a zapísala sa do dejín ako 
Krvavá nedeľa. Na základe týchto 
udalostí bol cár donútený prijať manifest 
obsahujúci občianske slobody a formálne 
nezávislú vládu a zriadiť Dumu.  Avšak 
ani tieto zmeny nepokladal za obmedzenie 
svojej cárskej autority a absolutizmu. 

Samotné vypuknutie ruskej revolúcie 
bolo predovšetkým výsledkom 1. svetovej 
vojny (1914 – 1918), počas ktorej sa 
začala prejavovať vojenská slabosť Ruska. 
Autor vyvracia názor o veľkom počte 
mobilizovaných ruských vojakov. Z 27 
miliónov mužov podliehajúcich odvodovej 
povinnosti bolo 48 percent z rôznych 
dôvodov oslobodených. V armáde sa 
prejavovali aj rôzne ďalšie problémy. 
Problémy boli tiež s velením, morálkou, 

nedostatkom dôstojníkov, medzi vojakmi 
sa šírili zvesti o zrade na cárskom 
dvore. Vo februári 1917 sa začali štrajky 
v Petrohrade, ktoré prerástli do revolúcie. 
Jej výsledkom bola abdikácia cára a vznik 
Dočasnej vlády. Autor chápe revolúciu 
v roku 1917 ako výsledok celkovej krízy 
moci – nešlo len o odmietnutie vlády 
cára, ale aj o odmietnutie ostatných 
predstaviteľov moci – sudcov, policajtov, 
úradníkov, dôstojníkov. Presunula sa na 
rôzne výbory, organizácie a komúny. Už 
v septembri 1917 začali proti dočasnej 
vláde vystupovať boľševici na čele 
s Leninom. Dňa 25. októbra obsadili 
Zimný palác. Po uzurpovaní si moci začal 
Lenin eliminovať strany, ktoré nesúhlasili 
s jeho politikou. Na základe Dekrétu 
o mieri Rusko podpísalo separátny mier 
s Nemeckom a Rakúsko-Uhorskom. 
Občianska vojna, ktorá sa rozpútala 
po prevzatí moci boľševikmi v Rusku, 
bola podľa autora pre Lenina a jeho 
prívržencov iba fázou nevyhnutného 
zápasu a pokračovaním revolúcie. 
Zároveň tak mohol upevniť svoju politickú 
a vojenskú moc v štáte. Toto všetko sa 
dialo za výrazného uvoľnenia rodinných 
väzieb a atmosféry zastrašovania. Po smrti 
Lenina sa na čelo štátu dostal Stalin. Za 
jeho éry sa naplno rozbehla kolektivizácia, 
masové zatýkanie, vznikol systém táborov 
nútených prác. V rokoch 1937 – 1938 sa 
rozpútala vlna masového zatýkania, ktorá 
sa dotkla širokých vrstiev obyvateľstva. 
Autor toto jeho počínanie pokladá 
za vypočítavú politiku hromadného 
vraždenia a elimináciu „protisovietskych 
elementov“. Spoločnosť počas 2. svetovej 
vojny po napadnutí ZSSR Nemeckom 
zažila svoju najväčšiu krízu. Dobyť 
krajinu sa však nepodarilo, pretože 
milióny ľudí sa dobrovoľne prihlásili na 
front. Za úspechom Červenej armády však 
autor vidí aj zastrašovanie a donucovanie 
ako aj obnovenie predvojnového teroru, 
ktoré mali zabrániť tomu, aby vojaci 
neutekali z boja.  Po skončení vojny sa 
ZSSR vrátilo k politickým represáliám, 
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hospodárstve založenom na nútených 
prácach a úsporným opatreniam pláno-
vaného hospodárstva. Koniec vojny 
priniesol so sebou taktiež možnosť na 
rozšírenie režimov sovietskeho typu do 
krajín, ktoré sa dostali pod vplyv ZSSR. 
Až po smrti Stalina v roku 1953 nový 
generálny tajomník ústredného výboru 
Chruščov na XX. zjazde KSSZ odhalil 
Stalinov teror, jeho chyby počas vojny 
a kult osobnosti. Záverečné kapitoly kni-
hy sú venované „zrelému socializmu“ za 
Chruščova, Brežneva a Andropova. Po 
čiastočnom odmäku za Chruščova sa opäť 
obnovili snahy na rozšírenie socialistickej 
revolúcie. Prejavilo sa to podporou hnutí 
vo Vietname, Kambodži či Laose. Až 
po rokoch sa na snahu o reformy snažil 
nadviazať Gorbačov so svojou peres-
trojkou a glasnosťou. Nakoniec systém 
v ZSSR skolaboval rýchlo. Podľa autora 
jeho krízu vyvolali práve reformy, 
ktorých cieľom malo byť urýchlenie hos-
podárskeho rastu. Taktiež sa vytvorili 
vhodné podmienky na národnostné hnutie 
a vystúpenie niektorých republík zo ZSSR. 
Podľa jeho názoru však konečný rozpad 
ZSSR nebol skutočnou revolúciou, pretože 
nedošlo k výmene politických elít. 

Na záver sa dá konštatovať, že autor vo 
svojej publikácii prináša čitateľom prehľad 
vývoja ruskej revolúcie a ZSSR ľahkou 
a pútavou formou, ktorá môže osloviť 
široké spektrum odborných i laických 
čitateľov. 

Jana Zaťková

VRÁBEL, Ferdinand. SARAJEVSKÝ 
ATENTÁT. NÁSLEDNÍCKY PÁR A SLO-
VENSKO. Bratislava : Marenčin PT, 2014, 
164 s. ISBN 978-80-8114-379-3.

Tragické úmrtie následníka rakúsko-u-
horského trónu Františka Ferdinanda d’ 
Este a jeho manželky Žofi e Chotkovej 
v Sarejeve sa stalo zámienkou na rozpú-
tanie prvej svetovej vojny, ktorá so sebou 
priniesla milióny mŕtvych, ranených.

Autor vo svojej útlej publikácii, kto-

rá vyšla na sté výročie atentátu, približuje 
čitateľom nielen samotný priebeh sarajev-
ského atentátu, ale úvodné kapitoly sú ve-
nované životu Františka Ferdinanda a jeho 
rodiny. Ďalšie časti sa venujú aj vzťahu ná-
sledníka trónu k niektorým národnostiam 
monarchie – Maďarom, Slovákom, Talia-
nom a jeho predstavám o vnútorných zme-
nách, ktoré mali nastať po jeho nástupe na 
trón.

František Ferdinand sa narodil 18. de-
cembra 1863 v Štajerskom Hradci. Jeho 
otec bol mladší brat cisára Františka Jo-
zefa I., arcivojvoda Karol Ľudovít, a jeho 
matkou arcivojvodkyňa Mária Annuncia-
ta, dcéra bourbonského kráľa oboch Sicílií 
Ferdinanda II. Mal dvoch vlastných bratov 
(Otta Františka Jozefa a Ferdinanda Kar-
la Ľudovíta) a sestru Margarétu Žofi u. Po 
smrti matky sa jeho otec opäť oženil a mal 
ďalšie dve dcéry. Následníkom rakúsko-u-
horského trónu sa stal v roku 1896 po smr-
ti svojho otca.

Mladý František Ferdinand dostal vzde-
lanie od súkromných učiteľov a veľmi sko-
ro sa začala jeho vojenská dráha. V roku 
1878 len ako 14-ročný bol vymenovaný 
za poručíka 32. pešieho pluku. Jeho ka-
riéra postupovala, v roku 1892 sa stal ge-
nerálmajorom a o dva roky neskôr velite-
ľom 38. pešej brigády. V roku 1894 ocho-
rel na tuberkulózu a liečil sa na viacerých 
miestach. Oporou v jeho chorobe mu bola 
práve Žofi a Chotková. S ňou sa násled-
ník trónu zoznámil niekedy v 90. rokoch 
19. storočia, keď pôsobila ako dvorná 
dáma arcivojvodkyne Izabely. Ich vzájom-
ný vzťah zostal niekoľko rokov v utajení 
kvôli Žofi inmu nižšiemu postaveniu. Až 
v roku 1900 im bol povolený sobáš, avšak 
za cenu zrieknutí sa všetkých práv a vý-
sad pre manželku a spoločné deti. Zosobá-
šili sa 1. júla 1900 na Zákupskom zámku. 
Postupne sa im narodili tri deti (štvrtý syn 
sa narodil mŕtvy). Ich život sa odohrával 
zväčša na zámku v Konopišti, ktorý Fran-
tišek Ferdinand kúpil ešte v roku 1887 od 
kniežaťa Lobkovica.
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V roku 1913 sa stal generálnym inšpek-
torom rakúsko-uhorskej armády a zúčast-
ňoval sa na jej manévroch. To ho privie-
dlo v júni 1914 do Bosny, kde sa odohrá-
vali manévre 15. a 16. armádneho zboru. 
Na záver následník 28. júna 1914 navštívil 
spolu so svojou manželkou mesto Saraje-
vo. Prvý - neúspešný pokus o atentát hode-
ným granátom sa odohral na ceste z kasár-
ní na radnicu. Ani po ňom však návšteva 
nebola prerušená a pár sa rozhodol navští-
viť nemocnicu, kde bol odvezený plukov-
ník Merizzi, ktorý bol počas atentátu zra-
nený. Zmätku, ktorý po ceste nastal, vyu-
žil jeden z atentátnikov – Gavrilo Princip 
a z blízkej vzdialenosti vystrelil na Františ-
ka Ferdinanda i jeho manželku. Obaja utr-
pením zranenia podľahli. Zádušná omša sa 
konala 3. júla 1914 vo Viedni v Hosfbur-
gu, odkiaľ boli telá prevezené na posledný 
odpočinok do Artstettenu.

Za atentátom stáli bosniansko-srb-
skí študenti Gavrilo Princip, Trifko Gra-
bež, typograf Nedjelko Čabrinović a ďalší 
štyria atentátnici. Podporovala ich srbská 
tajná organizácia Zjednotenie alebo smrť 
(Čierna ruka), na čele ktorej stál plukovník 
Dragutin Dmitrijevič. Dvoch znich – Prin-
cipa a Čabrinovića zadržali hneď po aten-
táte a ostatných spolu s ich komplicmi po 
pár dňoch vyšetrovania. Na procese, kto-
rý sa konal v októbri 1914 v Sarajeve, bolo 
obžalovaných 22 osôb. Neplnoletí aten-
tátnici odsúdili na dlhoročné tresty odňa-
tia slobody. Mnohí z nich zomreli vo vä-
zení (Gavrilo Princip v Terezíne 28. apríla 
1918). Nedožili sa tak konca vojny, ktorú 
svojím činom pomohli vyvolať a ktorá na-
trvalo zmenila mapu Európy a sveta.

Jana Zaťková

CÍLEK, Roman. ČAS SLZ A VZDORU. 
KALENDÁRIUM 1938 – 1945. DEN PO DNI: 
OKUPACE, TEROR, ODPOR. Nymburk : 
Nakladatelstvi VEGA-L, 2015, 70 strán, fo-
tografi e v texte, ISBN 978-80-87275-79-5.

Autor je známy spisovateľ, ktorý sa ve-
nuje literatúre faktu. Prehľadné kalendárium 
spracoval pre Pamätník Lidice ako pomôcku 
pre vzdelávanie pedagógov, študentov a žia-
kov. Aj keď je anotovaná publikácia pomer-
ne stručná, prináša ucelený objekt ívny pre-
hľad hlavných a aj súvisiacich vojnových 
udalostí. Obsah je členený podľa dátumov od 
28. mája 1938 (ale spomína sa už aj 5. no-
vember 1937) až do 12. mája 1945, keď od-
zneli posledné výstrely druhej svetovej voj-
ny v Európe. Už 5. novembra 1937 Hitler 
uviedol vo svojich chorobných svetovlád-
nych plánoch, že „cieľom nemeckej politiky 
je zabezpečiť si a udržať masy ľudí a zväč-
šiť ich množstvo. Ide teda o problém priesto-
ru. Pri Rakúsku a Československu nejde iba 
o korektúry hraníc, ale mám v úmysle priamo 
oslobodiť desať miliónov Nemcov žijúcich na 
týchto územiach.“ Dňa 28. mája 1938 na to 
nadväzuje v dôvernej rozprave s významný-
mi pracovníkmi ministerstva zahraničných 
vecí, armády a predstaviteľov nacistických 
organizácií a úradov: „Chcem, aby Česko-
slovensko zmizlo z mapy!“

Mesiac po mesiaci, často aj deň po dni, 
sleduje Cílek udalosti na jar, v lete a na je-
seň 1938 (ale aj v ďalších rokoch) vedúce ku 
kríze okolo Československa, keď Nemecko 
s pomocou piatej kolóny – veľkej väčšiny su-
detských Nemcov sfanatizovaných Henlei-
nom dosiahlo prvú etapu svojich cieľov lik-
vidovať Československo. Pod zámienkou út-
laku Nemcov v českom pohraničí sa postup-
ne vyhrocuje situácia až k henleinovskému 
puču a vraždeniu Čechov v Sudetoch (Ha-
bersbirk, dnes Habartov). Britský premiér 
Neville Chamberlain, presadzujúci politiku 
ústupkov Hitlerovi „v záujme záchrany mie-
ru“ potom v Mníchove spolu so svojím fran-
cúzskym kolegom Édouardom Daladierom 
obetujú bez najmenších výčitiek svedomia 
svojho spojenca s naivnou vierou, že sa tak 
vyhnú vojne. Ako sa čoskoro ukázalo, boli to 
iba chiméry a vývoj nezadržateľne smeroval 
nielen k likvidácii zvyškov Československa, 
ale aj k druhej svetovej vojne.

Po Mníchove bolo z odtrhnutého územia 
československého pohraničia len v Čechách 
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a na Morave donútených k úteku alebo pria-
mo vyhnaných 160 000 až 170 000 českých 
a slovenských obyvateľov. Súčasne sa tam 
už začali uplatňovať nacistické rasové záko-
ny, prebiehalo zatýkanie, týranie a interno-
vanie do koncentračných táborov. V ďalších 
rokoch je prehľadne podaný vývoj v marci 
1939, vznik Slovenského štátu a Protektorátu 
Čechy a Morava, začiatky domáceho odbo-
ja, streľba do protestujúceho českého obyva-
teľstva 28. októbra 1939, zatvorenie českých 
vysokých škôl a popravy študentov v Ruzy-
ni. Napriek teroru sa českí vlastenci nevzdá-
vajú a tak je 16. marca 1940 veliteľ pražské-
ho gestapa Hans-Ulrich Geschke v hodno-
tiacej správe k prvému výročiu vzniku pro-
tektorátu nútený konštatovať, že aktívny od-
por Čechov rastie a žiadať zostrenie postupu 
proti protivníkom ríše. V závere roku 1940 
štátny tajomník K. H. Frank zostavuje prísne 
dôverné „memorandum o konečnom rieše-
ní českej otázky“. V rokoch 1941 – 1942 ani 
mimoriadne právomoci udelené novému za-
stupujúcemu ríšskeho protektora Reinhar-
dovi Heydrichovi nepomôžu skrotiť odpor 
českých vlastencov. Ten vyvrcholí 27. mája 
1942 potrestaním Heydricha českosloven-
skými parašutistami Janom Kubišom a Joze-
fom Gabčíkom. Táto vojenská operácia, ná-
sledkom ktorej 4. júna 1942 Heydrich zo-
mrie, má za následok krvavé represálie. Po-
čas „heydrichiády“ je popravených viac ako 
2 000 predstaviteľov odboja, ale aj kultúry 
a vedy, či už za aktívny odpor alebo iba za 
„schvaľovanie atentátu“. Nacisti systematic-
ky vraždia predovšetkým príslušníkov českej 
inteligencie. Jedným z najtragickejších dô-
sledkov je vyvraždenie obyvateľov a likvidá-
cia obce Lidice a neskôr aj Ležákov. Tragic-
kým epilógom diverznej akcie českosloven-
ských parašutistov nasmerovanej na Heydri-
cha je dobytie pravoslávneho kostola sv. Cy-
rila a Metoda 18. júna 1942 v Prahe. K od-
haleniu tam skrývajúcich sa parašutistov po-
mohla zrada. Po hrdinskom boji všetci siedmi 
parašutisti vrátane Gabčíka a Kubiša zomie-
rajú, väčšina svojím posledným nábojom. 24. 
septembra 1942 a 26. januára 1943 sú v kon-
centračnom tábore Mauthausen spolu so 

svojimi rodinnými príslušníkmi povraždení 
vlastenci, ktorí parašutistom pomáhali. Roky 
1943 – 1944 sú už aj v znamení rozvíjajúce-
ho sa partizánskeho hnutia a postupu Červe-
nej armády na západ, hoci do konca vojny je 
ešte ďaleko. Nemci pokračujú v krutej kolo-
nizačnej politike, keďže podľa Franka „Čech 
musí byť prísne vedený a musí sa mu vládnuť, 
a to pevnou rukou.“ V auguste 1944 prepuká 
Slovenské národné povstanie, ktoré význam-
ne ovplyvní aj situáciu v protektoráte; nacis-
ti sa obávajú, aby nedošlo k spojeniu české-
ho a slovenského hnutia odporu. Okrem vy-
budovania nepriepustnej uzávery na morav-
sko-slovenských hraniciach sa organizuje aj 
rozsiahla operácia „Tetrov“, ktorá má zlikvi-
dovať partizánske hnutie. Len v oblasti Mo-
ravskosliezskych Beskýd bolo nasadených 
12 000 príslušníkov Wehrmachtu a SS, 700 
mužov oddielov Ruhsam a Burger a 320 mu-
žov s 39 psovodmi z niekoľkých špeciálne 
vycvičených oddielov SS určených na zvlášt-
ne použitie. Rok 1945 je v znamení postup-
ného oslobodzovania československého úze-
mia, príchodu československej vlády do Ko-
šíc, postupných veľkých operácií pri Liptov-
skom Mikuláši, Bratislave, Ostrave, Brne 
a Pražského povstania. Vojna sa už poma-
ly končí, ale v Čechách ešte stále prebiehajú 
boje, zomierajú vojaci, partizáni civilné oby-
vateľstvo – často po krutom mučení. Plošti-
na, Zákřov, Prlov, Javoříčko a ďalšie obce sú 
miestami agónie nacistov a posledného vraž-
denia civilného obyvateľstva. Je až neuveri-
teľné, že po podpise dokumentu o bezpod-
mienečnej kapitulácii sa náčelník nemecké-
ho generálneho štábu Alfréd Jodl odvoláva 
na „veľkomyselnosť“ víťazov. Ešte v dňoch 
8. – 12. mája 1945 veliteľ nemeckej skupi-
ny armád Mitte generál-poľný maršal Fer-
dinand Schörner nechával svojich podriade-
ných popravovať za zbabelosť; potom však 
sám zbabelo opúšťa svoj štáb a v prestroje-
ní uteká do Álp. Posledné stredisko odporu 
predstavujú fanatické oddiely Waffen-SS ve-
dené SS-gruppenführerom a generálporučí-
kom grófom Carlom Friedrichom von Püc-
klerom-Burghausom v oblasti Slivice pri Mi-
líne a Čimeliciach. 12. mája 1945 po polno-
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ci Pückler podpisuje kapituláciu svojich jed-
notiek a potom sa zastrelí. Je to akoby sym-
bolická bodka za tragédiou európskych náro-
dov zavinených agresívnymi plánmi nacis-
tov, ale aj ústupčivou politikou západných 
mocností, ktoré neodhadli Hitlerove záme-
ry včas. Následky boli strašné – desiatky mi-
liónov obetí, zničené územia, vydrancované 
krajiny, vyvražďovanie celých etník, miliar-
dové straty v ekonomike a nenahraditeľné ni-
čenie kultúrnych hodnôt, všade, kde sa úze-
mia dotkla vojna.

Cílkova kniha je veľmi dobrou pomôc-
kou pre rýchlu orientáciu v udalostiach dru-
hej svetovej vojny na českom (čiastočne aj 
na slovenskom území) a môže byť vhodným 
úvodom do podrobnejšieho štúdia.

Ferdinand Vrábel

KATALOG inostrannych vojinskich za-
choronenij na territorii Rossijskoj Federacii. 
Moskva : Rosvojencentr; izdateľstvo Arm-
press, 2014, 476 s., bez ISBN.

Redakčný kolektív pozostávajúci z via-
cerých spolupracovníkov vedených predse-
dom V. V. Fetisovom za spolupráce veľvysla-
nectiev Maďarska, Rumunska, Poľska, Slo-
venska, Českej republiky a Fínska v Ruskej 
federácii pripravil súhrnný katalogizovaný 
prehľad vojnových hrobov zahraničných ar-
mád na území Ruskej federácie. O vydanie sa 
zaslúžili Rossijskij gosudarstvennyj vojennyj 
istoriko-kuľturnyj centr pri Praviteľstve Ros-
sijskoj Federacii (Rosvojencentr) a Associa-
cija meždunarodnogo vojenno-memoriaľno-
go sotrudničestva „Vojennyje memorialy“ 
(Associacija „Vojennyje memorialy“).

V tejto reprezentatívnej publikácii sú sú-
hrnné informácie o vojenských hroboch prí-
slušníkov zahraničných armád na území 
Ruskej federácie, o ktorých údržbu sa pravi-
delne stará ruská strana v zmysle ustanove-
ní Ženevských konvencií z 12. augusta 1949 
a ich doplňujúcich protokolov z roku 1977. 
Katalóg obsahuje informácie a fotografi e 
vyše 400 vojenských hrobov v 49 subjektoch 
Ruskej federácie, ktoré boli známe k termínu 

jeho vydania. Je to veľmi potrebná pomôc-
ka ako pre historikov, tak aj pre rôzne kluby 
vojenskej histórie a organizácie starajúce sa 
o pietnu údržbu hrobov.

V publikácii nájdeme prehľad vojenských 
hrobov príslušníkov cudzích krajín na území 
Ruskej federácie, mapy a obrázky, abecedný 
register, prehľad právnych noriem Ruskej fe-
derácie o vojnových hroboch, prehľad me-
dzinárodných dohôd o vojenských hroboch 
(dohoda so SR z roku 1995 je v bode 6, do-
hoda s ČR z roku 1999 je v bode 8), zoznam 
členov ruských častí zmiešaných komisií pre 
vojenské hroby, ustanovenia o ruskej čas-
ti zmiešaných medzivládnych komisií o me-
dzinárodných dohodách o vojenských hro-
boch, zabezpečenie (organizačné, fi nanč-
né, kontrola a podobne) opatrení prijatých 
Rosvojencentrom o realizácii medzivlád-
nych dohôd o vojnových hroboch, prehľad 
skratiek, obsah.

V katalógu teda nájdeme fotografi e a zá-
kladné informácie o hroboch českosloven-
ských legionárov, napríklad v Buzuluku (s. 
275), Kungure (s. 301), Nižnom Tagile (s. 
390), Penze (s. 292) atď. Publikácia informu-
je aj o vojenských hroboch slovenských vo-
jakov z Rýchlej divízie, ktorí padli v bojoch 
proti Červenej armáde v rokoch druhej sveto-
vej vojny, v Apšeronsku (s. 164), Zarečnom 
(s. 173) a inde. Okrem toho je opodstatnený 
aj predpoklad, že aj vo vojenských hroboch, 
ktoré sú označené ako hroby maďarských vo-
jakov, budú viacerí padlí Slováci z území za-
bratých Maďarskom v rokoch 1938 – 1939, 
a tak isto aj v hroboch rumunských vojakov 
môžu byť pochovaní príslušníci rumunskej 
armády slovenskej národnosti.

Z ikonografi ckého hľadiska stvárnenia 
pomníkov na vojnových cintorínoch v Rusku 
je zaujímavé, že najčastejšie sa tam objavu-
je motív dvojramenného kríža, a to aj tam, 
kde sú pochovaní nielen Slováci a Maďari, 
ale napríklad aj Nemci, Francúzi, Juhoslova-
nia a príslušníci ďalších národov. Podľa kata-
lógu sa to vysvetľuje tak, že išlo o iniciatívu 
maďarskej strany.

Domnievam sa, že je veľkým nedostat-
kom, že katalóg neuvádza – až na výnimky – 
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časové určenie hrobov (prvá svetová vojna 
alebo druhá svetová vojna), čo sťažuje orien-
táciu bežného čitateľa, ktorý si potom musí 
informáciu o časovom zaradení hrobu dohľa-
dať z iných zdrojov. Len pri niektorých loka-
litách je uvedený aj bližší časový údaj, ako 
napríklad pri Buzuluku, Kungure a Nižnom 
Tagile je uvedené, že ide o cintorín z prvej 
svetovej vojny a aj o hroby z obdobia druhej 
svetovej vojny (1942 – 1943).

Ako uvádza redakčný kolektív v úvode 
katalógu, je to začiatok práce, ktorá umožní 

prístup k informáciám o pochovaných voja-
koch a vojnových zajatcoch na území Ruskej 
federácie. V poslednom období sa množia 
otázky a žiadosti o informácie o miestach 
hrobov vojakov, padlých vo vojnových kon-
fl iktoch od ich vnukov a pravnukov i od ďal-
ších záujemcov. Aj návštevy týchto pietnych 
miest môžu ovplyvniť názory ľudí na vojno-
vé konfl ikty a posilniť nádej, že tieto tragédie 
sa už nebudú v budúcnosti opakovať.

Ferdinand Vrábel
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KRONIKA

SPRÁVA O SEMINÁRI VOJNOVÍ ZAJATCI V TALIANSKU V ROKOCH 
1. SVETOVEJ VOJNY A FORMOVANIE ČESKOSLOVENSKÝCH LÉGIÍ

Dňa 10. marca sa v meste Sulmona, Abruzzo uskutočnil historický seminár na tému 
Vojnoví zajatci v Taliansku. Sústreďovací tábor vo Fonte d’ Amore v Sulmone a formova-
nie československých légií 1915 – 1919 (La prigionia di guerra in Italia. Il campo di con-
centramento di Fonte d’Amore a Sulmona e le formazione della Legione cecoslovacca, 
1915 – 1919. Podujatie sa uskutočnilo z iniciatívy talianskych nadácií Una Fondazione 
per il Morrone a Associazione Terra Adriatica v spolupráci so Štátnym archívom v Aqui-
le, oddelenie v Sulmone (Archivio di Stato dell’Aquila, Sezione di Sulmona), Veľvysla-
nectiev Slovenskej republiky a Českej republiky v Taliansku a ďalších inštitúcií a orga-
nizácií.

V rámci seminára odzneli prednášky na témy o účasti Talianska v prvej svetovej voj-
ne, o táboroch pre rakúsko-uhorských zajatcov, predovšetkým o tábore v Sulmone pod 
vrchom Morrone a o jeho význame pri vzniku Talianskej légie, v ktorej boli aj stovky 
Slovákov. O vzťahu Talianska a česko-slovenského zahraničného hnutia v rokoch 1915 – 
1918 referoval profesor Francesco Caccamo, Jozef Špánik sa zaoberal úlohou ideového 
vodcovstva Tomáša Garrigue Masaryka pri formovaní prvého čs. odboja, Petr Čížek mal 
veľmi názornú prednášku o výstroji a výzbroji talianskych legionárov. Jana Croz priblíži-
la hrdinský a tragický osud vojenského kaplána Eduarda Stumpfa a Tomáš Rusek poslu-
cháčov oboznámil s úlohou sokola a organizátora Čs. dobrovoľníckeho zboru v Padule 
Janom Čapkom. Jan Lehner priblížil vo svojom príspevku materiály o legionároch zo zá-
padných Čiech uchovávaných v Západočeskom múzeu v Plzni. Petr Brestovanský z Li-
berca informoval o pripravovanom projekte rekonštrukcie zajateckého tábora ruských 
a talianskych zajatcov z prvej svetovej vojny v Liberci. O zajateckom tábore v Sulmone 
a o zachovaných dokumentoch referovali zástupca sulmonského archívu Roberto Carroz-
zo a hlavný organizátor podujatia Mário Giulio Salzano.

V zastúpení Slovenského historického ústavu v Ríme a Ústavu politických vied SAV 
v Bratislave sa na podujatí zúčastnil Ferdinand Vrábel s referátom Slováci v Talianskej 
légii a význam talianskych legionárov v bojoch na Těšínsku a na Slovensku v roku 1919. 
Referát bol prednesený v talianskom jazyku. Na seminári sa zúčastnil aj veľvyslanec SR 
v Taliansku pán Ján Šoth a chargé d’affaires ČR v Taliansku pani Adéla Rubešová. Medzi 
hosťami podujatia boli aj popredné miestne vojenské a policajné osobnosti. Seminár sa 
uskutočnil za veľkého záujmu verejnosti a pri príležitosti jeho konania bola v miestnom 
archíve inštalovaná aj výstava fotografi í a dokumentov o zajateckom tábore v rokoch 
 1. svetovej vojny. Na viacerých vystavených dokumentoch sú spomenutí aj vojaci pôvo-
dom zo Slovenska, napríklad z Piešťan, Veľkých Kostolian, Devína, Píly atď.

Po seminári jeho účastníci navštívili na miestnom cintoríne osárium, ktoré uchová-
va telesné pozostatky padlých a na zranenia a nemoci zomrelých vojakov, medzi nimi 
aj rakúsko-uhorských zajatcov, poklonili sa ich pamiatke v rámci pietneho aktu pri ich 
pomníku. Zo súhrnného počtu 387 zosnulých vojakov ide o približne 120 osôb sloven-
ského a českého pôvodu. Na záver podujatia navštívili aj miesto zajateckého tábora 
z 1. a 2. svetovej vojny vo Fonte d’ Amore, kde sa zachovali viaceré dobové objekty.

Zaujímavosťou je, že mesto Sulmona má viaceré antické pamiatky (je to rodné mesto 
básnika Ovídia) a cennú stredovekú architektúru – viaceré kostoly a zachovaný mohut-
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ný stredoveký vodovod. Samotný archív je v zrekonštruovanom kláštore sv. Mikuláša zo 
14. storočia. Archív bol veľmi postihnutý silným zemetrasením v apríli roku 2009 a jeho 
vzácne fondy pomáhali vtedy evakuovať aj záchranári, hasiči a dobrovoľníci. Po oprave 
budovy sa fondy vrátili do uvedenej zrekonštruovanej budovy.

Zajatecký tábor vo Fonte d’Amore sa nachádzal pod vrchom Morrone, na ktorom 
mal svoju pustovňu mních Pietro da Morrone, neskorší pápež Celestín V. Mnícha Piet-
ra a krátky čas aj pápeža Celestína V. vyhlásil pápež Klement VI. v máji 1313 za sväté-
ho a aby sa odlíšil od sv. Celestína, ktorý bol pápežom v 5. storočí ako Celestín I., býva 
uvádzaný ako sv. Peter Celestín. V súčasnosti je na pútnickom mieste jeho pustovne na 
vrchu Morrone vybudovaný objekt, v ktorom je expozícia o živote sv. Petra Celestína 
(1215? – 1296).

Zo seminára vydajú zborník príspevkov a podobné podujatie sa plánuje aj na budú-
ci rok.

Ferdinand Vrábel
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Referujúci F. Vrábel s moderátorom seminára doc. Fimianim
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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. Bibliografi cké 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 bibliografi ckom 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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