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ŠTÚDIE

ÚVODNÁ FÁZA BYZANTSKO-NORMANSKEJ VOJNY 
A BYZANTSKÁ PORÁŽKA V BITKE
PRI DYRRACHIU (1081)

MAREK MEŠKO

MEŠKO, M.: The initial phase of the Byzantine-Normans war and Byzantine defeat 
at the battle of Dyrrachion (1081). Vojenská história, 1, 21, 2017, pp 6-37, Bratislava.
In the present article author describes the initial phase of the fi rst Byzantine war 
against the Normans, as well as the battle of Dyrrachion, which took place on 18th 
October 1081. These events represent the most crucial moments at the beginning of 
the reign of Alexios I Komnenos who only rose to power in early April 1081. While 
desperately struggling against invasion of the Norman host led by a very capable and 
intelligent military leader Robert Guiscard count of Apulia and Calabria, the young 
Byzantine emperor had to overcome many internal diffi culties of political, military 
and economic nature. Finally, in August 1081 he was able to lead almost the whole 
Byzantine fi eld army from Constantinople through Thessalonica towards Dyrrachion 
besieged by the Normans. The battle itself ended in a heavy defeat of Byzantine forces 
which, however, had enjoyed numerical superiority at the beginning of this encounter. 
The analysis takes into account detailed depiction of a composition and number of 
opposing forces, as well as other factors (e.g. mindset of Robert Guiscard and aims of 
Alexios Komnenos before the battle, topographical layout of the battleground) which 
infl uenced the fi nal outcome. Also the description of the battle itself contains new 
approaches that are confronted at times with traditional narratives of this decisive 
battle that can be found in historical sources and secondary literature.
Military History. Byzantine. 12 th century. Byzantine-Normans war. Battle of 
Dyrrachion in the year 1081. 

Úvodná fáza byzantsko-normanskej vojny (1081 – 1085) a spolu s ňou aj bitka pri 
Dyrrachiu patrí medzi známe aj paradoxne málo známe udalosti stredovekej vojenskej 
histórie Európy. Obranný boj zakladateľa novej cisárskej dynastie v Byzantskej ríši 
Alexia I. Komnéna (1081 – 1118) proti agresii vojvodu Apúlie a Kalábrie Roberta Guis-
carda (1059 – 1085) je dôverne známy väčšine byzantológov1, avšak v širšom okruhu 
historikov európskeho stredoveku je mu prisudzovaná nanajvýš okrajová úloha.2 Podob-

1 Relatívnu popularitu tejto témy dokazuje aj pomerne bohatá bibliografi a viažuca sa k tejto 
bitke, ktorá sa výrazne rozrástla najmä v priebehu niekoľkých posledných rokov. Najrelevantnejšie 
analýzy bitky pri Dyrrachiu pochádzajú z pera J. Haldona, J. Birkenmeiera a G. Theotokisa (pozri 
text a poznámkový aparát nižšie).
2 Napríklad v diele renomovaného historika J. Francea o stredovekom vojenstve v čase 
križiackych výprav nie je priamo o bitke pri Dyrrachiu ani jediná zmienka a výprava Roberta 
Guiscarda proti Byzancii je spomenutá len dvakrát v súvislosti s početným odhadom jeho vojska. 
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ne je tomu aj v domácej historickej spisbe, hoci v tomto smere už bol podniknutý prvý 
krok.3 Pritom spomínaný útok v mnohých aspektoch predstavuje veľmi zaujímavú 
paralelu k o niečo skoršej normanskej invázii do Anglicka, ktorá sa dostala do obecného 
povedomia najmä vďaka rozhodujúcej bitke pri Hastingse (1066). V tejto štúdii sa preto 
pokúsime predostrieť čo najobsiahlejší a chronologicky najpresnejší opis úvodnej fázy 
vojny a predovšetkým bitky pri Dyrrachiu, v rámci ktorého na základe podrobnej analýzy 
písomných prameňov preveríme niektoré tradované, avšak nepresné tvrdenia, poprípade 
omyly, a predostrieme nový alternatívny opis poslednej fázy bitky pri Dyrrachiu. Ďalej sa 
pokúsime o vypátranie a predstavenie čo najväčšieho počtu priamych účastníkov bitky, 
a v rámci možností aj o opis ich činnosti pred bitkou a počas nej.

Vojvoda Apúlie a Kalábrie Robert Guiscard sa myšlienkou útoku na Byzantskú ríšu 
začal zaoberať pravdepodobne roku 1078. Vtedy totiž v Byzantskej ríši po úspešnom 
vojenskom prevrate nastúpil na trón cisár Nikeforos III. Botaneiates (1078 – 1081), 
ktorý jednostranne zrušil spojeneckú dohodu uzavretú medzi normanským vojvodom 
a zvrhnutým cisárom Michalom VII. Dukom (1071 – 1078).4 Priame vojenské prípravy 
na ozbrojený vpád na byzantské územie mohli začať až v priebehu roka 1080.5 Robert 
Guiscard si pre toto svoje ambiciózne podujatie dokázal získať podporu rímskeho 
pápeža Gregora VII. (1073 – 1085), ktorý mu z tohto dôvodu zaslal štandartu sv. Petra.6 
Zhromaždiskom normanského vojska a loďstva určeného pre výpravu sa stal apúlsky 
prístav Otranto, kam sa jednotlivé oddiely začali schádzať začiatkom roka 1081.7 

FRANCE, John. Western Warfare in the Age of the Crusades 1000-1300. Ithaca NY : Cornell 
University Press 1999. ISBN 0-8014-3671-0, s. 13, 128.
3 Ide o štúdiu z pera M. Konečného, kde sa bitka pri Dyrrachiu uvádza v rámci celkového 
opisu priebehu prvej byzantsko-normanskej vojny: KONEČNÝ, Martin. Priebeh vojny Normanov 
s Byzanciou v rokoch 1081 – 1085. Konštantínove listy, 2011, vol. 4, s. 54-76.
4 Súčasťou tejto dohody bol aj sobáš Guiscardovej dcéry Olympie/Heleny s byzantským 
následníkom trónu a synom cisára Michala VII. Konštantínom, dohodnutý roku 1076. K tomu 
viacej pozri: LOUD, Graham A. The Age of Robert Guiscard. Southern Italy and the Norman 
Conquest. Harlow : Longman 2000. ISBN 0-582-04529-0, s. 213; TAVIANI-CAROZZI, Huguette. 
La terreur du monde. Robert Guiscard et la conquête normande en Italie. Paris : Fayard 1996, s. 
420; SAVVIDES, Alexis. Byzantino-Normannica. The Norman Capture of Italy (to A.D. 1081) 
and the First Two Invasions in Byzantium (A.D. 1081-1085 and 1107-1108). Leuven-Paríž-Dudley 
2007, s. 42. Následkom prevratu bola spomínaná svadba zrušená, Michal VII. bol donútený prijať 
mníšsky habit a Guiscardova dcéra bola z cisárskeho paláca presunutá do kláštora, čo Guiscardovi 
poskytlo zámienku na jeho výpravu.
5 Až vtedy sa Guiscardovi podarilo defi nitívne potlačiť rebéliu apúlskej šľachty, ktorá sa začala 
roku 1078. K priebehu celej rebélie pozri: CHALANDON, Ferdinand. Histoire de la domination 
normande en Italie et en Sicile. Tome I. Paris 1907, s. 252-256.
6 CHALANDON, ref. 5, s. 265; CHALANDON, Ferdinand. Essai sur le règne d’ Alexis Ier 
Comnène (1081 – 1118). Paris 1900, s. 63; THEOTOKIS, Georgios. The Norman Campaigns 
in the Balkans 1081-1108. Woodbridge : The Boydell Press, 2014. ISBN 978-17-820-4281-5, s. 
140; GALLINA, Mario. La „Precrociata“ di Roberto il Guiscardo: un’ambigua defi nizione. In 
Il Mezzogiorno normanno-svevo e le crociate. A cura di Giosuč Musca. Bari : Centro di Studi 
Normanno-Svevi della Università degli Studi di Bari 2002, s. 41-43. Zároveň pápež Gregor VII. 
exkomunikoval Nikefora III. Botaneiata ako uzurpátora. NICOL, Donald M. Byzantium and 
Venice. A Study in Diplomatic and Cultural Relations. Cambridge : Cambridge University Press 
1988. ISBN 0-521-34157-4, s. 55.
7 GUILLAUME DE POUILLE. La geste de Robert Guiscard. Édition, traduction, commentaire 
et introduction par Marguerite Mathieu avec une préface de M. Henri Grégoire. Palermo 1961, 
s. 210; GAUFREDO MALATERRA. De rebus gestis Rogerii Calabriae et Siciliae comitis 
et Roberti Guiscardi ducis fratris eius. RIS V, ed. L. A. Muratori. Miláno 1724, s. 580, 582; 
TAVIANI-CAROZZI, ref. 4, s. 436. Anna Komnéna raz udáva ako zhromaždisko výpravy Otranto, 
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Odhad početnej sily zhromaždených síl Robertom Guiscardom je veľmi komplikovaný, 
avšak podľa svedectva kronikára Gaufreda Malaterru ich jadro pozostávalo z 1 300 rytierov.8 
Byzantská historička Anna Komnéna naproti tomu uvádza, že celé normanské vojsko (t. j. 
jazda a pešiaci) malo spolu 30-tisíc mužov9, normanský letopisec Ordericus Vitalis tvrdí, 
že gróf mal k dispozícii tretinu z tohto počtu (10-tisíc),10 a jeden z letopiscov dejín kláštora 
v Montecassine Peter Diakon udáva ako celkové číslo 15-tisíc.11 Našťastie poznáme celkový 
počet normanskej fl otily a jej zloženie. Flotila pozostávala zo 150 plavidiel12, z čoho bolo 50 
bojových veslíc13 a zvyšných 100 dopravných lodí.14 Na palube každej bolo možné prepraviť 200 
vojakov15, takže početná sila celého normanského vojska mohla maximálne dosahovať 20-tisíc 
mužov. Skutočný počet normanských vojakov však podľa nášho názoru kolísal niekde medzi 
10- a 20-tisícmi mužov. Navyše je potrebné brať do úvahy skutočnosť, že Robert Guiscard 
nemohol kvôli trvalému nebezpečenstvu povstania v Apúlii a pokračujúcim operáciám na Sicílii16 
zhromaždiť na výpravu proti Byzantskej ríši plný počet potenciálne dostupných bojovníkov. 
Ako najviac pravdepodobný sa teda javí vyššie spomenutý údaj Petra Diakona, že normanské 
vojsko malo dovedna okolo 15-tisíc mužov17, pričom jeho jadro tvorilo 1 300 už spomínaných 
rytierov.18 Zvyšok normanského vojska nepochybne tvorili rôznorodé skupiny žoldnierov19, 
vojenských družín jednotlivých normanských grófov, vojsko salernského kniežatstva, rôzni 
urodzení dobrodruhovia z francúzsky hovoriacich regiónov západnej Európy20, z ktorých 

inokedy mylne označuje ako miesto zhromaždenia vojska prístav Brindisi. Pozri napríklad: ANNA 
KOMNENA. Alexias, ed. D. R. Reinsch – A. Kambylis, Annæ Comnenæ Alexias, CFHB. Berlin 
2001. ISBN 978-3110158137, s. 50. Historické dielo Alexias od Anny Komnény bolo preložené 
aj do českého jazyka Růženou Dostálovou: ANNA KOMNENA. Paměti byzantské princezny. 
Praha : Odeon 1996. ISBN 80-207-0527-9.
8 MALATERRA, ref. 7, s. 583; CHALANDON, ref. 6, s. 65; LOUD, ref. 4, s. 214; THEOTOKIS, 
ref. 6, s. 143.
9 KOMNENA, ref. 7, s. 51; CHALANDON, ref. 6, s. 65.
10 ORDERICUS VITALIS. The ecclesiastical history of Orderic Vitalis. Volume II: Books III 
and IV. Edited and translated by Marjorie Chibnall. Oxford 1983, s. 16; TAVIANI-CAROZZI, ref. 
4, s. 437; CHALANDON, ref. 6, s. 65.
11 CHALANDON, ref. 5, s. 268; FRANCE, ref. 2, s. 13, 128.
12 KOMNENA, ref. 7, s. 50-51; ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, Κωνσταντίνος Α. Ἡ θαλλασία δύναμις εἰς τὴν 
ἱστορίαν τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας. Athina 1957, s. 316.
13 GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 214: „decies et quinque liburnis Adria sulcatur.“ 
Použitie archaického názvu rímskej vojnovej veslice – liburna – ako označenia týchto lodí, 
implikuje skutočnosť, že sa jednalo skôr o bojové veslice (galéry), než o transportné plavidlá.
14 Niektoré z nich poslali Guiscardovi jeho spojenci z dalmátskeho prístavu Ragusa (dnes Dubrovnik 
v Chorvátsku). GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 210: „Dalmaticas naves oneri dux eligit“.
15 KOMNENA, ref. 7, s. 51.
16 TAVIANI-CAROZZI, ref. 4, s. 424. Normanský zábor Sicílie začal roku 1072 dobytím 
Palerma. Boje na ostrove proti tamojším Arabom sa pod vedením Guiscardovho mladšieho brata 
Rogera skončili normanským víťazstvom až roku 1091.
17 K tomuto názoru sa zo starších bádateľov prikláňa aj F. Chalandon. CHALANDON, ref. 5, s. 268.
18 Malaterrov údaj 1 300 rytierov vyznieva realisticky, už aj z toho dôvodu, že svoje dielo písal 
v neveľkom časovom odstupe od opisovaných udalostí.
19 Robert Guiscard ich používal počas postupného ovládnutia Apúlie a Kalábrie. THEOTOKIS, 
ref. 6, s. 39-40. Preto je ich účasť aj na tomto ťažení viac ako pravdepodobná. Možným veliteľom 
žoldnierov by mohol byť napríklad Punteses známy z Alexiady. K tomu pozri poznámku č. 20 nižšie. 
Guiscardova snaha o naverbovanie čo najvyššieho počtu žoldnierov by mohla súvisieť aj so sobášmi 
dvoch Guiscardovych dcér za šľachticov s vysokým vojenským poteciálom (prvým ženíchom bol 
Raimund/Ramon II. Berengar z Barcelony a druhým Ebles II. z Roucy (severozápadne od Remeša 
v dnešnom Francúzsku). Pozri: KOMNENA, ref. 7, s. 43; TAVIANI-CAROZZI, ref. 4, tab. VIII.
20 Patrí medzi nich istý Peter (syn) Alifa, Punteses, či dokonca comestabulus Apúlie Bryennios 
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niektorí prišli priamo z Normandie21, a v neposlednom rade aj tesne pred výpravou zverbovaná 
pechota zložená z miestneho roľníckeho obyvateľstva Apúlie a Kalábrie.22

Hlavným veliteľom tohto rôznorodého vojska, z ktorého Normani tvorili len menšiu časť23, 
bol Robert Guiscard. Za svojho zástupcu si vybral najstaršieho syna Bohemunda, ktorý ho mal 
sprevádzať na výprave.24 Mladšieho Rogera Borsu z manželstva so Sikelgaitou na jar 1081 
potvrdil ako dediča svojho vojvodského titulu v Kalábrii a Apúlii a ponechal ho v Salerne, pričom 
mu ako poradcov určil dvoch svojich verných spoločníkov: Girarda z Buonalberga a Roberta 
z Loritella.25 Zo synov ho okrem Bohemunda sprevádzal ešte Gui (mladší brat Rogera Borsu 
a syn Sikelgaity), a z početných synovcov Richard Senešal.26 S Robertom sa na výpravu zberala 
aj jeho manželka Sikelgaita, ktorej prítomnosť na výprave pravdepodobne nebola samoúčelná; 
jej prítomnosť indikuje skutočnosť, že ako sestra posledného salernského kniežaťa Gisulfa II. 
mala zabezpečiť vernosť tých oddielov v Guiscardovom vojsku, ktoré pochádzali zo Salerna.27 
Veľmi zaujímavá je však prítomnosť grófa Amiho II. z Giovinazza, resp. z Molfetty (Amiketes 
v diele Anny Komnény)28 a jeho oddielov, keďže tento normanský gróf bol jedným z aktívnych 
účastníkov nedávneho povstania proti Robertovi Guiscardovi. Guiscard si tak na jednej strane 
komplikoval velenie vlastného vojska, no na strane druhej gróf Ami II. plnil úlohu akéhosi 
rukojemníka a záruku za dobré správanie ostatných bývalých rebelov z rokov 1078 – 108029, 

(resp. Brienne, čiže nemá nič spoločné s Nikeforom Bryenniom, manželom Anny Komnény 
a vnukom rovnomenného rebela proti Nikeforovi III. Botaneiatovi z roku 1078). KOMNENA, 
ref. 7, s. 153, 157-158, 161, 168-170; GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 236. Peter (syn) 
Alifa býva tradične stotožňovaný s Petrom z Aulps (dnešné Aups vo francúzskej Province). 
SKOULATOS, Basile. Les personnages byzantins de l’Alexiade, analyse prosopographique de 
synthèse. Louvain : Nauwelaerts, 1980, s. 266-268. Punteses zase s grófom Raulom z Pontoise 
(v dnešnom severozápadnom Francúzsku), ktorý časť svojho života prežil v anglosaskom Anglicku 
ako gróf z Herefordu, no po dobytí Anglicka Viliamom Dobyvateľom (1035 – 1087) roku 1066 
musel túto krajinu opustiť. K životným osudom Raula z Pontoise pozri: DU CANGE, Charles Du 
Fresne. Histoire de l’état de la ville d’Amiens et de ses comtes. Amiens 1840, s. 171-175. Podľa 
inej teórie Punteses pravdepodobne pochádzal z niektorého mesta na Apeninskom polostrove, 
ktoré malo v názve slovo Ponte. CHEYNET, Jean-Claude: Le rôle des Occidentaux dans l’ armée 
byzantine avant la Première Croisade. In Byzanz und das Abendland im 10. und 11. Jahrhundert. 
Herausgegeben von Evangelos Konstantinou. Viedeň 1997, s. 123. To by z neho robilo možného 
veliteľa niektorého zo žoldnierskych zoskupení v Guiscardom vojsku.
21 Medzi najvýznamnejšími Normanmi sa spomínajú Robert Giffard a Viliam z Grandmesnilu 
„aliique probissimi tirones“. ORDERICUS VITALIS, ref. 10, s. 16.
22 GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 210, 224; ORDERICUS VITALIS, ref. 10, s. 16; KOMNENA, 
ref. 7, s. 47. Z Kalábrie sa spomínajú obyvatelia mesta Cosenza, ktorí vraj vynikali ako rýchli bežci, a preto 
v normanskom vojsku slúžili ako poslovia. GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 230.
23 Napriek tomuto faktu ho budeme pre zjednodušenie aj naďalej v texte tejto štúdie označovať 
ako normanské.
24 ORDERICUS VITALIS. History, s. 16-18; BÜNEMANN, Richard. Robert Guiscard 1015-
1085. Ein Normanne erobert Süditalien. Köln-Weimar-Wien : Böhlau Verlag 1997, s. 113.
25 GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 214; CHALANDON, ref. 5, s. 267-268; LOUD, ref. 4, s. 217.
26 LOUD, ref. 4, s. 218.
27 GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 212; EADS, Valerie. Sichelgaita of Salerno: Amazon 
or Trophy Wife? The Journal of Medieval Military History, 2005, vol. 3, s. 75, 85.
28 Byzantská princezná navyše tohto normanského grófa opisuje vo zvlášť pozitívnom svetle, 
čo je veľmi podozrivé, keďže vlastne patril z jej pohľadu do nepriateľského tábora. Je možné, že 
Ami II. z Giovinazza v skutočnosti udržiaval s Byzantíncami tajné spojenie a táto skutočnosť sa 
nejakým spôsobom odrazila aj na jeho účasti v povstaniach proti Robertovi Guiscardovi, ktorá 
okrem iného slúžila nielen jeho vlastným, ale aj byzantským záujmom. Pozri: KOMNENA, ref. 7, 
s. 132: „κόμης δὲ οὗτος τῶν ἐπιφανῶν, γενναῖος χεῖρα καὶ γνώμην“.
29 Pozri: CHALANDON, ref. 5, s. 252-253; LOUD, ref. 4, s. 217.
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ktorí sa výpravy proti Byzantskej ríši nezúčastnili a mohli eventuálne mladému Rogerovi 
Borsovi spôsobiť mnoho nepríjemností. Spomína sa tiež akýsi Fortimundus (Fortino) z Rossana 
v Kalábrii,30 ako aj ďalší „grófi “ Renald, Viliam a Sarakenos.31 Z profesionálnych vojenských 
veliteľov sa ešte uvádza comestabulus Apúlie gróf Gui (?) z Brienne.32

Byzantskými elitami očakávaná vojna proti Normanom33 sa začala už koncom marca 
1081, čiže de facto ešte pred nástupom Alexia Komnéna na trón (1. apríla 1081).34 Vtedy 
z Otranta vyplával malý predvoj asi 15 plavidiel35 pod Bohemundovým vedením36, ktorý 
mal za úlohu vykonať prieskum a obsadiť prístav Aulon (Valona, dnes Vlorë v Albánsku) 
a ostrov Korfu (dnes Kerkyra v Grécku), aby hlavné sily mali možnosť po príchode bezpečne 
zakotviť a vylodiť normanské vojsko na súš. Bohemundovi sa nepodarilo obsadiť ani Aulon, 
ani Korfu.37 Náplasťou na tento neúspech bolo obsadenie prístavu Butrint na epirskom 
pobreží oproti Korfu.38 Hlavné sily pod velením samotného Roberta Guiscarda vyplávali tiež 
z Otranta až ráno 20. mája 1081.39 Guiscard však nezamieril z Otranta krížom cez Otrantskú 
úžinu priamo k hlavnému cieľu počiatočnej fázy svojej výpravy – Dyrrachiu40, ale zvolil 

30 MALATERRA, ref. 7, s. 585.
31 Vzhľadom k tomu, že Viliam, Renald a Sarakenos sú spomínaní iba Annou Komnénou 
(KOMNENA, ref. 7, s. 153) a je ťažké u týchto mužov vysledovať nejakú spojitosť s urodzenými 
normanskými alebo lombardskými rodmi v Mezzogiorne, veľmi pravdepodobne sa títo muži 
nemohli pyšniť ozajstným grófskym titulom, a skôr predstavovali menej urodzených rytierov, 
resp. neurodzených dobrodruhov, ktorí sa Guiscardovho ťaženia zúčastnili s vidinou vlastného 
spoločenského vzostupu. K tomu pozri: LOUD, ref. 4, s. 217-218.
32 Pozri poznámku č. 20 vyššie.
33 Je zrejmé, že zhromažďovanie fl otily a vojska v Otrante nebolo možné dlhodobo utajiť 
a Byzantínci o ňom už museli pomerne dlho vedieť, najneskôr od januára 1081, keď do Dyrrachia 
prišiel nový veliteľ celej provincie prōtoproedros Georgios Monomachatos. Pozri: KOMNENA, 
ref. 7, s. 52. K osobnosti Monomachata pozri: SKOULATOS, ref. 20, s. 97-98.
34 KOMNENA, ref. 7, s. 92; ANGOLD, Michael. Belle époque or crisis? (1025 – 1118). In 
SHEPARD, Jonathan (ed.). The Cambridge History of the Byzantine Empire c. 500-1492. 
Cambridge : Cambridge University Press 2008, s. 583-626. ISBN 978-0-521-83231-1, s. 611.
35 MALATERRA, ref. 7, s. 582.
36 E. Kislinger o Bohemundovom velení normanským priezvedným silám vyjadruje na základe 
svedectva Viliama z Apúlie značnú pochybnosť. KISLINGER, Ewald. Vertauschte Notizen. Anna 
Komnene und die Chronologie der Byzantinisch-Normannischen Auseinandersetzung 1081 – 1085. 
JÖB, 2009, vol. 59, s. 129.
37 KOMNENA, ref. 7, s. 48; SAVVIDES, ref. 4, s. 48-49.
38 CHALANDON, ref. 6, s. 72; BÜNEMANN, ref. 24, s. 114.
39 PRINZING, Günter. Epirus und die ionischen Inseln im Hochmittelalter. Zur Geschichte 
der region im Rahmen des Themas Nikopolis und der Insel-themen Kerkyra und Kephallenia im 
Zeitraum ca. 1000-1204. Südost-Forschungen, 1997, vol. 56, s. 9; KISLINGER, ref. 36, s. 129.
40 Byzantské Δυρράχιον (dnešný Dürres, slovensky Drač), v klasickom odbobí Epidamnos, 
latinsky Dirachium. GUILLAUME DE POUILLE. ref. 7, s. 216 ff. Bol to prístav s prirodzenou 
vynikajúcou strategickou polohou, ktorý ležal na najvyššom bode polostrova bežiaceho paralelne 
s epirským pobrežím. Nie nadarmo bol jedným z východiskových bodov známej cesty Via Egnatia 
a od 9. storočia aj hlavným mestom rovnomennej provincie (najprv thema neskôr doukato, t. 
j. sídlo vojenského guvernéra s titulom doux) Dyrrachion. K tomu pozri: KÜHN, Hans Joachim. 
Die byzantinische Armee im 10. und 11. Jahrhundert. Studien zur Organisation der Tagmata. 
Wien : Fassbaender, 1991. ISBN 3-9005 38-23-9, s. 236-239. Mesto malo veľmi pevné a trvanlivo 
vybudované kamenné opevnenie, ktoré pochádzalo ešte z doby panovania cisára Anastásia I. (491– 
518) zo začiatku 6. storočia. Hradby boli dôkladne udržiavané a opravované, takže aj v 11. storočí 
predstavovali významnú překážku pre potencionálnych útočníkov. DUCELLIER, Alain. La façade 
maritime de l’Albanie au Moyen âge. Durazzo et Valona du XIe au XVe siècle. Thessaloniki : Institute 
for Balkan Studies 1981, s. 26-34. Popis hradieb Dyrrachia je možné nájsť aj v XIII. knihe Alexiady od 
Anny Komnény. KOMNENA, ref. 7, s. 392. Novšie poznatky o ich vzhľade pozri: STEPHENSON, 
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najkratšiu cestu cez najužšie miesto úžiny41 k mysu Glossa s cieľom rozšíriť predmostie na 
tamojšom epirskom pobreží získané Bohemundom a dobyť Korfu, ktoré mu odolalo. Normani 
sa vylodili pri Kassiope na severe ostrova a následne obľahli hlavné opevnené centrum 
ostrova (tiež označované Korfu). Byzantská posádka sa na druhý deň vzdala a obyvatelia 
ostrova sa po poskytnutí rukojemníkov zaviazali Normanom pravidelne vyplácať tribút.42 
V rámci posilňovania predmostia na epirskom pobreží pred hlavným útokom na Dyrrachion 
ešte Normani obsadili prístavisko Bonditza na južnom pobreží Ambrakijského zálivu, ktoré 
na dôvažok – z pomsty, že jeho obyvatelia kládli rozhodný odpor – vyplienili a vypálili.43 
Ako posledný ešte získali veľmi dôležitý prístav Aulon.44 Všetky tieto operácie na mori aj na 
súši prebehli za minimálneho odporu Byzantíncov, keďže normanské námorné aj pozemné 
sily vysoko prevyšovali možnosti lokálnej obrany provincií Dyrrachion a Nikopolis.45 
Takisto výmena na cisárskom tróne nahrávala Robertovi Guiscardovi do karát, pretože bolo 
zjavné, že novopečený cisár Alexios Komnénos si bude najskôr musieť upevniť svoju moc 
v Konštantínopole a problémy v iných častiach ríše budú musieť určitý čas počkať.

Prvé reakcie Byzantíncov na normanské nebezpečenstvo sa skutočne začali prejavovať až 
približne v priebehu júna 108146, keď byzantský cisár spustil intenzívnu diplomatickú kampaň. 

Paul. Byzantium’s Balkan Frontier: A Political Study of the Northern Balkans, 900-1204. Cambridge 
: Cambridge University Press 2000. ISBN 0-521-77017-3, s. 161; THEOTOKIS, ref. 6, s. 151-152.
41 Iba približne 72 km. BÜNEMANN, ref. 24, s. 114.
42 GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 214; MALATERRA, ref. 7, s. 583; CHALANDON, 
ref. 6, s. 73.
43 GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 214; PRINZING, ref. 39, s. 9; BÜNEMANN, ref. 24, 
s. 115. K prístavu Bonditza, ktorého názov je odvodený od slovenského slova Vodica (udica) pozri: 
SOUSTAL, Peter – KODER, Johannes. Nikopolis und Kephallēnia. TIB, Band 3. Wien : Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften 1981. ISBN 3-7001-0399-9, s. 128-129.
44 GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 216; MALATERRA, ref. 7, s. 583. Dôvodov ku 
kľúčovému významu Aulonu na začiatku celého ťaženia bolo viacero. Tento prístav ležal najbližšie 
k Otrantu, východiskovému bodu celej normanskej fl otily, takže doba plavby cez Otrantský 
prieliv bola veľmi krátka. Ďalej tento prístav ležal v hlbokom a veľkom zálive, navyše chránenom 
pred vlnobitím masívom ostrovčeka Sazan (Suseno) a samotným výbežkom Karaburun (mys 
Glossa), ktorý vďaka tomu poskytoval bezpečné kotvisko aj najväčším transportným plavidlám. 
CHALANDON, ref. 6, s. 64-65; KISLINGER, ref. 36, s. 129-130. Ďalším dôvodom pre zriadenie 
predmostia práve v tomto priestore bola veľká úrodnosť tejto oblasti, čo malo nesporne priaznivý 
dopad na zásobovanie normanského vojska. DUCELLIER, ref. 40, s. 60-61.
45 S názorom, že roku 1081 nebolo epirské pobrežie (a podobne ani južnejšie položené pobrežie 
provincie Nikopolis) chránené žiadnou lokálnou fl otilou sa stotožňujú H. Ahrweillerová, A. Ducellier 
a M. Böhm. Pozri: AHRWEILER, Hélène. Byzance et la mer, la marine de guerre, la politique et 
les institutions maritimes de Byzance aux VIIe-XVe siècles. Paris : Presses Universitaires de France, 
1966, s. 179-180; DUCELLIER, ref. 40, s. 102; BÖHM, Marcin. Flota i polityka morska Aleksego 
I Komnena. Kraków : Avalon 2012. ISBN 978-83-7730-959-9, s. 104. Čo sa pozemných síl týka, 
určite sa v oblasti vyskytovali lokálne posádky, ktoré mali na starosť udržiavanie poriadku na danom 
území. Ich početnú silu nie je na základe prameňov možné presnejšie určiť, avšak je zjavné, že tieto 
sily boli početne oveľa slabšie, než útočiace normanské sily. V provincii Dyrrachion ešte malo sídliť 
tagma, ktoré je sub anno 1078 zmieňované ako súčasť povstaleckého vojska Nikefora Basilakia. 
NIKÉFOROS BRYENNIOS. Hylé historias, Nicephori Bryenii Historiarum libri quattuor, CFHB. 
Recensuit, gallice vertit, notis indicbusque instruxit Paulus Gautier. Brusel 1975, s. 283: „τοῦ ἐν 
τῷ Ἰλλυρικῷ παντὸς στρατεύματος“. Je však nejasné, či toto tagma predstavovalo jednotku iba 
z provincie Dyrrachion, alebo z celej oblasti bývalej neskoroantického Illyrika (t. j. vrátane provincií 
Dalmácia a Nikopolis). Pozri: KÜHN, ref. 40, s. 236-237. Po potlačení Basilakiovho povstania 
sa zrejme táto jednotka vrátila do svojej domovskej provincie (v prameňoch o tom nie je žiadna 
zmienka), a teda bola na jar 1081 k dispozícii Georgiovi Palaiologovi za účelom obrany proti 
Normanom. Početná sila tejto jednotky dosahovala maximálne niekoľko tisíc mužov.
46 Pozri: LOUNGHIS, Telemachos C. Les ambassades byzantines en Occident depuis la 
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Alexiovi Komnénovi bolo známe, že Robert Guiscard mal pri svojom podujatí podporu 
samotného pápeža Gregora VII., a preto sa za pomoci niekoľkých listov a následne aj svojho 
vyslanca prōtoproedra Konštantína Choirosfakta47 obrátil na jeho vtedajšieho najväčšieho 
protivníka – rímsko-nemeckého cisára Henricha IV (1056 – 1106). Z textu listu neseného 
vyslancom, z ktorého neskôr extenzívne citovala Anna Komnéna, zreteľne vyznieva eminentná 
snaha Alexia Komnéna prezentovať Roberta Guiscarda ako spoločného nepriateľa všetkých 
kresťanov a nebezpečného narušiteľa mieru.48 Pri žiadosti o pomoc proti Normanom sa však 
byzantský cisár nespoliehal len na solidaritu Henricha IV.; v liste Alexios Komnénos mu 
nielenže sľubuje 260-tisíc nomisiem49 (z toho 44-tisíc splatených už vopred ako zálohu)50, ale 
navyše aj sto hodvábnych rúch, ako aj 20 dvorských titulov spojených s vyplácaním doživotnej 
renty a ďalšie luxusné dary.51 Okrem rímsko-nemeckého cisára sa Alexios Komnénos obrátil 
s protestným listom aj na pápeža Gregora VII.52, ako aj na potentátov v Mezzogiorne vrátane 
niektorých bližších Guiscardových príbuzných53, s cieľom destabilizovať Guiscardovu poli-
tickú moc, poprípade vyvolať nové povstanie proti jeho vláde. Vzhľadom na biedny stav 
byzantskej fl otily Alexios Komnénos požiadal o pomoc aj Benátky na čele s dóžom Domenicom 
Silviom (1071 – 1084), ktoré už aj tak s veľkou nedôverou sledovali rýchly nárast normanskej 
námornej moci v južnej časti Jadranu a ich spojenecké zväzky namierené k hlavným benátskym 
konkurentom – kupcom z prístavu Ragusa v Dalmácii.54 Benátčania preto na výzvu byzantského 
cisára spojenú s materiálnymi a fi nančnými darmi reagovali kladne a začali pripravovať svoju 

fondation des états barbares jusqu’aux croisades (407 – 1096). Athina 1980, s. 245. Tento údaj 
veľmi dobre korešponduje s predpokladom E. Kislingera o začatí jednaní s Benátčanmi taktiež 
v prvej polovici júna 1081. KISLINGER, ref. 36, s. 132.
47 KOMNENA, ref. 7, s. 112; CHALANDON, ref. 6, s. 69; SKOULATOS, ref. 20, s. 52-54.
48 KOMNENA, ref. 7, s. 112; CHALANDON, ref. 5, s. 267; SAVVIDES, ref. 4, s. 40.
49 Nomisma bola byzantská zlatá minca s váhou približne 4, 5 gramu a čistotou zlata 24 
karátov, resp. 98 % (prímesou bolo striebro). Na začiatku vlády Alexia Komnéna však v dôsledku 
ekonomických problémov, ktoré sa v Byzancii začali prejavovať naplno po polovici 11. storočia, 
bolo v obehu viacero emisií zlatých mincí s rôznym obsahom zlata. Do roku 1071 toto znehodnotenie 
nebolo veľmi výrazné (obsah zlata poklesol na 90,7, resp. 71 %), potom však postupne čistota mincí 
skokom klesla na približne 8 karátov, resp. pod 45 %. Pozri: GRIERSON. Philip. Byzantine Coinage. 
Washington, D. C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection 1999. ISBN 0-88402-274-
9, s. 10; MORRISSON, Cécile. La dévaluation de la monnaie byzantine au XIe siècle: essai d’ 
interprétation. TM, 1976, vol. 6, s. 3-30; MORRISSON, Cécile. Byzantine Money: its Production and 
Circulation.” In LAIOU, Angeliki E. (ed.). The Economic History of Byzantium. From the Seventh 
through the Fifteenth Century, Volume 1. Washington : Dumbarton Oaks 2002, s. 932. ISBN 0-88402-
288-9. Preto neprekvapuje, že pri rokovaniach o výške fi nančného „daru“ za pomoc proti Normanom 
nie je uvedená len celková suma (260-tisíc nomisiem), ale aj to, že platba prebehne zlatými mincami 
vyrazenými ešte buď za vlády Romana III. Argyra (1028-1034), alebo pravdepodobnejšie za vlády 
Romana IV. Diogena (ῥωμανάτου παλαιᾶς ποιότητος). KOMNENA, ref. 7, s. 113.
50 KOMNENA, ref. 7, s. 113.
51 KOMNENA, ref. 7, s. 113-114.
52 STEPHENSON, ref. 40, s. 166; SAVVIDES, ref. 4, s. 40.
53 Anna Komnéna zmieňuje listy lombardskému vojvodovi Hermanovi (Herman z Canne, 
nevlastný brat ďalšieho odbojného Guiscardovho synovca Abélarda (syna Guiscardovho staršieho 
nevlastného brata Onfroia), ktorý po nevydarenom povstaní rokov 1079 – 1080 utiekol na cisársky 
dvor do Konštantínopola, ako aj k biskupovi Hervému z mesta Kápua. KOMNENA, ref. 7, s. 112; 
CHALANDON, ref. 6, s. 68; LOUNGHIS, ref. 46, s. 245. Jordan I., normanský vojvoda z Kápuy, 
ktorým bol takisto bývalý rebel z rokov 1079 – 1080 a z matkinej strany Fressendy aj Guiscardovým 
synovcom, zastával v mnohých ohľadoch rovnocenné mocenské postavenie ako Robert Guiscard.
54 KOMNENA, ref. 7, s. 122; GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 218, 220; MALATERRA, ref. 7, 
s. 583; CHALANDON, ref. 6, s. 70-71; NICOL, Donald M. Byzantium and Venice. A Study in Diplomatic 
and Cultural Relations. Cambridge : Cambridge University Press 1988. ISBN 0-521-34157-4, s. 57.
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bojovú fl otilu. Prípravy im však zabrali čas minimálne do konca júla 1081.55 Nakoniec sa 
Alexios Komnénos obrátil s prosbou o zaslanie spojeneckého vojska aj na seldžuckého sultána 
Sulejmana ibn Kutlumuša (1077/1078 – 1086), s ktorým len nedávno uzavrel mier.56

Začiatkom júna 1081 Normani vyrazili zo získaného predmostia v okolí Butrinta na sever 
pozdĺž epirského pobrežia s cieľom dobyť Dyrrachion. Presun pozemnej časti normanských síl 
pod Bohemundovým vedením kopírovalo aj normanské loďstvo s Robertom Guiscardom na 
čele, ktoré sa plavilo pozdĺž pobrežia.57 V tomto momente však Roberta Guiscarda postihol prvý 
vážny nezdar; keď sa normanské lode plavili okolo mysu Glossa58, strhla sa náhle intenzívna 
letná búrka s prudkými nárazmi vetra. Mnoho plavidiel sa potopilo, často s celými posádkami, 
iné sa zase roztrieštili o pobrežie.59 Spolu s potopenými plavidlami Normani prišli o značné 
zásoby potravín, ako aj o väčšinu obliehacích strojov, ktoré hodlali nasadiť proti hradbám 
Dyrrachia.60 Preživší námorníci a vojaci sa uchýlili do lokality Glabinitza61, kde sa utáborila 
aj pozemná časť výpravy, ktorá samozrejme ostala nedotknutá. Pod dojmom udalostí Robert 
Guiscard na týždeň prerušil svoj pochod na sever, aby dal svojim ľuďom možnosť spamätania 
sa z prežitej hrôzy, ako aj pozbierať vyplavený materiál z potopených lodí, opraviť poškodené 
plavidlá, a v neposlednom rade, aby bolo možné pochovať utopených námorníkov.62 Bolo 
tiež potrebné nahradiť stratené zásoby potravín, ale keďže v tomto čase už bolo vegetatívne 
obdobie v plnom prúde, Normani boli schopní doplniť zásoby plienením dozrievajúcej úrody 
v okolí.63 Anna Komnéna sa ešte zmieňuje o tom, že Robert Guiscard v Glabinitzi počkal na 
bližšie nešpecifi kované posily z Apúlie, a ďalšie lode pre posilnenie oslabenej fl otily.64

Po týždňovej prestávke Normani obnovili svoj pochod na sever a 17. júna 1081 sa utáborili 
na planine severovýchodne od stredovekých hradieb Dyrrachia.65 Táto poloha nebola náhodná, 
pretože od severovýchodu chránila tábor plytká lagúna, ktorá smerom do vnútrozemia prechádzala 
do močariska.66 Nad ústím lagúny do mora stál most, vďaka ktorému mohli cestovatelia 

55 Pozri: KISLINGER, ref. 36, s. 132.
56 KOMNENA, ref. 7, s. 122; GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 218, MALATERRA, ref. 7, s. 583.
57 CHALANDON, ref. 5, s. 269; BÜNEMANN, ref. 24, s. 115.
58 Tento mys je natoľko dominantnou črtou albánskeho pobrežia, že už od antiky predstavuje 
predel medzi vodami Egejského a Jadranského mora.
59 Bohužiaľ Anna Komnéna ani Viliam z Apúlie neuvádzajú konkrétny počet potopených lodí, 
takže nie je možné odhadnúť stupeň oslabenia normanskej fl otily. KOMNENA, ref. 7, s. 118; 
GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 216; AHRWEILER, ref. 45, s. 179; ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ref. 
12, s. 316; BÖHM, ref. 45, s. 118.
60 KOMNENA, ref. 7, s. 118. Práve ťažké, málo stabilné a vodou nasiaknuté konštrukcie boli 
zrejme príčinou potopenia väčšiny normanských lodí. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ref. 12, s. 316.
61 Pravdepodobne dnešné mesto Ballsh v Albánsku. DUCELLIER, ref. 40, s. 6, 21. Táto 
lokalizácia však neveľmi zodpovedá údaju o tom, že sa na tomto mieste zhromaždili zvyšky 
normanskej fl otily. Preto je možné sa domnievať, že Glabinitza sa skôr nachádzala niekde na 
pobreží, severne od mysu Glossa a v jeho bezprostrednej blízkosti.
62 KOMNENA, ref. 7, s. 118; BÜNEMANN, ref. 24, s. 115; THEOTOKIS, ref. 6, s. 146. 
Viliam z Apúlie uvádza ako ďalšiu príčinu týždňovej prestávky skutočnosť, že búrka, ktorá 
spôsobila stroskotanie normanských lodí sa neutíšila ihneď, ale trvala ešte niekoľko ďalších dní. 
GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 216.
63 KOMNENA, ref. 7, s. 118; DUCELLIER, Alain. L’Albanie entre Orient et Occident aux XIe 
et XIIe siècles. Cahiers de civilization médievale, 1976, vol. 19, s. 4; BÜNEMANN, ref. 24, s. 115.
64 KOMNENA, ref. 7, s. 118-119; BÖHM, ref. 45, s. 118. Táto drobná správa naznačuje, že benátska 
fl otila ešte stále nedorazila na miesto bojov a nezablokovala námorné spojenie Normanov s južnou Itáliou.
65 KOMNENA, ref. 7, s. 120; CHALANDON, ref. 6, s. 74; THEOTOKIS, ref. 6, s. 151. 
Normanský tábor sa však stále nachádzal v oblasti, ktorú pokrývali ruiny antického mesta 
Epidamnos. BÜNEMANN, ref. 24, s. 116.
66 HALDON, John. The Byzantine Wars: battles and campaigns of the Byzantine era. Stroud : 
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prichádzajúci po ceste Via Egnatia67 vstúpiť do mesta. Robert Guiscard sa tak mohol pokojne 
venovať obliehaniu mesta bez nutnosti štiepiť svoje sily opevňovaním tábora a zaisťovaním jeho 
obrany z tohto smeru (prirodzene okrem zabezpečenia adekvátnej ostrahy mosta). Normanská 
fl otila zakotvila na pobreží, a chránila tak tábor pred útokom od mora. Po úvodných niekoľkých 
dňoch bojov, keď sa Normani pokúšali podlomiť morálku obrancov Dyrrachia stavbou nových 
obliehacích zariadení a ostentatívnym budovaním rozsiahleho tábora68 byzantský veliteľ 
provincie Dyrrachion doux a kouropalatēs Georgios Palaiologos69 vyslal k Robertovi Guiscardovi 
parlamentárov, aby sa ho ofi ciálne spýtal na dôvod jeho príchodu.70 Normanský vojvoda vysvetlil, 
že prišiel pomstiť pohanu svojej dcéry Heleny a znovu uviesť na trón právoplatného cisára 
Michala VII. Duku.71 Palaiologos Guiscardove nároky odmietol uznať, čo viedlo k obnoveniu 
bojov, v rámci ktorých sa Normani snažili za pomoci rozličných obliehacích strojov prekonať 
hradby. Obrancovia im zase tieto konštrukcie úspešne ničili, a to buď aktívnou obranou priamo 
z hradieb, alebo nečakanými výpadmi proti obliehateľom z mestských brán.72

Tempus, 2000. ISBN 0752417959, s. 134; BÜNEMANN, ref. 24, s. 116; THEOTOKIS, ref. 6, s. 
151. Lagúna jestvovala približne do polovice minulého storočia, keď bola zasypaná.
67 Via Egnatia tvorila od neskorej antiky jednu z najdôležitejších komunikačných trás Rímskej/
Byzantskej ríše. Jej obchodný význam postupne upadal (hoci ostával aj naďalej dôležitý), no vojensko-
strategický význam ostával nezmenšený. Táto cesta totiž predstavovala najrýchlejšie spojenie medzi 
Dyrrachiom, Solúnom a hlavným mestom Konštantínopolom, a teda aj prirodzený vpádový smer 
pre akéhokoľvek nájazdníka, ktorý by sa z Dyrrachia chcel dostať do Makedónie a ďalej na východ. 
DUCELLIER, ref. 40, s. 79-80. K jej významu prispieval výrazne aj fakt, že na veľkých častiach 
jej povrchu sa dochoval pôvodný dláždený povrch ešte zo 4. storočia s istými úpravami z čias 
cisára Justinána I. (527 – 565), keď sa táto cesta pravdepodobne opravovala naposledy. HALDON, 
John. Warfare, State and Society in the Byzantine World, 565 – 1204. London : UCL Press, 1999. 
ISBN 1-85728-494-X, s. 52. Vďaka pevnému povrchu mohli vojenské oddiely dosahovať počas 
presunov maximálnu rýchlosť a na prevoz potrebného vojenského materiálu a potravín používať aj 
štvorkolesové ťažké vozy. Podobne ako iné rímske cesty aj Via Egnatia nemala na všetkých úsekoch 
konštantnú šírku (tá kolísala medzi 1,77 až cca 3 m), rozširovala sa vždy v blízkosti mestských centier 
a v zákrutách a zužovala sa v lesnatých a hornatých oblastiach, resp. priesmykoch. PRYOR, John H. 
Introduction: modeling Bohemond’s march to Thessalonikē. In Logistics of Warfare in the Age of the 
Crusades. Ashgate : Variorum 2006, s. 98-99. ISBN 978-0-7546-5197-0.
68 KOMNENA, ref. 7, s. 120; THEOTOKIS, ref. 6, s. 152.
69 KOMNENA, ref. 7, s. 116; CHALANDON, ref. 6, s. 67; SAVVIDES, ref. 4, s. 48. Georgios 
Palaiologos mal za manželku Annu sestru cisárovnej Ireny Dukovny, manželky Alexia Komnéna. 
SKOULATOS, ref. 20, s. 99-105. Je známy nielen z písomných prameňov ale aj z nájdených 
olovených pečatí (niektoré sa našli na území dnešného Bulharska). Pozri napríklad: JORDANOV, 
Ivan. Corpus of Byzantine Seals from Bulgaria. Volume 2, Byzantine Seals with Family Names. 
Sofi a 2006, s. 326-329; NESBITT, John W. – OIKONOMIDES, Nicolas. Catalogue of Byzantine 
Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art, vol, 1: Italy, North of the Balkans, 
North of the Black Sea. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks1996, s. 41; VANNIER, Jean-François. 
Les premiers Paléologues. Etude généalogique et prosopographique. In CHEYNET, Jean-Claude – 
VANNIER, Jean-François. Etudes prosopographiques. Byzantina Sorbonensia 5. Paris 1986, s. 
123-187. Georgios Palaiologos nahradil koncom mája 1081 Georgia Monomachata, ktorý podľa 
všetkého tajne vyjednával s Robertom Guiscardom. GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 
217; KOMNENA, ref. 7, s. 53; BÜNEMANN, ref. 24, s. 116. Možno aj to bolo dôvodom, prečo 
normanský vojvoda necítil potrebu zaútočiť na Dyrrachion hneď na počiatku výpravy. Situácia sa 
samozrejme zmenila po príchode Georgia Palaiologa. Robert Guiscard sa o zosadení Monomachata 
mohol dozvedieť ešte koncom mája 1081, a táto udalosť mohla hrať úlohu v jeho rozhodnutí 
vypochodovať z okolia Butrinta na Dyrrachion začiatkom júna 1081. Pozri text vyššie.
70 KOMNENA, ref. 7, s. 121.
71 KOMNENA, ref. 7, s. 121; GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 218; BÜNEMANN, ref. 
24, s. 117.
72 GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 218. Pri jednom takomto výpade bol ranený aj sám 



15

VOJENSKÁ HISTÓRIA

Alexios Komnénos znepokojený čerstvými správami Georgia Palaiologa o postupe 
Normanov73 medzitým zvolával za pomoci písomných rozkazov do Konštantínopola 
vojenské jednotky.74 Anna Komnéna k tejto situácii poznamenáva, že zhromažďovanie 
vojska brzdil nedostatok fi nancií (najmä preto, lebo nebolo možné získať posily v podobe 
ďalších žoldnierskych oddielov), ako aj skutočnosť, že v dôsledku zanedbávania predošlými 
cisármi už Byzantská ríša nemala „ani armádu schopnú boja“75, a že v Konštantínopole sa 
v tej chvíli nachádzal len 300-členný oddiel vojakov z Malej Ázie zvaných Chomatenoi76 
a Varjažská garda.77 Toto závažné tvrdenie byzantskej princeznej nie je tak úplne pravdivé, 
pretože Alexios Komnénos na jar 1081 disponoval prakticky nedotknutými jednotkami 
z celej západnej polovice ríše, ako aj s jednotkami nachádzajúcimi sa v Konštantínopole. 
V zostave byzantskej armády v tejto dobe už samozrejme chýbali tagmata z východnej 
polovice ríše (okrem niekoľkých žalostných zvyškov, ako boli spomínaní Chomatenoi), 
ktoré podľahli postupnej dezintegrácii v dôsledku bitky pri Mantzikerte a s ňou spojenou 
občianskou vojnou.78 Avšak aj bez nich bola byzantská armáda silou, s ktorou bolo treba 
počítať. Z prameňov je možné vyčítať, že stále bojaschopné jadro tvorili oddiely z hlavného 
mesta; menovite už spomínaná Varjažská garda, Exkoubitai79, Bestiaritai80 a Athanatoi81 

Georgios Palaiologos, ktorý bol zasiahnutý šípom do spánku. Napriek tomu zraneniu nepodľahol 
a pokračoval v boji. KOMNENA, ref. 7, s. 127-128.
73 KOMNENA, ref. 7, s. 122.
74 MALATERRA, ref. 7, s. 583.
75 KOMNENA, ref. 7, s. 110: „μήτε στρατιὰν ἀξιόμαχον“.
76 Táto jednotka byzantskej armády vznikla roku 1078. Jej členmi boli byzantskí vojaci z okolia 
maloázijského mesta Choma, ktorí sprevádzali Nikefora Botaneiata z Malej Ázie do Konštantínopola 
počas jeho úspešného pokusu o získanie cisárskeho trónu v roku 1078. Pozri:BRYENNIOS, ref. 
45, s. 265; KOMNENA, ref. 7, s. 110; CHEYNET, Jean-Claude: La résistance aux Turcs en Asie 
Mineure entre Mantzikert et la première croisade. In Εὐψυχία. Mélanges offerts à Hélène Ahrweiler, 
Paris 1998, s. 133.
77 KOMNENA, ref. 7, s. 85-86, 110; CHALANDON, ref. 6, s. 65. Varjažská garda patrila medzi 
elitné jednotky byzantskej armády. Tvorila osobnú stráž byzantských cisárov a vznikla roku 988, 
keď do Byzancie dorazil kontingent 6 000 Varjagov, ktorí boli predtým v službách kyjevského 
kniežaťa Vladimíra (980 – 1015). Po roku 1066 sa jej členmi stávali aj Anglosasi, ktorí emigrovali 
z Anglicka po bitke pri Hastingse. K Varjažskej garde pozri: BLÖNDAL, Sigfús. The Varangians 
of Byzantium. An aspect of byzantine military history. Translated, revised and rewritten by Benedikt 
S. Benedikz. Cambridge – London – New York : Cambridge University Press, 1978. ISBN 978-0-
521-21745-3; a najnovšie taktiež: D’AMATO, Raffaele – RAVA, Giuseppe. The Varangian Guard 
988-1453. London : Osprey Publishing, 2010. ISBN 978-1-84908-179-5.
78 Pozri: MEŠKO, Marek. Byzantská armáda a loďstvo v 11. storočí pred nástupom dynastie 
Komnénovcov (1081). In Vojenská história, 2015, vol. 19-4, s. 22-30.
79 KOMNENA, ref. 7, s. 126; KÜHN, Hans Joachim. Die byzantinische Armee im 10. und 11. 
Jahrhundert. Studien zur Organisation der Tagmata. Wien : Fassbaender, 1991. ISBN 3-9005 
38-23-9, s. 98-99. Gardu Exkoubitoi založil cisár Lev I. (457 – 474). HEATH, Ian – McBRIDE, 
Angus. Byzantine Armies 886-1118. London : Osprey Publishing, 1979. ISBN 0850453062, s. 
12; D’AMATO, Raffaele – RAVA, Giuseppe. Byzantine Imperial Guardsmen 925-1025. London 
Osprey Publishing, 2012. ISBN 978-1-84908-850-3, s. 21. W. T. Treadgold predpokladá početný 
stav 6 tisíc jazdcov. TREATGOLD, Warren T. Byzantium and its Army 284-1081. Stanford : Stanford 
University Press, 1995. ISBN 978-08-047-2420-3, s. 116. J.-C. Cheynet prichádza s výrazne nižším 
číslom iba 700 vojakov. CHEYNET, Jean-Claude. Les effectifs de l’armée byzantine au Xe – XIIe 
s. In Cahiers de la civilisation médiévale. 1995, vol. 38, s. 322.
80 KOMNENA, ref. 7, s. 127; CHALANDON, ref. 6, s. 77; HALDON, ref. 66, s. 134. Bestiaritai boli 
palácovou strážnou jednotkou platenou a udržiavanou priamo cisárom. THEOTOKIS, ref. 6, s. 150.
81 Zakladateľom tejto jednotky bol cisár Ján I. Tzimiskes (969 – 976) v roku 970. DENNIS, George 
T. Three Military Treatises. Text, Translation, and Notes by George T. Dennis. Tres tractatus byzantini 
de re militari, CFHB, volumen XXV. Washington 1985. ISBN 978-0884021407, s. 255; D’AMATO, 
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(a zrejme ešte aj Bigla)82. K nim je ešte potrebné prirátať oddiely žoldnierov, konkrétne 
Frankov (resp. Normanov)83, Alanov84 a Nemcov.85 

Podobne ako Robert Guiscard ani Alexios Komnénos, pochopiteľne, nemohol so sebou na 
vojenskú výpravu povolať všetky oddiely byzantskej armády, keďže bolo potrebné ponechať 
posádku na ochranu hlavného mesta86, ako oddiely na obranu území, ktoré Byzantíncom ešte 
stále podliehali v Malej Ázii.87 V auguste 108188 preto byzantský cisár vyrazil na čele Varjagov89, 
Exkoubitai90, Bestiaritai91, oddielu normanských žoldnierov, arménskej pechoty92 a seldžuckých 
spojencov ako predvojom z Konštantínopola po hlavnej ceste Via Egnatia smerom na Solún, 
hlavné miesto zhromaždiska všetkých oddielov určených na boj proti Normanom.93 Tam sa 

RAVA, ref. 79, s. 24. Dovedna toto tagma malo 4-tisíc jazdcov. TREATGOLD, ref. 79, s. 116.
82 Toto tagma pravdepodobne vzniklo v 6. storočí ako jednotka s názvom comites arcadiaci, 
a jeho príslušníci vykonávali predovšetkým strážnu službu. HEATH, McBRIDE, ref. 79, s. 13. 
Bigla mala spolu 4-tisíc jazdcov. TREATGOLD, ref. 79, s. 116. V období rokov 1078 – 1081 bol jej 
veliteľom akýsi Stefanos. Na základe pramennej základne je jej existencia doložená najneskôr do 
roku 1092. Pozri: KÜHN, ref. 79, s. 111-112.
83 KOMNENA, ref. 7, s. 127; BIRKENMEIER, John W. The Development of the Comnenian 
Army 1081 – 1180. Leiden – Boston – Köln : Brill 2002. ISBN 90-04-117-10-5, s. 62. Α. P. Κazhdan 
presvedčivo ukázal, že pod pomenovaním Φράγγοι, resp. Κέλτοι, ktoré Anna Komnéna zvyčajne 
používa vo svojom historickom diele, sa skrývajú najmä Normani. Pozri: KAZHDAN, Alexander P. 
Latins and Franks in Byzantium: Perception and Reality from the Eleventh to the Twelfth Century. 
In The Crusades from the Perspective of the Byzantium and the Muslim World. Edited by Angeliki 
E. Laiou and Roy Parviz Mottahedeh. Washington D.C.: Dumbarton Oaks 2001, s. 90-91. ISBN 
0-88402-277-3.
84 Napríklad oddiel 150 alanských žoldnierov, ktorí ešte za vlády Michala VII. Duku vstúpili do 
osobných služieb Alexia Komnéna. BRYENNIOS, ref. 45, s. 185.
85 Jednotka nemeckých žoldnierov vedená Gilpraktom strážila na jar 1081 úsek konštantínopolských 
hradieb. Pozri: KOMNENA, ref. 7, s. 79-80.
86 Je potrebné mať na pamäti, že Alexios Komnénos bol začiatkom augusta 1081 byzantským 
cisárom ešte len štyri mesiace, čo znamená, že jeho politické postavenie bolo veľmi neisté. Napriek 
tomu musel opustiť Konštantínopol a postaviť sa voči normanskej hrozbe, čím v podstate poskytol 
vhodnú príležitosť nespokojencom z radov byzantskej aristokracie na organizáciu ďalšieho 
prevratu. Preto bolo dôležité, aby Alexiov starší brat Izák Komnénos, ako aj jeho matka a regentka 
Anna Dalasséna, disponovali po Alexiovom odchode dostatočne veľkými vojenskými silami. 
CHALANDON, ref. 6, s. 75. Hlavnou jednotkou, ktorá zrejme ostala v Konštantínopole, bola 
Bigla a možno aj Athanatoi (v bezprostrednom okolí). Taktiež ani Varjažská garda sa nezúčastnila 
ťaženia proti Normanom v plnom počte, ale jej časť naďalej plnila svoje strážne povinnosti 
v Konštantínopole a v komplexe cisárskeho paláca.
87 CHALANDON, ref. 6, s. 66. Napríklad oddiel Chomatenoi Alexios Komnénos nasadil hneď 
v priebehu jari 1081 do bojov v Malej Ázii, ktoré predchádzali uzavretiu mierovej zmluvy so 
sultánom v Nikáji Sulejmanom. KOMNENA, ref. 7, s. 116.
88 KOMNENA, ref. 7, s. 100, 126; CHALANDON, ref. 6, s. 75; KISLINGER, ref. 36, s. 132.
89 Početná sila Varjažskej gardy počas tejto výpravy sa odhaduje na 1 400 mužov. HALDON, 
ref. 66, s. 134. Iný novší odhad udáva ca. 1 500 až 2 000 mužov. THEOTOKIS, ref. 6, s. 149. K jej 
zloženiu v tomto období zo Škandinávcov a Anglosasov pozri poznámku č. 210 nižšie.
90 J. Haldon odhaduje veľkosť tejto jednotky na 1 000 mužov. HALDON, ref. 66, s. 134.
91 Odhadom približne tisíc mužov. HALDON, ref. 66, s. 134.
92 CHALANDON, ref. 6, s. 77. J. Haldon veľkosť tejto jednotky odhaduje na niekoľko tisíc 
mužov. HALDON, ref. 66, s. 134; THEOTOKIS, ref. 6, s. 150. Podľa hypotézy G. Leveniotisa 
poslal túto jednotku zloženú z Arménov z Kilíkie na pomoc Alexiovi Komnénovi sebastos Filaretos 
Brachamios. Pozri: ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, Γιώργος Α. Η πολιτική κατάρρευση του Βυζαντίου στην 
Ανατολή. Το ανατολικό σύνορο και η κεντρική Μικρά Ασία κατά το Β΄ήμισυ του 11ου αι. Τόμος A΄. 
Thessaloniki : ΚΒΕ 2007. ISBN 978-960-7856-22-7, s. 346.
93 CHALANDON, ref. 6, s. 77.
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do radov jeho armády postupne pridalo tagma, resp. tagmata z Makedónie a Trákie94, tagma 
alebo viaceré tagmata z Tesálie95, tagma Paulikiánov96, ako aj Vardarskí Turci97 a takisto aj 
noví regrúti, ktorí boli zaradení do zostavy vyššie spomínaných jednotiek zrejme ako ľahká 
pechota (peltastai/psiloi).98 Ďalšie oddiely, o ktorých je možné s veľkou pravdepodobnosťou 
predpokladať, že stále jestvovali, neboli na túto výpravu povolané; išlo najmä o tagma z provincie 
Bulgaria, ktoré sa v súvislosti s výpravou proti Normanom v prameňoch vôbec nespomína99, 
tagma z provincie Hellas100, alebo Chomatenoi, či tagmata Nesmrteľných (Athanatoi)101 
a Bigla. Celková veľkosť zhromaždeného vojska aj s približne dvoma tisíckami Seldžukov, 
ktorí sprevádzali byzantskú armádu ako spojenci, sa odhaduje na približne 18- až 20-tisíc102, 
resp. maximálne 25-tisíc mužov.103 Po presune k Dyrrachiu malo Byzantíncov podporiť ešte 
94 Oddiely tejto provincie sa od začiatku leta 1081 zhromažďovali samostatne v Adrianupole, 
kde prebiehalo ich vystrojovanie a zásobovanie všetkým potrebným. J. Haldon odhaduje ich 
veľkosť na 5 tisíc mužov. HALDON, ref. 66, s. 134. Veliteľom zodpovedným za prípravy bol 
Nikolaos Branas, zástupca veľkého domestika Gregoria Pakuriana. Pozri: KOMNENA, ref. 7, s. 
126. K osobe a kariére Nikolaa Branu pozri: SKOULATOS, ref. 20, s. 252-253.
95 KOMNENA, ref. 7, s. 126. Početná veľkosť týchto jednotiek nie je známa. HALDON, ref. 
66, s. 134. Taktiež nie je úplne zrejmé, či sa myslí tagma alebo tagmata z Tesálie ako geografi ckej 
oblasti, alebo z provincie Solún (Thessalonike), čiže administratívneho okrsku, resp. Makedónie 
v geografi ckom význame. K tomu pozri: KÜHN, ref. 79, s. 257. V byzantskom období jestvovala 
v tomto smere pomerne značná nejasnosť, keďže sú doložené mnohé prípady, keď sa Solún 
označoval ako prvé (hlavné) mesto Tesálie, hoci samozrejme geografi cky prináležal k Makedónii. 
Pozri: ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ-ΖΑΦΡΑΚΑ, Αλκμήνη. Θεσσαλονίκη «πρώτη πόλις Θετταλίας». Thessaloniki 
1991. Podobne je tomu aj u Anny Komnény, kde je Solún opísaný ako „τὴν Θετταλοῦ μεγίστην 
πόλιν“ KOMNENA, ref. 7, s. 76. Keďže však sa medzi veliteľmi nachádzal kaisar Nikeforos 
Melissénos, ktorému bol Solún prisľúbený ako zvláštna „apanáž“ (pozri: KOMNENA, ref. 7, s. 76; 
JÁN ZONARAS, Epitomé historion, Ioannis Zonaræ Epitome Historiarum libri XVIII, CSHB. Ex 
recensione Mauricii Pinderi, Tomus III. Bonnæ 1897, s. 732), je možné, že tagma z Tesálie bolo 
vlastne tagma z provincie Solún. Na druhej strane, Anna Komnéna uvádza na čele jazdcov z Tesálie 
Alexandra Kabasila (pozri poznámku č. 122 nižšie).
96 Početná sila tejto jednotky bola 2 800 mužov. KOMNENA, ref. 7, s. 127; HALDON, ref. 66, s. 
134; BIRKENMEIER, ref. 83, s. 62. Byzantínci označovali Paulikiánov ako manichejcov, pretože 
sa jednalo o príslušníkov maloázijskej dualistickej sekty s arménskym etnickým pozadím, ktorí v 9. 
storočí žili na byzantsko-arabskom pomedzí s hlavným centrom okolo mesta Tefriké. Keďže táto 
sekta bola nepriateľsky naladená voči Byzantíncom a veľmi často sa spájala s arabskými vojskami 
vo výpadoch na byzantské územie, byzantskí cisári v priebehu 9. a 10. storočia proti Paulikiánom 
viedli sériu vojenských výprav za účelom ich neutralizácie. Časť podrobených Paulikiánov bola 
potom cisárom Jánom I. Tzimiskom (969 – 976) presunutá z Malej Ázie na Balkán do okolia 
Filipupola (dnes Plovdiv), aby chránili túto oblasť proti Bulharom. Pozri tiež: GARSOÏAN, Nina 
G. Paulicians. In ODB, vol. III. Oxford 1991, s. 1606.
97 KOMNENA, ref. 7, s. 126-127. Byzantská princezná hovorí o Turkoch z okolia Ochridu. Je dôvod 
domnievať sa, že mala na mysli oddiel Vardarských Turkov (Vardariotai Tourkoi). Byzantínci tak nazývali 
potomkov zajatých nomádskych Maďarov, ktorí od 10. storočia slúžili v byzantskej armáde a žili v údolí 
rieky Vardar. KAZHDAN, Alexander P. Vardariotai. In ODB, vol. III. Oxford 1991, s. 2153.
98 Pozri: BIRKENMEIER, ref. 83, s. 64; THEOTOKIS, ref. 6, s. 150.
99 Neprítomnosť tejto jednotky je však logická, keďže strážilo hranice smerom na sever 
a severovýchod smerom k Uhorsku a zároveň s oddielom z provincie Hellas predstavovalo jedinú 
strategickú rezervu Alexia Komnéna na Balkáne. Spomína sa len jej veliteľ z roku 1078 Alexander 
Kabasilas, ale ten už roku 1081 nemusel tento post naďalej zastávať. Pozri poznámku č. 122 nižšie.
100 THEOTOKIS, ref. 6, s. 150.
101 Pozri poznámku č. 86 vyššie. G. Theotokis naopak ich účasť na ťažení mylne predpokladá. 
THEOTOKIS, ref. 6, s. 149, 156.
102 HALDON, ref. 66, s. 134.
103 BIRKENMEIER, ref. 83, s. 62. Jestvuje aj oveľa opatrnejší odhad, podľa ktorého Alexios 
Komnénos nedisponoval viacej než 10 000 mužmi. Pozri: BÜNEMANN, ref. 24, s. 120. Tento 



18

VOJENSKÁ HISTÓRIA

vojsko Byzantíncom formálne podriadených srbských vládcov Zety (Duklje/Diokleie) a Rašky 
Mihaila (1050 – 1081) a jeho syna Konštantína Bodina (1081 – 1101)104, ako aj samotná posádka 
Dyrrachia na čele s Georgiom Palaiologom, ktorá mohla mať niekoľko tisíc mužov.105 Alexios 
Komnénos mal teda v protiklade s dojmom vyvolaným tvrdeniami Anny Komnény106 nad 
vojskom Roberta Guiscarda (cca 15-tisíc mužov) jasnú početnú prevahu.107

Veliteľská štruktúra pomerne rôznorodej byzantskej armády pôsobí na prvý pohľad 
neprehľadne, pretože okrem vojenských „profesionálov“ veliacich jednotlivým oddielom sa 
výpravy zúčastnil aj značný počet príslušníkov byzantskej elity z popredných aristokratických 
rodín, často v blízkom príbuzenskom vzťahu s cisárom a bez zjavnej vojenskej hodnosti, 
resp. funkcie.108 Hlavným veliteľom výpravy bol, pochopiteľne, Alexios Komnénos. Jeho 
zástupcom bol skúsený a urodzený veliteľ gruzínskeho pôvodu Gregorios Pakurianos (Gregor 
Bakurianisdze)109, ktorého Alexios Komnénos po svojom úspešnom prevrate vymenoval za 
nového domestika Západu.110 Spoločensky ho však vysoko prekonávali napríklad Alexiov 
švagor kaisar Nikeforos Melissénos111, synovia bývalého cisára Romana IV. Diogena 
porfyrogennētoi (v purpure zrodení) Lev112 a Nikeforos113, syn predchodcu Romana IV. 
Konštantína X. Duku a mladší brat Michala VII. Duku porfyrogennētos Konštantín 
(Konstantios)114, ako aj synovec len nedávno zosadeného cisára Nikefora III. Botaneiata 

odhad je však prinízky, a tým pádom nepravdepodobný.
104 FINE, John V. A. The Early medieval Balkans. A Critical Survey from the Sixth to the Late 
Twelfth Century. Ann Arbor : University of Michigan Press 1983. ISBN 0-472-08149-7, s. 221; 
SAVVIDES, ref. 4, s. 53. Veľkosť srbského vojska nepoznáme, ale mohlo mať niekoľko sto až 
niekoľko tisíc mužov.
105 Pozri poznámku č. 45 vyššie.
106 Anna Komnéna udáva veľkosť Guiscardovho vojska na 30-tisíc mužov (pozri poznámku č. 9 
vyššie), pričom nikde sa nezmieňuje o veľkosti byzantského vojska, vďaka čomu šikovne vyvoláva 
dojem, že jej otec vlastne bránil Byzantskú ríšu proti silnejšiemu útočníkovi.
107 Početnú prevahu síl Alexia Komnéna naproti tomu správne zaznamenáva Malaterra 
a „nespočetné“ byzantské vojsko zmieňuje aj Viliam z Apúlie. MALATERRA, ref. 7, s. 582-583; 
GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 223. Podobne je to aj v prípade kroniky Orderica Vitala. 
ORDERICUS VITALIS, ref. 10, s. 18.
108 Hoci zrejme väčšina z týchto jedincov disponovala kvalitným vojenským vzdelaním, pozri: 
MEŠKO, ref. 78, s. 15-16.
109 KOMNENA, ref. 7, s. 64; BÜNEMANN, ref. 24, s. 120; SKOULATOS, ref. 20, s. 112-
115. K ďalším detailom v súvislosti s gruzínskym pôvodom Gregoria Pakuriana a jeho rodiny 
pozri: HONIGMANN, Ernst. Die Ostgrenze des Byzantinischen Reiches von 363 bis 1071 nach 
griechischen, arabischen, syrischen und armenischen Quellen. Brusel 1935, s. 222-226.
110 Titulom veľký domestik (megas domestikos), resp. domestik Západu (domestikos tēs Dyseōs) 
sa označovala najvyššia vojenská hodnosť v byzantskej armáde. Bola odvodená z titulu veliteľa 
cisárskej gardovej jednotky, tzv. Scholai (Scholae palatinae), ktorým od 8. storočia velil domestikos. 
Nakoniec sa veliteľ tejto jednotky stal vďaka svojmu významu a tesnému kontaktu s cisárom, de 
facto veliteľom všetkých byzantských ozbrojených síl. V polovici 10. storočia bola táto hodnosť 
rozdelená na dva veliteľské posty, každý pre východnú a západnú polovicu ríše (domestikos tōn 
Scholōn tēs Anatolēs a domestikos tōn Scholōn tēs Dyseōs). Po roku 1071, keď sa začala prejavovať 
strata kontroly nad maloázijskými provinciami ríše a došlo k postupnému zániku tam sídliacich 
jednotiek ostala v používaní už len hodnosť spomínaného domestika Západu (čo je skrátený názov 
z celého ofi ciálneho označenia domestikos tōn Scholōn tēs Dyseōs. KÜHN, ref. 79, s. 73, 135-147.
111 KOMNENA, ref. 7, s. 95; SKOULATOS, ref. 20, s. 240-245. Pečate Nikefora Melisséna sú 
samozrejme hojne zastúpené aj v sigilografi ckom materiáli, pozri napríklad: ZACOS, George – 
VEGLERY, Alexander. Byzantine Lead Seals. Volume one, Part three, Nos. 2672-3231. Bazilej 
1972, s. 1480-1485.
112 KOMNENA, ref. 7, s. 130; SKOULATOS, ref. 20, s. 175-176.
113 KOMNENA, ref. 7, s. 130; SKOULATOS, ref. 20, s. 233-237.
114 KOMNENA, ref. 7, s. 130; SKOULATOS, ref. 20, s. 55-57.
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Nikeforos Synadénos.115 Podobná koncentrácia členov najvyššej vládnej elity zúčastňujúcich 
sa na jednom a tom istom ťažení je isto výnimočná, a nepochybne poukazuje na význam 
výpravy proti Robertovi Guiscardovi.116 Varjažskej garde velil akolouthos Nampites 
(Nábítr)117, garde Exkoubitai magistros a bestarchēs Konštantín Opos118, bestiaritom 
Niketas Panukomites119, oddielom z Makedónie a Trákie istý Antiochos120, normanským 
žoldnierom v byzantských službách prōtoproedros Konštantín Humbertopulos121, oddielom 
z Tesálie kouropalatēs Alexandros Kabasilas122, Paulikiánom Xantas a Kuleon123, arménskej 

115 KOMNENA, ref. 7, s. 130; SKOULATOS, ref. 20, s. 248.
116 Keďže Alexios Komnénos musel vytiahnuť proti Normanom fakticky v priebehu len 
niekoľkých mesiacov po svojom úspešnom prevrate, ponúka sa tu ešte jeden menej zjavný, ale 
z mocenského hľadiska veľmi dôležitý motív. Z vymenovaných jedincov sa totiž všetci bez 
výnimky mohli usilovať o byzantský cisársky trón, a niektorí z nich (napríklad Lev a Nikeforos 
Diogenovci, alebo Konštantín Dukas) naň mali dokonca dedičný nárok, ktorý bol oveľa väčší, než 
nárok samotného Alexia Komnéna. Mladý cisár si počas svojej neprítomnosti z dôvodu výpravy 
proti Normanom nemohol dovoliť ponechať ani jedného z týchto mužov v Konštantínopole, pretože 
by sa následne vystavil vysokému riziku nového prevratu. Tiež pozri: FRANKOPAN, Peter. The 
Fall of Nicaea and the Towns of Western Asia Minor to the Turks in the later 11th Century: the 
curious case of Nikeforos Melissenos. Byzantion, 2006, vol. 76, s. 165.
117 KOMNENA, ref. 7, s. 130; THEOTOKIS, ref. 6, s. 149. K osobnosti Nampita pozri: 
SKOULATOS, ref. 20, s. 216-217; BLÖNDAL, ref. 77, s. 123.
118 KOMNENA, ref. 7, s. 126; SKOULATOS, ref. 20, s. 71-73; KÜHN, ref. 79, s. 98-99; 
ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Αλέξης Γ. Κ. Περί του βυζαντινού οίκου των ΄Ωπων στον 11ο αιώνα. Βυζαντινά, 1994, 
vol. 17, s. 326-328. Pozri tiež sériu prosopografi ckých štúdií, napríklad: ΓΕΟΡΓΙΟΥ, Σταύρος 
Γ. Προσωπογραφικά της Κομνήνειας περιόδου Α΄: ο πρωτονωβελίσσιμος και μέγας δούκας 
Κωνσταντίνος Ώπος. Βυζαντινά, 2004, vol. 24, s. 219-232; GEORGIOU, Stavros G. The Byzantine 
Family of Opoi: Addenda et Corrigenda. Byzantion, 2013, vol. 83, s. 109. K jeho publikovaným 
pečatiam pozri: JORDANOV, ref. 69, s. 444.
119 KOMNENA, ref. 7, s. 127; SKOULATOS, ref. 20, s. 250; THEOTOKIS, ref. 6, s. 150.
120 KOMNENA, ref. 7, s. 126. Krstné meno Anna Komnéna neuvádza. Do úvahy prichádzajú 
podľa dochovaného sigilografi ckého materiálu Konštantín alebo Michal. Pozri: SKOULATOS, ref. 
20, s. 25-27.
121 KOMNENA, ref. 7, s. 127; CHALANDON, ref. 6, s. 77; HALDON, ref. 66, s. 134. Konštantín 
Humbertopulos pochádzal z južnej Itálie a bol zrejme normanského pôvodu. Predpokladá 
sa, že bol synovcom Roberta Guiscarda (pozri: McQUEEN, William B. Relations between the 
Normans and Byzantium 1071 – 1112. Byzantion, 1986, vol. 56, s. 437; CHEYNET, Jean-Claude. 
Du prénom au patronyme: les étrangers à Byzance (Xe-XIIe siècles). SBS, 1987, vol. 1, s. 60). 
Vojenská kariéra Konštantína Humbertopula sa začala za vlády Nikefora III. Botaneiata. Počas 
prevratu Komnénovcov na jar 1081 patril medzi najoddanejších stúpencov Alexia Komnéna. 
K podrobnostiam ohľadne jeho kariéry pozri: SKOULATOS, ref. 20, s. 68-71; CHEYNET, ref. 20, 
s. 122-123; JORDANOV, ref. 69, s. 312-314; JORDANOV, Ivan. Corpus of Byzantine Seals from 
Bulgaria. Volume 3 Part One Text. Sofi a 2009, s. 491.
122 KOMNENA, ref. 7, s. 126; SKOULATOS, ref. 20, s. 11-12. Alexander Kabasilas patril 
k popredným prívržencom predošlého cisára Nikefora III. Botaneiata, ktorý ho po svojom nastúpení 
na trón roku 1078 vymenoval za veliteľa provincie Bulgaria (doux Skopiōn). JÁN SKYLITZÉS.
ʾΙωάννου Σκυλίτση χρονογραφίας συνέχεια, Ed. Th. Tsolakés. Thessaloniki 1968, s. 185; KÜHN, 
ref. 79, s. 231. Z tohto dôvodu by jeho prítomnosť mohla indikovať účasť jednotiek z provincie 
Bulgaria na ťažení proti Robertovi Guiscardovi. Túto možnosť je však potrebné zavrhnúť ako 
nelogickú z viacerých dôvodov; jednak už v roku 1081 nemusel Alexander Kabasilas zastávať ten 
istý post ako roku 1078, a taktiež Anna Komnéna explicitne uvádza, že velil oddielu jazdy z Tesálie. 
KOMNENA, ref. 7, s. 126. K jeho publikovaným oloveným pečatiam pozri: SEIBT, Werner. Die 
byzantinischen Bleisiegeln in Österreich. 1. Teil. Kaiserhof, mit einem Vorwort von Herbert Hunger. 
Viedeň 1978, s. 257-258. J. Birkenmeier chybne uvádza, že Kabasilas velil jazdeckým oddielom 
z Makedónie a Trákie, ktorých veliteľom však bol Antiochos. Pozri: BIRKENMEIER, ref. 83, s. 62.
123 KOMNENA, ref. 7, s. 127; SKOULATOS, ref. 20, s. 167-169 (Kuleon), 300-301 (Xantas); 
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pechote princ Ŏšin syn Hetuma z Kilíkie124, Vardarským Turkom megas primikērios 
Tatikios125, a napokon seldžuckým spojencom poprípade miestnym oddielom z Epiru 
(resp. provincie Nikopolis) Basileios Mesopotamites.126 Zoznam uzatvára otec Georgia 
Palaiologa Nikeforos.127 Aj o väčšine týchto vojenských kádrov Anna Komnéna tvrdí, že 
boli najodvážnejšími spomedzi byzantských aristokratov128, čo opäť poukazuje na to, že 
Alexios Komnenos neponechával v prípade výpravy proti Normanom nič na náhode.

Námorné krídlo mocných klieští, do ktorých Alexios Komnénos hodlal zovrieť 
normanské vojsko obliehajúce Dyrrachion, tvorila spojenecká benátska fl otila. 
Benátčania na čele so samotným dóžom Domenicom Silviom priplávali na dohľad 
Dyrrachia, resp. k mysu Palli, severne od tohto prístavu129, niekedy v polovici augusta 
1081.130 Tým potvrdili svoju povesť vynikajúcich námorníkov, keďže od začiatku júna 
do polovice augusta 1081 zhromaždili, vystrojili a vyslali na miesto určenia vopred 
dohodnuté s Alexiom Komnénom fl otilu 59 vojnových lodí.131 Vzhľadom na skutočnosť, 

THEOTOKIS, ref. 6, s. 150.
124 CHALANDON, ref. 6, s. 77; THEOTOKIS, ref. 6, s. 150. Pre ďalšie informácie ohľadne jeho 
pôvodu a kariéry pozri: ΛΕΒΕΝΙΩΤΗΣ, ref. 92, s. 400-401.
125 KOMNENA, ref. 7, s. 126; CHALANDON, ref. 6, s. 76; SAVVIDES, ref. 4, s. 52. Tatikios 
bol synom zajatca tureckého pôvodu ktorého zajal otec Alexia Komnéna kouropalatēs Ján. Keďže 
bol v približne rovnakom veku ako Alexios, Ján Komnénos sa stal jeho „spoločníkom“. V súvislosti 
s vojenskými operáciami sa o ňom prvý raz zmieňuje Nikeforos Bryennios pri opise Basilakovho 
povstania v roku 1078. Tatikios sa výpravy Alexia Komnéna proti tomuto vzbúrencovi zúčastnil 
ako prieskumník a špeh. BRYENNIOS, ref. 45, s. 289. Po nástupe Alexia Komnéna na cisársky 
trón v roku 1081 mu bola udelená vojenská hodnosť megas primikērios. Pozri tiež: BRAND, 
Charles M. The Turkish Element in Byzantium, Eleventh-Twelfth Centuries. DOP, 1989, vol. 43, s. 
3-4; SKOULATOS, ref. 20, s. 287-292; SAVVIDES, Alexis. Varia Byzantinoturcica II: Taticius the 
Turcople. Journal of Oriental and African Studies, 1991-1992, vol. 3-4, s. 235-238.
126 GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 222; HALDON, ref. 66, s. 134. A. Savvidis a G. 
Theotokis uvádzajú jeho meno v skomolenej podobe ako Basileios Mesardonites. SAVVIDES, ref. 
4, s. 52; THEOTOKIS, ref. 6, s. 154. Je zaujímavé, že Anna Komnéna tohto byzantského veliteľa 
vôbec nespomína a informáciu o jeho účasti na bojových akciách máme len od Viliama z Apúlie. 
Takisto nie je úplne zjavné, akým jednotkám vlastne velil. Z popisu Viliama z Apúlie šarvátky 
medzi jeho jednotkou a Normanmi pri prístave Butrint sa najprv dozvedáme, že šiel na čele „dvoch 
tisíc elitných jazdcov“ a o kúsok nižšie, že velil „Turkom“. GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 
222: „electorum equitum (…) duo milia“, „Turchorum, quos duxerat ille“. A. Ducellier poukazuje 
na lákavú hypotézu, podľa ktorej by Basileios Mesopotamites mohol pochádzať z lokality 
Mesopotami, ležiacej na severnej strane údolia, ktoré sa otvára k pobrežiu Jadranského mora 
priamo oproti Korfu (asi 4 km od dnešnej lokality Delvinë v Albánsku). DUCELLIER, ref. 40, s. 
43. Na južnom okraji tohto zálivu leží aj Butrint, čo v prípade, že tento veliteľ naozaj pochádzal 
z Mesopotami, poukazuje na logický pokus Alexia Komnéna o využitie Basileiových podrobných 
znalostí miestneho terénu v boji proti Normanom. Pozri text nižšie.
127 KOMNENA, ref. 7, s. 134-135; SKOULATOS, ref. 20, s. 245-247.
128 KOMNENA, ref. 7, s. 126.
129 KOMNENA, ref. 7, s. 123; CHALANDON, ref. 6, s. 74. Miesto stretnutia isto nebolo náhodné, 
pretože v 11. storočí patril mys Palli k širšiemu systému opevnenia samotného Dyrrachia a bola tam 
umiestnená stála posádka. DUCELLIER, ref. 40, s. 26, 34. Vzhľadom na prebiehajúce obliehanie 
mesta Normanmi to teda bol jediný možný bod, kde sa mohli Benátčania stretnúť s obrancami 
a dozvedieť sa od nich napríklad informácie o polohe a početnej sile normanského vojska a loďstva.
130 K tomuto údaju pozri: KISLINGER, ref. 36, s. 132. Ďalší predpoklad uvádzaný F. Chalandonom 
a po ňom R. Bünemannom, podľa ktorého by sa benátska fl otila zjavila na dohľad od Dyrrachia už 
v priebehu júla 1081, je teda nesprávny. Pozri: CHALANDON, ref. 6, s. 74; BÜNEMANN, ref. 24, s. 117.
131 KOMNENA, ref. 7, s. 122-123; GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 218; BÖHM, ref. 45, 
s. 118. Flotila sa skladala zo 14 veľkých galér a 45 ostatných plavidiel upravených pre vojenské 
účely. NICOL, ref. 54, s. 57.
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že normansko-dalmátske loďstvo disponovalo 50 galérami, si Benátčania tak ešte pred 
začatím boja zaistili nad svojimi protivníkmi miernu početnú prevahu.132 Normanská 
fl otila kotvila pokojne v prístave, keď jej námorníci zbadali približujúce sa benátske 
loďstvo. Robert Guiscard vyslal naproti Benátčanom lode na čele s Bohemundom ako 
hlavným parlamentárom a veliteľom.133 Bohemund sa najprv opýtal Benátčanov, za 
akým účelom priplávali k Dyrrachiu a na čej strane konfl iktu stoja. Po odpovedi na tieto 
otázky Normani vyzvali Benátčanov, aby aklamovali cisára Michala VII. Duku,134 a tak 
vlastne zavrhli spojenectvo s Alexiom Komnénom. Dóža odložil defi nitívnu odpoveď až 
na druhý deň ráno.135 Normanská eskadra s parlamentármi sa teda vrátila do Dyrrachia 
a Benátčania začali pripravovať svoje lode na nočné kotvenie na šírom mori.136 Pod 
rúškom týchto príprav však prebiehali aj iné prípravy – prípravy na nadchádzajúci boj, 
keďže Benátčania nemali v úmysle pristúpiť na normanské výzvy.137

Nasledujúceho dňa normanská fl otila 50 galér vyplávala z prístavu a Bohemund 
opäť vyzval Domenica Silvia, aby sa postavil na stranu normanského vojvodu a cisára 
Michala VII. Duku. Benátsky dóža, ktorý niekoľkohodinový odklad využil na prípravy 
na boj, tentoraz normanskú výzvu odmietol a radoví benátski námorníci si ešte navyše 
robili posmešky z Bohemundovho výzoru (na rozdiel od Benátčanov bol hladko 
oholený).138 Vzhľadom na to, že väčšinu ich fl otily tvorili menej pohyblivé a väčšie 
dopravné lode upravené pre vojenské účely, dóža rezignoval na manévrový boj, a svoje 
plavidlá nechal zviazať pevne lanami, čím uprostred mora vznikla plávajúca štruktúra, 
ktorú Anna Komnéna nazýva morským prístavom (pelagolimēn).139 Veľké nákladné 
plavidlá predstavovali v podstate bašty, na ktorých bolo na odrazenie normanského útoku 
zhromaždené strelivo a rôzne ďalšie „prekvapenia“, dokonca vraj aj v podobe tekutého, 
resp. gréckeho ohňa.140 Na palubách veľkých lodí navyše Benátčania vztýčili provizórne 

132 BÖHM, ref. 45, s. 118. Aj táto skutočnosť dokazuje, ako dobre bol Alexios Komnénos 
informovaný o početných stavoch normanského vojska a loďstva, keďže zaistenie si početnej 
prevahy nad nepriateľom pred nadchádzajúcim bojom (pokiaľ je to možné), je jednou zo základných 
starostí každého vojenského veliteľa.
133 KOMNENA, ref. 7, s. 123.
134 KOMNENA, ref. 7, s. 123; BÜNEMANN, ref. 24, s. 118.
135 KOMNENA, ref. 7, s. 123; BÖHM, ref. 45, s. 119. Na tomto mieste je potrebné upozorniť, že 
opis prvej námornej bitky medzi Benátčanmi a Normanmi je v prameňoch prinajmenšom rozporuplný. 
Podľa Anny Komnény v priebehu prvého dňa ešte k boju nedošlo. Malaterra namiesto toho tvrdí, že 
bitka sa začala hneď prvý deň. Podľa tejto verzie mali v bitke Normani prevahu, a tak vyčerpaní 
Benátčania požiadali večer Normanov o prímerie s tým, že sa na druhý deň vzdajú Guiscardovi. 
Namiesto toho sa počas noci (v zhode s opisom Anny Komnény) pripravovali na boj. MALATERRA, 
ref. 7, s. 583. Opis bitky od Viliama z Apúlie sa začína večer pred námornou bitkou, počas ktorej 
Benátčania rýchlo získali prevahu a potom smerovali k normanským lodiam zakotveným v prístave. 
GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 220. Tiež pozri: THEOTOKIS, ref. 6, s. 152-153.
136 Anna Komnéna píše, že Benátčania nedokázali zakotviť pri brehu v dôsledku bezvetria, 
a preto sa rozhodli na noc ostať na mori. KOMNENA, ref. 7, s. 123. Tento dôvod je však málo 
dôveryhodný, lebo byzantská princezná si vzápätí odporuje tvrdením, že Benátčania vylodili na 
myse Palli malý oddiel žoldnierov (KOMNENA, ref. 7, s. 123). Benátčania sa teda pravdepodobne 
rozhodli zotrvať na otvorenom mori kvôli nebezpečenstvu náhleho nepriateľského prepadu, ktoré 
by im isto hrozilo, ak by zakotvili pri pobreží na dohľad od normanského tábora (resp. Dyrrachia).
137 CHALANDON, ref. 5, s. 269.
138 KOMNENA, ref. 7, s. 123; BÜNEMANN, ref. 24, s. 118.
139 KOMNENA, ref. 7, s. 123; ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ref. 12, s. 317-318; SAVVIDES, ref. 4, s. 51; 
TAVIANI-CAROZZI, ref. 4, s. 444; BÖHM, ref. 45, s. 119; BÜNEMANN, ref. 24, s. 118.
140 Grécky oheň na palube benátskych lodí zaznamenal fakticky len Malaterra. MALATERRA, 
ref. 7, s. 584; BÜNEMANN, ref. 24, s. 118. O tejto vierohodnosti tejto informácie je možné 
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drevené veže, z ktorých boli pripravení metať ťažké klady „vylepšené“ ostrými klincami.141 
Normani pod Bohemundovým vedením sa pokúsili túto morskú pevnosť atakovať, avšak 
Benátčania bojujúci z vyššie položených palúb benátskych lodí spôsobovali útočníkom 
neúnosné straty.142 Za pomoci spomínaných drevených klád dokonca Benátčania potopili 
viaceré plavidlá, medzi ktorými bola aj Bohemundova vlajková loď.143 Normani sa preto 
stiahli do prístavu, a mnohé svoje plavidlá v panike vytiahli na pláž, čím fakticky uznali 
svoju porážku v prvej fáze bitky. Domenico Silvio povzbudený úspechom prikázal 
rozpustiť tesnú formáciu. Jednotlivé benátske lode teraz na vlastnú päsť postúpili až tesne 
k prístavu a začali napadať prakticky bezbranné normanské lode.144 Normani sa už len 
urputne bránili hustými spŕškami šípov z pobrežia a z palúb lodí. Benátčania v tejto fáze 
bitky ukoristili aj niekoľko prevažne dalmátskych plavidiel. Nehľadiac na streľbu totiž 
popresekávali kotevné laná a za pomoci hákov ich vytiahli na more.145 Chaos na súši 
v susedstve normanského tábora dovŕšil náhly výpad obrancov Dyrrachia, ktorý na pomoc 
Benátčanom zorganizoval Georgios Palaiologos.146 Vzhľadom na malý počet útočníkov 
však Robert Guiscard čoskoro kritickú situáciu zvládol. Benátčania však získali veľkú 
korisť a vo víťaznej nálade sa vrátili na svoje kotvisko.147

Vďaka dokonalejšiemu námorníckemu umeniu teda Benátčania hneď pri prvom 
stretnutí s normansko-dalmátskou fl otilou jasne zvíťazili a prerušili tak námorné spojenia 
Normanov s apúlskymi prístavmi (zostávajúce plavidlá sa totiž neodvažovali opustiť 
prístav).148 Okrem tohto strategického významu znamenalo toto víťazstvo aj významnú 
morálnu vzpruhu pre Byzantíncov, keďže správy o ňom sa šírili na všetky strany. 
Pod dojmom najnovších správ, mnohé miesta v byzantskom Epire prestali vyplácať 
Normanom tribút a znovu sľúbili vernosť Alexiovi Komnénovi149, ktorý medzitým na čele 
byzantského vojska vyrazil zo Solúna a po ceste Via Egnatia mieril priamo k Dyrrachiu. 
V normanských rukách ostala len akropola mesta Korfu na rovnomennom ostrove 
a niekoľko prístavov na epirskom pobreží.150 Robert Guiscard a celé jeho vojsko sa vďaka 

pochybovať, pozri poznámku č. 144 nižšie.
141 KOMNENA, ref. 7, s. 123; ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ, ref. 12, s. 318; BÖHM, ref. 45, s. 119.
142 Hlavnými zbraňami v tomto stretnutí boli, podobne ako v iných námorných bitkách v tomto 
období, šípy a oštepy. Pozri: THEOTOKIS, ref. 6, s. 153. Po ostreľovaní šípmi a oštepmi obvykle 
dochádzalo k abordáži, t. j. ovládnutiu protivníkových plavidiel pomocou výsadku. Pozri: 
KOSIARZ, Edmund. Námorné bitky. Bratislava : Naše vojsko, 1988, s. 44-45.
143 Bohemund sa z potápajúcej lode musel zachrániť skokom na palubu iného normanského 
plavidla. KOMNENA, ref. 7, s. 124; TAVIANI-CAROZZI, ref. 4, s. 444; BÜNEMANN, ref. 24, 
s. 118; BÖHM, ref. 45, s. 119. Normani vraj zase na oplátku potopili jednu veľkú benátsku loď. 
V tejto fáze boja tiež mali Benátčania podľa Malaterru nasadiť spomínaný grécky oheň, ktorý 
pomocou rúrok naliali do mora a zapálili. MALATERRA, ref. 7, s. 584. Avšak práve spôsob 
nasadenia spomínanej zápalnej zbrane dokazuje, že sa v skutočnosti nejednalo o pravý grécky 
oheň, t. j. zápalnú zmes, ktorá sa za pomoci pumpy a hadice (sifón) vypúšťala tak, že zapálená 
pri ústí sifónu letela dlhým oblúkom vzduchom a dopadla na nepriateľské plavidlo, ktorý tým 
zapálila. Benátčania látku nevystreľovali, ale liali do mora a potom ju zapálili. Pre súhrn opisov 
obsiahnutých v rôznych historických prameňoch pozri: ΚΟΡΡΕΣ, Θεόδωρος: «͑Υγρὸν πῦρ» Ένα 
όπλο της βυζαντινής ναυτικής τακτικής. Thessaloniki :Εκδόσεις Βάνιας 1995, s. 136-169.
144 GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 220; BÖHM, ref. 45, s. 119.
145 GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 220.
146 KOMNENA, ref. 7, s. 123-124; CHALANDON, ref. 6, s. 74; BÜNEMANN, ref. 24, s. 118.
147 KOMNENA, ref. 7, s. 124.
148 GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 220; BÜNEMANN, ref. 24, s. 119; BÖHM, ref. 45, s. 119.
149 KOMNENA, ref. 7, s. 124-125; GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 220; CHALANDON, 
ref. 6, s. 75; BÜNEMANN, ref. 24, s. 119.
150 THEOTOKIS, ref. 6, s. 153; SAVVIDES, ref. 4, s. 49.
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vyššie opísanému charakteru epirského vnútrozemia ocitli prakticky v obkľúčení, a zdalo 
sa, že je len otázkou času, kedy ich nedostatok zásob a neustále rušivé útoky byzantských 
síl na súši a blokáda Benátčanov na mori donútia ku kapitulácii. Normanský vojvoda sa 
však aj napriek týmto neúspechom odmietal vzdať a pokračoval v obliehaní Dyrrachia, 
ktorého hradby by normanském vojsku poskytli bezpečnejšie útočisko proti Byzantíncom 
než provizórny tábor na otvorenom priestranstve.151

Hlavné sily Byzantíncov pritom pomaly niekedy v priebehu septembra 1081152 vyrazili 
zo Solúna po ceste Via Egnatia smerom na Edessu (Vodena), Ostrovo (Arnissa) a Herakleiu 
(Monastir) až k Ochridskému jazeru. Odtiaľ pokračovali smerom na dnešný Elbasan, 
a pozdĺž vrchného toku rieky Deabolis k jej vyústeniu do pobrežnej planiny.153 Na tomto 
mieste sa zrejme byzantské vojsko začiatkom októbra 1081 zastavilo, a Alexios Komnénos 
pravdepodobne vyslal špehov smerom k Dyrrachiu a ostatným príbrežným lokalitám, aby sa 
čo najviac dozvedel o aktuálnych aktivitách Normanov a mohol sa rozhodnúť ako postupovať 
ďalej. Je zrejmé, že byzantský cisár sa aj napriek urgentnej situácii do boja proti Normanom 
veľmi neponáhľal, a hneď ako sa jeho sily ocitli v Epire, postupoval vpred len veľmi 
opatrne. Tiež sa zdá, že ešte pred priamym postupom na Dyrrachion sa Alexios Komnénos 
na základe získaných informácií pokúsil o klamný manéver s cieľom odlákať hlavné sily 
Roberta Guiscarda od obliehaného mesta. Spomínaný manéver spočíval v predstieranom 
útoku na normanské sily okupujúce Butrint na juhu, kam Alexios Komnénos vyslal oddiel 
Seldžuckých spojencov pod velením Basileia Mesopotamita. Normani však nakoniec 
útočiacich Turkov rozptýlili, pričom Basileios Mesopotamites bol zajatý.154 Následne bol 
čo najrýchlejšie predvedený pred normanského vojvodu táboriaceho pri Dyrrachiu, aby ho 
Robert Guiscard mohol podrobiť výsluchu ohľadne zámerov Byzantíncov.155

Alexios Komnénos sa nenechal neúspechom svojho plánu odradiť. Aj v tejto chvíli 
pravdepodobne ešte stále dúfal, že Normani, ktorých morálka bola otrasená po víťazstve 
Benátčanov, sa po príchode početnejších byzantských oddielov radšej vzdajú ďalšieho 
obliehania a konfl ikt bude možné urovnať diplomatickou cestou. Svoju armádu teda viedol 
po poslednom úseku cesty Via Egnatia smerom k pevnosti Petrela (na juh od dnešnej 
Tirany)156 na strednom toku rieky Charzanes. Byzantské oddiely pokračovali v pochode až 
k vyústeniu úzkeho riečneho údolia nazývaného Annou Komnénou Kakē pleura do pobrežnej 
planiny,157 kde ich Alexios Komnénos nechal utáboriť.158 Dôvodov na utáborenie na tomto 

151 BIRKENMEIER, ref. 83, s. 63.
152 THEOTOKIS, ref. 6, s. 154.
153 BÜNEMANN, ref. 24, s. 120. Deabolis je dnešná rieka Devoll v Albánsku. Viliam z Apúlie 
ju označuje ako Divalis a Malaterra dokonca ako fl uvius Daemoniorum, pozri: GUILLAUME DE 
POUILLE, ref. 7, s. 229; MALATERRA, ref. 7, s. 584.
154 GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 222; BÜNEMANN, ref. 24, s. 120.
155 Normanský vojvoda sa od zajatého Basileia Mesopotamita snažil získať informácie o zámeroch 
Alexia Komnéna, ako aj o veľkosti jeho vojska. GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 222.
156 Toto miesto pod názvom Πετρούλα spomína aj Anna Komnéna, avšak až v súvislosti s druhým 
normanským útokom vedeným synom Roberta Guiscarda Bohemundom roku 1108. KOMNENA, 
ref. 7, s. 388 a i. Na tomto mieste je možné predpokladať malú byzantskú pevnosť (kastron) už aj 
pred týmto dátumom (t. j. aj počas rokov 1081-1085), pretože určite jestvovala ešte pred začiatkom 
11. storočia. Pozri: DUCELLIER, ref. 40, s. 16-17; DUCELLIER, Alain. Observations sur quelques 
monuments de l’Albanie. In DUCELLIER, A. L’Albanie entre Byzance et Venise, Xe-XVe siècles. 
London : Variorum 1987, s. 163-165; STEPHENSON, ref. 44, s. 164.
157 Údolie sa dnes nazýva Ndroqi. Pravdepodobne niekde na ľavom brehu rieky Erzen (Charzanes) 
medzi dnešnými obcami Hardhistë a Pjezë. Ohľadne identifi kácie údolia Ndroqi s miestom 
nazývaného Kakē pleura pozri: DUCELLIER, ref. 40, s. 16.
158 Celý pochod z Konštantínopola až tesne k Dyrrachiu (cca 1131 km, resp. 1131-6=1125 
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mieste bolo viacero. Obliehané mesto Dyrrachion už bolo z tejto lokality fakticky na dosah.159 
Pred ďalším postupom Alexios Komnénos potreboval zistiť, kde presne sa nachádzajú sily 
Roberta Guiscarda, aby mohol naplánovať poslednú fázu svojho priblíženia k nepriateľovi.160 
Potom vyslal do normanského tábora posla so sprievodom, aby od Roberta Guiscarda zistil 
„prečo prišiel a aké má úmysly.“161 Ešte než sa posol vrátil, Alexios Komnénos sa rozhodol 
priblížiť sa ešte bližšie k Dyrrachiu a utáboriť celé vojsko na morskom pobreží v blízkosti 
kostola sv. Mikuláša vzdialeného necelých 6 km od obliehaného prístavu.162 Bolo 15. októbra 

km, pozri: ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ, Ιωάννης: Ενδείξεις για την διάρκεια των χερσαίων ταξιδιών και 
μετακινήσεων στο Βυζάντιο (6ος-11ος αιώνας). Σύμμεικτα, 1998, vol. 12, s. 25) vrátane zastávky 
v Solúne tak byzantskému vojsku trval niečo vyše dva a pol mesiaca (od začiatku augusta do 
polovice októbra 1081). Vypočítanie tempa pochodu znemožňuje neznáma dĺžka zastávok (hlavne 
tej v Solúne). Pokiaľ by byzantské vojsko prerušilo svoj pochod minimálne na týždeň, (aby sa 
k nemu mohli pripojiť oddiely pod vedením Gregoria Pakuriana), mohol celý pochod trvať ca. 
70 dní, čo by znamenalo, že byzantské vojsko denne prekonalo vzdialenosť cca 16 km. Tento 
údaj veľmi dobre odpovedá tzv. iter iustum (10 rímskych míľ = cca 15 km), vzdialenosti, ktorú 
malo za jeden deň uraziť rímske vojsko na pochode za normálnych okolností. Jestvoval ešte aj 
tzv. iter magnum, zrýchlený denný presun, počas ktorého vojaci prekonali za deň vzdialenosť 
15 rímskych míľ (22, 2 km), pričom zvýšeným tempom pochodovali dva dni za sebou a tretí 
oddychovali. Pozri: ΔΗΜΗΤΡΟΥΚΑΣ, ref. 158, s. 16. Keďže podobnými zvyklosťami zdedenými 
po Rimanoch sa byzantské vojsko riadilo ešte aj v 11. storočí, je možné na základe týchto indícií 
skonštatovať, že tempo presunu byzantskej armády z Konštantínopola do Epiru bolo normálne, 
a Alexios Komnénos sa aj napriek varovným správam z Dyrrachia snažil svojich vojakov čo 
najviac šetriť pre nadchádzajúci boj proti Normanom. Jeho činy boli opäť v súlade s radami 
obsiahnutými v byzantských vojenských príručkách, napr. Kekaumenovom Strategikone, kde sa 
dôrazne odporúča, aby veliteľ nastupoval do boja s odpočinutými vojakmi, v opačnom prípade totiž 
riskoval porážku. Pozri: ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ. Στρατηγικόν. Κείμενα βυζαντινής ιστοριογραφίας – 2. 
Εισαγωγή – μετάφραση – σχόλια Δημήτρης Τσουγκαράκης. Athina, 1996. ISBN 9789607420251, 
s. 91-93.
159 Približne 9 km vzdušnou čiarou.
160 Z dochovaných písomných prameňov nie je jasné, ktorá strana sa o prítomnosti tej druhej 
dozvedela ako prvá. Robert Guiscard sa o príchode byzantského vojska dozvedel prostredníctvom 
svojich vojakov, ktorí každodenne vychádzali z tábora, aby ho zásobovali potravinami z okolia. 
Taktiež udáva vzdialenosť byzantského tábora od tábora Normanov, čo indikuje, že Robert Guiscard 
mal dostatočný prehľad o pohyboch Byzantíncov. MALATERRA, ref. 7, s. 584 (pozri tiež poznámku č. 
162 nižšie). Alexios Komnénos takisto zrejme vyslal k Dyrrachiu vlastných prieskumníkov a zvedov, 
pretože neskôr už s istotou vyslal svojho posla do normanského tábora k Robertovi Guiscardovi 
(pozri poznámku č. 161 nižšie). Navyše, podľa byzantských vojenských príručiek sa vyslanie zvedov 
v podobnej situácii od byzantského veliteľa vyslovene očakávalo a bolo by nelogické, keby byzantský 
cisár s vojenským vzdelaním toto opatrenie ignoroval, a zbavil sa tým možnosti dozvedieť sa čo 
najviac o nepriateľskom vojsku. Pozri: ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ, ref. 158, s. 54.
161 KOMNENA, ref. 7, s. 129; BÜNEMANN, ref. 24, s. 121.
162 Miesto, kde stál kostol sv. Mikuláša identifi koval A. Ducellier na základe medirytiny prístavu 
od Benátčana Giovanniho Francesca Camocia z roku 1571, kde je zobrazený ako S. Nicolo. Kostol 
stál v blízkosti pobrežia južne od okraja súčasného prístavu Dürres. Táto oblasť s názvom Sasso 
Bianco (v antike Petra) je typická tým, že pahorky z vnútrozemia (Shkëmbi i Kavajës) s výškou 
okolo 100 metrov nad morom sa tu približujú veľmi blízko priamo k pobrežiu vytvárajúc úzky 
priechod, čo vcelku odpovedá opisu Anny Komnény. KOMNENA, ref. 7, s. 129; DUCELLIER, 
ref. 40, s. 35; BÜNEMANN, ref. 24, s. 122. Podozrivo však pôsobí Annou Komnénou a Gaufredom 
Malaterrom zhodne udávaná vzdialenosť 4 stadia, ktorá zodpovedá 800 m za predpokladu, že 1 
antické στάδιον = 200 m (MALATERRA, ref. 7, s. 584). Je to primálo, pretože v tomto prípade 
by sa byzantské vojsko utáborilo nezmyselne blízko normanského tábora. Pravdepodobné 
vysvetlenie vyslovil Ε. Schilbach, podľa ktorého Anna Komnéna (známa tým, že rada používala 
archaizujúce výrazy) pravdepodobne použila antické στάδιον namiesto označenia rímskej míle (1 
míľa = 1480 m) používanej na meranie vzdialeností ešte aj v byzantskom období. SCHILBACH, 
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1081.163 Daná lokalita Alexiovi totiž nielenže umožňovala priame pozorovanie normanského 
tábora a Normanmi obliehaného mesta Dyrrachia, ale mohol vďaka benátskej prevahe na 
mori nadviazať spojenie tak s Benátčanmi, ako aj s obráncami Dyrrachia.164 Keďže kostol 
sv. Mikuláša sa nachádzal na hlavnej ceste smerujúcej z Dyrrachia na juh, týmto krokom 
byzantské sily zároveň zablokovali jedinú trasu, po ktorej mohli Robertovi Guiscardovi prísť 
posily od jeho oddielov okupujúcich epirské pobrežie od Butrintu až po Aulon.

Byzantské sily spolu s benátskou fl otilou tak týmto spôsobom ešte tesnejšie utiahli 
pomyselnú slučku okolo normanského vojska táboriaceho pri Dyrrachiu. Alexios Komnénos 
za týchto okolností zrejme očakával, že Robert Guiscard uzná bezvýchodiskovosť svojej 
situácie a jednania s ním povedú k ukončeniu bojov a postupnému stiahnutiu normanského 
vojska naspäť do južnej Itálie. Avšak byzantský vyjednávač sa do byzantského tábora 
vrátil požiadavkami Roberta Guiscarda, ktoré boli pre mladého cisára nesplniteľné.165 
Od tejto chvíle bolo zjavné, že spor je možné vyriešiť jedine bojom. Robert Guiscard si 
túto skutočnosť plne uvedomoval, a dal zvolať všetkých svojich hlavných veliteľov na 
poradu.166 Tam bez príkras zrekapituloval nepriaznivú situáciu, v ktorej sa Normani ocitli, 
a tvrdil, že jediným riešením je čo najrýchlejšie dosiahnutie víťazstva nad početne silnejšou 
byzantskou armádou v bitke.167 Avšak Guiscard sa nechcel kvôli vyhľadávaniu boja 
vzdialiť z tábora, ako navrhovali niektorí jeho bojachtivejší velitelia, ale hodlal vyčkať na 
príchod byzantskej armády až do bezprostrednej blízkosti tábora, a tam zviesť rozhodujúce 
stretnutie.168 Medzitým sa správy o príchode početnej cisárskej armády rozšírili aj medzi 
radovými normanskými vojakmi a u časti z nich vyvolali obavy z nadchádzajúcej bitky.169

Pre Alexia Komnéna sa v tejto situácii rysovali dve možné riešenia. Jedno spočívalo 
v nepriamom prístupe, t. j., že byzantské sily a benátska fl otila zotrvajú na svojich 
súčasných pozíciách a budú blokovať epirské vnútrozemie a horské priesmyky spájajúce 
okolie Dyrrachia s ostatnými časťami byzantských území170, ako aj všetky námorné 

Εrich: Byzantinische Metrologie. Byzantinisches Handbuch im Rahmen des Handbuchs der 
Altertumswissenschaft, Zwölfte Abteilung, Vierter Teil. C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung : 
Mníchov 1960, s. 32-33. V tomto prípade by vzdialenosť 4 stadií narástla na 5920 m, čiže necelých 
6 km, čo zodpovedá aj vyššie spomínanej lokalite. V týchto miestach tiež v minulosti ústil do 
mora menší vodný tok, čo tiež potvrdzuje možnosť, že sa byzantské vojsko utáborilo práve na 
tomto mieste. Táboriaci vojaci a kone totiž spotrebovali denne veľké množstvá vody, takže v súlade 
s odporúčaniami byzantských vojenských manuálov museli vždy ležať v blízkosti výdatného zdroja 
pitnej vody (prameňa, potoka, rieky, atď.). Pozri napríklad: ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ: ref. 158, s. 61.
163 KOMNENA, ref. 7, s. 129; CHALANDON, ref. 6, s. 79; CHALANDON, ref. 5, s. 270; 
BÜNEMANN, ref. 24, s. 122; KISLINGER, ref. 36, s. 133.
164 Existenciu spojenia po mori potvrdzuje Alexiova opakovaná komunikácia s Georgiom 
Palaiologom v obliehanom Dyrrachiu a jeho následný príchod do cisárskeho tábora pred bitkou. 
KOMNENA, ref. 7, s. 129.
165 KOMNENA, ref. 7, s. 130; BÜNEMANN, ref. 24, s. 122.
166 GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 222.
167 Normanské vojsko bolo v podstate obkľúčené a odrezané od zásob potravín, takže Robert 
Guiscard sa nachádzal pod tlakom vybojovať bitku ešte skôr, než kone a vojaci podľahnú hladu 
a smädu z dôvodu nedostatku potravín a vody v tábore. Taktiež by prílišné odďaľovanie rozhodujúceho 
stretnutia mohlo umožniť Alexiovi Komnénovi sústrediť v Epire ďalšie vojenské oddiely, čím by sa 
zvýšila početná prevaha jeho vojska nad Normanmi a zvýšila jeho šance na víťazstvo.
168 GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 222, 224.
169 V oboch táborov prebiehalo medzi 15. a 18. októbrom 1081 opatrné pozorovanie nepriateľa, 
ale neuskutočňovali sa žiadne bojové akcie. GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 224; 
MALATERRA, ref. 7, s. 584.
170 Čo vlastne Alexios Komnénos po ceste k Dyrrachiu podľa Viliama z Apúlie aj uskutočnil: 
GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 220.
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spojenia, až dokým normanské vojsko podľahne nedostatku potravín a bude nútené sa 
vzdať.171 Druhé, naopak spočívalo v priamom prístupe, t. j. byzantské sily pod Alexiovým 
vedením prekvapivo napadnú Normanov a zvedú s nimi klasickú poľnú bitku.172 Oba 
varianty, nepriamy aj priamy, mali svoje výhody a nevýhody. Prvý v podstate garantoval 
úspech pre Alexia Komnéna, avšak nebolo vopred možné odhadnúť kedy Normani zložia 
zbrane. Alexios Komnénos by bol nútený čakať na výsledok ďaleko od hlavného mesta 
Konštantínopola, čo by s každým ubiehajúcim dňom zvyšovalo nebezpečenstvo prevratu 
proti jeho osobe. Ďalšou nie nezanedbateľnou nevýhodou tohto riešenia bola skutočnosť, 
že aj v prípade víťazstva by si mladý byzantský cisár nemohol pripísať na svoje konto 
zásluhy za jeho získanie, pretože by ho získal vďaka bezpečnej vyčkávacej taktike. Druhý 
variant naproti tomu v prípade úspechu ponúkal jasné a rýchle víťazstvo byzantských 
zbraní a takto získané zásluhy spolu so slávou by posilnili pozíciu Alexia Komnéna tak 
vnútropoliticky, ako aj medzinárodne. Rizikom, s ktorým však musel Alexios Komnénos 
rátať, bola možnosť porážky, ktorá mohla mať fatálne následky.

Podobne ako Robert Guiscard, aj Alexios Komnénos zvolal v dôsledku vzniknutej 
situácie bojovú poradu so všetkými svojimi veliteľmi, ktorá sa pravdepodobne uskutočnila 
16. októbra 1081.173 Na rozdiel od normanského vojvodu, ktorý od počiatku videl jediné 
možné východisko v priamej konfrontácii, byzantský cisár podľa svedectva Anny 
Komnény zjavne váhal medzi dvoma vyššie spomenutými riešeniami, hoci sa zdá, že od 
začiatku bol naklonený skôr priamej konfrontácii.174 Starší a skúsenejší velitelia vrátane 
Georgia Palaiologa mu radili postupovať nepriamo a obkľúčením Normanov vyhladovať 
a donútiť ku kapitulácii.175 Mladší byzantskí aristokrati, ako napríklad Konštantín Dukas, 
Nikeforos Synadenos, Lev a Nikeforos Diogenes a veliteľ Varjažskej gardy Nampites, 
naopak, volili priamy prístup a presviedčali Alexia, aby Normanov porazil na bojovom 
poli.176 Alexios Komnénos sa nakoniec tiež rozhodol pre priamu konfrontáciu.

Následne sa byzantský cisár, ktorý vďaka správam Georgia Palaiologa, ale isto aj 
vďaka vyslaniu vlastných špehov, dobre poznal polohu normanského tábora, rozhodol 
posilniť svoju šancu na úspech prekvapivým útokom na nepriateľský tábor z dvoch smerov 
v skorých ranných hodinách.177 V priebehu nasledujúceho dňa (t.j. 17. októbra 1081)178 
vyslal oblúkom cez močariská časť svojich síl, ktorú tvorili predovšetkým spojenecké 

171 KOMNENA, ref. 7, s. 130. Rovnaký postup odporúčali aj byzantské vojenské manuály, pozri: 
ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ, ref. 158, s. 95.
172 GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 220. K momentu prekvapenia pozri text nižšie.
173 Tento odhad vychádza zo skutočnosti, že porada sa zjavne uskutočnila až po tom, čo sa 
do cisárskeho tábora pri kostole sv. Mikuláša dostavil na opakovanú výzvu Alexia Komnéna 
z obliehaného Dyrrachia Georgios Palaiologos. Palaiologos totiž najprv odmietal Dyrrachion 
opustiť odvolávajúc sa na zodpovednosť veliteľa za obranu mesta, ako aj skutočnosť, že by veliteľ 
nemal opúšťať svoj post v priebehu boja. Prišiel až na druhú výzvu cisára, pravdepodobne na 
palube benátskej lode. Pozri: KOMNENA, ref. 7, s. 129; KISLINGER, ref. 36, s. 133.
174 Cisár sa pýtal Georgia Palaiologa, či je podľa jeho názoru vhodné riskovať boj s Robertom 
Guiscardom. Ak by bol naklonený nepriamemu riešeniu, pravdepodobne by sa svojho generála 
opýtal, či je podľa neho vhodné nebojovať proti Normanom. KOMNENA, ref. 7, s. 129: „εἰ χρὴ 
τὸν μετ᾽ αὐτοὐ ἀποθαρρῆσαι πόλεμον“. Druhou indíciou, že Alexios Komnénos už v tejto chvíli 
nevylučoval boj proti Normanov je skutočnosť, že hneď po založení tábora vyšiel osobne preskúmať 
terén medzi táborom a Dyrrachiom. KOMNENA, ref. 7, s. 129; HALDON, ref. 66, s. 134.
175 KOMNENA, ref. 7, s. 129-130; HALDON, ref. 66, s. 134; BIRKENMEIER, ref. 83, s. 63.
176 KOMNENA, ref. 7, s. 130; BÜNEMANN, ref. 24, s. 123.
177 Myslí sa tým ešte pred východom slnka, t. j. ešte za tmy. Pozri tiež: KOMNENA, ref. 7, s. 132; 
THEOTOKIS, ref. 6, s. 155; HALDON, ref. 66, s. 134.
178 Keďže bitka sa odohrala 18. októbra 1081. Pozri poznámku č. 190 nižšie.
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jednotky Srbov a Seldžukov, aby mohli Normanov napadnúť odzadu a vyvolať v ich 
tábore zmätok.179 Sám hodlal nepriateľský tábor napadnúť priamo až nasledujúci deň 
ráno, aby spomínané oddiely mali možnosť dosiahnuť svojich východiskových postavení 
v normanskom tyle včas a zaútočiť ešte pred hlavným jadrom byzantskej armády.180 V rámci 
útoku mali nečakane zaútočiť aj obranci Dyrrachia.181 Takto koncipovaný plán mal veľkú 
nádej na úspech a poukazuje na Alexia Komnéna ako takticky skúseného a vynaliezavého 
veliteľa, ktorý sa snaží maximalizovať všetky výhody pred rozhodujúcim stretnutím.182

Robert Guiscard čelil v tom istom čase jednému závažnému problému, ktorým bola nízka 
morálka veľkej časti jeho vojska. Na porade síce dokázal presvedčiť svojich veliteľov, ktorí 
rovnako ako on chápali vážnosť situácie, avšak nálada medzi radovými vojakmi, z ktorých 
veľkú väčšinu tvorili v boji nedobrovoľní a hlavne v boji neostrieľaní odvedenci z Apúlie 
a Kalábrie, bola na bode mrazu.183 Preto aby posilnil ich odhodlanie na boj, prikázal normanský 
vojvoda spáliť všetky zostávajúce normansko-dalmátske plavidlá kotviace v dyrrachijskom 
prístave.184 Zároveň sa rozhodol v noci zo 17. na 18. októbra 1081 vyviesť všetkých svojich 
vojakov z tábora, ktorý tiež nechal zapáliť, aby nepadol do rúk Byzantíncov.185 Celé 
normanské vojsko prešlo cez most ponad ústie lagúny v ústrety hlavným byzantským silám 
a rozostavilo sa krížom cez cestu do Dyrrachia v blízkosti kostola sv. Teodora.186 Robert 
Guiscard zároveň prikázal most zničiť, čím si zároveň zabezpečil tylo chránené lagúnou.187 
Je ťažké posúdiť, či tento manéver bol len ďalším prostriedkom normanského vojvodu, 
ako posilniť morálku vojakov, alebo sa nejakým spôsobom dozvedel o pláne byzantského 
cisára188, poprípade tento opatrný krok učinil na základe svojich dlhoročných vojenských 
skúseností. Každopádne týmto nečakaným presunom na iné miesto znemožnil, aby ho 
byzantské oddiely obkľúčili a napadli v tábore.189

Ráno 18. októbra 1081190 sa teda byzantskému cisárovi postupujúcemu na čele hlavných 

179 KOMNENA, ref. 7, s. 132; THEOTOKIS, ref. 6, s. 155; BÜNEMANN, ref. 24, s. 123.
180 Identický spôsob prekvapivého útoku na postavenie nepriateľa popisuje aj Kekaumenos, 
pričom ho považuje za jeden z najúčinnejších. Pozri: ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ, ref. 158, s. 77, 79.
181 KOMNENA, ref. 7, s. 133; THEOTOKIS, ref. 6, s. 155; BÜNEMANN, ref. 24, s. 123.
182 Konanie Alexia Komnéna pred bitkou pri Dyrrachiu je v súlade s odporúčaním obsiahnutým 
v Strategikone cisára Mauríkia (582-602), podľa ktorého sa veliteľ má púšťat do bitky s nepriateľom 
iba ak sa mu k tomu naskytne vhodná príležitosť a všetky dôležité výhody sú na jeho strane. 
DENNIS, ref. 81, s. 165. Podobne tiež: ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ: ref. 158, s. 55.
183 GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 224.
184 KOMNENA, ref. 7, s. 131; MALATERRA, ref. 7, s. 584; BÜNEMANN, ref. 24, s. 122.
185 GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 224. Malaterra naproti tomu zapálenie tábora 
nespomína. MALATERRA, ref. 7, s. 584.
186 KOMNENA, ref. 7, s. 132; THEOTOKIS, ref. 6, s. 156.
187 GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 224; HALDON, ref. 66, s. 134; BÜNEMANN, ref. 24, s. 123.
188 J. Birkenmeier predpokladá ako veľmi pravdepodobnú možnosť zrady Guiscardových 
prívržencov v byzantskom tábore, ktorí ho informovali o nadchádzajúcom nočnom útoku na jeho 
tábor. Je to samozrejme len špekulácia, avšak je veľmi pravdepodobné, že presun práve v tomto 
momente nemohol byť dielom náhody. BIRKENMEIER, ref. 83, s. 63. Najpravdepodobnejšími 
adeptami na vyzradenie cisárovho plánu boli pravdepodobne srbskí vládcovia Zety (Duklje/
Diokleie) a Rašky Mihailo a jeho syn Konštantín Bodin, ktorí už pred rokom 1081 zrejme 
vyjednávali s Robertom Guiscardom. CHALANDON, ref. 6, s. 73. Túto našu hypotézu podporuje 
aj ich ďalšie správanie v priebehu bitky, pozri text nižšie.
189 HALDON, ref. 66, s. 134; THEOTOKIS, ref. 6, s. 156; BÜNEMANN, ref. 24, s. 123. Po 
presune sa normanskí vojaci už neuložili k spánku, ale krátky zvyšok nočnej tmy bol využitý 
k modlitbám v celom vojsku, pričom velitelia sa zúčastnili skorej rannej bohoslužby konanej 
zrejme v kostole sv. Teodora. KOMNENA, ref. 7, s. 132; MALATERRA, ref. 7, s. 584.
190 KOMNENA, ref. 7, s. 132; CHALANDON, ref. 6, s. 79; BÜNEMANN, ref. 24, s. 123; 
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síl svojho vojska od byzantského tábora na severozápad k Dyrrachiu naskytol prekvapivý 
pohľad na normanské vojsko zoradené do bojovej formácie, ktoré sa v protiklade s jeho 
pôvodným plánom nenachádzalo tam, kde malo (t. j. v normanskom tábore), ale postúpilo 
Byzantíncom v ústrety.191 Spojenecké oddiely a spolu s nimi aj obrancovia Dyrrachia, ktorí 
mali vo vhodný moment napadnúť Normanov z tyla, sa tak náhle ocitli viac-menej v úlohe 
divákov. Po zničení mosta Normanmi sa totiž jediným cieľom v ich dosahu stal opustený 
a horiaci normanský tábor pod hradbami mesta, ktorý v súlade s pôvodným plánom 
napadli.192 Alexios Komnénos, ktorého sily mali nad Normanmi stále početnú prevahu 
sa napriek nemilému prekvapeniu rozhodol ďalej pokračovať v útoku a po priblížení sa 
k Normanom na dostatočnú vzdialenosť tiež zoradil svoje oddiely do bojovej zostavy.193 
Keďže byzantské vojsko postupovalo pozdĺž pobrežia smerom k severovýchodu a Normani 
sa zrejme – ako už bolo spomenuté vyššie – rozostavili krížom cez pobrežnú cestu vedúcu 
k zničenému mostu, je veľmi pravdepodobné, že obe vojská sa nakoniec zoradili s jedným 
krídlom formácie priliehajúcim k morskému pobrežiu (Normani pravým a Byzantínci 
ľavým). Bojisko, kde sa malo odohrať rozhodujúce stretnutie, ležalo na pomerne úzkom 
priestore ohraničenom na juhozápade pobrežím Jadranského mora, na západe do neho 
ústiacou morskou lagúnou, na severe a severovýchode nízkym tiahlym hrebeňom194, ktorý 
sa od morskej lagúny na severe tiahol súbežne s morským pobrežím, a na juhu tokom 
spomínanej riečky Shimmihl, nad ktorým sa na výbežku spomínaného hrebeňa týčil kostol 
sv. Michala.195 Celý tento plochý priestor mierne zvažujúci sa smerom k moru196 mal na 
najširšom mieste šírku odhadom zhruba 2 000 m a dĺžku približne 3 000 m.

Normanské vojsko zaujalo postavenie na samom severozápadnom konci spomínaného 
priestoru.197 Všetky jestvujúce popisy bitky obsahujú veľmi málo konkrétnych informácií 
ohľadne jeho bojovej formácie okrem základného taktického delenia na tri časti, t. j. 
stred, pravé a ľavé krídlo. Robert Guiscard velil strednej časti, v ktorej si pravdepodobne 
ponechal najbojaschopnejších pešiakov a väčšinu z hlavnej údernej sily normanského 

KISLINGER, ref. 36, s. 133.
191 V tejto chvíli sa obe vojská nachádzali od seba vzdialené približne tri kilometre. BÜNEMANN, 
ref. 24, s. 123. Je možné predpokladať, že byzantská formácia práve minula kostol sv. Michala, 
stojaceho na pahorku neďaleko pláže. Presná poloha tohto kostola nie je známa, ale jeho približnú 
lokalizáciu potvrdzuje malý vodný tok viditeľný na amerických vojenských topografi ckých 
mapách z rokov 1943 a 1956, ktorý sa neďaleko vlieva do mora. Pôvodne sa nazýval Shimmihl (sv. 
Michal) a pri ňom bola aj rovnomenná osada. Dnes už osada ani potok nejestvujú, ale ústie potoka 
je zrejme totožné s ústím kanála Lumi Durrësit. K približnému určeniu polohy kostola tiež pozri: 
DUCELLIER, ref. 40, s. 35; BÜNEMANN, ref. 24, s. 125.
192 KOMNENA, ref. 7, s. 132; HALDON, ref. 66, s. 134. Na to, aby tieto jednotky zasiahnuť 
do začínajúcej bitky bolo totiž potrebné, aby sa znovu vrátili okľukou okolo lagúny, čo si však 
vyžadovalo čas. Srbi a Seldžuci sa zrejme začali po útoku na horiaci tábor vracať k byzantským 
hlavným silám, ale nakoniec sa do boja nezapojili. Pozri text nižšie.
193 Pozri text nižšie.
194 Dnes je tento hrebeň nazývaný Shkamm. BÜNEMANN, ref. 24, s. 124.
195 Tento hrebeň sa smerom od severozápadu k juhovýchodu postupne zvyšuje z približne 30 až 
na 90 m nad hladinou mora.
196 KOMNENA, ref. 7, s. 129.
197 Napriek snahe normanského vojvodu vyviesť svoje vojsko z byzantskej pasce ani toto nové 
postavenie, ktoré Normani zaujali pred začiatkom bitky, nepredstavovalo výrazné zlepšenie. 
Normanská formácia mala na pravej strane morské pobrežie, za sebou zničený most cez ústie lagúny 
a na ľavej strane začínal hrebeň nízkych pahorkov. Stiesnenosť celého postavenia a neschopnosť 
vykonať akýkoľvek taktický manéver je zjavná aj z opisu bitky Viliamom z Apúlie. GUILLAUME 
DE POUILLE, ref. 7, s. 224, 226.



29

VOJENSKÁ HISTÓRIA

vojska - 1 300 v boji ostrieľaných normanských rytierov.198 Je možné, že v strede bojoval 
aj Robertov ďalší syn Gui, synovec Robert Senešal a comestabulus Apúlie gróf z Brienne, 
ako aj vyššie spomínaní rytieri z Francúzskeho kráľovstva a z Normandie (Robert 
Giffard a Viliam z Grandmesnilu). Ľavému krídlu velil Guiscardov syn Bohemund, no 
o presnejšom zložení oddielov pod jeho velením sa nezachovali žiadne informácie.199 
Pravému krídlu velil gróf Ami II. z Molfetty200 a v zostave tejto časti normanského vojska 
sa podľa všetkého nachádzali oddiely zo Salerna na čele s Guiscardovou ženou Sikelgaitou, 
ako aj neskúsená pechota zložená z čerstvých odvedencov z Apúlie a Kalábrie.201 Ich 
rady rozmnožili na poslednú chvíľu aj námorníci z potopených, resp. zapálených lodí 
normansko-dalmátskej fl otily.202 Na pravom krídle zrejme bojoval aj Peter z Aulps.203 
Všetky tri časti normanského vojska sa potom skladali z menších taktických jednotiek 
batailles,204 v rámci ktorých sa v predných radoch nachádzala pechota podporovaná zozadu 
skupinami rytierov, v tesne zovretých formáciách nazývaných conrois (koruhvy).205 Zdá 
sa tiež, že v radoch normanského vojska bolo pomerne málo lukostrelcov.206

Početnejšie byzantské vojsko sa rozostavilo do podobnej formácie ako normanské, 
pričom stredu bojovej zostavy velil Alexios Komnénos, pravému krídlu kaisar Nikeforos 
Melissenos a ľavému krídlu Gregorios Pakurianos.207 Podľa Anny Komnény na tčele 
byzantského vojska sa nachádzal vysunutý vpred šík zložený z príslušníkov Varjažskej 
gardy vedený Nampitom.208 Alexios Komnénos umiestnil Varjagov do tejto predsunutej 
pozície až potom, čo v diaľke uvidel rozostavené normanské vojsko, takže je možné, 
že týmto ad hoc opatrením chcel ochrániť stred formácie pred očakávanými útokmi 
normanskej rytierskej jazdy.209 V medzere medzi Varjagmi a stredom byzantskej 

198 KOMNENA, ref. 7, s. 132; BIRKENMEIER, ref. 83, s. 64; THEOTOKIS, ref. 6, s. 156.
199 KOMNENA, ref. 7, s. 132; BIRKENMEIER, ref. 83, s. 64; THEOTOKIS, ref. 6, s. 156. 
Práve tu možno boli umiestnené žoldnierske oddiely, ktorých prítomnosť v Guiscardovom vojsku 
sa predpokladá, ale ani o ich zložení nie je nič známe, pozri text vyššie.
200 KOMNENA, ref. 7, s. 132; BIRKENMEIER, ref. 83, s. 64; THEOTOKIS, ref. 6, s. 156.
201 Vyplýva to z ďalšieho vývoja udalostí na pravom krídle, kde sú zmieňované práve tieto súčasti 
normanského vojska. Pozri text nižšie. Sikelgaita s oddielmi zo Salerna mala pravdepodobne okrem 
iného za úlohu dozerať na loajalitu grófa Amiho II. z Molfetty. EADS, ref. 27, s. 85.
202 K tomuto predpokladu je možné dospieť na základe zmienky Viliama z Apúlie, v rámci 
ktorej sú námorníci spomínaní spoločne s odvedencami z Apúlie a Kalábrie. GUILLAUME DE 
POUILLE, ref. 7, s. 224.
203 Tento rytier bojoval neskôr v priebehu bitky po boku grófa Amiho II. z Molfetty, takže je 
pravdepodobné, že sa na pravom krídle nachádzal aj na začiatku boja. Pozri text nižšie.
204 Išlo o rôzne početné oddiely jazdy a pechoty (od niekoľko stovák až po niekoľko tisíc mužov), 
pričom v prípade bitky pri Dyrrachiu Guiscardova pechota zrejme postupovala pred jazdou, 
pravdepodobne preto, aby na seba stiahla účinky byzantskej lukostreľby. THEOTOKIS, ref. 6, s. 156.
205 Jedna koruhva pozostávala z 25 až 50 rytierov. Taktickým označením tejto najmenšej taktickej 
jednotky rytierskej jazdy bola malá vlajočka (gonfanon) upevnená na kopiji veliteľa. GRAVETT, 
Christopher – HOOK, Christa. Norman Knight AD 950-1204. London : Osprey Publishing 1993. 
ISBN 1-85532-284-0, s. 28.
206 Zo zachovaných opisov priebehu bitky v dobových prameňoch sa spomína iba citeľný 
efekt lukostreľby Byzantíncov na rady normanského vojska, normanskí lukostrelci nie sú vôbec 
spomínaní. K farbistému líčeniu účinku hustej byzantskej lukostreľby na normanské ľavé krídlo 
pozri: GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 224.
207 KOMNENA, ref. 7, s. 132; HALDON, ref. 66, s. 134; BIRKENMEIER, ref. 83, s. 64; 
BÜNEMANN, ref. 24, s. 124; THEOTOKIS, ref. 6, s. 156.
208 KOMNENA, ref. 7, s. 133; BIRKENMEIER, ref. 83, s. 64; THEOTOKIS, ref. 6, s. 156.
209 BIRKENMEIER, ref. 83, s. 65; HALDON, ref. 66, s. 135. Nezanedbateľnú časť príslušníkov 
Varjažskej gardy tvorili v tomto období okrem bojovníkov škandinávskeho pôvodu aj členovia 
anglosaskej nobility, ktorí opúšťali Anglicko po jeho ovládnutí normanským vojvodom Viliamom 
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formácie postupoval silný oddiel peších lukostrelcov, ktorých mal Alexios Komnénos 
k dispozícii oveľa viacej ako Robert Guiscard.210 O konkrétnom zložení hlavných častí 
byzantského vojska však byzantská princezná mlčí. Vzhľadom na to, že stredu velil 
sám Alexios Komnénos, je však veľmi pravdepodobné, že spolu s ním sa tu nachádzali 
tagmata bestiaritov, Exkoubitai, arménskej pechoty, ako aj tagma franských žoldnierov, 
t. j. oddiely, s ktorými vyrazil na začiatku ťaženia priamo z Konštantínopola.211 Spolu 
s Alexiom tu zrejme bojoval aj vyššie vymenovaný výkvet byzantskej nobility, pričom 
každý jej člen v súlade s byzantskou praxou disponoval silným ozbrojeným sprievodom. 
Podobne v prípade ľavého krídla v tejto časti byzantskej zostavy pochodovali pod 
Pakurianovým vedením tagmata, ktoré na rozkaz Alexia Komnéna zhromaždil pred 
začiatkom ťaženia v Adrianopole, t. j. tagma/tagmata z Makedónie a Trákie a možno aj 
tagma Paulikianov.212 Pravé krídlo pod velením Nikefora Melissena zrejme analogickým 
spôsobom pozostávalo z oddielov, ktoré sa k byzantskému vojsku pripojili v Solúni, teda 
oddielov z provincie Thessalonike, ako aj z Tesálie, a mohli k nemu patriť aj vyššie 
zmieňovaní Vardarskí Turci.213 Podobne ako normanské vojsko aj v prvých radoch 
byzantského vojska najprv pochodovala pechota, za ktorou nasledovali jazdné oddiely.214

Robert Guiscard sa pri pohľade na pomaly blížiace sa vyrovnané šíky byzantských vojakov 
rozhodol prebrať hneď od začiatku iniciatívu, a ešte pred ich defi nitívnym priblížením sa 
na dotykovú, avšak bezpečnú vzdialenosť215 vyslal do útoku všetkých rytierov zo stredu 

Dobyvateľom v dôsledku prehratej bitky pre Hastingse roku 1066. K tomu pozri: CIGGAAR, 
Krijnie. L’émigration anglaise à Byzance aprés 1066. Un nouveau texte en latin sur les Varangues à 
Constantinople. REB, 1974, vol. 32, s. 301-342; SHEPARD, Jonathan: The English and Byzantium: 
a Study of their Role in the Byzantine Army in the later Eleventh Century. Traditio, 1973, vol. 29, s. 
74-78. Ich ťažká obranná zbroj, ako aj ich taktika štítovej steny spolu s použitím veľkej obojručnej 
sekery predstavovali veľmi ťažkú prekážku aj pre v boji ostrieľaných normanských rytierov. Alexios 
Komnénos možno počítal aj s tým, že Anglosasi budú voči Normanom nemilosrdnými protivníkmi, 
pretože budú chcieť odčiniť svoju porážku svojich otcov a strýkov z roku 1066. BIRKENMEIER, 
ref. 83, s. 65; THEOTOKIS, ref. 6, s. 156. Podľa Malaterru to naopak boli samotní anglosaskí 
príslušníci Varjažskej gardy, ktorí Alexia Komnéna pred bitkou požiadali, aby mohli bojovať 
ako predvoj celej byzantskej armády. MALATERRA, ref. 7, s. 584: „Angli vero, quos Waringos 
appellant, ab Imperatore primitias congressus expetentes.“; BÜNEMANN, ref. 24, s. 124.
210 KOMNENA, ref. 7, s. 133; BÜNEMANN, ref. 24, s. 124; BIRKENMEIER, ref. 83, s. 64; 
Pozri tiež poznámku č. 206 vyššie.
211 Pozri text vyššie. Početná sila stredu byzantskej zostavy mohla celkovo dosahovať 
prinajmenšom 5 000 mužov. G. Theotokis k výpočtu jednotiek, ktoré mohli teoreticky operovať 
v rámci stredu byzantskej formácie aj jazdecké tagma z Tesálie, a ďalej tagma z Makedónie a Trákie. 
THEOTOKIS, ref. 6, s. 156. Je však otázne, aké jednotky by potom bojovali na oboch krídlach. 
Navyše sa zdá nelogické a tiež nepraktické, aby jednotky, ktoré sa pred výpravou zhromažďovali 
pod Pakurianovým a Melissenovým vedením v Adrianopole a Solúne, a počas pochodu boli aj 
naďalej pod ich velením, prešli zrazu v rámci bitky pod priamu cisárovu kontrolu. To isté sa 
týka predpokladu G. Theotokisa ohľadne umiestnenia arménskej pechoty na ľavom byzantskom 
krídle pod Pakurianovým velením. Ako dôvod uvádza, že Pakurianos bol arménskeho pôvodu (!). 
THEOTOKIS, ref. 6, s. 156. K Pakurianovmu pôvodu pozri text poznámku č. 110 vyššie.
212 Pozri text vyššie. Ľavé krídlo mohlo disponovať odhadom 5- až 7-tisíc vojakmi.
213 Pozri text vyššie. Zdá sa, že pravé krídlo bolo relatívne početne najslabšie, odhadom 4- až 
5-tisíc mužov.
214 KOMNENA, ref. 7, s. 132-133; THEOTOKIS, ref. 6, s. 156.
215 Vojaci v predných radoch sa nenachádzali v tesnom kontakte s vojakmi protivníka, ale 
bol medzi nimi priestor široký od niekoľko dlhých krokov až po cca 50 m. K pojmu bezpečnej 
vzdialenosti (safety distance), ako aj k dynamike pechotných bitiek z obdobia antiky (inšpiráciu 
tento autor hľadal v bitkách z obdobia Napoleonských vojen), avšak s možnosťami uplatnenia aj 
na bitky z obdobia staroveku a stredoveku, pozri: SABIN, Philip. The Face of Roman Battle. The 
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normanskej formácie.216 Tento útok mierený na stred byzantského vojska ani tak nemal 
za cieľ preniknúť priamo cez byzantskú zostavu, ale jednalo sa o útok predstieraný. Jeho 
účelom bolo vylákať byzantských vojakov do prenasledovania ustupujúcich Normanov, 
počas ktorého by mohlo dôjsť k porušeniu zovretého šíku.217 Varjagovia však tento útok 
vďaka spolupráci s lukostrelcami a ľahkou pechotou (peltastai) hravo odrazili a aj naďalej 
pochodovali v zovretom útvare smerom k Normanom.218 Onedlho obe nepriateľské formácie 
zastali, pričom prvé rady oddeľovala už spomínaná bezpečná vzdialenosť, a dochádzalo 
medzi nimi k malým lokálnym šarvátkam.219 Po chvíli sa o útok s cieľom rozrušiť byzantské 
rady pokúsilo normanské pravé krídlo pod vedením grófa Amiho II. z Molfetty, ktoré však 
nenapadlo byzantské ľavé krídlo pod Gregoriom Pakurianom čelne, ale jeho úder mieril 
proti tomu miestu v byzantskej zostave, kde sa nachádzala medzera medzi jej stredom 
a pravým krídlom, a kde bolo zároveň možné zaútočiť aj na ľavý bok postupujúcej štítovej 
hradby Varjažskej gardy.220 Tento úder bol veľmi dobre premyslený a bol by zrejme aj 
veľmi nebezpečný, keby normanské oddiely na ľavom krídle tvorili skúsenejší vojaci. 
Keďže však jeho väčšinu tvorili neskúsení odvedenci z Apúlie a Kalábrie221, celý útok 
dopadol inak. Byzantínci na ľavom krídle pod Pakurianovým velením totiž aj tento druhý 
útok zachytili a odrazili. Otrasení vojaci následne zakolísali a dali sa na skutočný (nie 
predstieraný) útek k neďalekej pláži, pričom so sebou strhli aj skúsenejších vojakov zo 
Salerna.222 K prudkosti byzantského protiútoku výrazne prispela aj silná lukostreľba, ktorá 
zasahovala utekajúcich vojakov.223 Mnohí sa podľa Anny Komnény v panike vrhali do 
mora a snažili hľadať záchranu na palubách neďaleko kotviacich lodí benátskej fl otily.224 
Celé normanské ľavé krídlo sa tak v tejto chvíli fakticky rozpadlo.

Alexios Komnénos tak hneď v prvej fáze bitky dostal možnosť sústrediť všetky svoje 
sily na zvyšok normanskej formácie, čo by veľmi pravdepodobne vyústilo do byzantského 
víťazstva. V tomto momente ho ale paradoxne zradil úspech jeho vlastných oddielov, 
menovite práve Varjažskej gardy, ktorá nielenže útok normanského pravého krídla odrazila, 
ale pustila sa do jeho energického prenasledovania.225 V dôsledku toho sa však títo vojaci 
dopustili základnej chyby, pretože opustili im určené miesto v zostave byzantského vojska 

Journal of Roman Studies, 2000, vol. 90, s. 14-15.
216 KOMNENA, ref. 7, s. 133; GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 224; THEOTOKIS, ref. 6, s. 157.
217 KOMNENA, ref. 7, s. 133; BIRKENMEIER, ref. 83, s. 64; HALDON, ref. 66, s. 135; 
THEOTOKIS, ref. 6, s. 157.
218 KOMNENA, ref. 7, s. 133; HALDON, ref. 66, s. 135.
219 KOMNENA, ref. 7, s. 133.
220 KOMNENA, ref. 7, s. 133; BIRKENMEIER, ref. 83, s. 65; HALDON, ref. 66, s. 135; 
BÜNEMANN, ref. 24, s. 124; THEOTOKIS, ref. 6, s. 157.
221 Tieto oddiely mali už pred samotnou bitkou veľmi nízku bojovú morálku. GUILLAUME DE 
POUILLE, ref. 7, s. 224: „Cum Langobardis Calabri terrentur.“
222 KOMNENA, ref. 7, s. 133; HALDON, ref. 66, s. 135. Prítomnosť vojakov zo Salerna 
v zostave ľavého krídla normanského vojska je vysoko pravdepodobná vzhľadom k prítomnosti 
Guiscardovej manželky Sikelgaity, ktorá bola príslušníčkou pôvodnej salernskej vládnucej dynastie 
a zrejme bola ich veliteľkou. Pozri: EADS, ref. 27, s. 85.
223 Práve v tejto fáze bitky bola pravdepodobne zasiahnutá šípom aj samotná Sikelgaita. 
GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 224, 226.
224 KOMNENA, ref. 7, s. 133; HALDON, ref. 66, s. 135; TAVIANI-CAROZZI, ref. 4, s. 446; 
BÜNEMANN, ref. 24, s. 124-125; THEOTOKIS, ref. 6, s. 157. Viliam z Apúlie apologeticky 
vysvetľuje tento pohyb celého ľavého normanského krídla smerom k pláži snahou získať priestor 
na preskupenie v dôsledku prudkého byzantského útoku, avšak stiesnený priestor tejto časti bojiska 
spôsobil, že mnohí vojaci sa počas manévru ocitli až v mori. GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, 
s. 224; EADS, ref. 27, s. 80.
225 KOMNENA, ref. 7, s. 134; BIRKENMEIER, ref. 83, s. 65; HALDON, ref. 66, s. 135.
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a nechali jeho stred nechránený.226 Navyše pri prenasledovaní Normanov ich vlastné rady 
úplne stratili súdržnosť a po určitej chvíli sa samotní ocitli oddelení od zvyšku byzantského 
vojska bez podpory ľahkej pechoty a lukostrelcov.227 Ľavé krídlo pod Pakurianovým 
vedením sa asi uspokojilo s odrazením normanského úderu a podľa všetkého aj naďalej 
disciplinovane udržiavalo svoje miesto v byzantskej bojovej zostave.228 Situácia Varjagov 
sa každou minútou stávala vážnejšou, keďže v dôsledku rýchleho prenasledovania sa 
mnohí bojovníci zaťažení kvalitnou ochrannou zbrojou nadmieru unavili.229

Prvý, kto z tejto nepredvídateľnej situácie dokázal niečo vyťažiť, bol skúsenejší 
Robert Guiscard. Zatiaľ čo ponechal znovuobnovenie rozpadnutého pravého krídla na 
svojich veliteľov, sústredil všetkých svojich najlepších rytierov do útoku na nebezpečne 
odkrytý byzantský stred.230 Normanská pechota sa rozostúpila a rytieri zoradení v tesných 
conrois disciplinovane a tvrdo zaútočili. Čoskoro sa začala ukazovať prevaha ich ťažšej 
ochrannej výzbroje a pod ich opakovanými útokmi sa stred byzantskej zostavy zbavený 
ochrany varjažskej štítovej steny kombinovanej s lukostrelcami začal rozpadať.231 Alexios 

226 Dôvod prečo Varjagovia opustili svoje miesto v zostave predstavuje jeden z najdiskutovanejších 
momentov bitky pri Dyrrachiu, a to oprávnene, keďže až táto udalosť umožnila Robertovi 
Guiscardovi naplno využiť svoju prevahu v ťažkej jazde. THEOTOKIS, ref. 6, s. 160. Veľmi často 
býva v tomto prípade spomínaná bitka pri Hastingse v roku 1066, kde došlo k podobnému incidentu 
s rovnakým výsledkom, keď Anglosasi z pravého krídla prenasledovali ustupujúcich Normanov 
a boli následne rozsekaní počas náhleho protiútoku Normanov. Táto analógia môže byť oveľa 
hlbšia než sa na prvý pohľad zdá, keďže pri Dyrrachiu na oboch stranách bojovali muži s priamym 
napojením na bitku pri Hastingse. Vo Varjažskej garde to boli okrem niektorých priamych veteránov 
bitky pri Hastingse väčšinou synovia a synovci porazených Anglosasov. SHEPARD, ref. 209, s. 77-
78. Ako takí boli nielen motivovaní odčiniť porážku svojich otcov a strýkov, ale zároveň aj ešte 
pomerne mladí a neskúsení, čo potvrdzuje aj Anna Komnéna bez toho, aby bližšie špecifi kovala 
dôvod tejto neskúsenosti príslušníkov oddielu, ktorý mal byť podľa všetkých predpokladov elitou 
byzantskej armády. KOMNENA, ref. 7, s. 134. Na opačnej strane zase bojovali Normani, ktorých 
príbuzní tiež bojovali v bitke pri Hastingse, a vieme aj o dvoch konkrétnych prípadoch - Robert 
Giffard a Viliam z Grandmesnilu (pozri poznámku č. 21 vyššie). Ich starší blízki príbuzní (Osbern 
Giffard a Hugo z Grandmesnilu) patrili k blízkym poradcom normandského vojvodu Viliama 
a spolu s ním bojovali proti anglosaskej štítovej stene huskarlov kráľa Harolda Godwinsona.
227 KOMNENA, ref. 7, s. 134; HALDON, ref. 66, s. 135; THEOTOKIS, ref. 6, s. 157.
228 J. Haldon predpokladá, že sa rozpadlo v dôsledku prenasledovania porazeného normanského 
pravého krídla. HALDON, ref. 66, s. 135. Avšak pramene sa zmieňujú len o nedisciplinovaných 
Varjagoch, nie o celom byzantskom ľavom krídle. J. Birkenmeier naproti tomu vinu za nepodporenie 
útoku Varjažskej gardy dáva za vinu priamo byzantskému cisárovi. BIRKENMEIER, ref. 83, s. 66. 
Neberie však do úvahy skutočnosť, že po vypuknutí bitky už Alexios Komnénos, ktorý bojoval v strede 
zostavy byzantského vojska, mal v bojovej vrave reálne len malú možnosť ovplyvniť dianie na ľavom 
krídle. Naopak, zodpovednosť za túto časť bojiska ležala na veľkom domestikovi Pakurianovi. Jestvuje 
však aj náznak, že minimálne časť oddielov z ľavého krídla sa pridala k Varjagom, pretože Viliam 
z Apúlie opisuje, ako bližšie neurčení byzantskí vojaci považujúc Normanov za porazených (konkrétne 
oddiely z pravého krídla normanskej formácie), začali plieniť a zhromažďovať zbrane a predmety, ktoré 
na bojisku ponechali utekajúci protivníci. GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 224.
229 KOMNENA, ref. 7, s. 134; HALDON, ref. 66, s. 135; BÜNEMANN, ref. 24, s. 125.
230 KOMNENA, ref. 7, s. 134; HALDON, ref. 66, s. 35; BÜNEMANN, ref. 24, s. 125; 
THEOTOKIS, ref. 6, s. 158. Pred rozhodujúcim útokom vraj Robert Guiscard posilnil morálku 
svojich rytierov plamennou rečou, v ktorej im pripomenul, že celé podujatie má požehnanie od 
samotného pápeža Gregora VII., a že na ich strane určite stojí aj sv. Matej, ktorému prednedávnom 
nechal zasvätiť katedrálu v Salerne. GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 226.
231 KOMNENA, ref. 7, s. 134; HALDON, ref. 66, s. 135. Bolo by zaujímavé získať svedectvo 
o tom, ako si v rámci strednej časti byzantskej zostavy počínal napríklad oddiel normanských 
žoldnierov pod velením Konštantína Humbertopula, (ktorí vlastne bojovali proti svojim príbuzným 
pod zástavou Roberta Guiscarda). Dobové pramene však informácie o týchto zaujímavých aspektoch 
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Komnénos obklopený svojimi osobnými strážcami a elitnými tagmata z Konštantínopola 
stratil v dôsledku toho možnosť veliť svojim jednotkám, a od tejto chvíle sa už len zúfalo 
bránil pred sústredeným normanským útokom.232 Je pravdepodobné, že práve v tejto fáze 
bitky zahynula väčšina vyššie spomínaných urodzených členov byzantskej aristokracie233, 
ako aj mnoho z radových vojakov z tagmata bestiaritov, Exkoubitai a arménskej pechoty, 
ktoré ako už bolo spomenuté vyššie pravdepodobne bojovali v strednej časti byzantskej 
zostavy a mali za úlohu chrániť svojho veliteľa. Oddiely na pravom (Melissenos) a ľavom 
byzantskom krídle (Pakurianos) zrejme nedokázali napadnutému stredu účinne pomôcť 
a naopak začali pomaly ustupovať z bojiska. Podobne to bolo aj s oddielmi, ktoré pôvodne 
Alexios Komnénos ešte predošlého dňa vyslal na napadnutie normanského tábora z tyla. 
Seldžuckí spojenci a Srbi, ktorí sa zrejme dokázali vrátiť do bezprostrednej blízkosti 
bojiska, tiež spozorovali nepriaznivý obrat v bitke a rozhodli sa radšej ustúpiť.234 

Priebeh fi nálnej fázy bitky pri Dyrrachiu je veľmi ťažké zrekonštruovať, pretože okrem 
všeobecne konštatovaní a určitých náznakov v písomných prameňoch je k dispozícii len 
opis hrdinného vzdoru a ústupu Alexia Komnéna z bitky od Anny Komnény, ktorý je 
síce veľmi podrobný, ale viac-menej úplne ignoruje dianie na iných častiach bojiska.235 
Byzantské ľavé krídlo na čele s Pakurianom pravdepodobne dokázalo viac-menej 
usporiadane ustúpiť až k byzantskému táboru v blízkosti kostola sv. Mikuláša za riečkou 
Shimmihl, pretože okrem asi 300 mŕtvych, ktorých stratilo tagma Paulikiánov,236 nie 
sú uvádzané ďalšie významné straty, ktoré by postihli tagmata z Makedónie a Trákie. 
Tieto jednotky totiž naopak ostali plne bojaschopné a o niekoľko rokov neskôr boli 
nasadené vo vojne proti Pečenehom.237 Vyššie spomínané straty mohli teoreticky nastať 
buď v dôsledku snahy Gregoria Pakuriana prísť na pomoc byzantskému stredu, alebo 

bitky pri Dyrrachiu neposkytujú. Napriek tomu A. Savvides tvrdí, že Konštantín Humbertopulos 
a jeho Normani sa v bitke vyznamenali. SAVVIDES, ref. 4, s. 53.
232 KOMNENA, ref. 7, s. 134.
233 Medzi urodzenými padlými sa menovite spomínajú Konstantios Dukas, Nikeforos Synadenos, 
Nikeforos Palaiologos (otec veliteľa Dyrrachia Georgia Palaiologa). KOMNENA, ref. 7, s. 134-
135; GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 226; BÜNEMANN, ref. 24, s. 126.
234 KOMNENA, ref. 7, s. 135-136; BÜNEMANN, ref. 24, s. 126; THEOTOKIS, ref. 6, s. 158. 
Opätovne však možno opis Anny Komnény v tomto bode nie je úplne presný, keďže Viliam 
z Apúlie sa zmieňuje o množstve Turkov, ktorí padli v boji. GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 
226. Je teda možné, že Srbi ustúpili bez boja, ale seldžuckí spojenci sa po obídení lagúny zapojili 
do bitky, ktorej priebeh však už nemohli ovplyvniť.
235 Normani sa evidentne v rámci krvavej mêlée po rozpade byzantskej bojovej zostavy snažili 
byzantského cisára zabiť, alebo zajať (v tomto poradí) a je veľmi pravdepodobné, že sa tak dialo 
na výslovný rozkaz samotného Roberta Guiscarda. Normanský vojvoda sa totiž po skončení bitky 
veľmi hneval na svojich podriadených, keď sa k nemu vrátili s prázdnymi rukami. KOMNENA, 
ref. 7, s. 139. Medzi normanskými rytiermi, ktorí sa vyslovene snažili Alexia Komnéna zabiť, Anna 
Komnéna spomína grófa Amiho II. z Molfetty a Petra z Aulps. Najmä útok druhého rytiera mečom 
mierený na cisárovu hlavu bol veľmi nebezpečný a Alexios Komnénos v jeho dôsledku vďaka 
svojej rýchlej reakcii prišiel iba o prilbu. Pozri: KOMNENA, ref. 7, s. 135, 136-138; HALDON, 
ref. 66, s. 135. Viliam z Apúlie konštatuje, že boj bol „zúrivý“, ale nepridáva žiadne ďalšie detaily. 
GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 226. Malaterra sa podobne ako Anna Komnéna sústreďuje 
na opis posledného odporu Varjagov. MALATERRA, ref. 7, s. 584. Následný pokus o rekonštrukciu 
poslednej fázy bitky pri Dyrrachiu je teda viac-menej špekulatívny.
236 Ich početný stav po bitke podľa Anny Komnény bol už len 2 500 mužov. KOMNENA, ref. 7, 
s. 146; THEOTOKIS, ref. 6, s. 158.
237 Konkrétne sa táto jednotka zúčastnila bitky pri Dristre na jeseň 1087. Pozri: MEŠKO, Marek: 
Obnova byzantskej moci na Balkáne za vlády Alexia I. Komnéna. Druhá byzantsko-pečenežská vojna 
(1083-1091). Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2012. ISBN 978-80-558-0101-8, s. 172.
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počas následného ústupu k táboru, v rámci ktorého Pakurianos vyčlenil Paulikiánov pod 
velením Xanta a Kuleona na krytie ústupu svojich ostatných jednotiek.238 Pravé byzantské 
krídlo pod velením Nikefora Melisséna v opise bitky sa takmer vôbec nespomína, 
a tak je veľmi pravdepodobný predpoklad, že kaisar nechal svoje oddiely v podstate 
len pasívne stáť na mieste a vyčkával na rozkazy.239 Keď Melissenos uvidel, že stred 
byzantskej zostavy sa rozpadá pod sústredenými útokmi normanskej ťažkej jazdy, dal 
zrejme signál na ústup. To je možné usudzovať na základe skutočnosti, že ani oddiely pod 
jeho velením pravdepodobne neutrpeli žiadne výraznejšie straty, keďže boli tiež nasadené 
neskôr v bojoch proti Pečenehom.240 Ďalej je tiež možné predpokladať, že trasa ich ústupu 
vzhľadom na nepriaznivý vývoj situácie neviedla k byzantskému táboru, ale priamo na 
východ k toku rieky Charzanes vzdialenému vzdušnou čiarou nanajvýš 5 km.

V rozpore so zachovanými popismi bitky sa až zhruba v tomto čase začal napĺňať osud 
Varjagov, ktorí sa po svojom nedisciplinovanom výpade proti normanskému pravému 
krídlu ocitli izolovaní na morskom pobreží.241 Najprv na ich nesúrodú formáciu od boku 
zaútočila normanská pechota a spôsobila im výrazné straty.242 Následne im Normani 
znemožnili pripojiť sa späť k hlavnej byzantskej zostave (napríklad byzantskému ľavému 
krídlu, ktoré už vtedy možno tiež ustupovalo a malo pred nimi náskok niekoľko desiatok 
až stoviek metrov), a tak sa obkľúčení Varjagovia snažili pozdĺž morského pobrežia prebiť 
sa smerom k byzantskému táboru. Vzhľadom na celkovú únavu a často prehliadaný fakt, 
že byzantský tábor bol vzdialený minimálne 4 km od bojiska, neprekvapí predpoklad, 
že väčšina vojakov počas ústupu padla. Nakoniec sa hŕstka prežívajúcich Varjagov 
nedokázala dostať ani k byzantskému táboru, a tak keď sa ocitli na dosah od kostola 
sv. Michala, zamierili k nemu a opevnili sa v jeho vnútri.243 Niektorí v snahe zachrániť 
sa pred nemilosrdným prenasledovaním vyliezli až na strechu. Normani, rozhodnutí 

238 Je možné, že toto „obetovanie“ mal za následok nepovolený odchod (dezerciu) Paulikiánov 
z oblasti bojov a odopieranie ich ďalšej účasti na vojne proti Normanom, ktoré malo svoje dozvuky 
neskôr na jeseň roku 1083 v podobe hromadného trestu veľke časti tejto heterodoxnej komunity 
v okolí Mosynopolu zhabaním majetku, vyhnanstvom, či nútenou konverziou na ortodoxnú verziu 
kresťanstva. KOMNENA, ref. 7, s. 146, 170-171.
239 Neprítomnosť zmienok o pravom byzantskom krídle skonštatoval aj J. Haldon, ktorý však 
predpokladá, že sa táto časť cisárskej armády rozpadla prakticky bez boja. HALDON, ref. 66, 
s. 135. Je možné, že zdanlivá nečinnosť kaisara Nikefora Melissena v priebehu bitky sa zakladá 
aj na jeho osobných skrytých motívoch, v rámci ktorých víťazstvo v bitke nad Normanmi, ktoré 
by posilnilo pozíciu Alexia Komnéna ako cisára, nebolo v jeho záujme. Koniec-koncov, iba pred 
niekoľkými mesiacmi boli Alexios a Nikeforos sokmi, a obaja sa snažili pre seba získať cisársku 
korunu. Nakoniec ju získal Alexios Komnénos a Nikeforos Melissenos sa musel spokojiť s nižším 
cisárskym titulom kaisar, pôvodne druhým najvyšším v byzantskej dvorskej hierarchii (najvyšším 
bol samozrejme autokratōr). Ale aj v tomto smere ho Alexios Komnénos veľmi skoro sklamal, 
pretože hneď po nástupe na trón nechal vytvoriť nový titul sebastokratōr pre svojho staršieho brata 
Izáka, ktorý tak zaujal druhé miesto a titul kaisar klesol na miesto tretie. KOMNENA, ref. 7, s. 95; 
ZONARAS, ref. 95, s. 731-732. Na druhej strane je tiež možné, že Annino mlčanie o Melissenových 
činoch na bojovom poli pod Dyrrachiom sa zakladá na jej osobnej antipatii voči Melissenovi, ktorý 
bol zároveň aj jej strýkom. FRANKOPAN, ref. 116, s. 166-169.
240 Konkrétne tagma z Tesálie vyššie spomínanej bitky pri Dristre a opätovne pod velením kaisara 
Nikefora Melisséna. MEŠKO, ref. 237, s. 172.
241 Pozri text vyššie.
242 MALATERRA, ref. 7, s. 584; HALDON, ref. 66, s. 135; BÜNEMANN, ref. 24, s. 125; 
THEOTOKIS, ref. 6, s. 157.
243 KOMNENA, ref. 7, s. 134. Malaterra sa nezmieňuje o tom, že by Normani kostol zapálili, ale 
ako príčinu ich smrti uvádza kolaps strechy, ktorá vraj sa zrútila na pod váhou iných Varjagov, ktorí 
na ňu vyliezli v snahe uniknúť prenasledovaniu. MALATERRA, ref. 7, s. 584.
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defi nitívne sa zúčtovať s odolávajúcimi nepriateľmi kostol obkľúčili, obložili drevom 
a zapálili. Nikto neprežil.244

Je zjavné, že byzantské oddiely ustupujúce smerom k táboru prenasledovala podstatná 
časť normanského stredu pod velením Roberta Guiscarda, pretože to bol práve normanský 
vojvoda, ktorý sa zmocnil bohatej koristi v podobe cisárskeho stanu a všetkého ostatného 
vybavenia v tábore.245 Počas obsadzovania tábora Normani všetkých tam prítomných 
služobníkov a pohoničov patriacich k trénu byzantského vojska zmasakrovali.246 Na stále 
odolávajúceho Alexia Komnéna s hŕstkou verných tak dorážali iné elementy normanského 
vojska, ktoré sa v tomto momente tiež určite rozdelilo na viacero častí, aby efektívnejšie 
prenasledovalo utekajúcich byzantských vojakov. Keďže Bohemund na čele normanského 
ľavého krídla sa tiež v dochovaných popisoch bitky veľmi nespomína (čo zrejme odráža 
spomínanú pasivitu byzantského pravého krídla), a nie je zmieňovaný ani v súvislosti 
s útokmi na postavenie Alexia Komnéna, všetka normanská pechota, ako aj rytieri z ľavého 
krídla, asi zotrvali na bojisku práve pod jeho velením a udržiavali svoje postavenie pre 
prípad neočakávaného zvratu v priebehu už prakticky vyhranej bitky.247 Byzantského cisára 
tak pravdepodobne prenasledovali hlavne oddiely normanskej jazdy z pravého krídla, ktoré 
sa medzitým opätovne dokázalo zoradiť do bojového tvaru.248 Vyplýva to zo svedectva 
Anny Komnény, podľa ktorého sa na prenasledovaní jej otca významne podieľal veliteľ 
pravého krídla gróf Ami II. z Molfetty, ako aj rytier Peter z Aulps.249 Alexios Komnénos 
však napriek veľkému úsiliu Normanov prenasledovaniu dokázal vďaka vytrvalosti svojho 
bojového koňa uniknúť a po dvoch dňoch komplikovaného putovania dorazil do Ochridu.250 

244 KOMNENA, ref. 7, s. 134; HALDON, ref. 66, s. 135; BÜNEMANN, ref. 24, s. 125; 
THEOTOKIS, ref. 6, s. 157. Eliminácia silného oddielu Varjažskej gardy v bitke pri Dyrrachiu 
však neznamenala jej zánik, ako sa traduje v časti staršej odbornej literatúry. Táto elitná jednotka 
naozaj utrpela citeľné straty, ale pri Dyrrachiu bojovala len jej časť. Menšie oddiely Varjagov 
však stále naďalej bojovali proti Normanom a potom sa Varjažská garda účastnila aj vojny proti 
Pečenehom. K účasti Varjažskej gardy v bitke pri Dristre roku 1087, pozri: MEŠKO, ref. 238, s. 
171; D’AMATO – RAVA, ref. 77, s. 9.
245 KOMNENA, ref. 7, s. 136; MALATERRA, ref. 7, s. 584; BIRKENMEIER, ref. 83, s. 65; 
BLÖNDAL, ref. 77, s. 126; BÜNEMANN, ref. 24, s. 126.
246 Toto tvrdenie vychádza z poznámky Viliama z Apúlie, že Robert Guiscard sa nechcel dlho 
zdržiavať v byzantskom tábore „kvôli rozkladajúcim sa mŕtvolám“. GUILLAUME DE POUILLE, 
ref. 7, s. 228; BÜNEMANN, ref. 24, s. 127-128.
247 Tejto časti normanského vojska sa zrejme týkal aj Guiscardov rozkaz, aby utekajúcich 
Byzantíncov neprenasledovali priďaleko. MALATERRA, ref. 7, s. 584. Ten sa samozrejme netýkal 
honu na samotného Alexia Komnéna, o čom svedčí hnev Roberta Guiscarda, keď sa normanskí 
rytieri nakoniec vrátili s prázdnymi rukami. KOMNENA, ref. 7, s. 139.
248 Podľa svedectva Anny Komnény sa vojaci na ľavom krídle spamätali v dôsledku zásahu 
Guiscardovej ženy Sikelgaity, ktorá ako druhá bohyňa Pallas Aténa cválala na koni pozdĺž pláže 
a mocným hlasom trasúc kopijou v ruke vracala spanikárených vojakov snažiacich sa nájsť spásu 
vo vlnách a na palubách benátskych lodí späť do boja. KOMNENA, ref. 7, s. 133; HALDON, ref. 
66, s. 135; BÜNEMANN, ref. 24, s. 124. Podľa Viliama z Apúlie ale bola Sikelgaita ranená šípom, 
a vystrašená sa snažila zachrániť na palube nepriateľských benátskych lodí. Bol to naopak sám 
Robert Guiscard, ktorý mávajúc pápežskou štandartou a plamenným preslovom zastavil utekajúcich 
a vrátil ich späť do boja. GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 226; TAVIANI-CAROZZI, ref. 4, 
s. 446. Vzhľadom na to, že Anna Komnéna napísala svoje historické dielo aj viac ako polstoročie 
po popisovaných udalostiach a Viliam z Apúlie v rokoch 1095 až 1099 (BROWN, Paul. The Gesta 
Roberti Wiscardi: A ‘Byzantine’ history? Journal of Medieval History, 2011, vol. 37, s. 162), 
je pravdepodobnejšia menej hrdinská verzia Sikelgaitinho účinkovania v bitke pri Dyrrachiu. 
BÜNEMANN, ref. 24, s. 125. Pre opačný názor pozri: EADS, ref. 27, s. 86; SAVVIDES, ref. 4, s. 53.
249 KOMNENA, ref. 7, s. 135. Pozri tiež poznámku č. 236 vyššie.
250 KOMNENA, ref. 7, s. 140; BIRKENMEIER, ref. 83, s. 65; TAVIANI-CAROZZI, ref. 4, s. 
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Bitka pri Dyrrachiu sa 18. októbra 1081 tak napriek byzantskej početnej prevahe 
skončila presvedčivým víťazstvom normanského vojska. Predstavuje tak ukážkový 
príklad stredovekej bitky, ktorej výsledok závisí nielen od pomeru síl nepriateľských 
strán, schopností veliteľov, ale v podstate aj od vopred nepredvídateľných okolností. 
Byzantská armáda utrpela podľa odhadov moderných bádateľov pravdepodobne až 
25-percentné straty251 a na dlhšiu dobu tak musela čeliť výraznému oslabeniu, ktoré 
znížilo jej bojaschopnosť, nehovoriac o závažných ekonomických dopadoch utŕžených 
strát materiálu a živej sily. Normanské vojsko tiež istotne utrpelo straty, ale uniklo istému 
zániku a naďalej predstavovalo bojaschopný celok vzbudzujúci rešpekt.252 Výprava 
Alexia Komnéna navyše nesplnila svoj hlavný cieľ, ktorým bolo uvoľnenie Dyrrachia 
obliehaného Normanmi. Vďaka benátskej podpore sa tento strategicky významný oporný 
bod na epirskom pobreží držal ešte niekoľko mesiacov, ale potom sa ho Robertovi Guiscard 
zmocnil bez boja 21.februára 1082.253 A hoci v dôsledku v úvode tejto štúdie spomínaných 
diplomatických protiopatrení Alexia Komnéna sa musel normanský vojvoda na jar 1082 
vrátiť do Itálie, drvivá byzantská porážka v bitke pri Dyrrachiu vo svojich dôsledkoch 
znamenala, že vojna proti Normanom sa predĺžila až do roku 1085. Pravdepodobne by 
trvala ešte dlhšie, nebyť predčasnej smrti Roberta Guiscarda na ostrove Kefallénia 17. 
júla 1085.254 Je pravdepodobné, že keby sa normanský vojvoda dožil ešte niekoľko rokov, 
mohol v západnej časti Balkánu (podobne ako v Anglicku) vzniknúť ďalší normanský 
štátny útvar na čele s Guiscardovým synom Bohemundom, a dejiny Byzantskej ríše pod 
vládou Alexia Komnéna by prebiehali úplne inak.
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447; THEOTOKIS, ref. 6, s. 165.
251 HALDON, ref. 66, s. 137.
252 Viliam z Apúlie tvrdí, že Normani stratili iba 30 mŕtvych rytierov. GUILLAUME DE 
POUILLE, ref. 7, s. 226. To je však príliš malý počet, pretože minimálne v dôsledku rozpadu 
normanského pravého krídla, hustej byzantskej lukostreľby, a zúrivému protiútoku Varjažskej 
gardy muselo dôjsť k závažnejším stratám.
253 GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 230; TAVIANI-CAROZZI, ref. 4, s. 448; THEOTOKIS, 
ref. 6, s. 166.
254 GUILLAUME DE POUILLE, ref. 7, s. 254; KOMNENA, ref. 7, s. 180; PRINZING, ref. 39, 
s. 11; KISLINGER, ref. 36, s. 144.
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M. MEŠKO: DIE ANFANGSPHASE DES BYZANTINISCH-NORMANNISCHEN 
KRIEGES UND DIE NIEDERLAGE DER BYZANTINER IN DER SCHLACHT VON 
DYRRHACHION (1081)

Der Krieg gegen die Normannen in den Jahren 1081–1085 stellte für die Fähigkeiten von Alexios I. 
Komnenos, sich auf dem byzantinischen Kaiserthron zu behaupten, den er im April 1081 bestieg, eine 
große Herausforderung. Dem neugewählten Kaiser von Byzanz ist es gelungen, diese Prüfung zu bestehen, 
und später, in der darauffolgenden Amtszeit, gelang es ihm, dem byzantinischen Reich wieder zu seinem 
alten Ruhm und seiner Macht zu verhelfen. Die Anfangsphase des Abwehrkrieges gegen den Einbruch 
des normannischen Herzogs Robert Guiscard aus Süditalien auf den byzantinischen Balkan lief nicht nach 
Plan. Die Normannen landeten im Frühling 1081 ohne nennenswerte Gegenwehr der Byzantiner auf dem 
epirotischen Festland und nach dem es ihnen gelang, einen Brückenvorfeld zu bilden, und im Juni 1081 
belagerten sie den byzantinischen Hauptstützpunkt in diesem Gebiet – die Stadt Dyrrhachium. Die relativ 
langsame Reaktion der Byzantiner wurde vor allem durch zwei Faktoren beeinfl usst: als erste Ursache ist 
der bereits erwähnte Wechsel auf dem byzantinischen Kaiserthron, und als zweite Ursache ist der kritische 
Zustand der byzantinischen Truppen und die damit verbundene Finanzkrise zu nennen. Bedacht auf die 
Verminderung der normannischen Invasion, griff Alexios I. Komnenos zuerst zu den diplomatischen 
Mitteln und erst dann, im August 1081, stellte er sich an die Spitze fast des gesamten byzantinischen 
Heeres in einer Stärke von 18 000 – 20 000 Mann und trat den Marsch zur bedrohten Stadt Dyrrhachium 
an. Gleichzeitig wurde die normannische Flotte von den byzantinischen Verbündeten – den Venezianern, 
angegriffen, die die Normannen geschlagen haben und blockierten ihre Flotte im Hafen von Dyrrhachium. 
Robert Guiscard und sein fast 15 000 Mann zählendes Heer wurden dadurch von den über die Bucht von 
Otranto im südlichen Italien führenden Seeversorgungswegen abgeschnitten. Als sich dann im Oktober 
1081 das byzantinische Heer an der Spitze mit Kaiser Alexios I. Komnenos der Stadt Dyrrhachium näherte, 
war der normannische Herzog bemüht, die alles entscheidende Schlacht so früh wie möglich zu erzwingen. 
Jegliche Verzögerung könnte ausschließlich den Byzantinern zugutekommen. Die Normannen waren sich 
dessen bewusst, dass sie auch am Land eingekreist werden und letztlich auch verhungern könnten.

Die entscheidende Schlacht ereignete sich am 18. Oktober 1081 in den Vormittagsstunden in der 
Nähe von Dyrrhachium. Zuerst gewann das byzantinische Heer die Oberhand, jedoch der unüberlegte 
Angriff der Warägergarde hat die Mitte der byzantinischen Kampfformation bloßgestellt und Robert 
Guiscard konnte durch gezielte Angriffe der normannischen Reiterei die Schlacht für sich entscheiden. 
Laut Forschungen der modernen Forscher erlitt die byzantinische Armee Verrußte in einer Höhe von 
insgesamt 25 Prozent des Gesamtzustandes und war in der Folgezeit erheblich geschwächt, hat ihre 
Kampffähigkeit stark beeinträchtigt und zog folgenschwere ökonomische Probleme nach sich. Auch das 
normannische Heer blieb von den Verlusten nicht verschont, allerdings ist es den Normannen gelungen, 
die sich anbahnende Katastrophe zu vermeiden – sie bildeten auch weiterhin eine kampffähige, 
geschlossene Einheit, die für Respekt sorgte. Darüber hinaus konnte der Feldzug von Alexios I. 
Komnenos das Hauptziel nicht erfüllen, und zwar das von den Normannen belagerte Dyrrhachium zu 
befreien. Dank der Unterstützung der Venezianer konnte sich dieser strategisch bedeutende Stützpunkt 
an der Küste des Epirus noch einige Monate lang halten, danach wurde er jedoch am 21. Februar 
1082 von Robert Guiscard ohne Kampf übernommen. Und obwohl sich der normannische Herzog 
aufgrund der bereits angedeuteten diplomatischen Gegenmaßnahmen von Alexios I. Komnenos 
gezwungen sah, im Frühling 1082 nach Italien zurückzukehren, waren die Nachwirkungen der totalen 
Niederlage der Byzantiner in der Schlacht von Dyrrhachium dermaßen bedeutend, dass sich der Krieg 
gegen die Normannen bis ins Jahr 1085 zog. Höchstwahrscheinlich würde dieser Krieg noch länger 
dauern, wäre Robert Guiscard am 17. Juli 1085 an der Insel Kefalonia nicht frühzeitig verstorben. Man 
kann annehmen, dass – vorausgesetzt, Robert Guiscard würde noch länger am Leben bleiben – in dem 
westlichen Gebiet des Balkans ein weiteres normannisches Staatsgebilde an der Spitze mit Guiscards 
Sohn Bohemund entstehen könnte (ähnlich wie in England) und die Geschichte des Byzantinischen 
Reichs an der Spitze mit Kaiser Alexios I. Komnenos würde anders verlaufen.
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BUILDING OF FORTRESS OF LEOPOLDOV

GYÖRGY DOMOKOS

DOMOKOS, Gy.: Building of fortress of of Leopoldov (Leopoldstadt, Lipótvár). 
Vojenská história, 1, 21, 2017, pp 38-60, Bratislava.
The fortress of Leopoldstadt could be built between 1665–1673 instead of Neuhäusel 
captured by the Ottomans in 1663, by the permit incorporated in the peace of Vasvár. 
The place of the fortress was appointed on the right bank of the River Váh, opposite 
to the Hlohovec. In regards to its shape Leopoldov was similar to Nové Zámky, it was 
built with six bastions. During the construction a lot of complications have arisen, partly 
technical, partly organizational, but the human factor played a role as well in that the 
work couldn’t go on with full speed. But this problem area has a part, about which the 
historical research doesn’t speak, what is the physical measurement of such a construction 
and the amount of work to do. Luckily a big amount of sources was preserved about 
Leopoldov’s construction. We can get a good general picture from this material about the 
complexity of the works, from the providing of building materials, the transporting of 
it, to the problems of the groundwork, not to mention the permanent shortage of money, 
the main set-back of every construction. We can fi nd in this material two documents 
being to my knowledge unique, which give exact data on how much earth and stone 
had to be built in into the planned six-bastion fortress. The numbers are astonishing 
even nowadays, 586 694 m3 earth and 82 797 m3 stone had to be moved according to 
the sources. If we would load this amount on standard wagons, we would get a 192 km 
long train. I tried to calculate approximately, how much manpower and how much time 
was needed in only moving the earth. Although the available data is insuffi cient, but yet 
it was concluded, reckoning with the transport devices, the manpower, the labour-time 
and the possible working performance, that only the moving of the earth took between 
150-200 to 400-550 days. This is the whole time of one to three working seasons. This 
made understandable, why the constructions of the modern fortresses with bastions were 
never completed, of course besides some other impedimental factors.
Military History. Hungary, Slovakia, 17th century. Fortress of Leopoldov (Leopoldstadt, 
Lipótvár).

The main elements of the defence system against the Ottomans laid down in the 
Kingdom of Hungary gave some new and big fortresses, whose construction was started 
in the middle of 16th century. These buildings were never completed, although all of 
them obtained the state to be more or less defensible. The fact that these fortresses were 
never completed is very well-known. Usually the permanent shortage of money of the 
Habsburg Court is mentioned as grounds for that. It is right, of course, and a lot of sources 
can reinforce this statement. But the whole problem isn’t so simple, it is much more 
complicated. Only the question of shortage of money needs a very detailed research, but 
I would like here to survey another aspect of the topic, which, as far as I know, nobody 
studied in details. This is the measure of the building of fortresses, that means, what 
amount of work and material were needed to raise such a large building and what were 
the real measures of these fortresses.

The second half of the 16th century was the period of building up the defence system 
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against the Ottomans and along with it the building of the border fortresses. Some modern 
ones were erected by the Italian system,1 for example Győr (Raab), Komárno (Komorn, 
Komárom), Eger (Erlau), Nové Zámky (Neuhäusel, Érsekújvár), Kanizsa, Szatmár (today 
Satu Mare, Rumania).2 We have only limited sources about them to answer our question, 
but we can of course conclude on their measurement and the diffi culty of the construction 
from the contemporary imagery, as well. I can here accentuate the case of the new defence 
system of Eger designed by Ottavio Baldigara,3 where a single Italian type bastion had 
bigger space than all other previously built defence work together.4 But the little available 
data isn’t enough for a detailed, exact calculation.

In the aspect of the 17th century the situation is very reverse. In that period, only two 
modern Italian type fortresses were built in the Kingdom of Hungary: Leopoldov5 (in 
German Leopoldstadt, Hungarian: Lipótvár) and the citadel of Košice (Kaschau, Kassa).6 
Of course there were some smaller ones erected, for example Guta (today Kolárovo, 
Gutta, Gúta) with four bastions, furthermore some older ones were rebuilt, like Szendrő 
and Szatmár, again some of them received additional defence works, as the Nová pevnosť 
(Újvár, New Castle, a crownwork7) at Komárno, and the ravelins and contregards8 of 
Győr. Counter to the 16th century at these cases we are luckier, because we have a higher 
number of sources about these buildings, fi rst of all about Leopoldov, but about Győr, 
Komárno and Szatmár9 as well.

1 For the topic see fi rst an old but comprehensive and reliable work: Zastrow, Adolf von, 
Geschichte der beständigen Befestigungen oder Handbuch der vorzüglichsten Systeme und Manieren 
der Befestigungskunst, Leipzig, 1839. See further (in alphabetic order) Duffy, Christopher, Siege 
Warfare. The Fortress in the Early Modern World, London–Henley, 1979, Hale, John R., The Early 
Development of the Bastion. An Italian Chronology, c.1450 – c.1534, in Hale, J. R.–Highfi eld, 
R.–Smalley, B., Europe in the Late Middle Ages, Evanstone, Ill., 1965, 466–494, Hale, John R., 
Renaissance Fortifi cation. Art or Engineering? Norwich, 1977, Hogg, Ian V., Fortress. A History 
of Military Defence, London 1975, Hughes, Quentin, Military Architecture, London, 1974, Pepper, 
Simon–Adams, Nicholas, Firearms and Fortifi cations. Military Architecture and Siege Warfare in 
Sixteenth-Century Siena, Chicago–London, 1986; in Hungarian see Domokos, György, Várépítészet 
és várharcászat Európában a XVI–XVII. században (Fortress building and siege warfare in Europe 
in 16th – 17th century), Hadtörténelmi Közlemények, Új folyam, XXXIII(1986/1), 47–110.
2 The German and the Hungarian version of the names of fortresses, towns and villages are following 
the Slovakian ones. I translated the German names of offi cies to English by the help of Michael 
Hochedlinger’s book: Hochedlinger, Michael: Austria’s War of Emergency 1683–1797, London, 2003. 
The names and ranks I considered to be untranslatable are italicized and explained in the notes.
3 About his life see Domokos, György, Ottavio Baldigara, Egy itáliai várfundáló mester 
Magyarországon (An Italian military engineer in Hungary), Budapest, 2000.
4 Domokos, György, Az egri vár számítógépes rekonstrukciójának tapasztalatai (The experiences 
of the computer aided reconstruction of the Eger castle), Hadtörténelmi Közlemények 114(2001) 4, 
640–661.
5 See in Slovak language: Sedlák, František, Z dejín pevnosti Leopoldov, Vlastivedný časopis 
12(1963) 151–153, Šimončić, Jozef, Mesto Leopoldov—jeho vznik a vývoj, Vlastivedný časopis 
20(1971) 72–73.
6 See in Slovak language: Orosová, Martina–Žažová, Henrieta, Košická citadela. Bratislava 2011.
7 Crown shape defence work in the ditch before the bastion was composed from two half 
bastions at the sides and a whole bastion in the middle, between them two straight walls, curtains. 
Glossarium Artis, Wörterbuch zur Kunst, Band 7, Festungen, Der Wehrbau nach Einführung der 
Feuerwaffe, Red. Huber, Rudolf–Rieth, Renate, Tübingen, 1979, 83.
8 A diamond shape and a half-moon shape defence work in the ditch before the main walls. Ibid. 83, 85.
9 Domokos, György, Újabb adatok a szatmári erődítmény építéstörténetéhez az 1660–1670-es 
években (New data to the construction history of the fortress Szatmár about 1660 –1670). Castrum 
4(2006) 2, 47–70, Domokos, György, Hadmérnöki vita Szatmárról a XVII. század második felében 



40

VOJENSKÁ HISTÓRIA

The biggest part of the remaining  sources about Leopoldov can be found in 
Österreichischen Staatsarchiv (Austrian State Archive) in Vienna, in the material 
of Finanz und Hofkammerarchiv, Hoffi nanz Ungarn (Archive of Finance and Court 
Chamber, Finance of Hungary). Most of that, what was preserved in the Akten des Wiener 
Hofkriegsrates (Files of the Aulic War Council, Vienna) in the Kriegsarchiv (Military 
Archive), was destroyed in the 19th century due to a brutal elimination of old documents. 
Today practically only the register books exist and we can only imagine from the entries, 
what could have been the real content of the lost materials. The documents about the 
fi nance and economy are dominant in the Hoffi nanz Ungarn, of course, but we can fi nd 
a lot about the construction of the fortress(es) too. Among them a report was preserved 
that, in my opinion, can explain our original question: what real measures such a huge 
construction work had. But to understand the later presented relations I judge necessary 
to survey the circumstances of Leopoldov’s origin.

Born of a new fortress, 1665

Leopoldov’s born was as an aftermath of the events of the 1663–1664 war against the 
Ottomans. The most serious loss of that war for the Habsburgs was when the defenders 
have been forced to abandon Nové Zámky’s relatively modern fortress on 23 September 
1663. After that the Váh (Waag, Vág) Valley was open for the Ottoman marauders and 
a theoretical possibility was given to go around from north the most important outposts as 
Győr, Komárno and Magyaróvár (Ungarisch Altenburg), secured the forefi eld of Vienna 
(Wien, Viedeň, Bécs).10 To prevent this danger and to balance the threat of Nové Zámky 
now in the Ottomans’ hands, the building of a new modern fortress was required. The peace 
of Vasvár (10 August 1664) gave this opportunity, because it let Leopold I of Habsburg, 
emperor of the Holy Roman Empire and Hungarian-bohemian king (1657–1705) to 
have a new one built instead of Nové Zámky.11 Because of Nové Zámky’s capture the 
Bergstädterische Grenze (confi ne of Mining Towns, border defence captaincy in Lower 
Hungary12) lost its centre, and it needed to be reorganized at this same time. The new 
generalcy’s centre became Leopoldov, and it was named “gegen Neuhäusel ligende Grenze” 
oder “leopoldische Grenze” (confi ne facing Nové Zámky or confi ne of Leopoldov).

The fi rst references I found concerning the building of the future Leopoldov originated 
from 4 December 1664. Then the Court Chamber (Hofkammer) asked the Aulic War Council 
(Hofkriegsrat), where and how many fortifi cations they would erect along the River Váh 
(Waag, Vág) and Morava (March), because it costs a lot of time to collect the building 
material and supplies needed for them.13 At the same day in the registry of the Aulic War 

(Military engineers’ debate about Szatmár in the second half of the 17th century). Hadtörténelmi 
Közlemények 119(2006) 4, 1059–1071.
10 It is obvious, that this could do only small troops of marauders, because the mountainous land 
wasn’t appropriate for a huge army to advance. This statement is confi rmed by the fact, that the 
Ottoman conquest has been anyway blocked on the border between the Hungarian Lowland and the 
mountains and couldn’t be permanently pierced.
11 „Artikel VIII. Ihrer Kaiserlichen Majestät ist es gestattet, zur Verteidigung ihrer Gebiete, in 
der Gegend der Waag und des über der Waag [am rechten Ufer] gelegenen Gutta eine neue Festung 
(fortalitio) zu errichten.” Wagner, Georg, Das Türkenjahr 1664, Eine europäische Bewährung, 
Eisenstadt, 1964, 440.
12 We can translate the contemporary names of offi ces, ranks and territories to English, of course, 
but in my opinion their names are more correct and remaining understandable in their original 
German form. That’s why I use all of them in this form and translate them only at their fi rst use.
13 “Ersuechungs Decret an Kay. HoffKhriegsrath, vmb die HoffCamer Zubenachrichtigen, wo vnd 
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Council we can read about the main goal that was to balance the threat of Nové Zámky.14 
Soon after, 9 December a conference was organized between the two bodies, and on the 
next session in Prešporok (Pressburg, Pozsony, today Bratislava) on 15 December even the 
Hungarian councillors participated.15 Two precise documents originating from 16 December 
inform us about this. In the fi rst one wrote by the Aulic War Council to the Court Chamber we 
can read that the emperor consulted the Hungarian councillors “on the questions concerning 
the security of the Kingdom of Hungary”, and he gave the command to collect money and 
building materials to reinforce the line of the River Váh and to build new fortresses.16 In 
the next document followed the former one the Court Chamber forwarded the command 
to the Hungarian Chamber (Ungarische Kammer).17 By the end of December a continuous 
correspondence was already kept up on the providing of the building materials.18

After another conference conducted in Bratislava 6 February 1665, far more factual 
suggestions were proposed for the emperor.19 The most important of them was that they 
determined the place for the new fortress, opposite to Hlohovec (Freistadt, Galgócz, Fraisstak), 
on the other side of the River Váh. They stated, what other places needed to be repaired or rebuilt, 
fi rst of all Šintava (Schinta, Sempte), Gúta, furthermore Šaľa (Selia, Sellye), Nitra (Neutra, 
Nyitra), Levice (Lewenz, Léva) and Fiľakovo (Filleck, Fülek).20 They instructed the authorized 
organisations and the military engineers to estimate, how much money and how many materials 
were necessary for that work. It was specifi ed that the new fortress needed to be built from stone 
and its budget has to incorporate not only the defence works, but the magazines, supply depots, 
caserns for the infantry and cavalry, armament and fi re service, too. Even so the attached listing 
contained only the sum for the defence works. According to this, if the new fortress would be 
built with fi ve bastions, it would cost 246 305 gulden, with six bastions 296 166 gulden.21

wie vil fortifi cationen an der Waag vnd March etwa aufgerichtet werden möchten, damit man Zeitliche 
vorsehung der Pawmaterialien vnd Prouiant halber thuen khönne.” ÖStA AVA FHKA HKA HF Prot. 
Bd. 875, 1664 Reg. fol. 468v, 4 December (the abbreviations are explained at the end of the essay).
14 “HoffCammer 4. December 1664 wegen der New erbauenden fortifi cation gegen Neüheüßl an 
der Waag vndt Merkhstromb, waß für bau materialien etwan Hier Zu erfordert werden möchten.” 
ÖStA KA HKR Prot. Bd. 328. 1664 Exp. fol. 595r, 4 December.
15 Ibid. fol. 605.
16 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 218. 1664 Konv. Dec. fol. 96–98. See further: „Conferentia 
cum Dominis Hungaris, Relata Suae Maiestati 15. Decembris 1664. angelangent die Entgegensezung 
einer HaubtVestung an der Waag, der Vestung Nüheüßl, vnd reparierung der Andern Gränizen.” 
ÖStA KA HKR Prot. Bd. 328. 1664 Exp. fol. 609v. The reinforcement of the line of River Váh 
meant not only the building the new fortress of Leopoldstadt, but the renovating the other smaller 
ones as Gúta, Šaľa, Šintava, too. After the peace of Vasvár some other castles were modernised in 
Lower Hungary, as Nitra (Neutra, Nyitra), Trenčín (Trentschin, Trencsén), Levice (Lewenz, Léva).
17 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 218. 1664 Konv. Dec. fol. 30–31.
18 ÖStA AVA FHKA HKA HF Prot. Bd. 873. 1664 Exp. fol. 890v–891r, 24 December, ibid. Bd. 
875. 1664 Reg. fol. 492v, 26 December and 493v, 28 December, ÖStA KA HKR Prot. Bd. 328. 
1664 Exp. fol. 594r, 31 December and fol. 602v, 29 December.
19 For the time see ÖStA KA HKR Prot. Bd. 329. 1665 Exp. fol. 60r, 7 February, for the content of 
the conference see ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 219. 1665 Konv. Febr. fol. 19–22, 14 February, 
ibid. fol. 7–11, 36–43, 20 February, further ÖStA KA HKR Prot. Bd. 330. 1665 Reg. fol. 29v–30r, 
12 February and fol. 31v–32r, 14 February, ibid. Bd. 329. 1665 Exp. fol. 81v–82r, February.
20 Above that we can fi nd in the list Tornóc/Trnovec nad Váhom, (Alsó- or Felső)Bodok/(Dolné 
or Horné) Obdokovce, (Garam)Szentbenedek/Hronský Beňadik, Kistapolcsány/Topoľčianky, 
Ghymes/Jelenec, Korpona/Krupina, (Alsó- or Felső)Sztregova/(Dolná or Horná) Strehová, 
Szentantal/Svätý Anton and “Berg Ostrocza”, perhaps Osztró/Ostrov, all of them in Slovakia. ÖStA 
KA HKR Prot. Bd. 330. 1665 Reg. fol. 29v–30r, 12 February.
21 The last sum is false, the right one is 295 566 gulden. The whole building process cost at the 
end was many times more, of course. After a statement originated supposedly from the beginning 
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The next conference was held in Vienna 20 February 1665 dealt with the acutest 
and most painful question: how could they get the money for all this. On the previous 
meetings seeing that huge amount of money they thought obviously that it might be 
necessary to get some help from abroad. There were proposals that a delegate should 
go to Italy to survey, if the Pope or other Italian monarchs were willing to give some 
money and in exchange of that their arms might be placed on the wall of the fortress.22 
Meanwhile the construction’s cover had to be raised from anywhere, although it was 
laid down in advance that the taxes and other incomes were burdened already 4–5 years 
ahead. This way they could achieve close to nothing, merely they tried to seek donations 
from the ecclesiarch—but the Pope’s permission was needed for this—furthermore to 
rearrange the money foremost for Hungary voted annually by the other provinces for the 
fortresses. At the same time, they decided generally on the construction order of the new 
fortress, on the providing and delivery of the building materials, further on the person of 
the Bauzahlmeister.23

But others were also necessary to administrate the new fortress’ construction. Earliest, in 
the beginning of February the mentioned Bauzahlmeister, Georg Kielman was assigned,24 
whose instruction issued 12 March.25 On the same day Johann Schellberg was nominated to 
be Bauschreiber, whose instruction was given out 15 April.26 It was suggested that he could 
be simultaneously the Gegenhändler (controller) of the Bauzahlmeister, too. But the emperor 
commanded that at least three persons needed to control the fi nances and one of them had 
to be a resident in Hungary.27 The latter had to be delegated by the Hungarian Chamber and 

of 1671, only in cash 263 450 gulden was spent on Leopoldstadt till the end of 1670 and at that 
time the fortress was very far from completed. ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 232. 1671. Konv. 
Jänner fol. 239, s.d.
22 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 219. 1665 Konv. Febr. fol. 20v, 14 February. The delegation 
had to take with them the ground plan of the fortress, too, because the Pope asked to see, for what 
he would give money. ÖStA KA HKR Prot. Bd. 330. 1665 Reg. fol. 32r. 14 February, further ibid. 
Bd. 329. 1665 Exp. fol. 316, 4 July. It made known to General Souches (about him see note 29.), 
who supervised the construction work, what drawing the Pope had asked and he sent it really to 
the Aulic War Council in a month. Ibid. Bd. 330. 1665 Reg. fol. 170r and ibid. Bd. 329. 1665 Exp. 
fol. 386v. Although we don’t know actually, if the Pope would give money or not, but one of the 
gates was planned to be named „Porta Chisiana” regarding to Pope Alexander VII (1655–1667), 
who came from the famous Chigi family. ÖStA KA HKR Akt. 1665 August №. 21. Exp. s.f. s.d. 
(see the decision that after the resolution of the emperor was written on the document), ÖStA KA 
HKR Prot. Bd. 330. 1665 Reg. fol. 195r, 8 August. Again, Souches made a proposal for the name 
of the bastions and gates in the description of the ground plane sent for the Pope. He recommended 
the names Porta Alessandrina and Porta Gonzaga for the gates, Ghigi, Ungeria, Boemia, Moravia, 
Silesia and Austria for the six bastions. ÖStA KA HKR Akt. 1665 August №. 21. Exp. s.f. s.d. 
Curiously Leopoldov’s bastions never got a name, they were signed only with numbers.
23 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 219. 1665 Konv. Febr. fol. 7–11, 36–43. The function of 
Bauzahlmeister was to keep the incomes and the cash and to pay the material and all the personal 
connected to the work.
24 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 219. 1665 Konv. März fol. 12, 35, 10 February.
25 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 219. 1665 Konv. März fol. 112–119.
26 The function of Bauschreiber was to register daily, weekly, monthly and yearly the work 
completed by the hand-workers, labourers etc. and to administrate, how many materials and tools 
came in and were given out. For his assign see ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 219. 1665. Konv. 
März fol. 101r, 12 March, for the affi rmation by the emperor see ibid. fol. 137r–138v, 13 March, for 
his instruction see ibid. Konv. April fol. 163–167. We can fi nd his name in some different form as 
Schellberger, Schellenberg, Schellenberger.
27 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 219. 1665 Konv. März fol. 101r, 12 March, ibid. fol. 138v. 13 March.
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Michael Piccoli was sent to accomplish this charge.28 The two other Gegenhändler were 
Feldmarschall Ludwig Radwig Graf de Souches (1608–1683)29 and Melchior Augspurger 
Ingegnieur, who was charged to direct the new fortress’ constr uction as a military engineer.30

Due to all these, real measures were taken to start up the construction. The Court 
Chamber addressed an inquiry to the Aulic War Council that they had to request Graf von 
Abensperg und Traun General Land- und Hauszeugmeister31 to give out tools from the 
Vienna Arsenal to that work. He had to arrange, too, that hand-workers, who were fi red 
off from the Bohemian artillery, would be ordered there.32 Souches and the councillor 
of the Court Chamber (Hofkammerrat), Clement von Radolt moved on one step further 
and they proposed together for the emperor a detailed agenda, in what everything was 
mentioned from the number of necessary tools to the actual need of money and employing 
the proper number of hand-workers and labourers.33 Connecting to this, Augspurger 
submitted a document, in which he listed in detail the people and material needed to be 
assigned to that work, as well as the wages.34 Thereupon the emperor commanded the 
very next day to start up the construction as soon as possible. Kielman reported already 
on 4th May to the Court Chamber, that the stake-out of the fortress’ ground was done on 
the previous day and they started to clean up and level down the place the next day.35 
The emperor regulated in the above-mentioned command the expenditure’s method for 
the construction.36 But the highest command was in vain, when the system itself proved 
to be inadequate to raise the necessary sum. No wonder that Souches wrote to the Court 
Chamber from Komárno 15 May that the workers of the new fortress weren’t paid and 
they wanted to leave.37

28 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 219. 1665 Konv. März fol. 251–252, 26 March, ibid. Konv. 
April fol. 150–155, 31 March and 14 April. His instruction see ibid. fol. 168–170. 15 April.
29 French Louis Raduit de Souches, Oberst (captain-general) of Komárno (1664–1668) and he 
was responsible for the military affairs in the Bergstädterische Grenze, after the position of the 
bergstädterische Grenzoberst (captain-general of the confi ne of Mining Towns) was vacant since 
1663, when the previous Oberst, Count Ádám Forgách surrendered Neuhäusel, till 1668. Pálffy, 
Géza, Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek Magyarországon a 16–17. 
században. (Minta egy készülő főkapitányi archontológiai és „életrajzi lexikonból”) Történelmi 
Szemle, 39(1997) 2, 257–288. For his life see Broucek, Peter, Louis Raduit de Souches, kaiserlicher 
Feldmarschall. In: Jahrbuch der Heraldisch-Genealogischen Gesellschaft „Adler”, Serie 3, Bd. 8, 
1971–73, 123–136.
30 Augspurger directed fi rst of all the constructions of Komárno. This is confi rmed by a petition 
that he gave in to the Court Chamber for his pay there and travel costs from there. ÖStA AVA FHKA 
HKA HFU r.N. 219. 1665 Konv. März fol. 43–62, 9 March 1665. At the beginning, he got only 
a temporary appointment at Leopoldstadt, but Souches recommended him soon to be Superintendent 
der Bergstädterischen Grenze (chief architect of the confi ne of Mining Towns). ÖStA KA HKR Prot. 
Bd. 329. 1665 Exp. fol. 179v, April. We don’t know today when he died, but the Aulic War Council 
23 February 1666 notifi ed the Court Chamber that by the emperors command the offi ce of the 
deceased engineer of Komarno, Melchior Augspurger must be given to Francesco Baron de Wymes, 
the then engineer of Győr. ÖStA KA HKR Prot. Bd. 331. 1666 Reg. fol. 37v, 23 February, ÖStA AVA 
FHKA HKA HFU r.N. 221. 1666 Konv. April fol. 42–43. 12 April. Augspurger’s name couldn’t be 
found anymore in the Hofkriegsratprotokollen (register-books of the Aulic War Council) since 1666.
31 The chief of all armoury and artillery in the whole Monarchy.
32 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 219. 1665 Konv. März fol. 2, 22.
33 Ibid. Konv. März fol. 99–103, 12 March.
34 Ibid. Konv. April fol. 5–9, 13 March.
35 Ibid. Konv. Juni fol. 100, 4 May.
36 Ibid. Konv. März fol. 136–139, 13 March.
37 Ibid. Konv. Juni fol. 32–33, further see ibid. r.N. 220. 1665 Konv. Dec. fol. 102–103, 19 
December, ibid. r.N. 221. 1666 Konv. Febr. fol. 113–114, s.d. and Konv. März fol. 19., 23, 8 March.
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An additional story to Leopoldov’s construction was to obtain the land for the fortress. 
This was placed exactly on the right bank of the River Váh, opposite to Hlohovec, by 
the village Vörösvár.38 The estate belonged mainly to Count Ádám Forgách, former 
Oberst39 of Nové Zámky, but there were a lot of other minor owners. According to Georg 
Kielman’s report from 11th April Forgách protested, when the engineer, who staked out the 
fortress’ ground, showed him the licence for the construction signed by General Souches. 
But Kielman added that Forgách would obviously relent under the infl uence of enough 
money, what came true as it appears from the sources.40 Moreover he showed later such 
a willingness that István Zichy, President of the Hungarian Chamber could inform on the 
2nd May the Court Chamber, that Forgách is ready to defer and made other owners to do the 
same.41 Initially the matter was that Forgách only had to give material to the fortress.42 But 
in the meantime the Court Chamber began to make a deal with the count to buy the estate. 
Councillor of the Court Chamber, Johann Graf von Rottal was assigned to this negotiation.43 
His situation became very diffi cult, because he had to deal not only with the count, but 
with his ambitious wife, Maria Katharina Freifrau von Rechberg von Hohenrechberg. The 
countess hoped to get a “modest” hundred thousand gulden for the estate, what seems to be 
extreme compared to the later determined 30 000 gulden. The countess wouldn’t accept this 
price, as well as this anyway smaller sum will be paid in two parts. She turned directly to 
the emperor,44 but according to the later events her complaint remained fruitless.

The complication around the estate’s buying didn’t delay the organisation of the new 
domain and its economics for the fortress. Emperor Leopold gave out an instruction for 
this at the beginning of August,45 and later sent a commission there to visit the place of the 
magazine and supply depot (Provianthaus), to make plans and budget together with the 
engineer, further to examine the opportunity of building a couple of watermills, to look 
for a place for the wine-cellar etc.46

The construction was already in full swing, when its offi cial start, namely the laying of 
the foundation stone happened and it was wished to commemorate this event on a coin. 
General Souches reported to the emperor at the beginning of August that the fortress’ 
chapel is completed and the time had come for the laying of the foundation stone. He 
asked the emperor to assign György Lippay (1600–1666), archbishop of Esztergom for 
the sanctifying of the chapel, and another person, who can represent the emperor for 
laying of the foundation stone.47 According to the resolution of the emperor from 8th 
August the new fortress had to be named Leopoldopolis or Leopoldstadt48—instead of 

38 See ÖStA KA Kartensammlung, Inland C V. Leopoldstadt 1668 and ibid. K VII k 210 
Leopoldstadt №. 2, 3 (their original place was ÖStA KA HKR Akt. 1675 Dez. №. 118. Exp.).
39 See note 29.
40 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 219. 1665 Konv. April fol. 147–148.
41 Ibid. Konv. Juni fol. 77–78.
42 Ibid. Konv. April fol. 146, 149, 14 April, ÖStA KA HKR Prot. Bd. 330. 1665 Reg. fol. 89r, 8 April.
43 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 330. 1665 Reg. fol. 91v, 13 April and fol. 100v, 21 April. The archbishop 
of Esztergom, Lippay suggested that Palatin Wesselényi should be asked to intermediate at the 
discussions with the owner of the land. ÖStA KA HKR Prot. Bd. 329. 1665 Exp. fol. 190v, 12 April.
44 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 219. 1665 Konv. Sept. fol. 163–164, ÖStA KA HKR Prot. 
Bd. 329. 1665 Exp. fol. 188v, April.
45 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 219. 1665 Konv. Aug. fol. 61.
46 Uo. fol. 159–160, 11 August.
47 ÖStA KA HKR Akt. 1665 August №. 21. Exp. s.f. s.d., further see ÖStA KA HKR Prot. Bd. 
329. 1665 Exp. fol. 386–387, s.d.
48 ÖStA KA HKR Akt. 1665 August №. 21. Exp. s.f. s.d. and ÖStA KA HKR Prot. Bd. 330. 1665 
Reg. fol. 195r, 8 August.
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then name „Neue Festung an der Waag”—the foundation stone will be laid by Souches 
and the chapel will be sanctifi ed by the archbishop of Esztergom. The illustrious event 
was appointed 22 August,49 but this had to be modifi ed to 16 September owing to the 
illness of the archbishop.50 Unfortunately the sources don’t give us any information about 
how the event happened, but we can reckon from that time the existence of Leopoldov.

Turning point of the construction of Leopoldov, 1668 – 1669

The true construction works at Leopoldov as we saw started already late spring of 1665. 
On the other hand, in a fi le, what is preserved from January 1669, we can fi nd two documents 
that present us a relatively correct picture about the real measure of the fortress. At fi rst 
glance we can believe that somebody put these surveys there by mistake, because they are 
without date and they were displaced here because of certain thematic criteria—according 
to the habit of that time—albeit they would have to be between the documents originated 
from the beginning of the construction.51 But the situation is that the mentioned two surveys 
were written very likely late spring or early summer of 1668 together with a detailed budget 
which specifi ed the funds needed to further works. There is every reason to ask, if at that 
time they still dealt with how much material is exactly necessary for the fortress, what have 
been built till that time and with what did they spend the previous three years?

It emerged from a report originated 29 December 1668 that they were occupied to make 
the basement, to dig the ditch and to build the counterscarp till then.52 But they didn’t 
complete these, either, only the basement of one and a half bastions and a curtain were 
ready with some walls with unknown height.53 What an enormous problem was to erect 
a fortress in the fl ood area that can be proven with some example. Enough here to refer 
to the case of Kanizsa, that partly sank in the marsh because of the wrong basement. Or 
we can mention the fortress of Szatmár, which was built on the sandy island of the River 
Szamos and there the ground caused a lot of problems, because it wasn’t fi rm enough.54 

Beyond the cares of the construction—again and usually—the human factor played a role in 
that the work couldn’t going on with the full speed. On the one hand the fortress-commandant, 

49 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 219. 1665 Konv. Sept. fol. 26–27, further see ÖStA KA 
HKR Prot. Bd. 330. 1665 Reg. fol. 200v, 14 August.
50 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 329. 1665 Exp. fol. 424. Souches for the Aulic War Council. Possibly 
the next entries in the Hofkriegsratprotokollen without date and unfortunately without real content 
are connecting to this, again from the beginning of September: ibid. fol. 430v. archbishop Lippai 
for the Aulic War Council; ibid. fol. 435. Souches for the Aulic War Council.
51 The material of the Hofkammerarchiv is lined basically by time, but inside that other documents 
were attached to individual important ones, fi rst of all originated before, but sometimes written 
later. These helped the offi cials to review the affairs better.
52 The counterscarp (from Italian contrascarpa) originally was the outer bank of the ditch. 
Glossarium Artis op. cit. 135. In the contemporary sources about Hungarian fortresses it meant not 
only that, but everything what were out of the ditch, so the covered way and the glacis, as well. 
For example according to Győr see this: “Verrer, Nachdem ausserhalb des Graben, alles vnngleich 
vnnd vneben, ist fur guet angeseh, das man vmb vnnd vmb den Plaz eben vnnd gleich, auch waß 
die gelegenhait, alß vil müglich, die Contra Scarpa geb.” ÖStA KA AFA 1561/4/1. The covered way 
(It. strada coperta) was a path above the outer bank of the ditch, going around that and covered by 
the parapet of the glacis. There the defenders could move unnoticed. The glacis was a plain slope 
outward the ditch around the fortress, that the fi rearms of the defenders could sweep unchecked. 
Glossarium Artis op. cit. 171 and 117.
53 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 226. 1668 Konv. Dec. fol. 217. The curtain (It. cortina) was 
a mostly straight piece of wall between two bastions. Glossarium Artis op. cit. 66.
54 See note 9.
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Obrist Wachtmeister Ryth,55 partly by virtue of the irregulated area of jurisdiction, partly by 
virtue of his military power, despite all prohibitions, continuously interfered in the economic 
affairs.56 On the other hand the other offi ce holders tried to get their share from the “business”. 
However this, thanks to the confl icts between civilians and military, surfaced—they reported 
each other—and later some of them were even imprisoned.57

It is very possible that all the above mentioned reasons played a role that a new person came up 
to the fortress. He was the councillor of the Court Chamber, Ott Ferdinand Gottlieb Freiherr von 
Volckra. His appearance there seems to have made great changes in the construction’s course. 
He was sent fi rst as a commissary of the Court Chamber only to investigate the grievances 
connected to the construction and the local economy, secondly to perform the stake-out of 
the outer part beyond the walls or civil town (Vorstadt) of Leopoldov, what didn’t happen 
since 1666.58 Volckra departed to Leopoldov 11 March where he investigated for two months 
and being back in Vienna wrote his voluminous report for another two months. He gave that 
in to the emperor and the Court Chamber at the same time, 17 July.59 After that a committee 
was sent to review the whole report together with Volckra, presumably because of the wide-
ranging content of that.60 They had to discuss Kielman’s grievance from January 1668 about 

55 We can fi nd his name in form „Ritt”, too. He was the Obrist Wachtmeister (major) in infantry 
regiment Souches. ÖStA KA HKR Prot. Bd. 329. 1665 Exp. fol. 75, ibid. Bd. 331. 1666 Reg. fol. 29, 
16 February. We don’t know his designation document till that, but we can conclude on its moment, 
when the Moravian Proviantkommissar (provision commissary) David Schilling complained against 
„Obrist wachtmeister Johann Michel Ryth, So in LeopoldtStatt ligt” 22 February 1666 because of the 
provisions defi ciency in Leopoldov, Nitra and Šintava. ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 221. 1666. 
Konv. Febr. fol. 187, 191. This “rank” was corrected by Bauschreiber Georg Kielman’s complain 
from 25 March 1666, after that Johan Michael Ryth „zu Leopoldstadt kommandierende Obrist 
Wachtmeister des Löblichen Graf de Souchischen Regiment” took away money from the cash 
of the construction. Ibid. Konv. März fol. 113, 116. Obviously, he became commander before or 
around previous moment. It coincides that Ryth turned same time, March 1666 toward the Aulic War 
Council in the case of commandant’s authority. ÖStA KA HKR Prot. Bd. 329. 1666 Exp. fol. 125. 
For his promotion for colonel see ÖStA KA HKR Zst Bestallungen No. 1804. 16 November 1668., 
further ÖStA KA HKR Prot. Bd. 334. 1668 Reg. fol. 279, 16 November and fol. 281, 20 November.
56 It wasn’t surely an exception, what was prooved that one of Ryth’s letter from 17 April 1666, 
in what he apologized for his interference in the economics, 29 January 1668 attained to the Court 
Chamber. Of course the administration wasn’t so slow, in my opinion they rather produced the affair 
again, perhaps more times in that two years. ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 225. 1668 Konv. 
Jänner fol. 132–137. Georg Kielman complained against Ryth 15 February 1668. Ibid. r.N. 221. 
1666 Konv. Juni fol. 102–107, 110. Possibly on account of that the Court Chamber wrote to the Aulic 
War Council 27 February, that they have to command Ryth not to be involve in the economics. Ibid 
r.N. 225. 1668 Konv. Febr. fol. 135-136, see about the very same thing ibid. Konv. Juni fol. 82–83.
57 Concerning this see the investigation against Johann Schelberg Bauzahlmeister, Karl Riva 
Steinmetz (stone-cutter), Gaspar Wagner Bauschreiber and Hans Georg Walter Steinschreiber 
(stone-scribe) and the other sources connected to this topic. Of course, nor Kielman escaped, he 
became suspicious, too. ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 227. 1669 Konv. März fol. 258–795.
58 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 225. 1668 Konv. Febr. fol. 135–136, 27 February. His 
instruction for this mission see ibid. fol 137–138, 28 February. Meanwhile Souches and Major Ryth 
got a lot of warning to support Volckra in the investigation. ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 221. 
1666 Konv. Juni fol. 82–83. 1668, 27 February, ibid. r.N. 225. 1668 Konv. Febr. fol. 149, 152, 28 
February, ÖStA KA HKR Prot. Bd. 332. 1668 Exp. fol. 63r, 24 February.
59 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 227. 1669 Konv. März fol. 579v. By the way here was 
written Volckra’s whole activity connected to Leopoldstadt. We fi nd here that Volckra’s original, 
comprehensive report fi lled out a booklet with total of 93 folios and had 670 (!) attachments. 
Unfortunately, all of them is missed.
60 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 225. 1668 Konv. Juli fol. 72–79, 19, 22, 23 July. The 
commissary about Volckra’s report: ibid. r.N. 226. 1668 Konv. Okt. fol. 91–101, 16. August.
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the problems of the construction work and because of Major Ryth’s encroachments, too,61 
furthermore to make a proposal about what to do in the matter.

What exactly Volckra’s report contained, we don’t know currently, we can only conclude 
on that from the fi les of the later talks and correspondences. Certainly, it touched on the 
economy of the estate and the construction of the fortress, on the soldier’s supply and the 
cattle’s and potassium nitrate’s trade. Concerning to the construction Volckra paid attention 
not only to the events happened till that time, but made plans for the future, to continue 
the building process and to complete it. We don’t know the original date of his budget, but 
an exemplar of that came to the Aulic War Council 22 September.62 Volckra enumerated 
in this document all tasks, what should be done in his opinion to complete the fortress, 
incorporate the stonework, walling, the iron and lead necessary for this, beating down the 
soils,63 earth-moving, cutting turves, the pumping plant (obviously to pump out the ground-
water from the ditch), the timber, the tools, the payment of the offi ce holders. He calculated 
the whole sum to be 243 665 gulden.64 This sum does not seem to be too much respecting 
what a few parts were built during the last three years and reckoning with Bauschreiber 
Kielman’s account concerning the years 1665–1668, 193 274 gulden were spent till that 
time.65 According to Volckra Leopoldov’s construction can be completed from this sum in 
four years. As if he would be sure on that plan he undertook to carry out the task with the 
mentioned time-limit and fi nancial border. To this he offered his own wealth as a pledge, 
under the condition that the emperor could give the fi nancial cover for the construction.66

To take over the conducting of the construction by Volckra from Souches, they needed 
the approval of the Aulic War Council and that of Souches himself, hence the Court 
Chamber inquired the Aulic War Council.67 The two bodies set a conference about this 
topic 19 September.68 Presumably it was suggested to ask another person about the 
Volckra’s plans. Obviously, they turned fi rst to Souches, who controlled the work till that 
time.69 The essence of the general’s extremely thorough answers was that Volckra’s plan 

61 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 227. 1669 Konv. März fol. 671–676. Typically, Kielman 
accused Augspurger, the deceased engineer in this letter, too, that his wrong conduction caused the 
problems of the construction.
62 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 226. 1668 Konv. Okt. fol. 85–87. The document surely was 
copied from the original, 17 July presented report, but originated anyway before 7 August, because 
at that time Volckra in one of his other report to the emperor already referred to this. Ibid. fol. 89–90.
63 In the source “Bürstenschlagen” was written: “bürste heiszt mit scharfem gras bewachsner 
moorgrund.” Grimm, Jacob – Grimm, Wilhelm, Deutsches Wörterbuch, Bde 1–15, Leipzig, 1854–, 
Bd. 2. Sp. 551, 32. It could mean maybe the beating down of the piles, but the cost of the work 
was calculated for ground-space, so it is more likely the condensing of the ground. It seems to 
be supported that Souches in his later critic he wrote about Volckra’s report not used this term, 
however he spoke about beating down of the piles. See below note 70.
64 By Volckra’s account, if those counties that had provided their Robot (compulsory labor for 
nothing) for Nové Zámky, will doing this for Leopoldov, they could save 60–70 thousands of 
gulden from this sum.
65 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 226. 1668 Konv. Okt. fol. 83–84. s.d. We can fi nd in this 
document the money spent on Gúta, Šaľa, Komarno and Levice, too, so Kielman’s whole budget 
came out 221 542 gulden.
66 Ibid. fol. 89–90, 7 August, ibid. fol. 98, 16 August, ibid. fol. 52v–53r, 10 October. I think Volckra 
didn’t take much chance with his offer whereas he could be quite sure that the Court Chamber will 
be incapable to provide 61 000 gulden cash every year for Leopoldstadt’s construction.
67 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 226. 1668 Konv. Okt. fol. 98, 16 August, ÖStA KA HKR 
Prot. Bd. 332. 1668 Exp. fol. 358v, August, ibid. 374v, August, ibid. fol. 460, 5 October.
68 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 332. 1668 Exp. fol. 460, 5 October.
69 For the emperor’s command see ibid. fol. 423, 1 October.
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not circumspectly enough, too generic and optimistic. He made a serious critic about the 
engineer’s operation as well. 70

As if Souches’ opinion wouldn’t be enough, a certain engineer named Andersius got 
a command, too, to travel to Leopoldov and to survey everything on the spot, further to 
make plan(s) about the fortress.71 From that came a serious embroilment. Volckra himself 
has made, or had it made, a ground and a cross-section plan before, too, and he compared 
these with the older one originating from 1665, by which the construction was pursued 
till that time. He stated in his answer given on Andersius’ doubts that the engineer’s plan 
shows only the walls and works completed till that time, but not how to continue. Seeing 
the differences between his own and the plan from 1665 Volckra demanded that the Aulic 
War Council should decide, which plan to follow going forward. The Aulic War Council 
committed himself to the fi rst one originated from 1665.72

The debates between the Court Chamber and the Aulic War Council generated by 
Volckra’s plan reached their peak in January 1669. After Volckra let know, under what 
conditions he undertook the conducting of the construction, these were accepted at last 
by the Court Chamber and the Aulic War Council. It was a vital part of the discourse 
with Volckra, if he really could go by the promised time-limit and fi nancial border.73 The 
accounts contained the amount of the further works and the expenditure for it, played 
an essential role in this discussion. These documents toured to all forums, they were 
repeatedly debated, and presumably in this state came to the emperor to be approved.

The measures of Leopoldov

The fortress of Leopoldov exist today on the right bank of the River Váh, a bit further up 
from Hlohovec (Galgocz, Freystadt, Frašták). With the help of a known site from the internet 
showing landscape photos from space we can state its present-day measures: the distance 
between the salient of two opposite bastions is 620 m, between that of two adjacent bastions 
310 m, the length of the bastions’ faces is 95 m, that of the fl anks is 36 m and that of the 
curtains is 116 m.74 We can discover the border lines of the outer works on the ground and we 

70 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 226. 1668 Konv. Nov. fol. 23–24, 27–28, 10 October, further 
see ÖStA KA HKR Prot. Bd. 332. 1668 Exp. fol. 482v., ibid. fol. 484, October.
71 ÖStA KA HKR Prot. Bd. 334. 1668 Reg. fol. 258v, 259r, 31 October. That plan or better one of 
the plans made at that time is preserved. Its title is: Planta der neuangelegten Vestung LeopoldStad. 
Wie Solche auf eines Hochlöblichen Keyserlichen HoffKriegsRaths ertheileten Ordre, von den 
Haubtman vnd Keyserlichen Jngenieur Andersi, Geometrisch abgemessen und wie sich befunden 
oder wie weit man mit den bau Kommen, mit Fleiss Zu Papir gebracht, den 30. Novembris 1668. 
ÖStA KA Kartensammlung, Inland C V Leopoldstadt 1668.
72 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 226. 1668 Konv. Dec. fol. 218–219, 19 December, ibid. 
fol. 217, 220–222, 29 December, ibid. fol. 223–224, 29 December, ibid. r.N. 227. 1669 Konv. 
Jänner fol. 177–178, 13 January. See further ÖStA KA HKR Prot. Bd. 332. 1668 Exp. fol. 560, 19 
December. After all these, Volckra’s plan and the original one of the Aulic War Council showed the 
stand, what they determined as fi nally. Ibid.
73 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 226. 1668 Konv. Dec. fol. 217, 220–222, 29 December, ibid. 
r.N. 227. 1669 Konv. Jänner fol. 160–161, 31 December 1668, fol. 162–163, 3 January 1669, fol. 
145, 177–184, 13 January, fol. 170–171, 174, 15 January. Volckra’s instruction and the adjuncted 
document see ibid. Konv. März fol. 28–107.
74 It is measured on the present-day ground level. The two side of the bastion being opposite to 
the forefi eld were named face, from where the fi rearms of the defenders could take the enemy under 
crossfi re. The two other sides being opposite to the adjacent bastions were the fl ank, from where 
the hidden canons could sweep the face of that adjacent bastions and the curtain between them. 
Glossarium Artis op. cit. 41, 43–46.
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can conclude the walls’ height by the photo about the fortress gate.75 All necessary measure 
seem to be calculable from these data. However from outside and without precise plans we 
can’t defi ne the structure and the thickness of the wall, furthermore without counting the 
depth of the ditch and the dimension of the counterscarp the above mentioned data don’t give 
any useful results.

The above-mentioned accounts from January 1669 help us in that case. One of these was 
presumably a literal copy of the budget formed part of Volckra’s original report and sent to 
the Aulic War Council in September 1668.76 It was underlain by two documents being to 
my knowledge unique that contain an exact calculation about the amount of stone and earth 
needed to build up Leopoldov, furthermore they give us precious data about the structure of 
the walls.77 In the fi rst one the space-calculation of the earth’s amount was made that was 
needed to build up a half of a ravelin and the adherent covered way, in the second one we 
can fi nd the space-calculation of a half of the bastion and a half of the curtain, within that 
separate for the walling and the rampart. Foot and fathom were used as a measure.78 That 
work was taken as a basis for the area of the cross-section of the actual defence work given 
in square foot, most likely by Volckra’s currently missing survey. (Therefore, I can’t verify 
this data, I must accept it as authentic.) The cross-section area was subdivided in parts, the 
scarp revetment, the parapet, the banquette, the low fl ank, also the cowered way (it meant 
the glacis, too) and its banquette were treated separately. Because of the walls connected 
to each other in different angles, that’s why the length of their inner and outer edges was 
different, too, so the height of the walls was taken from their average. There are some 
mistakenly calculated results, but they were never off by a large scale.

I would like to accentuate only some parts of these documents related to structure of 
the building. The most remarkable is that there wasn’t any masonry used at the outer 
works. Neither the true counterscarp, nor the parapets, nor the outer side of the ravelins 
were mantled with stone or brick.79 Obviously these could happen due to the budget, but 
recently we haven’t got any data whether wooden construction was used at the ravelins.80 
We can get some additional information about the structure of the walls as well. Comparing 
this account to Souches’ mentioned report we can see that by Souches, who knew the 
Ottoman enemy and their siege artillery very well, the walls at the foot would have to be 
ten foot thick, that upwards will be obviously thinner.81 But in Volckra’s account we will 
fi nd only seven foot what means one meter difference. The measures we can get from the 

75 http://fenet.m3.sk/index.php?categoryid=1 & p2_articleid=2930 & p45_monthid=6 & p45_
dayid=22 & p45_yearid= 2009, ill. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vstup_do_leopldovskej_
vaznice.jpg (Date of download: 21 November 2010).
76 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 227. 1669 Konv. Jänner fol. 154–156, s.d.
77 Ibid. fol. 146–147, 148–153. From these documents we know the then measures, obviously 
took from the ground lines, what gone in the bottom of the ditch. After that the wall’s height was 
30 foot = 9,48 m (for the length of that foot see the next note), the length of the half of a curtain 
was 192 foot, so the whole was 384 foot = 121,34 m, the fl ank’s length was 128 foot = 40,45 m, the 
face’s length was 294 foot = 92,2 m.
78 1 foot of Vienna = 31,6 cm, 1 fathom of Vienna = 6 foot of Vienna = 1,896 m. Bogdán, 
István, Magyarországi hossz- és földmértékek, 1601–1874 (Long and land measures in Hungary 
1601–1874), Budapest, 1990, 150, 176–177.
79 This wasn’t a part of the original plan, it came up only in the discussions that followed 
Volckra’s report. See Volckra’s explanation to the space counting and budget: ÖStA AVA FHKA 
HKA HFU r.N. 227. 1669 Konv. Jänner fol. 157–159. s.d.
80 See Volckra’s account ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 226. 1668 Konv. Okt. fol. 85–87, 22 
September.
81 Ibid. Konv. Nov. fol. 24v–25r, 10 October.
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cross-sections of the contemporary surveys are closer to the latter.82 It is also interesting 
that the basement of the sturdy buttresses was separately calculated to that of the wall as 
if the two wouldn’t belong together. At the same time it is clear that the basement of the 
buttresses reached four foot long in the nine foot broad basement of the wall, while the 
inner plane of the wall at the whole 30 foot height inclined only one foot to the direction 
of the buttresses (barely 2 degree angle).83 It is pretty obvious from this that it wasn’t 
a structural solution, they only found to calculate that way simpler. By the way Souches’ 
mentioned report says a lot about the basement of the walls, according to that piles were 
beaten down fi rst, above these was put fascines and grids from oak or beech, and above 
these were laid down the four foot thick, fl at stone blocks.84 

This document shows us a solution for another “mystery”. With the exception of 
one plan from 166585 the sources don’t give us any data, what connection was planned 
between the fortress and the ravelins. To two ravelins on the opposite side of the fortress 
lead broad wooden bridges from the main gates, intersected by drawbridges, but in the 
case of the other ones this was showed by the mentioned plan only. However in this 
document at the end of the stone walling list we can see the material for four “Sortien oder 
außlaß” what can be a “connection gate”.

I wouldn’t like to bother the reader with superfl uous data, that’s why I restrict myself 
to the fi nal results of Volckra’s account.86 By that 112 188 m3 earth for the six ravelins and 
their covered ways, 474 506 m3 earth and 82 797 m3 stone87 for the bastions and curtains 
were necessary to build them, altogether 586 694 m3 of earth. This alone does not mean 
too much, but this amount of material can fi ll 267.5 olympic swimming pools, if we use 
this common standard for comparison. If we would like to transport all this with standard 
wagons with 35 m3 capacity, we could fi ll 19 129 wagons with it. These ones have 10 m 
length, so we would get a 192 km long train, what is the distance between Bratislava and 
Lučenec (Losonc). From the other point of view, if we try to picture the weight instead of 
space—regarding the density of possibly used stone and earth types, heavily averaged—
we get approx. 1 250 000 tons.

These were the facts and the illustration. Now we have to calculate what it meant to 
move this amount of material with the contemporary tools. For this work on the spot 
only animal and manpower and picks, shovels, barrows and carts88 were available whose 

82 ÖStA KA Kartensammlung G I h 393-900 (its original place was: ÖStA KA HKR Akt. 1673. 
April №. 89. Exp.), ibid. K VII k 210 Leopoldstadt №. 1. (ÖStA KA HKR Akt. 1675 Dec. №. 118. 
Exp.), ibid. K VII k 210-50 (ÖStA KA HKR Akt. 1689 Mai №. 286. Exp.).
83 Nota bene, we know these values, because the whole space of the given piece of wall was 
counted as if it would be a regular cuboid and from this was subtracted the difference coming from 
the tilt of the wall. Meanwhile this was done at the inner plane of the wall and at the buttresses, this 
wasn’t at the outer plane of the wall.
84 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 228. 1668 Konv. Nov. fol. 24r, 10 October. For the stones of 
the basement the word Plattenstein (fl at stone) was used to differ from the Mauerstein build in the 
walls in. Ibid. r.N. 221. 1666 Konv. Juni fol. 38–39, 30 December 1667, 7 April 1668.
85 ÖStA KA Kartensammlung K VII k 209-900 (ÖStA KA HKR Akt. 1665 Aug. №. 21. Exp.).
86 See the details in the tables at the end of the essay!
87 Rounded to whole cubic meter. Here was given a considerable uncertainty, because we 
don’t know, how many stones and bricks were used. The document didn’t mention their ratio, so 
I presume that the sum of (stone) walling contained the amount of brick. It seems to be reinforced 
that Volckra counted both material in the budget, when he gave the amount of the yet lacking walls. 
ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 226. 1668 Konv. Okt. fol. 85r.
88 For the necessary tools see the mentioned list from Augspurger: ibid. r.N. 219. 1665 Konv. 
April fol. 5–9, 13 March.



51

VOJENSKÁ HISTÓRIA

physical capabilities and possibilities is very diffi cult to estimate because of the long 
intervals of time if nothing else. So we could give up here on further thinking. The 
judgement of the situation is even more diffi cult when the material isn’t moving on fl at 
ground, but for example the earth must travel from the continuously deepening ditch to 
the top of the continuously rising walls.89 In this case it is hard to say, how many turn the 
labourers could perform a day. Obviously this work couldn’t fl ow steadily, because the 
rampart theoretically could only be built aligning with the stone walls.90 I mean the word 
“build in” literally, because it wasn’t enough to simply transport up the earth, it had to be 
spread and broken down.91 Of course we have to keep in mind a lot of other elements, for 
example the lag because of the shortage of money or of the weather, but it is impossible. 
So I try to estimate only the time needed to accomplish the earth-work.

To solve the problem we get some help from the contemporary literature on 
fortifi cation, however, only some of these books dealt in detail with this topic, like that 
of Andreas Cellarius, Wilhelm Dilich, Christoph Heer and Samuel Marolois.92 The most 
important piece of information we can fi nd in these books is a barrow’s dimensions at 
that time. They give almost united 40×40×20–30 cm, what is equal to a 0,05 m3 capacity. 
It is according to one – one and a half of a cubic foot that was given by either of them. 
Therefore to transport the above mentioned amount of earth theoretically 11,5–12 million 
turns were needed.

The next question is, how many people worked on the Leopoldov’s construction 
and how many of them on the earth-moving? Curiously I only found little data on this. 
Engineer Augspurger reported 20 May 1665 that there were 1200 labourers, but they 
hadn’t got enough barrows, only 200 pieces, to that 400 more was ordered immediately 
that means that they counted 600 people (the labourers worked obviously not only 

89 See Volckra’s mentioned account, where he emphasized that for the earth cut out from the 
ditch they had to pay more. He estimated the whole amount of the earth to transport from the ditch 
to 70 363 cubic fathom (479 580 m3). ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 227. 1669 Konv. Jänner fol. 
154–156.
90 This demonstrates that Souches already in May 1665 reported that the ditch was dug 12 
fathom broad and 15-16 foot deep. He informed the Aulic War Council in August, that the parts of 
the bastions basement were dug, too, and there was a big pile of earth accumulated for the terreplein 
of the walls, furthermore the whole amount was collected for the ravelins and for the glacis. ÖStA 
KA HKR Prot. Band 329. 1665 Exp. 241r. May, ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 220. 1665 
Konv. Aug. fol. 162–163, 1 August. On the contrary between 1 January – 9 October 1666 was paid 
for transporting only 2355 cubic fathom of earth. Ibid. r.N. 224. 1667 Konv. Juli fol. 88. 1666, 11 
October. However Volckra wrote, as we saw, in the attachment of his report from 17 July 1668 that 
a total of 70 363 cubic fathom of earth needed to be transported from the ditch to the top of walls, 
but in the last three years only its eighth (!) was accomplished that means there remained a further 
61 588 cubic fathom. For the outer works 16 445 cubic fathom of earth was necessary, a half of 
that was built in, 8227 cubic fathom remained. Ibid. r.N. 226. 1668 Konv. Okt. fol. 85–87, 22 
September. I have to mention, that the walling and the earth-moving gone even not always together, 
what is proved by the cross-section on the survey from 1673, where behind the low wall stood a big 
mound, on top of that with a rampart constructed from wood. That also means, that the point of 
view of the defence was very important at the organisation of the work. ÖStA KA Kartensammlung 
G I h 393-900.
91 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 238. 1672 Konv. Mai fol. 203–204, 2 May.
92 Cellarius, Andreas, Architectura Militaris, Amsterdam, 1645, 182–183, and Table XX, Dilich, 
Wilhelm, Krieges-Schule, Frankfurt am Main, 1689, I, 298 and 473, Table 69, Heer, Christoph, 
Praxis Artis Muniendi Modernae, das ist Ausführliche Anweisung des Fortifi cation-Baues, [s.l.] 
1689, 13, 17–18, Marolois, Samuel, Fortifi cation ou Architectvre Militaire tant offensive que 
defensive, Amsterdam, 1662, 93 and Table 32.
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on earth-moving).93 However Volckra wrote to the Court Chamber Juny 1672 that 
the labourers on the construction exceeded 2000 in number. This was reinforced by 
a record made some days later, according to that there were more than 1600 people on 
the ”Claffterarbeith”.94 But later we can fi nd that the soldiers of the garrison were put 
on the work as well, because most of the serfs leaved the fortress.95 While at the main 
period of the agricultural works the human labour was missing constantly, Volckra 
found it more effi cient to command there an infantry regiment, whose soldiers could 
work regularly.96

We have to answer at last, how much time people worked. We know that the building 
season went on from the beginning of April till the end of October, which is eight months 
long,97 six day every week, that means 210 workdays. We can count in my opinion twelve 
hours daily worktime on average, however I haven’t got any data from sources.98 The fact 
most diffi cult to fi nd out is, how many turns the labourers could do a day. We can fi nd in 
Christoph Heer’s work, if the earth had to be transported a hundred paces (cc. seventy 
meters) distance on fl at ground, then 220 turns could be done a day.99 But here the earth 
must be transported from the continuously deepening ditch to the top of the continuously 
rising walls, and as they dug deeper and deeper so the ground would be more and more 
wet and marshy, which made the work more diffi cult.100 Add to these, what I wrote above 
on the building in of the earth, I think they could do 3-4 turns hourly if the circumstances 
would be ideal, even if they were on piecework.

According to these on the ground of the above-mentioned facts, 600 labourers would 
have needed 400-500 days, 1 600 labourers 150-200 days to transport this amount of 
earth. I would like repeatedly emphasize, that I made these calculations only to picture the 
situation supposing ideal circumstances, accepting all the pitfalls. Since the main point 
of view in the whole history of the construction was the saving of money101 I think, the 
reality was the lower number of labourers.

The earthwork took approximatively the entire time of one to three building season, 
but Leopoldov’s construction took eight years (1665–1673). Compared to this the time 
of the earthworks don’t seem to be too much, but if we look at its amount, it is clear that 
this demanded the biggest effort in human and fi nancial power. However we can see 
from the sources that the mentioned basement-works, quarrying, stonework, walling, 
and also the transport of the raw material meant a huge task and they bore much more 
problems as the earth-moving did. I have to mention still to the basements work, that 
after Volckra’s account from that of the walls total of 1224 square fathom already 274 

93 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 219. 1665 Konv. Juni fol. 23–24. First they ordered 2000 
barrows, but these didn’t arrive till that time. Ibid. Konv. März fol. 2, 2 March.
94 The “Claffterarbeith” meant the work charged by cubic fathom, as it was done at Leopoldstadt. 
For the two reports see ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 238. 1672 Konv. Juni fol. 470–472, 8 
June, ibid. fol. 1070, 18 June.
95 Ibid. r.N. 240. 1672 Konv. Sept. fol. 403, 19 September.
96 Ibid. r.N. 229. 1670 Konv. Febr. fol. 5v, 2 February.
97 Ibid. r.N. 229. 1670 Konv. März fol. 100r, 12 March, ibid. r.N. 227. 1669 Konv. März fol. 81r, sd.
98 However we have some instructions of the Bauschreiber and Bauzahlmeister from Hungarian 
fortresses, these contain unfortunately only hints on the daily worktime. See for example Wolf 
Freiberger’s instruction, Bauzahlmeister of Győr, ÖStA AVA FHKA HKA GBÖ Bd. 110. 1569-
1571 fol. 278r, 17 May 1570.
99 Heer, Christoph, op. cit. 17–18.
100 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 238. 1672 Konv. Mai fol. 203–204, 2 May.
101 The thickness of the wall was reduced to spare the money. Ibid. r.N. 226. 1668 Konv. Nov. fol. 
24, 10 October.
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were completed till that time (that means in three years only a fi fth!), and they judged 
two third of the remaining area, 632 square fathom, where the undersoil needed to be 
reinforced.102 

It seems that the main cause of the problems was purchasing enough stone and brick 
needed for the walling. As I mentioned before, we don’t know where and in what ratio 
were these two materials used. But we can see very well, that the diffi culties came from 
the shortage of proper experts at the production. Volckra mentioned this in his repeatedly 
quoted report and he indicated that it would be necessary to engage experts form the 
Austrian Hereditary Lands (österreichische Erbländer) and from Swabian.103 I judged the 
number of craftsmen was very low in that area. After a report from the end of 1669 eleven 
quarrymen and ten stone-cutters with 200 labourers worked in four quarries, but it was 
marked that it would be too much (!) and only two labourers for each craftsman would be 
enough.104 In addition the mason from Brno did everything not to travel to Leopoldov.105 
No wonder that only a small part of the work needed to be completed till 1668 was ready 
compared to the whole amount to build up: it was paid in 1666 for quarrying 203, in 
1667 27.5 cubic fathom stone, and we know from an account from 7 April 1668 that till 
that time 270 cubic fathom stone arrived to Leopoldov and further 50 cubic fathom was 
waiting in the quarry for transport.106 It is possibly that there was a mistake, because in 
Volckra’s report, what he, as we can remember, gave in to the emperor 17 July 1668, we 
can read that 1201 cubic fathom walling was completed. This was not too much either, 
according to the 11 048 cubic fathom needed to be built in.

I could list a lot of other data to describe the diffi culties and I didn’t even speak about 
the problems of acquiring and travelling the raw material. About fi nancial obstacles 
a whole extra book could be written. Connecting to this I fi nd it important to show, what 
a role was played by such a fortress in the war machine of the Habsburg Monarchy, what 
fought with the Ottomans and French on two fronts. I have to mention here, that not only 
Leopoldov, but a lot of another fortresses were built or fortifi ed on the other parts of the 
Monarchy, for example Głogów, Klodzko, both in Poland (Großglogau, Glatz), Praha, 
Eger, Brno, Olomouc, all of them in Czech Republic (Prag, Eger, Brünn, Olmütz), or, as 
I listed, Győr, Komárno, Szatmár, Szendrő, Tokaj, Kálló in the Kingdom of Hungary, not 
speaking about a lot of minor ones. We can prove the importance of Leopoldov simply by 
the sum spent on it. At the beginning of the work 1665 the costs were 117 154 gulden,107 
while according to another source for all fortifi cation (within Leopoldov) in Hungary 
a total of 182 300 gulden was paid, for Vienna only 18 000 gulden and in the whole 
Monarchy a total of 296 600 was given to this end.108 This was a fourth of the military 

102 Ibid. Konv. Okt. fol. 86r, 22 September.
103 ÖStA AVA FHKA HKA HFU r.N. 227. 1669 Konv. März fol. 85v, s.d., ibid. Konv. April fol. 
55v., 63r, 2 April. They would hire quarryman from the Bergstädterisches Gebiet (Mining Towns’ 
area), but they would be found incompetent, we don’t know, why. Ibid. r.N. 219. 1665 Konv. Juni 
fol. 24, 20 May.
104 Ibid. r.N. 228. 1669 Konv. Dec. fol. 50r, 13 November.
105 Ibid. r.N. 227. 1669 Konv. April fol. 60–61, 22 March, ibid. r.N. 228. 1669 Konv. Aug. fol. 54–63, 
6 June, 15 July, 6 August, ibid. Konv. Sept. 104–122, 13 August, 14 August, 16 August, 20 September.
106 Ibid. r.N. 224. 1667 Konv. Juli fol. 88. 11 October, ibid r.N. 221. 1666 Konv. Juni fol. 38–39, 
30 December 1667, 7 April 1668.
107 Ibid. r. N. 226. 1668 Konv. Okt. fol. 83–84, sd. After another account between 9 April – 23 
November 1665 allotted 103 293 gulden to Leopoldstadt. Ibid. r.N. 220. 1665 Konv. Dec. fol. 109–
110. s.d. Later the sum would be always lower, in 1669 the fortress got only 20 000 gulden instead 
of promised 61 000. Ibid. r.N. 229. 1670 Konv. Febr. fol. 4v, 2 February.
108 Ibid. r. N. 223. 1667 Konv. März fol. 266, 11 March.
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expenditure for 1665 estimated 1 190 193 gulden, the sum that was paid for Leopoldov 
near to 10 percent. But this solicitude was generated by the fear, of course, because the 
defence of Vienna’s forefi eld was very important.

* * *
I was able to touch in this essay only some important parts of the topic, but from all that, 

I think, we could see, what nowadays the most popular tendency of (military) history is: 
the connection between war and society. The building of Leopoldov is such an event, in 
which we can study almost every element of this connection. The defi nitive part of that was 
the fi nancial contribution that the society of the Habsburg Monarchy undertook to build 
the fortress. This was supplemented by a big amount of work, performed fi rst of all by the 
Hungarian subjects. I mention here shortly, that a considerable part of taxes from Lower 
Austria, Bohemia, Moravia were given to the fortress, a lot of the incomes of Hungarian 
Chamber (Quotageld) was allocated here, and they attempted to use the church’s goods as 
well for this goal and to get some help from the Pope and Italy, as we saw.

The construction of the fortress touched directly the whole society of the territory, 
fi rst the nobles who had to hand over their own estates to the emperor. The serfs of the 
surrounding counties participated with free labour, most of all with conveyance, meanwhile 
they had to suffer the painful aftermath of the presence of the military. The providing of 
the raw materials extended over a broad territory. The necessary wood was cut northward 
along the River Váh or in Moravia and was drifted on the river to the fortress. The iron was 
sent from Vienna, the lime was quarried at Trnava (Nagyszombat), the stone came from 
the nearby quarries. The manufacturers living near to the fortress made and maintained 
the tools, but the experts fi red off from the Bohemian artillery got work here as well. The 
German soldiers of the garrison worked on the construction for dayrate, when weren’t 
engaged with looting. Most of the offi cials came from Austria, but for example one of 
the masons came from Brno, another one from Ceresole, Italy, as his name indicates. 
The brickmakers were called from Swabia, the quarrymen and stonemasons from the 
Hereditary Lands. All of these made clear that a single venture of that type demanded the 
participation of all parts of the society, sometimes beyond their possibilities.
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Abbreviations

Bd. Band

Exp. Expedit

fol. folio

Konv. Konvolutum

ÖStA AVA FHKA HKA GBÖ

Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeine 
Verwaltungsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv, 
Österreichische (Niederösterreichische) 
Gedenkbücher

ÖStA AVA FHKA HKA HF Prot.
Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeine 
Verwaltungsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv, 
Hoffi nanzprotokollen

ÖStA AVA FHKA HKA HFU
Österreichisches Staatsarchiv, Allgemeine 
Verwaltungsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv, 
Hofkammerarchiv, Hoffi nanz Ungarn

ÖStA KA AFA Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Alte 
Feldakten

ÖStA KA HKR Akt. Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Akten 
des Wiener Hofkriegsrates

ÖStA KA HKR Prot. Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, 
Protokollen des Wiener Hofkriegsrates

r.N. rote Nummer

Reg. Registratur

s.d. sine dato

s.f. sine folio

s.l. sine loco

Zst. Zentralstelle
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Appendix
Table 1. Total of the amount of the earth needed to outer works109

part of the fortress cubic foot cubic fathom/
cubic foot

cubic fathom m3

half of a ravelin 123 658
(123 648)

572/106
(572/96)

572.49
(572.44)

3901.67

half of a parapet 29 135
(29 315)

134/191
(135/155)

134.88
(135.72)

925.02

half of a banquette 752
(754)

3/104
(3/106)

3.48
(3.49)

23.79

half of an inner fl ank 7865
(7936,5)

36/89
(36/161)

36.41
(36.75)

250.4

covered way of a half of a bastion 72 048 333/120 333.56 2273.4

banquette of the covered way of 
a half of a bastion

3648 16/192 16.89 115.11

covered way of a half of a ravelin 56 090 259/146 259.68 1769.90

banquette of the covered way of 
a half of a ravelin

2840 13/32 13.15 89.61

subtotal 296 036
(296 280)

1370/90
(1371/144)

1370.42
(1371.67)

9348.90

total for the whole fortress (12×) 16 445
(16 460)

16 445.00
(16 460.04)

112 186.80

109 The right values stay between brackets under the values coming from the original source. 1 
cubic fathom = 216 cubic foot = 6,8158 m3. The differences are neglectable.
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Table 2. Total of the amount of the earth needed to build
a half of a bastion and a half of a ravelin

part of the fortress cubic foot cubic fathom/
cubic foot cubic fathom m3

half of a fl ank 194540 900/140 900.65 6138.65

half of a face 239980 1111/4 1111.02 7572.49

half of a curtain
350740

(351450)
1623/182
(1627/18)

1623.84
(1627.08) 11089.85

parapet of the inner fl ank
27 632

(18 920)
127/200
(87/128)

127.93
(87.59) 597.00

parapet of the outer fl ank
14 904
(9504)

69
(44/0)

69.00
(44.00) 299.90

parapet of the half of a bastions face 42240 195/120 195.56 1332.90

parapet of the half of a curtain 42240 195/120 195.56 1332.90

banquette of a half of a bastion 
and a half of a curtain 22/152 22.70 154.72

„zwey stuck, so Zue außfüllung 
des wahls des halben Bolwercks”1 1359/156 1359.72 9267.58

subtotal
5605/210

(5543/190)
5605.98

(5543.88)
37785.99

total for 6 bastions
and 6 curtains (12×)

67 271/144
(66 526/120)

67 271.67
(66 526.56)

453 431.88

earth fi lled between the buttocks 3092 3092 21 074.45

total
70 363

(69 618/120)
70 363

(69 618.56)
474 506.33
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Table 3. Total of the amount of the stone needed to build a half bastion and a half ravelin

part of the fortress cubic foot cubic fathom/
cubic foot cubic fathom m3

half of a curtain without 
basement 40 320 186/144 186.67 1272.31

half of a fl ank without basement 26 880 124/96 124.44 848.16

bastions face without basement 61 740 285/180 285.83 1948.16

inner “triangul” of a half curtain2 2880 13/72 13.33 90.85

inner “triangul” of the fl ank 1920 8/192 8.89 60.59

inner “triangul” of the bastions 
face 4410 20/90 20.42 139.18

8 buttocks of the half of a curtain 13 440
72/48

(62/48)
72.22

(62.22)
424.08

15 buttocks of the half of a face 
and that of the fl ank 25 200

116/44
(116/144)

116.20
(116.67)

795.20

casemate of the half of a curtain 13 260 61/84 61.39 418.42

basement of the half of a curtain 6912 32/0 32.00 218.11

basement of the fl ank 4608 21/72 21.33 145.38

basement of a face of the half of 
a bastion 10 584 49/0 49.00 333.97

parapet of the half of a curtain 1512 7/0 7.00 47.71

parapet of the fl ank 1024
4/16

(4/160)
4.07

(4.74)
32.31

parapet of a face of the half of 
a bastion 2320 10/160 10.74 73.20

countermine of the half of 
a bastion 1560 7/48 7.22 49.21

subtotal 21 8570
1020/166

(1011/194)
1020.75

(1011.89)
6896.84

total for 6 bastions and 6 curtains 
(12×) 2 622840

12 244/24
(12 142/168)

12 244.11
(12 142.78)

82 762.76

subtracted the opening of the 
buttocks, 184 cubic fathom, and 
added the four “Sortie” 189 cubic 
fathom

12 249/24
(12 147/168)

12 249.11
(12 147.78)

82 796.84
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GY. DOMOKOS: A LIPÓTVÁROS ERŐDÍTMÉNY TÖRTÉNETE

Lipótvár erődítménye az 1663-ban a török által elfoglalt Érsekújvár helyett, a vasvári békébe 
foglaltak alapján épülhetett meg a Vág jobb partján, Galgóccal szemben, 1665-1673 között. 
Formailag hasonlított Érsekújvárra, ugyancsak hat bástyával épült meg. Az építkezés során számos 
nehézség merült fel, részben technikai, részben szervezési jellegűek, de az emberi tényező is nagy 
szerepet játszott a munkálatok elhúzódásában. E problémakörnek azonban van egy olyan oldala is, 
amelyről a történeti kutatásban eddig nem nagyon esett szó, ez pedig az ilyen jellegű erődépítések 
fi zikai mérete, az elvégzendő munka mennyisége. Lipótvár esetében szerencsére nagy mennyiségű 
iratanyag maradt fenn az építkezésről. Ebből általánosságban képet kaphatunk a munkálatok 
összetettségéről, az építőanyag beszerzéstől kezdve a szállításon át az alapozásnál felmerült 
gondokig, nem is beszélve az örökös pénzhiányról, minden építkezés legnagyobb hátráltatójáról. 
Ebben az iratanyagban található két, tudomásom szerint páratlan dokumentum, amelyek pontosan 
megadják, hogy a tervezett hatbástyás erődítményhez összesen mennyi földet és követ kell beépíteni. 
A számok még mai szemmel nézve is megdöbbentőek, a források szerint 586 694 m3 földet és 82 797 
m3 követ kellett megmozgatni. Ha ezt egy szabványos tehervagonokból álló szerelvényre raknánk, 
annak hossza nagyjából 192 km lenne. Kísérletet tettem, hogy hozzávetőlegesen kiszámítsam, 
mennyi munkaerőt és időt vehetett igénybe csak a föld megmozgatása. Bár a rendelkezésre álló 
adatok hézagosak, mégis, fi gyelembe véve a szállítóeszközöket, a munkáslétszámokat, a munkaidőt, 
a lehetséges munkateljesítményt, az derült ki, hogy csak a föld mozgatása 150-200 naptól 400-550 
napig terjedő időt vehetett igénybe. Ez egy-három építési szezon teljes ideje. Ez pedig érthetővé 
teszi, hogy a számos egyéb hátráltató tényező mellett miért nem fejeződtek be soha a korszerű, 
bástyás erődítmények építkezései.

GY. DOMOKOS: HISTÓRIA BUDOVANIA PEVNOSTI LEOPOLDOV

Po obsadení Nových Zámkov Osmanmi roku 1663 a na základe ustanovení Vašvárskeho 
mieru bola v rozpätí rokov 1665 – 1673 postavená Leopoldovská pevnosť na pravom brehu Váhu 
oproti Fraštáku - Hlohovcu. Čo do formy sa pevnosť podobala na Nové Zámky, mala taktiež šesť 
bastiónov. Výstavbu sprevádzal rad problémov technického a organizačného charakteru, no aj 
ľudský faktor ovplyvnil predlžovanie prác. Tento okruh otázok má pritom aj takú stránku, ktorej sa 
v doterajšom bádaní a jeho prezentácii nevenovala primeraná pozornosť; ide o fyzické parametre 
pevnostného staviteľstva, o objem vynaloženej práce. V prípade Leopoldova sa nám našťastie 
zachoval dostatok dokumentov o jeho výstavbe. Na základe týchto historických materiálov možno 
získať dobrý prehľad o komplexnosti stavebných prác, a to počnúc zaobstarávaním a dodávaním 
stavebného materiálu až po základné problémy samotnej výstavby vrátane nedostatku fi nančných 
prostriedkov, ktoré sprevádzali tento proces.V prameňoch sa nachádzajú aj dva ojedinelé 
dokumenty, ktoré poskytujú presné údaje o množstve zeminy a kamenia potrebného na výstavbu 
šesťbastiónovej pevnosti. Aj z dnešného hľadiska ide o prekvapujúce údaje, keď bolo potrebné 
premiestniť 586 694 m3 zeminy a 82 797 m3 kamenia. Ak by sme tento objem umiestnili do 
obvyklej nákladnej súpravy vagónov, merala by 192 km. Pokúsil som sa o dodatočnú rekonštrukciu 
kvantifi kácie premiestnenia samotnej zeminy z hľadiska ľudských zdrojov a potrebného času. Aj 
napriek nekompletným údajom vyplynulo, že premiestnenie zeminy by zabralo od zhruba 150 
až 200 dní po 400 až 500 dní pracovného výkonu. To predstavuje plný čas troch pracovných 
sezón. To aj vysvetľuje skutočnosť, prečo – popri iných negatívnych faktoroch – nebola výstavba 
modernej bastiónovej pevnosti úplne dokončená.
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GY. DOMOKOS: DIE FESTUNG VON LEOPOLDSTADT

Die Festung von Leopoldstadt wurde – statt der von den Osmanen im Jahre 1663 eroberten 
Neuhäusel –, nach der Genehmigung des Friedens von Vasvár zwischen 1665–1673 an der rechten 
Seite des Váh Flusses, entgegen Hlohovec, gebaut. Hinsichtlich ihrer Gestalt war sie ähnlich der 
Festung Neuhäusel, auch sie wurde mit sechs Bastionen gebaut. Während des Baues erhoben sich 
viele Schwierigkeiten, teilweise technische, teilweise organisatorische, aber der menschliche Faktor 
spielte auch große Rolle im Hinausziehen der Arbeiten. Aber dieser Problemkreis hat auch eine 
andere Seite, mit der sich die historische Forschung sehr wenig beschäftigt. Das ist das physische 
Ausmaß der Festungsbau und die Menge des Arbeitsanfalls. Es wurde aber glücklicherweise eine 
große Menge der Dokumente über den Bau von Leopoldstadt aufbewahrt, von den wir einen 
allgemeinen Überblick über die Komplexität der Konstruktionsarbeit, von der Versorgung und 
Zufuhr des Baumaterials bis zur Probleme des Grundwerks, geschweige denn von dem ewigen 
Mangel des Geldes, bekommen können. In diesem Material kann man zwei Dokumente fi nden, die 
meines Wissens einzig sind, und die genaue Zahlen geben darüber, wie viele Erde und Stein man 
in die geplante Festung mit sechs Bastionen einbauen musste. Diese Zahlen sind verblüffend auch 
heuer: laut Quellenangaben musste man 586 694 m3 Erde und 82 797 m3 Stein bewegen. Wenn 
wir diese Menge auf regelmäßige Waggonen einladen möchten, würden wir einen 192 km langen 
Zug bekommen. Ich versuchte schätzungsweise zu berechnen, wie viele Arbeitskraft und Zeit 
nur die Bewegung der Erde brauchte. Obwohl die Daten sind lückenhafte, fand ich doch, mit der 
Berücksichtigung der Beförderungsmittel, der Zahl der Arbeiter, der Arbeitszeit und der mögliche 
Arbeitsleistung, dass bloß die Bewegung der Erde von 150-200 bis 400-550 Tage brauchen durfte. 
Das wäre die Gesamtdauer von 1-3 Arbeitssaison. So kann man verstehen, warum waren die 
Bauarbeiten der modernen bastionierten Festungen, selbstverständlich neben anderen hinderlichen 
Faktoren, niemals vollendet worden.
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NA PRAHU MIERU. 2. ODDELENIE
HLAVNÉHO ŠTÁBU V ROKU 1945

MATEJ MEDVECKÝ

MEDVECKÝ, M.: On the Threshold of Peace. 2nd Department of the Headquarters in 
1945.Vojenská história, 1, 21, 2017, pp 61-84, Bratislava.
In his study, the author analysed the as yet scarcely processed topic of the post-
war renewal of one of the military intelligence units. The recovery conditions were 
complicated due to the specifi c historic reality following the end of the World War 2 
and the consolidation of the spheres of infl uence of the victorious powers. The focus 
of the topic is incorporated into the gradually escalating fi ght for the political power 
in CSR. This has been negatively refl ected in the process of building the military 
intelligence under the new conditions. The 2nd Department of the Headquarters (military 
intelligence) had the biggest problems. On the selected contemporary examples, the 
study is highlighting the broad range of issues in the recovery of the military intelligence 
and its functioning during early stages of the post-war CSR. A substantial part of the 
study is dedicated to the 2nd Department of the Headquarters, the focus of which in the 
period in question should have been similar as in the pre-Munich Republic. This means 
that it was focusing on obtaining, collecting and evaluating (analysing) the information 
important for state defence, unlike the military counterintelligence, which disposed of 
not only the intelligence service powers but also the powers of security authorities.
Military History. Czechoslovakia. Post-liberation Military Intelligence.

Rok 1945 predstavuje v dejinách vojenského spravodajstva v Československu obdobie 
značných zmien. Po šiestich rokoch pôsobenia v britskej emigrácii sa služba vracia na 
pôdu vlastnej krajiny. Súčasne prichádza k rozdeleniu dovtedajších úloh medzi dve 
organizačné zložky. Toto rozdelenie sa zlegalizovalo dňom 15. apríla 1945, keď vstúpila 
do platnosti nová organizácia Ministerstva národnej obrany. Defi novala nielen vnútorné 
členenie ministerstva a československej armády, ale legalizovala aj pôsobenie oboch 
spravodajských služieb – Hlavnej správy obranného spravodajstva Ministerstva národnej 
obrany (HS OBZ MNO),1 ako aj 2. oddelenia Hlavného štábu, ktoré bolo v dokumente 
označené ako „spravodajské a styk s cudzinou“.2 Z pôvodných kompetencií 2. oddelenia 
Hlavného štábu (HŠ) z obdobia spred 2. svetovej vojny tak na iné súčasti prešli dve 
veľmi dôležité – prestali vykonávať kontrarozviedne úlohy, ktoré prevzala novozriadená 
HS OBZ. Dôstojníci 2. oddelenia HŠ tiež prestali plniť úlohy súvisiace s monitorovaním 
domácej a dovážanej tlače, otázkami propagandy a cenzúry, čo po novom zabezpečovala 
Hlavná správa osvety a výchovy.

Ruka v ruke s organizačnými zmenami išli aj zmeny personálne. Na 2. oddelení 
Hlavného štábu (HŠ, v priebehu vojny to bolo Hlavné veliteľstvo – HV) sa to týkalo 

1 Viac o nej pozri napr.: HANZLÍK, František. Vojenské obranné zpravodajství v zápasu 
o politickou moc 1945 – 1950. Praha : Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu 2003. 
ISBN 80-7312-028-3, HANZLÍK, František. Bez milosti a slitování. B. Reicin – fanatik rudého 
teroru. Praha : Ostrov 2011, s. 89-100. ISBN 978-80-86289-72-4.
2 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Organisace M.N.O., 14. 4. 1945.
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predovšetkým jej veliteľa z čias vojny gen. Františka Moravca, s ktorého ďalším 
pôsobením vo funkcii sa nerátalo.3 O novom prednostovi oddelenia rokovali politické 
strany koncom marca v Košiciach. Počas rokovaní o vládnom programe napokon padlo 
rozhodnutie, že novým prednostom spravodajského oddelenia sa stane pplk. Anton Rašla, 
ktorý na svoje menovanie za „šéfšpióna“ spomínal nasledovne: „Keďže v armáde je po 
politickej stránke najdôležitejšou zložkou spravodajské oddelenie, vraj on [Gustáv Husák, 
pozn. M. M.] presadil, aby som bol ja dosadený do funkcie prednostu spravodajského 
oddelenia Hlavného štábu MNO.“4 Rašlove námietky Husák odbil tým, že „… dôrazne, 
akoby veliteľsky nariaďoval, že musím predsa pochopiť vážnosť situácie, že zásada rovnosti 
dvoch štátotvorných národov Čechov a Slovákov môže byť uskutočnená, len keď budú 
najmä v centrálnej vláde a na ministerstvách a centrálnych úradoch v Prahe účastníci 
Slovenského národného povstania a že SNP je hlavný tromf, ktorý sme mali v rukách 
nielen pri jednačkách v Moskve, ale ktorým „musíme hrať“ aj naďalej a pod.“5 Na margo 
prvých dní svojho pôsobenia Rašla ďalej uviedol, že sa zblížil so svojím zástupcom plk. 
Karlom Palečkom, ktorý bol ešte v priebehu posledného mesiaca vojny značne vyťažený 
kontaktom s výsadkami, stále operujúcimi v tyle nemeckých vojsk a udržovaním spojenia 
s Londýnom, kde sa v tom čase nachádzalo gro administratívy MNO. Ďalej Rašla ešte 
začiatkom apríla odcestoval do Bratislavy, kde sa sústreďoval na vyhľadávanie spiacich 
agentov6, ktorých určili na niektoré miesta pred potlačením povstania a značnú časť času mu 
zrejme zaberala aj spolupráca s Národnou bezpečnosťou, resp. spravodajským oddelením 
Povereníctva vnútra. V tomto prípade snáď do istej miery išlo o jeho osobnú iniciatívu, 
resp. zaangažovanosť vyplývajúcu z predchádzajúceho pôsobenia a aktívnej účasti v SNP. 
Hlavnú náplň práce oddelenia totiž predstavovalo primárne sledovanie vývoja na fronte.

Ukončenie 2. svetovej vojny a porážka Nemecka zmenila situáciu. Perspektíva 
2. oddelenia bola nejasná. Služba, ktorá prišla o značnú časť kompetencií, sa nachádzala 
v akomsi organizačnom zmätku vyplývajúcom zo sťahovania a do istej miery hľadala 
budúce zameranie činnosti. Sťahovanie písomností z Veľkej Británie späť do Prahy 
sprevádzala „spisová rozluka“, keď archív 2. odd. HV po leteckom prevoze do Prahy 
prevzali pracovníci HS OBZ, ktorí z neho vyňali písomnosti obrannej sekcie. Dokumenty 
ofenzívnej sekcie, naopak, prevzal nový prednosta 2. odd. pplk. Anton Rašla.7 Jedna vec, 
samozrejme, bolo preberanie písomností dlhodobejším procesom, ale bola repatriácia 
personálu, o spojeniach ani nehovoriac. Približuje ich dokument nazvaný Pripomienky 
pre likvidáciu bývalého 2. oddelenia v Londýne a spracovaný plk. Palečkom pre náčelníka 
HŠ, ktorý opisuje situáciu v polovici júna 1945. Paleček v ňom konštatuje, že po príjazde 
poslednej skupiny vojenských spravodajcov z Británie prevzala služba spojovacie 
pomôcky, ako aj spojenia s nasledujúcimi stanicami: ústrednou stanicou v Londýne s veľmi 
čulou dennou prevádzkou, s denným priemerom približne 50 depeší. Vyššia frekvencia 
komunikácie prebiehala aj s Moskvou, naopak, služba mala nedokonalé spojenie 

3 Pozri viac: ŠOLC, Jiří. Po boku prezidenta. František Moravec a jeho zpravodajské služba ve 
světle archivních dokumentů. Praha : Naše vojsko, 2007. ISBN 978-80-206-0880-2, s. 300-324.
4 RAŠLA, Anton. Zastupoval som československý štát. Vyznanie. Prešov : Privatpress, 2000. 
ISBN 80-967053-0-X, s. 43.
5 Ref. 3, s. 44.
6 Rašla ich samotných ani ich činnosť nekonkretizoval. Uviedol len, že týchto ľudí ešte 
v priebehu Slovenského národného povstania vyslali na viaceré miesta a ktorí sa mali po oslobodení 
dať k dispozícii československým úradom, resp. spojencom. To zodpovedá obvyklej charakteristike 
„spaiceho agenta“, teda osoby, ktorá síce absolvovala výcvik a má k dispozícii spojovacie možnosti, 
ale aktívnu činnosť má začať vykonávať až za určených okolností. Ref. 3, s. 60.
7 Ref. 1, s. 313.
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s Belehradom (približne 2 depeše denne), zlú počuteľnosť v Prahe mal napraviť odoslaný 
nový vysielač s výkonom 80 Wattov. Spojenie s Istanbulom bolo nadviazané až od 15. mája 
1945, podobne spojenie s Teheránom a Švajčiarskom.8 Pritom spojenie so Švajčiarskom 
malo nejedno špecifi kum, vyplývajúce z predchádzajúceho vývoja: „Rádiotelegrafní 
spojení se Švýcarskem nutno považovali za tajné, i když toto je prováděno mlčky s jakými 
souhlasem určitého výseku vojenských i civilních představitelů švýcarských úřadů. Sám 
jsem toto spojení a jeho udržení osobně v r. 1940 z jara ve Švýcarsku zařizoval. Je to věc 
velmi delikátní. Udržení tohto spojení je pro nás i v budoucnosti velmi žádoucí a dovoluji 
si upozornit, že jedině nám mlčky tato věc během války byla trpěna, nevyjímajě ani velké 
státy jako Anglie a pod.“9 Udržanie spojenia nemalo podľa mienenia švajčiarskych 
„protektorov“ po skončení vojny pokračovať, autor dokumentu, plk. Paleček, však 
navrhoval, aby v záujme udržania prevádzky vysielačky na pôde neutrálnej krajiny začal 
tu ako čs. vojenský atašé pôsobiť pplk. Karel Sedláček. Ten vo Švajčiarsku pôsobil počas 
celej vojny ako čs. spravodajský dôstojník pod identitou britského občana.10 Vojenskými 
atašé sa však v tejto štúdii nebudem bližšie venovať, najmä z priestorových dôvodov. 
Téme bude potrebné venovať samostatnú štúdiu.

Paleček ďalej náčelníka HŠ informoval, že je potrebné vziať pri spravodajskej 
činnosti ohľad na rozvoj rádiotelegrafi e, kde došlo v priebehu vojny, ale aj pred ňou, 
k značnému rozvoju, ako aj o problémoch, ktorým čelil: „Převzetí nynější sítě dálkových 
spojení hl. štábu provedl jsem etapově Košicemi, resp. Bratislavou počínaje na moderní 
radiotelegrafní materiál, celkem s neškoleným personálem za pomoci škpt. Josefa Süssera, 
nyní u 3. odděl. hl. štábu, který se mnou v rámci zvl. skupiny ještě v Anglii jako instruktor 
při výcviku rádiotelegrafi stůpro operace spolupracoval.“11 Paleček aj na základe dobrých 
skúseností žiadal o uvoľnenie Süssera z 3. oddelenia HŠ, pričom by prevzal do správy 
všetky diaľkové spojenia hlavného štábu, včítane konšpiratívnych a cvičných.

Pokiaľ ide o účtovníctvo londýnskeho spravodajského oddelenia, pri jeho likvidácii 
boli doklady odovzdané čs. vojenskej misii v Británii. Menšie sumy valút, hlavne 
amerických dolárov, prevzala pokladňa 2. oddelenia HŠ. Bývalé spravodajské oddelenie 
tiež disponovalo kontom „Musil12 – Strankmüller“ so sumou cca 14.000 libier: „Věc podle 
mého názoru může se zatím připraviti tak, že gen. Moravec /Musil/ a pplk. Strankmuller 
vyhotoví formálně přípis pro uvedenou banku o dispoziční změně. Jména osob, které 
budou kontem disponovati v budoucnu na tento dokument můžeme vepsati dodatečně. 
Pokud se tohto konta týče upozorňuji, že větší částka bude určena na platy žoldů osob, 
které provedli operaci do zázemí nepřítele, kteréžto částky pokladník 2. odděl. hl. štábu /
pplk. Tauer/ po výplatě přejímal v hotovosti a připisoval á konto zpravodajského paušálu. 
Tato částka z tohto konta bude muset být uvolněna.“13 Ďalej Paleček oznamoval aktuálnu 
(„dnes 8. 6. 1945“) prepravu najdôležitejšej časti konšpiratívnych spisov a spojovacieho 

8 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Připomínky k likvidaci býv. 2. oddělení H. V. 
v Londýně, 14. 6. 1945.
9 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Připomínky k likvidaci býv. 2. oddělení H. V. 
v Londýně, 14. 6. 1945.
10 Z podobných dôvodov (teda najmä ohľadu na hostiteľskú krajinu) prišlo aj k menovaniu 
exponovaného spravodajského dôstojníka Aloisa Čáslavku do funkcie vojenského atašé vo Švédsku 
a podobná situácia bola aj v Turecku.
11 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Připomínky k likvidaci býv. 2. oddělení H. V. 
v Londýně, 14. 6. 1945.
12 Krycie meno gen. Františka Moravca.
13 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Připomínky k likvidaci býv. 2. oddělení H. V. 
v Londýně, 14. 6. 1945.
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materiálu (vrátane plánov spojenia a šifrovacích kľúčov) z Londýna na letisko v Plzni. 
Išlo najmä o prijaté a odoslané správy na konšpiračnej sieti (spojení) a odpisy všetkých 
vyhodnotených spravodajských produktov (dobovým jazykom elaborátov), pokiaľ boli 
postúpené spojencom. Na britskej pôde v tom čase stále ostával starší spravodajský 
materiál a osobný majetok príslušníkov výsadkov. V Londýne po presťahovaní oddelenia 
tak mali ostať len pomôcky „…pro udržení činnosti 2. odděl. mise“.14 

V júni na MNO vznikol aj návrh reorganizácie 2. oddelenia HŠ. Najvyšším 
funkcionárom bol náčelník (systematizovaná hodnosť generál), disponoval pobočníkom, 
mal zástupcu a k dispozícii dôstojníka účtovnej kontroly (pokladníka). 2. oddelenie HŠ sa 
vnútorne malo členiť na šesť skupín – študijnú (ktorá okrem referentov mala k dispozícii aj 
prekladateľov a dôstojníka justície), pátraciu (opäť referenti a prekladatelia, ale pracovali 
tu aj vyšetrujúci I. triedy – na každej skupine štábu jeden), výcvikovú (inštruktori vo 
výcvikovom stredisku a dôstojníci rôznych špecializácií), technickú (spojári, šifranti, 
chemik, personál fotoateliéru, mobilizační referenti), organizačno-osobnú skupinu (styk so 
zahraničím, styk s inými úradmi, osobný referent) a napokon skupinu pomocnú (autoslužba, 
kancelárska služba, archív atď.).15 V rámci členenia spadali do kompetencie zástupcu 
náčelníka pátracia a technická skupina, ako aj uskutočňovanie všetkého výcviku, ale tiež 
mal zabezpečovať koordináciu spolupráce všetkých zložiek oddelenia.16 Na nižšej úrovni 
mali 2. oddelenia pôsobiť na vyšších veliteľstvách a pri určených útvaroch spravodajskí 
dôstojníci, t. j. oddelenia pri veliteľstve oblasti, veliteľstve zboru a veliteľstve divízie, 
spravodajský dôstojník pri veliteľstvách plukov.17 Ak sa pozrieme bližšie na ich činnosť, 
je zrejmé, že návrh refl ektuje jednak skúsenosti predvojnového obdobia, t. j. sústredenie 
sa na cezhraničnú činnosť, ale aj aktuálny stav, t.j. smernice hovoria len o vykonávaní 
ofenzívneho spravodajstva, teda získavania informácií o cudzích armádach (ako aj 
informácií o vojensko-politickom a hospodárskom vývoji krajín), nie ochrane vlastnej.

Uvedená organizácia bola napokon schválená s drobnými zmenami, keď existovalo 
síce šesť skupín, boli však organizované inak: prišlo k zriadeniu skupiny „A“ (študijná), 
„B“ (pátracia), „C“ (zahraničné), „D“ (organizačná), „E“ (výcviková) a „F“ (pomocná). 
Skupiny A, C, D, F a pokladňa podliehali prednostovi, skupiny B a E jeho zástupcovi.18 
Zriadenie technickej skupiny sa teda napokon neuskutočnilo a spojovacie prostriedky 
ostali súčasťou pátracej skupiny.

Pokiaľ ide o úlohy jednotlivých súčastí, študijná skupina „A“ ich mala určené s ohľadom na 
postavenie a možnosti ČSR, primárne išlo o štúdium pomerov u susedov: „Do středoevropské 
oblasti se dále počítá oblast německá a rakousko-maďarská. V tom případě, že by tyto státy, 
nebo skupiny států byly odmilitarisované, je tu stále obava, že tam bude organisována 
branná moc v různých organisacích /policie, četnictvo, let. doprava, fi n. stráž, důchodková 
kontrola, říční doprava, úřady, instituce, sociál. péče/, avšak bude v těchto státech také 
potřebí sledovati celý život hospodářský, sociální a kulturní, nehladíce k pátraní po ukrytých 
a poschovávaných osobách /váleční a političtí zločinci/, po zbraních a voj. materiálu. Bude 
tu třeba všemožně sledovat jakékoliv náznaky orientace, která by [byla] mocensky anebo 

14 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Připomínky k likvidaci býv. 2. oddělení H. V. 
v Londýně, 14. 6. 1945.
15 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, 2. oddělení hlavního štábu (zpravodajské), 
příloha č. 2 (ide o návrh reorganizácie).
16 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Poznámky k pracovně organisačnímu seskupení.
17 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Organisace 2. oddělení /zpravodajského/ 
u vyšších velitelství a zpravodajských důstojníků u útvarů, příloha č. 1.
18 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 29, Vnitřní chod služby 2. odděl. hl. štábu – 
směrnice.
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politicky zaměřená proti základní linii naší zahraniční politiky /jde o zřejmou možnost, že 
např. Německo je ochotno přikloniti se kdykoliv, v jakékoliv koncepci, která je zahrocená 
proti SSSR/. Půjde tu tedy o úzkou a myslím si též vítanou spolupráci a pomoc, kterou 
přineseme orgánům SSSR. Z toho samého důvodu nebude předmětem ofensivních operací 
SSSR, aneb republiky, stojíc mezinárodně v právním společenství s SSSR.“19 Dokument 
sa ďalej dotýka ďalších oblastí spravodajského záujmu, pričom konkrétne sú uvádzané 
Poľsko, juhovýchod a západ (zrejme myslené Európy) a USA: „… jde tu ve větší míře o státy 
spojenecké, případně neutrální, je jejich studium nutností. A kdybychom nezískali jiného 
materiálu, bude třeba čerpati z těchto znalostí mnoho zdokonalení, usnadnění a urychlení 
organisace, výbavy, výcviku a pod. naší armády.“20 Z geografi ckého pohľadu teda vidíme 
záber študijnej skupiny primárne na celú Európu a USA, Blízky východ a východné krajiny 
(Čína, Japonsko) sú uvádzané až na poslednom mieste. Študijná skupina mala ďalej za 
úlohu okrem spracovávania a vyhodnocovania výsledkov operácií, spracúvanie aktuálneho 
spravodajského rozkazu, ale aj prácu na inovácii pracovných metód a postupov či metód 
spojenia a jej pracovníci mali na starosti aj kartotéku a archív. Skupina „B“ – pátracia – 
sa mala zameriavať len na „…ofensivní spravodajství, protože podle nové organisace 
je tu služba obranného zpravodajství vypuštěna [a] přidělena k hlavní zprávě OBZ“.21 
Jednotliví referenti „ofenzívnych operácií“ mali pridelené určené regióny. Dispozície 
a smernice sa mali vydávať pre jednotlivé oblasti oddelene a podobne inštrukcie a rozkazy 
jednotlivo pre to-ktoré teritórium. Prirodzene, referenti boli pravidelne upozorňovaní na 
nutnosť konšpirácie: „Jednotliví referenti ofensivních operací si mohou výsledky akce sdělit 
jen ze služebních důvodů, a to vždy jen ústně a bez přítomnosti podřízených osob, agentů 
a referentů z jiných skupin.“22 Z vecného hľadiska sa snahy „pátračov“23 sústreďovali na 
tradičných protivníkov (Nemecko, Rakúsko, Maďarsko), až v ďalšom ostatné západné 
krajiny, Poľsko, Severnú a Južnú Ameriku. Súčasťou skupiny mala byť aj rádiová 
a odpočúvacia služba.24 Jej názov bol Naslouchací služba (podľa iného zdroja Naslouchací 
a zaměřovací služba rádiová)25 a s krycím názvom Vojenská meteorologická ústredňa).26 
Pátracia skupina okrem samotného získavania informácií viedla centrálnu evidenciu 
(„Ústřední sběrna zpráv“) a riadila činnosť spravodajských orgánov útvarov.27 Výcviková 
skupina („E“) mala dve zložky – jedna sa zameriavala na takticko-spravodajské školenie 
riadiaceho personálu (velitelia a štáby), ktorého predstavitelia mali byť na základe vhodných 
námetov systematicky odborne školení. Druhá zložka sa zameriavala na vlastnú výchovu 
a odborné školenia výkonného spravodajského personálu, a to vrátane členov agentúrnej 
siete, či už pre vlastnú potrebu 2. oddelenia hlavného štábu alebo pre potreby armády ako 
celku. Pritom ale: „Toto školení bude míti na programu nejen dříve obvyklý výcvik zprav. 
agenturní sítě, ale i výcvik a výchovu personálu pro účely ofensivní propagandy, pro úkoly 
sabotážní a partyzánské v protivníkově týle. U hlavního štábu /u 2. odd./ by byl pro tento 

19 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Poznámky k pracovně organisačnímu seskupení.
20 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Poznámky k pracovně organisačnímu seskupení.
21 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Poznámky k pracovně organisačnímu seskupení.
22 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Poznámky k pracovně organisačnímu seskupení.
23 Ide o dobový termín. Úlohou pátračov malo byť získavanie poznatkov o brannom potenciáli 
možného protivníka a jeho úmysloch.
24 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, bez názvu, grafi cké znázornenie, k č. j. 162/Taj.1945.
25 Ludvík Karel, Ludvíková Marcela: František Franěk – radista vysílačky vojenské odbojové 
organisace Obrana národa. Zverejnené na: http://severniceskobudejovicko.cz/2015/08/12/frantisek-
franek-radista-vysilacky-vojenske-odbojove-organizace-obrana-naroda/ [prístup 14. 11. 2016]
26 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, Přehled činnosti VMÚ od 1/7. do 30/9.1945.
27 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 29, Vnitřní chod služby 2. odděl. hl. štábu – směrnice.
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účel jen řídící orgán a vykonával by ho zástupce přednosty oddělení.“28 Oddelenie žiadalo 
zriadiť zvláštne výcvikové stredisko, kde sa mali cvičiť elitní vojaci – športovci. Nielen 
v telesnej zdatnosti, „mravnej výchove“, výcviku s rôznymi druhmi zbraní či moderných 
spojovacích prostriedkoch, ale aj v ďalších odbornostiach, ako boli fotografovanie, 
používanie tajného písma, šifrovanie, používanie padákov, sabotážneho materiálu atď. 
Týmto výcvikovým strediskom mali postupne prejsť všetci spravodajskí dôstojníci. 
Nutnosť urýchleného vyškolenia personálu podčiarkuje skutočnosť, že mnoho skúsených 
spravodajských dôstojníkov prevzalo OBZ a 2. oddelenie HŠ so svojimi podriadenými 
útvarmi muselo tabuľkové miesta zapĺňať vo viacerých prípadoch nováčikmi. Ďalšie 
zapracované kádre odišli zo spravodajskej služby úplne – či už na základe nesúhlasu 
OBZ s ich ďalším pôsobením, v dôsledku menovania do inej, vyššej funkcie či pre návrat 
do civilného života. Preto už na jeseň 1945 prebehol prvý spravodajský kurz, ktorým sa 
budeme zaoberať nižšie.

Organizačná osobná skupina („D“) sa mala členiť na dva referáty – styk s cudzinou 
(vojenskí atašé a misie) a osobný referát. Pokiaľ ide o spojenie s cudzinou: „Činnost 
vojenských attaché nemá býti jen representativně-diplomatická, ale třeba jim dát přesně 
vymezené pracovní úkoly, aby v zahraničí sbírali zprávy – ovšem na podkladě přísně 
legálním – které může ČSR výhodně použít při organisaci armády, obrany vůbec a všech 
jiných složek politicko-hospodářských, které mají jakýkoliv vztah k vojenským věcem. 
Vojenské attaché bude nutno posílat do všech zemí, bez ohledu na jejich rozlohu a sílu 
a jediným vodítkem nechť je tu tá okolnost, zda uvedené státy prožívají nyní proces politické 
i sociální proměny, anebo které se stanou centrem diplomatické aktivity, anebo, kde se 
předpokládá, že se tam ilegálně uchýlila část vedení nacisticko-fašistického štábu, zda už 
politického, nebo vojenského. Vyjmenování států, do kterých je nutno určit attaché není 
proto možno stanovit defi nitivně, attaché budou určeni podle potřeby.“29 V praxi však prišlo 
k ich oddeleniu, keď existovala skupina „C“ (zahraničná), ktorá zodpovedala za činnosť 
čs. vojenských atašé a misií v zahraničí a skupina „D“ (organizačná), ktorej pracovníci 
sa zaoberali organizačnými otázkami, ale viedli aj agendu osobných spisov, mobilizačné 
otázky a zodpovedali za spojenie s relevantnými úradmi, primárne ministerstvami a ďalšími 
ústrednými inštitúciami.30 2. oddelenie hlavného štábu disponovalo tiež pomocnou skupinou 
(„F“), v rámci ktorej existovala podateľňa a spisovňa, ale tiež dopravný referát. Celkový stav 
priamo na 2. oddelení HŠ rátal s necelými 80 dôstojníkmi a cca piatimi desiatkami ďalšieho 
personálu (rotmajstri, mužstvo, civilní zamestnanci).31 V júni 1945 činil personálny stav 
2. odd. HŠ 54 dôstojníkov, 14 rotmajstrov a 9 civilných zamestnancov.

Dočasnou súčasťou oddelenia bola tiež zvláštna skupina (v likvidácii), ktorej úlohou 
bolo vybavovanie všetkých záležitostí, spojených s výsadkami, ktoré vysadili ešte 
v priebehu 2. svetovej vojny buď z Londýna, alebo zo ZSSR. Viedol ju pplk. Paleček, 
Rašlov zástupca. Išlo o mimoriadne obsiahlu agendu, treba totiž vziať do úvahy, že skupina 
mala byť nápomocná nielen samotným výsadkárom, ale aj osobám, ktoré im pomohli – 
nielen živým, ale bolo nutné uvažovať aj v rovine vyznamenávania in memoriam (riešili 
sa aj konkrétne prípady exhumovania a prípravy slávnostného pohrebu), resp. pomoci 
pozostalým. Pritom nešlo vždy len o fi nančnú pomoc či udeľovanie vyznamenaní: „Nyní 
přichází k MNO hl. št. 2. odděl. zvláštní skupině žádosti o pomoc a ochranu z titulu své 

28 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Poznámky k pracovně organisačnímu seskupení.
29 Tamže.
30 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 29, Vnitřní chod služby 2. odděl. hl. štábu – směrnice.
31 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Početní stavy 2. odd. hl. štábu MNO. Presné 
čísla 78 dôstojníkov, 31 rotmajstov, 8 príslušníkov mužstva a 16 civilných zamestnancov: „I tento 
počet považuji za minimální.“
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činnosti a žádají různe zákroky u Národních výborů, lidových soudů, nebo náhradu škod, 
které utrpeli během spolupráce se vzdušnými výsadky. Jejich nároky na pomoc a ochranu 
jsou nediskutovatelné.“32 Typickou pre povojnové obdobie v ČSR však boli aj animozity, 
medzi jednotlivými skupinami – napr. medzi výsadkármi z Východu a Západu, keď sa 
poukazovalo na zrady a zlyhania. Výsadkári a im pomáhajúci odbojári tiež vyjadrovali 
nesúhlas s protežovaním partizánov v rétorike vládnych činiteľov. Poukazovali na to aj 
pri kontaktoch s pracovníkmi zvláštnej skupiny. Mali: „…všeobecný pocit nedocenění 
té složky která brala význačnou účást v osvobozeneckém boji… Ve srovnání se složkou 
partizánskou, která v době, kdy illegální pracovníci z r. 1939 – 43 prožívali své martýrium, 
nebyla vůbec na scéně národního odboje, je poukazováno na to, že se strany presidenta 
republiky, vládních a veřejných činitelů nebyl projeven zájem o tuto složku a zejména 
že parašutisté samotní nebyli dosud přijati presidentem republiky, ani hodnoceni jinak, 
ačkoli v zahraničív době potřeby byla jim věnována značná pozornost a jejich činnost 
vysoce hodnocena.“33 Je ale pochopiteľné, ako v citovanom dokumente podotýka aj jeho 
autor pplk. Paleček, že nebolo v možnostiach zvláštnej skupiny 2. odd. HŠ odškodňovať 
všetkých postihnutých a bolo potrebné, aby sa tieto otázky vyriešili vyššie – či už na 
úrovni MNO alebo vlády. Nešlo ale len o vybavovanie náležitostí doma. Vo Veľkej Británii 
sa napr. vrátil materiál pripravený na podporu posledného výsadku Bauxite (kpt. Pavel 
Hromek), či vrátila väčšia časť výzbroje plánovanej pre 10 000 bojovníkov odboja.34 

Ako som už uviedol, na štáboch veliteľstva každej vojenskej oblasti taktiež existovalo 
2. oddelenie, podriadené veliteľovi oblasti a po odbornej stránke 2. oddeleniu HŠ. 
Vnútorne sa členilo na operačnú, výcvikovú, technickú a pomocnú skupinu, disponovalo 
tiež pokladníkom a archivárom. Operačné skupiny sa členili na referáty, konkrétne išlo 
o pátrací a študijný referát, ktoré pracovali „v prvom rade“ smerom do pohraničného 
pásma a podľa záujmov 1. oddelenia (operačného) štábu.35 2. oddelenia na štábe veliteľstva 
zboru už mali menej úloh, primárne uskutočňovali spravodajský výcvik podriadených 
jednotiek, podieľali sa na spravodajskej časti prípravy cvičení, zabezpečovali šifrovanie 
a „…případně věci 1. oddělení normálního štábu“.36 Prednosta 2. oddelenia štábu divízie 
bol z titulu funkcie aj zástupcom náčelníka 1. oddelenia a zvyčajne mali tiež pridelený 
štát, ktorému sa venovali. Okrem toho bol na 2. oddelenie štábu divízie pridelený aj 
vyšetrovateľ 1. triedy. Jeden spravodajský dôstojník mal tiež pôsobiť na veliteľstve 
každého pluku.37 

Z viacerých vyššie uvedených faktov aj z logiky veci vyplýva, že medzi prvoradé 
úlohy vojenského spravodajstva patrilo obnovenie štruktúry na nižšej úrovni – na úrovni 
oblastí, divízií a plukov. To, prirodzene, vyplýva zo situácie, keď samotné oddelenie 
síce existovalo v Londýne, ale malo menej personálu, než bolo potrebné po obnovení 

32 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 37, Pro náčelníka hl. štábu div. generála Bočka. 
Tento dokument vznikol ako reakcia na požiadavky osôb zapojených do pomoci skupiny CLAY.
33 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 37, Pro náčelníka hl. štábu div. generála Bočka.
34 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 29, Hlavní štáb – plk. Paleček, 10. 8. 1945.
35 V praxi je ale možné vidieť mierne odlišné členenie, napríklad v prípade v hlásení 2. vojenskej 
oblasti organizačné členenie uvádza študijnú skupinu, pátraciu skupinu, tlačový referát, výcvik 
a pomocnú kanceláriu. ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Organisace 2. oddělení štábu 
velit. oblasti (2 VO), č. j. 8/taj.-2.odděl.1945.
36 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Organisace 2. oddělení /zpravodajského/ 
u vyšších velitelství a zpravodajských důstojníků u útvarů. V inom dokumente sa uvádza, že veci 
3. oddelenia (intendancia) normálneho štábu. ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, 
Organizácia zpravodajstva v čs. armáde.
37 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Organisace 2. oddělení /zpravodajského/ 
u vyšších velitelství a zpravodajských důstojníků u útvarů.
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ČSR a z pochopiteľných dôvodov nedisponovalo na československom území žiadnymi 
podriadenými zložkami. Preto sa v lete 1945 začali zriaďovať. Samotné 2. oddelenie 
HŠ však nemalo dosť personálu, preto bolo potrebné vybrať spoľahlivé osoby z radov 
dôstojníkov a rotmajstrov, ktorí už boli dočasne prevzatí do čs. armády. Preverenie ich 
štátnej spoľahlivosti zabezpečovali OBZ a národné výbory. Súčasne mali veliteľstvá 
všetkých štyroch vojenských oblastí zriadiť dočasne predsunuté spravodajské ústredne 
(PZÚ), obzvlášť v pásme, ktoré bolo predtým obsadené Nemeckom a Maďarskom, 
a pripraviť návrhy na zriadenie trvalých. 38 Ich význam podčiarkuje skutočnosť, že mali 
zodpovedať nielen „mierové“, ale aj „mobilizačné siete“. Už v máji 1945 vyslali jedného 
dôstojníka do Plzne, kde potom bola od 1. septembra 1945 zriadená PZÚ, podriadená 
priamo 2. odd. HŠ.39 Vo všeobecnosti išlo o malé organizačné jednotky, obvykle tvorené 
jedným až troma dôstojníkmi, ktorým často asistoval jeden rotmajster, prípadne iný 
personál. Druhé oddelenia mali tiež nájsť styčných dôstojníkov zabezpečujúcich spojenie 
so sovietskou, americkou a britskou armádou a, prirodzene, úzko spolupracovať s OBZ.40

V priebehu júna 1945 spolu s vytváraním vojenskej štruktúry sa dotvárali aj nižšie 
zložky 2. oddelenia HŠ. Personálne najsilnejšie boli z pochopiteľných dôvodov primárne 
posty na štábe a podriadených útvaroch 1. oblasti, kde podľa hlásenia z polovice júna 1945 
pôsobilo necelých 70 spravodajských dôstojníkov, pričom ešte nešlo o defi nitívne počty.41 
Čísla z júla 1945 uvádza ešte väčší počet personálu.42 Z konca októbra 1945 sa zachoval 
sprievodný list k dotazníkom spravodajského personálu 1. oblasti, ktorý uvádza vyše 50 
mien dôstojníkov a niekoľko osôb ďalšieho personálu.43 Pokiaľ ide o PZÚ, v rámci prvej 
oblasti pracovali štyri (Cheb, Plzeň, České Budějovice a Jindřichův Hradec).44

V rámci 2. oddelenia štábu 2. oblasti zriaďovanie zložiek na nižšej úrovni prebiehalo 
s ohľadom na všeobecný nedostatok prostriedkov len pomalšie a so značnými 
komplikáciami. Okrem nedostatku miestností tu museli čeliť aj počiatočnému nedostatku 
pomocných síl, dopravných prostriedkov a absolútnemu nedostatku pohonných hmôt. 
Dostupné rádiopríjmače vyžadovali opravu, a oddelenie tiež nemalo k dispozícii ani 
fotoateliér, ani laboratórium a mali v čase spísania správy k dispozícii len jeden písací 
stroj.45 Obdobným problémom čelili aj podriadené zložky. Prílohy približujú aj personálne 
obsadenie. 2. oddelenie štábu 2. oblasti malo 6 dôstojníkov a jedného rotmajstra, v rámci III. 
a IV. zboru a podriadených divízií tu pôsobilo 13 spravodajských dôstojníkov a niekoľko 
tlmočníkov. V súvislosti s 2. oddelením štábu 2. oblasti sa začali v júli 1945 dočasne 
rozširovať kompetencie tamojších spravodajských dôstojníkov aj na úlohy viac-menej 
charakteru obranného spravodajstva a zužovať spolupráca medzi oboma zložkami.46 

V prípade 3. oblasti rovnako boli ešte v priebehu júna ustanovení provizórni velitelia 

38 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Organizácia zpravodajského oddelenia 
u veliteľstva oblasti a nižších jednotiek – stručné smernice, 14. 6. 1945.
39 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 31, PZU Plzeň, zriadenie.
40 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Organizácia zpravodajského oddelenia 
u veliteľstva oblasti a nižších jednotiek – stručné smernice, 14. 6. 1945.
41 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Odpověď na výnos MNO č. j. 191/taj.zvl.sk.45, 
14. 6. 1945.
42 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 30, Seznam zpravodajského personálu zařazeného u: 
velitelství 1. oblasti, velitelství I. a II. sboru a jim podřízených jednotek a PVVP. ke dni 31. července 1945.
43 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 30, Dotazníky zprav. personálu. 30. 10. 1945.
44 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, PZÚ – žádost o schválení, 20. 9. 1945.
45 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Organisace 2. oddělení, nedatované, približne 
z polovice júna 1945.
46 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 29, Spolupráce zprav. orgánů s OBZ – směrnice, 
10. 7. 1945.
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2. oddelení pri štábe oblasti, zborov, divízií, ako aj 1. tankovej brigády a rovnako aj 
ustanovení spravodajskí dôstojníci pri peších plukoch a pri práporoch tankovej brigády.47 
Išlo spolu o štyri desiatky dôstojníkov, pričom pri výbere sa prihliadalo na to, či 
v minulosti pôsobili v spravodajskej službe, resp. sa zúčastnili odboja. Tento počet sa do 
konca júla 1945 takmer zdvojnásobil, zachovaný menný zoznam uvádza už aj existenciu 
Predsunutých spravodajských ústrední.48 

Zoznam z 1. októbra 1945 4. vojenskej oblasti uvádza vyše 50 mien dôstojníkov 
a rotmajstrov.49 Prvý zoznam PZÚ pre 4. vojenskú oblasť je zo septembra 1945, keď 
prednosta 2. odd. štábu oblasti pplk. Branislav Manica deklaroval existenciu 8 PZÚ.50 
K 1. októbru 1945 pôsobilo v Čechách a na Morave 12 PZÚ, na Slovensku 9. Ich 
informačnú produkciu môže napríklad priblížiť PZÚ Malacky z polovice septembra 
1945. Hlásenie sa zaoberá pomermi medzi osobami, ktoré opustili ČSR (buď vyhnaní 
Nemci alebo dobrovoľní emigranti) a ktoré sa usadili v prihraničných obciach 
Rakúska. Hlásenie konštatuje negatívnu propagandu proti Československu („stavanie 
do nedemokratického svetla“) a tiež aktívne získavanie informácií: „Vyhostení Nemci 
a kolaboranti úsil[ov]ne získavajú zprávy o udalostiach, nariadeniach a činnosti 
našich úradov a tieto potom podávajú anglo-americkým úradom – veleniu v Linzi.“51 
Hlásenie dopĺňajú údaje o konkrétnych osobách, ktoré prekračujú hranice a prevádzajú 
túto činnosť alebo sú z toho aspoň podozrivé, a údaje o zlikvidovanom výcvikovom 
tábore Wehrwolf. Zachovali sa však aj zaujímavejšie hlásenia – napríklad o politicko-
ekonomických ponukách, ktoré pred parlamentnými voľbami v Rakúsku predostreli 
prezidentovi Karlovi Rennerovi reprezentanti ZSSR a západných spojencov, pričom 
tieto informácie získali spravodajskí dôstojníci veliteľstva 4. oblasti údajne priamo od 
zdrojov majúcich prístup do kancelárie prezidenta.52

V tejto súvislosti sa v dokumentácii zachovali smernice pre vytváranie rôt pre 
zvláštne úlohy pri 2. oddeleniach štábu veliteľstva 2. a 4. divízie.53 Dokument je 
mimoriadne zaujímavý – aj keď ide len o koncept, ktorý sa napokon nerealizoval – a to 
nielen preto, že sa týka výlučne Slovenska. Roty zvláštneho určenia sa mali používať 
na uskutočňovanie bojového prieskumu v pohraničnej zóne, pri podozrení alebo zistení 
ozbrojených či sabotážnych skupín, prípadne na vyčisťovacie operácie. Najzaujímavejšia 
časť prichádza v bode rôzne: „V rote ZÚ zriaďte exekutívne družstvo, za účelom 
vykonávania trestov. Proti nepriateľsky naladenému obyvateľstvu treba vystupovať bez 
provokácií, nevšímavo a pod prísnym trestom zakázať príslušníkom roty ZÚ akýkoľvek 
styk s maďarským obyvateľstvom. Príslušníkom roty ZÚ je treba ustavične zverstvá 
nemeckých a maďarských okupantov (silná a systematická propaganda, ktorú prevedú 
osvetoví dôstojníci). Do exekutívneho družstva brať mužov, ktorí majú dôvod k pomste 
nad fašistickými Maďarmi (buď ich rodinní príslušníci boli zabití, odvlečení, sami boli 

47 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Zprav. důstojníci velit. sborů, divisí, tank. brig. 
a pluků – ustanovení, 15. 6. 1945.
48 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 29, Seznam zpravodajského personálu zařazeného 
u vyšších velitelství a u útvarůpodřízených VO3 se stavem k 30/7 1945, 30. 7. 1945.
49 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, Zadelenie dôst. zprav. služby – predloha, 1. 10. 1945.
50 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 31, PZÚ, označenie – hlásenie, 12. 9. 1945.
51 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, Činnosť proti ČSR v rakúskom pohraničí, 19. 9. 1945.
52 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, Rakúsko – zprávy, 1. 11. 1945.
53 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Smernice pre organizovanie čaty pre zvláštne 
úlohy u 2. oddelenia štábu veliteľstva 2. a 4. div., 14. 6. 1945. V názve sa spomínajú čaty, v texte sa 
však vraví výlučne o rotách, ide teda zrejme o preklep v dokumente.



70

VOJENSKÁ HISTÓRIA

trestaní, vypálení a pod. – špeciálne takých mužov je treba vyberať).“54 Smernice ďalej 
pokračujú defi novaním postihov, ktoré sa mali uskutočniť v prípade útoku na príslušníkov 
čs. brannej moci, národnej bezpečnosti, fi nančnej stráže či akejkoľvek úradnej osoby: 
za smrť jednej osoby malo nasledovať odstrelenie 10 osôb maďarskej národnosti 
(príslušníkov Nyilaskeresztes Párt a „…podobných fašistických spolkov a v prípade 
nedostatku týchto akýchkoľvek obyvateľov mužského pohlavia v [správne z – pozn. M. 
M.] príslušnej obce alebo mesta.“55 V prípade, ak sa v oblasti uskutočnil sabotážny čin, 
malo nasledovať zatknutie 10 „význačných obyvateľov Maďarov – rukojmých (napr. 
notár, lekár, starosta a pod.) a verejne vyhlásiť, že v prípade keď sa vinník nenájde, budú 
z rukojmých pre výstrahu odstrelené dve osoby.“56 Inštrukcie ďalej určovali, že sa mali na 
neprístupných miestach zriaďovať zaisťovacie tábory, kam sa mali z každej obce, kde sa 
vyskytol prípad „nepriateľstva“ v noci, odviesť jeden alebo dvaja muži.

Z rovnakého obdobia sa zachovali aj smernice pre budovanie agentúrnej siete. Ide 
v tomto prípade o inštrukcie v rámci 1. oblasti, je to zrejme len o (upravený) prepis 
smerníc 2. odd. HŠ, ktoré postúpili podriadeným zložkám. Ich zúženie na regionálnu 
úroveň je však zrejmé z niektorých častí, napr. keď ide o verbovanie na etnickom 
základe. Sieť spolupracovníkov je považovaná za jeden z najvýkonnejších prostriedkov 
spravodajskej činnosti v dobe mieru. Rozlišovali sa dva hlavné typy spolupracovníkov – 
dôverníci a agenti. Do prvej kategórie patrili ľudia spolupracujúci z „vlasteneckých 
pohnútok“, agentov, naopak, motivovali peniaze. Vnútorne sa dôverníci (aj agenti) členili 
na štyri základné kategórie: rezidenti, chodci, spojky a tipári: „Resident má tu výhodu, že 
zná místní poměry a že může hlásiti zprávy ihned a z vlastní iniciativy. Zprávy rezidentů 
můžeme obdržeti mnohem dříve, nežli od agenta-chodce, kterého musíme teprve na 
místo vyslat. Resident není tak nápadný jako agent-chodec, který pořicestuje do cizího 
prostředí. Důvěrník-chodec může vykonávati zprav. úkoly na různych místech. Aby jeho 
cestování nebylo nápadné, je dobře, vyhlédneme-li si pro tyto úkoly osobu, která musí 
cestovati za svým normálním povoláním. Důvěrník-spojka je osoba, která zprostředuje 
spojění medzi residentem a zprav. orgánem. Jde o předání zprav. úkolů, anebo o doručení 
zpráv. Proto pro tyto úkoly rovněž nutno volit osoby, u nichž častější cestování nevzbudí 
žádnou pozornost. Důvěrník-typař získává pro zprav. službu vhodné spolupracovníky.“57 
Dokument ďalej poskytuje niekoľko základných rád, ako získať a pracovať s dôverníkmi – 
spravodajskí dôstojníci ich mali získavať sami, alebo prostredníctvom iných štátnych 
orgánov (polícia, četníci, fi nančná stráž), resp. s pomocou iných dôverníkov a tipárov. 
Dôverníka mal poznať čo najmenší okruh ľudí, v optimálnom prípade len dôstojník 
a osoba, ktorá ho získala. Dôverníci sa mali verbovať primárne spomedzi „uvedomelých“ 
Čechov, v druhom rade spomedzi nemeckých komunistov a sociálnych demokratov, ktorí 
boli počas nacistickej éry prenasledovaní. Mali sa primárne vyhľadávať osoby, ktoré mali 
ambíciu „pracovať“ z vlasteneckých pohnútok a mali možnosti, ako príklad smernice 
uvádzajú zamestnancov priemyselných podnikov, učiteľov, kňazov, lesníkov, hájnikov 
či osoby, ktoré bývali neďaleko hraničného priechodu. Každý dôverník musel prejsť 
previerkou štátnej spoľahlivosti, a pred zaradením do siete a registráciou mal splniť 

54 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Smernice pre organizovanie čaty pre zvláštne 
úlohy u 2. oddelenia štábu veliteľstva 2. a 4. divízie, 14. 6. 1945.
55 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Smernice pre organizovanie čaty pre zvláštne 
úlohy u 2. oddelenia štábu veliteľstva 2. a 4. divízie, 14. 6. 1945.
56 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Smernice pre organizovanie čaty pre zvláštne 
úlohy u 2. oddelenia štábu veliteľstva 2. a 4. divízie, 14. 6. 1945.
57 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Pokyny pro vybudováni důvěrnické /agentůrní/ 
sítě, 9. 6. 1945.
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niekoľko menších úloh. Formy spojenia riešili individuálne v každom prípade, všeobecne 
sa však predpokladalo dodávanie správ osobne, písomne (prostredníctvom mŕtvych 
schránok a krycích mien/adries), prostredníctvom spojok, telefonicky (vždy šifrovane), 
rádiotelegrafi cky a prostredníctvom poštových holubov.

Dňa 1. augusta 1945 v súvislosti s upokojením situácie v oblastiach na hraniciach boli 
vydané smernice pre vyhľadávanie správ v rámci 1. oblasti. Primárne boli spravodajskí 
dôstojníci upozornení na rozdelenie kompetencií medzi 2. oddelením a OBZ. Svoje úsilie 
teda mali smerovať do Nemecka, kde sa mali sledovať veci vojenské (budovanie armády, 
ale aj bezpečnostných zborov), ale aj pomery politické, hospodárske, sociálne atď. Smernice 
defi nujú smer aj hĺbku, do akej mali spravodajskí dôstojníci 1. aj 2. zboru pôsobiť.58

Ako zaujímavosť na tomto mieste uvediem aj informáciu, akým paušálom disponovali 
jednotlivé súčasti 2. oddelenia HŠ. Podľa dočasných smerníc o spravodajskom paušále, 
ktoré vypracovali po porade s HS OBZ, malo samotné 2. odd. HŠ k dispozícii na obdobie 
troch mesiacov pol milióna korún, 2. odd. štábu vojenskej oblasti mali po 100-tisíc 
korún a nižšie útvary sumy od niekoľkých desiatok tisíc počínajúc až po 5000 Kčs 
na úrovni 2. oddelenia veliteľstva brigády.59 Smernice tiež stanovujú limity na nákup 
materiálu a defi nujú okolnosti zriaďovania konšpiračných bytov. Po ustálení pomerov 
sa k 1. októbru 1945 zvýšil paušál, ale len v prípade 2. odd. HŠ na 1,5 Kčs, v prípade 
podriadených zložiek suma ostala rovnaká.60 Z uvedeného je zrejmé, že nešlo o žiadne 
obrovské sumy, najmä ak prihliadame na ceny (napríklad potravín) na čiernom trhu.

Začiatkom augusta 1945 veliteľ letectva gen. Alois Vicherek adresoval 2. odd. HŠ 
prípis, v ktorom konštatoval: „Na poradě u hl.štábu o organizaci velitelství zbraní bylo 
vypuštěno u velitelství letectva zpravodajské oddělení.“61 V prípade letectva 2. oddelenia 
veliteľstva letectva a leteckej divízie plnili primárne kontrarozviedne úlohy (v dobe 
mieru).62 Vicherek ale poukázal na nutnosť cvičiť už v dobe mieru personál pre operačné 
spravodajstvo a ďalšie úlohy, ktoré počas vojny slúžia veleniu armády. Československé 
letectvo malo k dispozícii odborníkov na túto oblasť, ktorí absolvovali výcvik vo Veľkej 
Británii. Išlo o oblasť, v ktorej bola Británia počas vojny priekopníkom a prieskumné 
lety, prinášajúce kvalitné fotografi e a ich následné spracovanie a analýza priniesla 
cenné poznatky o vojensko-priemyselných a logistických možnostiach Nemecka a ním 
obsadených území. Vicherek teda oprávnene poukázal na to, že by bolo na škodu veci 
premrhať ich potenciál a skúsenosti preradením k iným zložkám. Navrhoval usporiadať 
poradu, kde by si kompetentní dôstojníci 2. odd. HŠ a veliteľstva letectva objasnili formy 
spolupráce a ďalšieho cvičenia personálu. Spravodajské oddelenie súhlasilo s nutnosťou 
spolupráce a podujalo sa poradu zorganizovať.63 V roku 1945 sa zriadenie takéhoto 
oddelenia ale napokon nerealizovalo.

Zaujímavé informácie sa nachádzajú aj v hlásení odpočúvacej služby, ktorá, ako 
som už uviedol, pracovala pod krycím názvom Vojenská meteorologická ústredňa. 
Jej veliteľom bol škpt. Josef Süsser, pod ktorým za uvedené obdobie (júl – september 
1945) pracovalo „priemerne“ 24 rádiotelegrafi stov. Na margo práce Süsser konštatoval: 
„Vzhledem k neznalosti manipulace jednotlivých států byla sledována veškerá slyšitelná 

58 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 30, Směrnice pro vyhledávání zpráv, 1. 8. 1945.
59 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 29, Zpravodajský paušál – směrnice, 10. 7. 1945.
60 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, Zpravodajský paušál – směrnice.
61 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 30, Organisace zpravodajství pro letectvo, 
6. 8. 1945.
62 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 30, Zpravodajský paušál – směrnice, 30. 7. 1945.
63 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 30, Organisace zpravodajství pro letectvo, 
12. 8. 1945.
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korespondence než mohla býti zjištěna příslušnost stanic. Vcelu bylo zjištěno, že během 
měsíce července byl příliš veliký chaos v provozu.“64 Süsser ďalej hlásil, že nemecké 
stanice, aj keď sa nachádzali pod kontrolou spojencov, naďalej obsluhovali bývalí 
príslušníci nemeckej armády, ktorí si ale často medzi sebou odovzdávali súkromné 
správy. V Poľsku sa činnosť vysielacích staníc podľa hlásenia začala až v auguste 1945, 
naopak v prípade Maďarska sa nepodarilo zistiť žiadnu činnosť, resp. sto percente 
určiť príslušnosť takto pôsobiacich činnosť staníc. Vysielanie rádiostaníc v ČSR sa 
podarilo obnoviť v krátkej dobe, ale „V prvních týdnech byla však v provozu veliká 
nekázeň, neboť většina depeší byla vysílána v otevřené řeči. Tím se stalo, že byla 
prozrazena organisace jednotlivých velitelství a jména velitelů. Hlavně byla prozrazena 
skoro celá letecká rádiosíť.“65 Služba čelila viacerým problémom, primárne pokiaľ 
ide o vybavenie personálom a materiálom. Značným problémom bol i nedostatok 
dopravných prostriedkov pre presúvanie goniometrov, čo sťažilo zisťovanie stanovísk 
vysielacích staníc. V prílohe k hláseniu sa uvádzajú nasledovné objekty odpočúvania: 
britské vyslanectvo a konzulát66, americké vyslanectvo,67 poľské vyslanectvo,68 rozhlas 
Katowice69 a napokon „Fonie u stanice Beromünster“.70 Zvláštne prílohy sú venované 
vysielaniu v ČSR, kde sa rozoberá vysielanie vojenské, letecké, nepravidelné (zväčša tiež 
vojenské), Zboru národnej bezpečnosti, ale aj amatérske vysielanie. Zvláštne prílohy sú 
venované rádiovému vysielaniu na nemeckom území (20 strán) a v Poľsku (2 strany).

2. oddelenie HŠ muselo v roku 1945 riešiť otázky súvisiace s nedostatkom personálu. 
Pre nových spravodajských dôstojníkov, z ktorých nejeden nemal s takouto prácou 
skúsenosti, bolo nutné pripraviť školenie. Už na jeseň 1945 prebehli krátkodobé kurzy 
spravodajských dôstojníkov, a to vo všetkých VO. Ich účelom bolo oboznámenie personálu 
s činnosťou spravodajskej služby v poli, priblížiť im na základe dovtedy získaných správ 
vojenskú a politickú situáciu v okolitých krajinách a napokon ich prakticky usmerniť 
v ďalšej činnosti.71 Po skončení kurzov si vedenie služby vyžiadalo od veliteľov 
2. oddelení jednotlivých oblastí spätnú väzbu, ktorú plánovali zohľadniť pri ďalších kurzoch.

Spravodajskí dôstojníci 1. vojenskej oblasti, odkiaľ prišla najstručnejšia reakcia, oceňovali 
skutočnosť, že kurz sa neobmedzil na suché citovanie predpisov, ale prednášajúci poukazovali 
aj na praktické skúsenosti z nedávno ukončenej vojny či skúsenosti zo spravodajskej činnosti 
Červenej armády. Vedenie oblasti však považovalo za vhodné budúce kurzy viac špecializovať 
a to v prípade spravodajských dôstojníkov vojskových telies na spravodajstvo v poli či 
praktické využitie prieskumných rôt, čiat a parašutistov; samostatné kurzy spravodajských 
dôstojníkov vyšších veliteľstiev; pátracie kurzy pre prednostov pátracích skupín. Konanie 

64 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, Přehled činnosti VMÚ od 1/7. do 30/9.1945.
65 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, Přehled činnosti VMÚ od 1/7. do 30/9.1945.
66 „Okruh není soustavně sledován pro nedůležitost depeší“.
67 „Depeše jsou vyměňovány většinou v otevřené řeči anglické a jsou předkládány v denním hlášení.“
68 „Depeše jsou předávány vesměs šifrované.“
69 „Denně ve 20.00 hod. vysílá na frekvenci 295 Kc štvavé zprávy proti ČSR. Tento rozhlas je 
určen pro Poláky Zaolží. Jedná se o slabý náhradní vysílač, který je u nás špatně slyšitelný a rovněž 
fonie jest špatně srozumitelná.“
70 Vysielala šifrované správy buď po nemecky alebo po francúzsky, určené pre dve príjmacie 
stanice a „Za celou dobu od 25. VII t.r. předáno je 8 šifr. depeší.“
71 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, Zpravodajský kurs 1945, 23. 9. 1945. V rozvrhu 
sú uvedené tieto konkrétne oblasti: spravodajstvo pri jednotkách v poli, činnosť 2. oddelenia štábu, 
chod spravodajskej služby Červenej armády, použitie parašutistov v spravodajskej službe, prehľad 
o vojenskej a politickej situácii v susedných štátoch, aplikačné spravodajské cvičenie v rámci pešej 
divízie a následná diskusia a práca s agentúrou. ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, 
Osnova pro zprav. kurs u velitelství oblasti, konaný v měsíci…. 1945.
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taktických kurzov sa malo oznamovať s dlhším časovým predstihom, aby sa dôstojníci mohli 
naň pripraviť. Upozorňovali tiež na vhodnosť písomného vydania prednášok.72

V prípade druhej oblasti náčelník štábu VO2 plk. Josef Eret poukázal na skutočnosť, že 
pri predmete Spravodajstvo pri jednotách v poli, nemala čs. armáda zodpovedajúce predpisy 
(boli zastarané) a pre tento nedostatok „… který se však již projevoval v r. 1936-38 bylo 
použito též jednotlivých zpravodaj. zásad z řádu polní služby štábu rudé armády. Předpis 
tento velmi podrobně řeší zpravodajské úkoly v každé fázi boje, avšak systém provádění 
nelze aplikovati zcela nebo i částečně na naše poměry, které vzhledem k velkým početním 
stavům RA nejsou proveditelné a únosné v naší armádě.“73 Uvažovalo sa teda, do doby, kedy 
vzniknú nové predpisy, s využitím skúseností, ktoré s „ofenzívnym spravodajstvom v poli“ 
získali československé jednotky v rámci bojov či už na západnom alebo východnom fronte. 
Eret ďalej poukazoval na vhodnosť prednášok spravodajských dôstojníkov s priamymi 
skúsenosťami z práve ukončenej vojny, ktorí by na základe svojich skúseností vedeli priamo 
objasniť klady a zápory reálne uskutočnených spravodajských úloh. Z celého dokumentu je 
zrejmé poukázanie na prezentovanie praktických skúseností, a teda z neho akoby vyplýva, že 
kurz pôsobil značne „teoreticky“. Eret ďalej nadhodil vhodnosť výkladu využitia výsadkov 
v spravodajskej práci. Chýbalo mu tiež vysvetlenie využitia spravodajstva v nemeckej 
či talianskej armáde, ako aj v armádach spojeneckých a na záver zhrnul svoje pohľady 
nasledovne: „1/ Pro prvopočátek pořádati krátky zprav. kurs přímo u MNO-hl. št., ve kterém 
by se dostalo účastníkům jednotních směrnic, podle kterých by pak byly zřízeny kursy další 
v sídle oblasti a kterých by se zůčastnili podřízení zprav. orgánové. 2/ Ježto zpravodajství jako 
ofensivní složka byla odloučena od složky obranné a zásady této složky a způsob provádění 
nejsou ještě důkladně vžity, bylo by účelné nejdříve školení ve zpravodajství mírovém, které 
jako pevný základ by byl snadným přechodem ke školení ve zpravodajství u jednotek v poli.“74

Dôstojníci 3. oblasti považovali témy prednášok za vhodné, primárne pre kolegov 
s nižšími hodnosťami, ktorí dovtedy nemali žiadne skúsenosti s touto agendou. Ako 
problém vnímali jednak nedostupnosť prednášok v písomnej podobe, ale aj prikrátky čas 
trvania jednotlivých prednášok, ktoré potom boli veľmi zhustené a nebolo možné úplne 
rozobrať mnohé praktické otázky. Objavili sa aj viaceré sporné miesta: „Dnešní mírová 
organisace a činnost zprav. orgánů tak, jak byla vyřešena na poradě se zást.hl.št. nestačí ke 
vykonávání této funkce ve válce. Podle mírové organisace je zprav.důst.p.pluku současně 
velitelem průzkumné roty, u motorizovaných jednotek je pak zprav.důst. velitelem roty 
samopalníků. Při aplikačně prováděném použití průzkumné roty bylo shledáno, že velitel 
této roty nemůže zároveň provádět dvě funkce: jednak velit své rotě event.i mimo SV velitele 
pluku, jednak působit jako zprav. důstojník, patřící povahou své práce k štábu pluku. Je 
nezbytné u štábu pluku zvlášního zprav. důstojníka – kromě velitele průzkumné roty – nemá-
li tříděním, ohodnocováním a využíváním zpráv, jakož i podrobným řízením zprav. služby 
být zatížen sám náčelník štábu.“75 Dokument tiež konštatuje, že nariadenie, podľa ktorého 
spravodajskí dôstojníci plukov už nebudú vykonávať výzvedné spravodajstvo, bolo 
pre zainteresovaných veľkým sklamaním: „Zatím je všeobecné mínění, že nynější stavy 
průzkumných rot zdaleka nevyžadují stálé přítomnosti velitele, zejména v době výcviku 
jednotlivce a výcviku střeleckém. Nebylo by snad bez výhod ponechati těmto důstojníkům 

72 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, Zpravodajské kurzy – poznatky, 30. 11. 1945. 
Ide o hlásenie veliteľstva VO 1.
73 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, Zpravodajské kursy – poznatky, 23. 11. 1945. 
Ide o hlásenie veliteľstva VO 2.
74 Tamže.
75 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, Zpravodajské kurzy – poznatky, 30. 11. 1945. 
Ide o hlásenie veliteľstva VO 3.
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určitou možnost činnosti ve výzvědném zpravodajství. Takto by byly získány jisté zkušenosti 
a za vhodného vedení těchto důstojníků by byl jim dán řádný základ pro jejich případné 
zařazení jako důst. pátračů u vyšších jednotek.“76 Kurzy tiež ukázali potrebu praktického 
školenia nižších spravodajských dôstojníkov pri práci s ľuďmi. Podľa názoru spravodajcov 
3. oblasti sa ukazovala nutnosť budovania širšieho kádra spravodajských dôstojníkov, a to 
v dobe mieru výlučne spomedzi dôstojníkov z povolania, nakoľko prítomnosť dôstojníkov 
v zálohe v spravodajskej službe hodnotili ako bezpečnostné riziko. Za prínosné považovali 
aplikačné cvičenie, ktoré však mohlo byť dlhšie: „Na těchto cvičeních je nutno probrat 
důkladně a methodicky činnost 2.odděl.št.vyšších jednotek ve všech fází boje, je však také 
zapotřebí věnovat více času organisaci průzkumu, pozorování, zřizování pozorovatelen 
vyšších jednotek a součinnosti těchto s pozorovatelnami dělostřeleckými a pěchotními, 
jakož i spojení s použitím výkonných spojovacích prostředků.“77

Mierne odlišná spätná väzba prišla z Bratislavy. 2. odd. štábu VO4 hlásilo, že 
spravodajskí dôstojníci využívajú nadobudnuté poznatky v praxi, pričom ako dôležitú 
uvádzali prednášku o agentúrnej činnosti, nakoľko „… väčšina zprav. dôstojníkov 4. oblasti 
i napriek tomu, že svoju službu vykonávajú s láskou a porozumením, nemali predbežného 
školenia ani praxe rázu zpravodajského a preto sa dopúšťali určitých chýb, týkajúcich 
sa hlavne spôsobu vyhľadávania zpráv v mieri, spolupráce s dôverníkmi, vyhľadávania 
a získavania dôverníkov a pod.“78 Poznatky o spravodajstve v poli nemohli byť využité, 
nakoľko sa v priestore VO 4 dovtedy nekonalo žiadne „aplikačné ani poľné“ cvičenie.79 
Celkovo sa konštatuje pozitívny vplyv kurzu na prácu spravodajských dôstojníkov, aj 
keď krátkosť kurzu „nedovolila preberanú látku stráviť úplne“. Aj v prípade VO 4 sa 
značná časť odozvy týkala časti kurzu zameranej na spravodajstvo v poli: „V zprav. kurze, 
poriadanom v mes. októbri 1945 na VO-4, 2.odd. skoro polovina času bola vyhradená 
prednáškam o zpravodajstve v poli. Nakoľko však väčšia časť zprav. dôst. 4. oblasti sú 
dôstojníci bez predbežného zprav. školenia a zprav. praxe a boli na svoje terajšie zaradení 
buď náhodile alebo výberom podľa určitých rečových schopností, je treba v prvom 
rade, aby boli sústavne školení o metodách zpravodajskej činnosti v mieri, hlavne však 
aspoň pre začiatok v činnosti agentúrnej.“80 Z Bratislavy rovnako zaznela požiadavka 
na písomné vydanie prednášky o práci s dôverníkmi a uskutočnenie ďalšieho kurzu, 
na ktorom sa spravodajskí dôstojníci mali podrobne oboznámiť s celkovou činnosťou 
2. oddelení v mieri, primárne pokiaľ ide o praktické zručnosti, ako boli vyhodnocovanie 
a preverovanie získaných informácií, vedenie kartoték, zaznamenávanie získaných 
informácií a ich zakresľovanie na oleáty, vedenie evidencie dôverníkov a v neposlednom 
rade používanie rôznych technických pomôcok či šoférovanie. Za vhodné považovali 
v Bratislave tiež konanie pravidelných porád dôstojníkov podriadených zborov a divízií, 
na ktorom sa mali preberať nové poznatky a upozorňovať na nedostatky.

Ako už vyplynulo z predchádzajúcich riadkov, po zavedení mierových počtov armády 
na jeseň 1945 bola obmedzená ofenzívna činnosť spravodajských dôstojníkov na útvaroch, 

76 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, Zpravodajské kurzy – poznatky, 30. 11. 1945. 
Ide o hlásenie veliteľstva VO 3.
77 Tamže.
78 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, Zpravodajské kurzy – poznatky, 26. 11. 1945. 
Ide o hlásenie veliteľstva VO 4.
79 V dokumentácii sa však zachoval „predmet aplikačného cvičenia v rámci divízie“, ktoré sa 
malo konať v dňoch 22. – 26. 10. 1945 pri veliteľstve 4. oblasti. ABS, f. 2. oddelenie Hlavného 
štábu, šk. č. 32, Aplikačné cvičenie v zprav. kurze 1945 – rozoslanie, 2. 11. 1945.
80 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, Zpravodajské kurzy – poznatky, 26. 11. 1945. 
Ide o hlásenie veliteľstva VO 4.
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pričom ich funkciou mal byť primárne prieskum. Začiatkom nasledujúceho roka prišlo 
k ďalšiemu spresneniu úloh jednotlivých zložiek, ktoré špecifi kovala smernica z konca 
januára 1946. Podľa nej 2. odd. HŠ (ako riadiace centrum), veliteľstiev oblastí, zborov 
a divízií mali prevádzať spravodajstvo taktické aj výzvedné a, naopak, 2. oddelenia 
štábov jednotlivých zbraní (veliteľstva tankového zboru, delostreleckej divízie, peších, 
tankových, delostreleckých, ženijných brigád atď.) výlučne spravodajstvo taktické.81 Všetky 
budúce školenia však mali zohľadňovať odlišné úlohy a výzbroj jednotlivých útvarov. 
Uvedené opatrenia išli zrejme na margo neustále rastúceho vplyvu, ktorým v rezorte obrany 
disponovali OBZ a B. Reicin osobne. Išlo o logický dôsledok rozdelenia kompetencií 
medzi 2. oddelením HŠ a OBZ, ktoré sa udialo na základe smernice zo septembra 1945, na 
základe ktorej 2. odd. HŠ malo svoju činnosť vykonávať výlučne v zahraničí.82

Pokiaľ chcem priblížiť konkrétnu činnosť 2. oddelenia HŠ v prvých mesiacoch po 
skončení 2. svetovej vojny, môžem konštatovať, že veľká časť energie služby sa sústredila 
primárne na otázky súvisiace s práve ukončeným konfl iktom. Smernice z hlavného 
štábu teda podriadeným 2. oddeleniam nariaďovali sústrediť svoje úsilie primárne na 
pátranie po zvyškoch nemeckej a maďarskej armády (skupiny aj jednotlivci), ale aj 
záškodníkoch a spiacich agentoch, zvyškoch vojenského materiálu, pátrať po mínových 
poliach či skladiskách delostreleckej munície a nemeckých a maďarských spolkoch, 
ktoré akokoľvek podporovali nacistický, resp. horthyovský či sálašiovský režim. 
2. oddelenia oblastí mali tiež okamžite nadviazať spojenie so spojeneckými armádami, 
ktoré sa nachádzali na území ČSR, ale aj s orgánmi, zabezpečujúcimi štátnu bezpečnosť. 
Mali systematicky prikročiť k budovaniu agentúrnej siete.83 Vyššie uvedená agenda 
bola detailnejšie popísaná v Spravodajskej smernici (1. oblasti) z polovice júna 1945. 
Dozvedáme sa z nej, že medzi úlohy 2. oddelenia štábu 1. oblasti patrilo podávanie správ 
o nepriateľskej činnosti v pohraničí (od likvidácie existujúcich nepriateľských skupín, 
tzn. zvyškoch nemeckej armády, ale aj ďalších ozbrojených skupín), ale aj Wehrwolfe, 
pátranie po ilegálnych rádiostaniciach či všeobecné správy o náladách nemeckého 
obyvateľstva. Dôležité tiež bolo pátranie po vojenských skladoch a skladoch ďalšieho 
materiálu.84 Pátrači mali tiež zisťovať informácie o skladoch delostreleckej munície 
a mínových poliach.85 Veliteľstvo II. zboru malo navyše zisťovať poznatky o poľskej 
armáde. Získavali sa tiež správy o politicko-správnych pomeroch za hranicami ČSR, 
správy o evakuácii nemeckého obyvateľstva. Smernica ako zdroje poznatkov určuje 
spravodajských dôstojníkov zborov, divízií a plukov, políciu a fi nančnú stráž, vlastnú 
dôvernícku sieť, výsluchy zbehov a členov nacistických organizácií, tlač, rozhlas a letáky, 
styky s osobami, ktoré sa vracali z Nemecka a spoluprácu so „susednými spravodajskými 
orgánmi“.86 Viaceré úlohy, uvedené v dokumente, však náležali do kompetencií OBZ 
a ich uvedenie tu išlo na vrub ešte stále nevyjasnených kompetencií oboch vojenských 
spravodajských služieb.

Tu je dôležité si uvedomiť, že aj po kapitulácii Nemecka sa na území Československa 
stále nachádzali príslušníci nemeckej brannej moci. Po kapitulácii síce vojská hromadne 

81 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 34, Zpravodajství u vyšších velitelství zbraní – 
úprava, 29. 1. 1946.
82 HANZlÍK, František: Vojenské obranné zpravodajství, s. 90.
83 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Organizácia zpravodajského oddelenia 
u veliteľstva oblasti a nižších jednotiek – stručné smernice, 14. 6. 1945.
84 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Zpravodajská směrnice, 13. 6. 1945.
85 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, 1. Doplněk k zpravodajským směrnicím čj. 
156/taj.zprav.45 vel.1.oblasti na základě výn.MNO hl.št. 2.odd. čj. 163/taj.1945, 28. 6. 1945.
86 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Zpravodajská směrnice, 13. 6. 1945.
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odovzdávali zbrane a vzdávali sa, na druhej strane minimálne v prípade niektorých 
skupín vojakov či jednotlivcov existovala nechuť vzdať sa Červenej armáde a usilovali 
sa na vlastnú päsť dostať sa západnejšie. Zo zachovaných hlásení je zrejmé, že ani v júni 
1945 neboli pohyby ozbrojených skupín nemeckých vojakov, ale aj prestrelky, sabotáže 
železníc, zakladanie požiarov a podobne ojedinelými incidentmi. Na území ČSR sa však 
nachádzali aj príslušníci iných armád či civilisti, občania iných štátov, ako to dokladá 
záznam z konca mája 1945, v ktorom spravodajský dôstojník posádky v Českej Lípe škpt. 
V. Kabeš uviedol: „… navštívil jsem dne 24. 5. 1945 majitele panství a zámku Zahrádky 
u České Lípy prince Lichtensteina, příslušníka Lichtensteinského pod švýcarskou 
ochranou, abych zjistil, jaké osoby se u něho nacházejí. Nalezl jsem zde cca 160 osob 
a to: říšské Němce, domácí Němce, býv. zajatce anglické, francouzské a belgické. Mezi 
Němci byli osoby vojenské, které jsem předal přísl. divize kras. armády v Zahrádkách.“87 
Na základe príkazu prednostu 2. oddelenia HŠ pplk. Antona Rašlu následne navštívil 
Okresný národný výbor, kde navrhol vyšetrovanie a zaistenie Lichtenšteina ako 
nemeckého spolupracovníka a zabavenie jeho majetku, ako aj ďalšie opatrenia.

Akýmsi „evergrínom“ prvých povojnových mesiacov bolo získavanie a analyzovanie 
písomností vojenských či iných orgánov krajín Osi, primárne nemeckých a maďarských, 
ale aj slovenských a iných. Pracovníci oddelenia selektovali a v rámci rezortu obrany 
poskytovali mnohé písomnosti príslušným oddelenia či útvarom, napríklad písomnosti 
zhrňujúce bojové skúsenosti, výcvikové príručky rôznych typov zbraní nemeckej brannej 
moci a pod. Ich využitie spočívalo primárne vo vyhodnocovaní a analýze skúseností 
nemeckej armády. Pritom nemuselo nutne ísť len o dokumenty, ale aj o informácie 
získané výsluchmi. Napríklad sa počas výsluchu bývalého príslušníka podarilo získať 
relevantné informácie o špeciálnej divízii Brandenburg, ktorá až do roku 1944 podliehala 
Abwehru a jej príslušníci vykonávali zvláštne operácie, často hlboko v tyle nepriateľských 
vojsk.88 Ich komparácia s vlastnými skúsenosťami z výsadkových operácií mohla byť 
pre budúcnosť hodnotná. Medzi úlohy vojenského spravodajstva v máji 1945 patrilo 
aj získavanie informácií o odbojových aktivitách v čase vojny, primárne mapovanie 
existencie partizánskych jednotiek a vojenskej časti odboja. V dokumentácii sa nachádza 
aj viacero písomností, zachytávajúcich dianie v určitých oblastiach, a to vrátane udalostí 
z tzv. divokého odsunu či rôznych protinemeckých opatrení aj miestneho rozsahu, aktivít 
aj výčinov Revolučných gárd, partizánov, ale aj opisujúcich pomery v pásme obsadenom 
americkými vojskami a podobne.

Spravodajská služba ďalej vydala príkaz na pátranie a zaistenie všetkého dôležitého 
materiálu Wehrmachtu, Luftwaffe, SS, SA, Hitlerjugend či NSDAP, primárne spisy 
o fungovaní spravodajských služieb, kartoték dôverníkov a agentov, zoznamy členov 
gestapa a podobne, zaujímať sa mali aj o možnosť vypočúvať nemeckých dôstojníkov 
a podobne.89 V dokumentácii sa zachovalo pomerne dosť hlásení o situácii v jednotlivých 
okresoch, pričom mimoriadna pozornosť sa venovala pohraničiu, o pátraní po 
Wehrwolfoch, funkcionároch NSDAP a podobne. Tieto aktivity čoskoro narazili na 
vplyvného „mladšieho brata“ - vojenské obranné spravodajstvo.

Ďalší dôvod, pre ktorý 2. oddelenie HŠ pátralo po dokumentoch, spočíval v ich využití 
pri retribučných procesoch. Časť získaných písomností teda 2. odd. HŠ distribuovalo do 

87 Zrejme myslená Červená armáda. ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Hlášení 
případu Zahrádky, 30. 5. 1945.
88 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 36, Spec. škola býv. něm. divise „Brandenburg“ – 
organisace, 17. 9. 1945.
89 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Zpravodajský rozkaz č. 2, 3. 6. 1945 (ide 
o rozkaz veliteľstva 1. oblasti).
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civilného prostredia, napr. na národné výbory či políciu. Tu sa treba zastaviť, pretože 
táto agenda bola v danej dobe značne dôležitá a za mimoriadne dôležitú ju považoval aj 
prednosta oddelenia A. Rašla, ktorý sa neskôr sám uplatnil ako prokurátor pri Národnom 
súde v Bratislave. Ľudové súdy si v mnohých procesoch vyžadovali znalecké posudky od 
príslušníkov armády. Aby táto činnosť neprebiehala živelne, vydal prednosta 2. odd. HŠ 
pplk. Rašla koncom septembra 1945 k tejto veci záväzné pokyny. Na ich základe mali 
Hlavný štáb, ako aj vojenské oblasti a divízie určiť spomedzi svojich spravodajských 
dôstojníkov (jeden od 2. oddelenia, jeden od OBZ) dvoch stálych súdnych znalcov, ktorých 
úlohou bolo pripravovať znalecké posudky výlučne vojenského rázu o Wehrmachte, 
vojenských zložkách nacistickej strany a všetkých zložkách nemeckej polície z čias 3. 
ríše, ako aj o vojenských aspektoch zákona na ochranu republiky, obrane štátu a branného 
zákona. V komplikovaných prípadoch či pri nejasnostiach sa mali znalci obracať priamo 
na 2. odd. HŠ.90 

Dôležité však neboli len informácie priamo o armáde, ale aj vyhľadávanie informácií 
o podnikoch, ktoré sa v priebehu vojny podieľali na výrobe zbraní, ich súčastí či iných 
vecí pre potreby nemeckej armády za účelom zistenia zásob či zaistenia výrobných plánov 
a výkresov. Spomeňme napríklad ventily pre balistickú strelu V-2 v severočeskej Chotyni, 
kde sa vo fi rme Herget a spol. okrem uvedeného vyrábali tiež granáty kalibru 8 a 15 cm 
a tiež „… začala s výrobou novinky v automobilismu. Jde po pohonné zařízení, kde se 
rychlosti zařazují samočinně. Jde o vynález Dr. Ing. Boiera, šéfkonstruktéra fi rmy Brown-
Boveri91 v Man[n]heimu, který nyní u fi rmy u fi rmy Herget a spol. na příkaz čs. armády 
dále na výrobě spolupracuje. Jeden přístroj je zkoušen na autu vel. úseku v Liberci.“92 
Do podobnej kategórie sa môže zaradiť aj intervencia zástupcu prednostu materiálneho 
oddelenia britského War Offi ce gen. Evansa, ktorý sa dozvedel o tom, že František 
Janeček, zakladateľ fabriky na motocykle Jawa, čelil v ČSR obvineniu za nesplnenie 
vojenskej povinnosti. Aby sa zabránilo jeho postihnutiu, britská strana informovala čs. 
vojenského atašé o tom, že sa Janeček podieľal na vývoji protitankových striel, čo britské 
úrady mimoriadne kvitovali – aj s ohľadom na fakt, že pracoval veľmi zanietene za 
minimálnu plácu: „Použili jsme jeho vynálezů při invazi do Evropy. Jeho střely přispěly 
z valné části k úspěchu invaze. Nevíme, jak by byla invase dopadla bez Janečkových střel. 
Jeho střely byly používány pro šestiliberní kanony a pro 3,7 lb.“93 Všetky uvedené okruhy 
mali však z pohľadu 2. oddelenia len krátkodobé trvanie a rýchlo prešli do kompetencie 
Hlavnej správy Obranného spravodajstva MNO. Medzi aktuálne otázky doby patrilo aj 
získavanie informácií o vtedajšej horúcej novinke medzi zbraňami – atómovej bombe.94 

Začiatkom júla 1945 nastala ďalšia špecifi kácia úloh podriadených zložiek. 
2. oddelenie HŠ pre 2. oddelenia štábov všetkých štyroch vojenských oblastí smernice, 
ktorých sa mali držať pri vyhľadávaní informácií. Pokiaľ išlo o územie susedných štátov, 
mali spravodajskí dôstojníci získavať informácie o spôsobe stráženia štátnej hranice (kto 
to vykonáva a správanie týchto osôb), mali poskytovať správy o pomeroch v pohraničí, 
tamojšej politickej situácii, ale tiež situácii v zásobovaní, situácii v komunikačných 
prostriedkoch a náladách obyvateľstva, o jednotkách americkej armády v pohraničných 
oblastiach a napokon informácie o protičeskoslovenskej propagande, ktorá sa na danom 
území vyskytovala. Smernica tiež uvádzala, aké informácie mali získavať z vlastného 

90 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, Vojenští znalci u lidových soudů – určení 
a pokyny, 27. 9. 1945.
91 Brown, Boveri & Cie.
92 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Souhrn zpráv do 18./6.45 do 10 hodin, 18. 6. 1945.
93 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 36, Ing. Janeček – činnost pro dobu války, 28. 7. 1945.
94 Viď napr.: ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 31, Atomická bomba, 18. 9. 1945.
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územia, ohľadom diania vo vnútri čs. armády či pri príprave hlásení o všeobecných 
pomeroch v tej-ktorej oblasti. Smernica ďalej nariaďuje, aby sa hlavný dôraz pri 
vyhľadávaní správ spoza hraníc zameral na oblasti Kladska, Hlubčicka, Ratiborska, 
Tešínska, Novobystricka a Mikulovska. Zrejmé je teda zameranie na sporné územia. 
V tejto súvislosti ako zaujímavosť uvádzam, že v zmysle týchto smerníc koncipované 
hlásenie 2. oddelenia štábu veliteľstva 4. oblasti (teda slovenskej) venovalo prvé tri strany 
svojej situačnej správy z júla 1945, v rámci informovania o situácii na území susedných 
štátov, situácii vo Švajčiarsku.95 Maďarsku sú v správe venované dve strany.

V praxi sa informácie snažilo 2. oddelenie HŠ zistiť, resp. overiť priamo v teréne 
aj prostredníctvom vlastného personálu. To zrejme malo v povojnovom Nemecku viac 
výhod ako nevýhod – služobná cesta je síce spojená s výdavkami a rizikom dekonšpirácie, 
na druhej strane však vo vojnou zničenej krajine výdavky neboli príliš vysoké a dôstojník 
vedel lepšie posúdiť a vyhodnotiť informácie, ktoré pre službu boli relevantné. 
Ukazuje to služobná cesta pracovníka 2. odd. HŠ škpt. Karla Vaněka do Nemecka 
(priestor Norimberg, Mníchov, Wiesbaden, Frankfurt), ktorá sa uskutočnila v dňoch 
10. – 17. 10. 1945. Správa je zaujímavá aj preto, že sa v nej uvádzajú na pravú mieru 
viaceré informácie, ktoré boli 2. odd. HŠ postúpené HS OBZ. Správa prináša informácie 
o viacerých relevantných otázkach. Prvou priblíženie, ako funguje stráženie nemeckej 
hranice, ktoré v tom čase na tomto úseku zabezpečovali americkí vojaci. V ďalšom bode 
sa popisuje činnosť nemeckých štátnych orgánov, keď sa konštatuje, že z nemeckých 
úradov pracuje vlastne len poriadková polícia. Vaněk popísal aj hospodárske pomery 
(primárne poľnohospodárstvo, priemysel bol v úplných troskách) a komplikované 
dopravné pomery v krajine. Body 6 a 7 približujú situáciu nemeckých vojnových zajatcov 
a „všeobecnú morálku nemeckého ľudu“). Posledné dve strany tejto správy sú zrejme aj 
dôvodom, pre ktorý k tejto ceste došlo a ukazujú metodiku overovania si vierohodnosti 
správ službou: „Prověřování zpráv: a/ „Freistadt: Bylo zde defi lé SS oddílů. Nejlepší byli 
vybráni Američany a odtransportováni za západ jako instruktoři u americké armády.“ 
Skutečnost táto je velmi málo pravděpodobná. Informátor byl pravděpodobně uveden 
v omyl nějakou skupinou polských D.P. /osob, čekajících na repatriaci do vlasti/, které 
žijí v organisovaných táborech. b/ Freissing: Jsou zde vybíráni zajatci, specialisté 
zvláště řidiči turbínových letadel a obsluha dálkového vidění. Toto jest prováděno, jde 
o technický zpravodajský výslech. Nikdo z těchto specialistůvšak není vzat do americké 
armády. Příslušníkem americké armády se může stát toliko americkí státní příslušník.“96 
Ďalšia časť správy pojednáva o vojnových zajatcoch z Poľska a Juhoslávie, z ktorých časť 
Američania či Briti využívali na pomocné práce či vykonávanie strážnej služby v rámci 
svojej komunity, pričom motiváciou tu bolo nahradiť demobilizovaných vojakov. Vaněk 
teda záverom dodal, že „… se domnívám, že zprávy o t. zv. odpadkových jednotkách nejsou 
přesně stylizovány. (…) a je velmi málo proavděpodobné, že by Američané pomáhali 
organisovat a vyzbrojovat drobné vojenské jednotky na území Německa“.97

Je zaujímavé, že podobnú prieskumnú cestu, ale do Rakúska (Salzburg a okolie) 
vykonal začiatkom novembra 1945 vtedy už bývalý prednosta 2. odd. HŠ pplk. Rašla. 
Úradný záznam z tejto cesty obsahuje informácie o postojoch príslušníkov americkej 
armády k príslušníkom rôznych národov, ktoré žili v táboroch pod americkou správou, 

95 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 29, Situačná správa ku dňu 15. júlu 1945.
96 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 37, Zápis o služební cestě škpt. Vaňka Karla, hl.št. 
2. odděl., vykonané ve dnech 10 – 17 října do prostoru Norimberk, Mnichov, Wiesbaden, Frankfurt, 
Německo.
97 Tamže.
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a k všeobecným pomerom v oblasti. Rašla konštatoval, že Američania sa vôbec nevyznajú 
v komplikovaných pomeroch strednej Európy a majú záujem si pobyt v Európe spríjemniť, 
a nie vybavovať zložité spisy a prípady. Väčšina záznamu sa však týkala vo všeobecnosti 
možností vyhľadávania osôb, ktoré by mohli byť postavené pred retribučné súdy.98 
Ukazuje to teda, aké úlohy Rašla považoval za dôležité, napokon vyjadril sa k tomu aj vo 
svojej už citovanej spomienkovej práci.99 

Aj s uvedeným súvisia zvláštne smernice, ktoré vznikli pre činnosti pri zaisťovaní 
hraníc. Vychádzali z predpokladu, že aj po porážke Nemecka a Maďarska bude štát 
čeliť pôsobeniu záškodníckych skupín, či už organizovaných z nejakého centra, ale aj 
neorganizovaných. Išlo teda o získavanie informácií v situácii, keď štát z objektívnych 
príčin nemal ešte plne v rukách svoju suverenitu – nachádzali sa u nás stále spojenecké 
armády a organizovanie vlastných ozbrojených zborov ešte len prebiehalo. Spravodajskú 
činnosť pri zaisťovaní hraníc teda smernica charakterizovala ako činnosť medzi mierovým 
spravodajstvom a spravodajstvom v poli.100 Činnosť spravodajských dôstojníkov v tejto 
oblasti teda mala smerovať k eliminácii hrozby záškodníckej činnosti, za ktorú sa 
považovalo vznik a pôsobenie bánd, ich rušivé zásahy do života civilného obyvateľstva, 
ale aj dopravy či priemyslu a vyvolávanie zmätkov v pohraničných oblastiach, vrátane 
„šepkanej propagandy“. V prípade vzniku centier ich mala služba odhaľovať, nutné 
však bolo spolupracovať s ďalšími zložkami armády, teda s obranným spravodajstvom 
a správou osvety, ktorá zodpovedala za propagandu. V rámci 2. oddelení divízií za 
týmto účelom vznikli roty pre zvláštne účely (pozri vyššie), ktoré mali v hraničných 
oblastiach prevádzať bojové prieskumy, prečesávacie akcie a mali slúžiť ako pohyblivé 
zálohy. Smernice sa obšírne zaoberajú spôsobmi získavania a verifi kovania informácií 
a ich zdrojov. Nachádzame tu mierne odlišný systém kategorizácie spolupracovníkov 
než v smerniciach citovaných vyššie, ktorý však úplne zodpovedal československej 
tradícii. Za agentov sú považované osoby, ktoré sú pre výzvednú činnosť vycvičené. 
Nevýhodou agentov, s ktorými mohli pracovať len dôstojníci z ústredného veliteľstva, 
bolo, že v dôsledku zdržania strácali ich správy na význame. Ďalšími zdrojmi informácií 
boli informátori, teda lojálne civilné obyvateľstvo v pohraničí, ktoré príležitostne dodalo 
informácie bez zadávania úloh. Ďalej dôverníci, ktorí plnili zadané úlohy, pričom sa opäť 
zdôrazňovala potreba získavať dôverníkov na základe osobnej (vrátane pomsty) či ideovej 
motivácie. Dôležitými zdrojmi informácií samozrejme nemali byť len spolupracovníci, 
ale aj pozorovanie, získané dokumenty, zaistení členovia bánd, prieskum, odpočúvanie 
a v neposlednom rade samotné bojové zásahy. Dokument ďalej načrtáva spoluprácu 
s ďalšími zaangažovanými zložkami – jednak s HS OBZ MNO, osvetovými dôstojníkmi, 
ale aj s Národnou bezpečnosťou či Finančnou strážou. Zaujímavé sú pasáže, pojednávajúce 
o bojovom spravodajstve, kde sa uvádzajú tieto prípady – prieskum v boji s banditmi, 
obkľúčenie a prehliadky osád, výsluchy zaistených členov bánd a prebehlíkov a vlastný 
postoj k obyvateľstvu v pohraničí: „V boji s banditmi rozoznávame prieskum predbežný 
a bojový. A) Predbežný prieskum vzťahuje sa na prieskum terénu, na pr. stav ciest, mostov, 
druh terénu, porast a všetko, čo je dôležité pre pochod, ubytovanie, zásobovanie a pre boj. 
b/ Vlastný bojový prieskum vzťahuje sa na údaje o nepriateľovi, na pr. Umiestenie, sila, 
činnosť, čas, výzbroj, úmysel a pod. K tomu patrí i preskoušanie obyvateľstva, musí byť 

98 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 40, Úradný záznam zo služobnej cesty vykonanej 
v dňoch 7 a 9 nov. 1945 do priestoru Salsburgu v Rakúsku, 10. 11. 1945.
99 Ref 3, s. 71- 90.
100 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 29, Návrh, Dočasné směrnice pro výkon zpravodajské 
služby při ZH. V škatuli sa nachádza aj totožný návrh smerníc v českej jazykovej mutácii.
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zistené jeho zmýšľanie. Je to dôležité, lebo z obyvateľstva musia byť vyhľadaní pomocníci, 
k obyvateľstvu možno zaujať správne stanovisko iba vtedy, keď si utvoríme správny obraz 
o jeho všeobecnom zmýšľaní.“101 Všeobecne smernice kladú dôraz na získavanie informácií 
od obyvateľstva a zajatcov či prebehlíkov, a podnikanie prieskumných letov či prieskumov 
pátracími oddielmi považujú v danej realite len za menej účinné prostriedky, pričom 
sa odporúčalo kombinovať viaceré prostriedky získania informácií o pozíciách, činnosti 
a možnostiach skupiny v predbežnej fáze pred začatím samotného bojového prieskumu. 
Účelom samotného bojového prieskumu malo byť vypátranie všetkých skrytých síl, 
zabrániť im v úniku a ochrana pred prepadnutím a úkladmi. Smernice ďalej poskytujú 
viacero všeobecných rád, napríklad o prepadoch v noci, maskovaní (napr. zablatiť zbrane, 
aby sa neleskli v svetle mesiaca, ohľadom nehlučnej chôdze, stopovania či metodiky 
obkľúčenia a prehliadky osád, ale aj vecného spisovania hlásení a podobne). Záverom 
smernice prízvukujú, že aj keď sa na banditov nevzťahujú haagské a ženevské konvencie, 
nemajú sa okamžite strieľať, ale má sa s nimi zachádzať prísne, ale ľudsky a s ohľadom na 
okolnosti. Prvoradým samozrejme mal byť výsluch takejto osoby, ktoré mali uskutočňovať 
v tomto smere skúsení dôstojníci.

Z roku 1945 sa zachovali aj smernice pre výcvik pozorovateľov, ktorí sa mali stať 
efektívnymi pomocníkmi veliteľa a spravodajského dôstojníka pri vyhľadávaní správ.102 
Išlo o poddôstojníkov, ktorí mali byť v zmysle smerníc školení veliteľmi prieskumnej 
roty (spravodajský dôstojník) a mali absolvovať približne 80 hodín technického (význam 
pozemného pozorovania, práca s mapou, orientácia v teréne, odhadovanie vzdialeností 
a načrtávanie dĺžok, rozpoznávanie cieľov, chemický výcvik, styk a spojenie) a taktického 
(voľba a úprava pozorovateľne, hodnotenie terénu a jeho význam pre boj, pozorovanie 
a určovanie cieľov, písanie záznamov o pozorovaní a zostavovanie hlásení, vyhlasovanie 
poplachu) výcviku.

Viaceré z vyššie citovaných dokumentov a smerníc dokladajú skutočnosť, že po celé 
sledované obdobie vznikali nedorozumenia a boli prekračované kompetencie zo strany 
oboch vojenských spravodajských služieb, ktoré išli na vrub mimoriadnym pomerom, 
nejasným či prekrývajúcim sa úlohám doma a v zahraničí, ale aj ďalším okolnostiam. 
Pre pretrvávajúce problémy medzi oboma vojenskými spravodajskými službami vydal 
v polovici augusta 1945 náčelník HŠ. gen. Boček výnos o vymedzení kompetencií medzi 
2. oddelením a HS OBZ, pričom prekračovanie právomocí („závady“, „nedorozumenia“) 
sa zistili u oboch zložiek. Na základe vymedzenia tak do kompetencie 2. odd. HŠ náležali 
nasledovné oblasti: agentúrna a výzvedná činnosť v zahraničí, taktické spravodajstvo, 
výcvik kádrov pre taktické spravodajstvo (prieskum, pozorovatelia, diverzanti, parašutisti) 
a dočasne: „Vzhledem k tomu, že pohraniční území, jak v českých zemích tak i na 
Slovensku lze považovat v současné situaci za území, na něchž se zdržují a operují zbytky 
nepřítele, plní v pohraničí orgány 2. oddělení ofensivní úlohy související s likvidací těchto 
nepřátelských sil. Na tomto poli pracují orgány 2. oddělení s orgány OBZ v nejužším 
kontaktu.“103 HS OBZ naproti tomu mala zabezpečovať kontrarozviedku ochranu armády, 
likvidovať zvyšky nemeckej a maďarskej agentúry, vnútornú ochranu armády, trestné 
záležitosti gážistov, sledovanie nálad medzi vojakmi, ako aj sledovanie nespoľahlivých 
osôb spomedzi príslušníkov armády. Ďalej spravodajskú ochranu zbrojárskeho priemyslu, 
v súčinnosti s fi nančnou strážou spravodajsky chrániť hranice a zabezpečovať výchovu 

101 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 29, Návrh, Dočasné směrnice pro výkon 
zpravodajské služby při ZH.
102 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 40, Výcvik pozorovatelů.
103 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 30, Vymezení kompetence mezi 2. odd. a OBZ – nařízení.
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budúcich kádrov. Obe služby mali v úzkej spolupráci zabezpečovať výchovu vyšších 
spravodajských kádrov. Tu treba podotknúť, že na základe dokumentácie 2. odd. HŠ sa 
zdá, že zo strany HS OBZ pokračovalo v získavaní informácií zo zahraničia aj naďalej.

Treba povedať, že spolupráca v mnohých prípadoch prebiehala úspešne a je vidieť 
značnú kompetentnosť československých spravodajských dôstojníkov. Príkladom môže 
byť požiadavka HS OBZ na zistenie podrobností o protičeskoslovenskej „spravodajskej 
službe“ so sídlom v Magdeburgu, ktorej agenti vraj mali za úlohu propagovať dobrovoľné 
sťahovanie Nemcov z ČSR, a tým „paralyzovať“ nariadenie vlády ČSR o ich odsune.104 
Odpoveďou bol obsiahlejší elaborát, v ktorom na základe hlásenia dôverníka „Bezcitného“, 
ktorý priamo pôsobil ako článok tejto siete, oznamovali, že na čele tejto siete mal podľa 
dostupných informácií byť sudetonemecký sociálnodemokratický politik Wenzel Jaksch. 
Sieť pozostávala najmä z nemeckých komunistov a sociálnych demokratov, ktorí sa mali 
snažiť o získanie informácií o hospodárskej, politickej, vojenskej a dopravnej situácii v ČSR.

Jedným z dôsledkov uvedeného rozdelenia kompetencií sa stalo aj priame zasahovanie 
OBZ do chodu 2. oddelenia HŠ, ktoré sa prejavovalo primárne v ovplyvňovaní výberu 
kádrov, a to vrátane adeptov na funkcie v zahraničí. Typickou ukážkou môže byť prípis 
HS OBZ ohľadom členov čs. vojenskej misie v Juhoslávii: „… čs. voj. mise v Belehradě 
skládá se skoro vesměs z osob majících nepřátelský postoj k čs. vládě a jihoslovanskému 
lidu. Je pravděpodobnépodle těchže zpráv, že tato mise pomocí tajné vysílačky stojí ve 
spojení s jistými osobami v Praze, doposud nezjištěnými, které mají být na MNO. Podle 
názoru kruhů z jugosl. vyslanectví v Praze tyto okolnosti jihoslovanům jsou známy, 
taktéž i to že vétšina členů čs. mise v Bělehradě pracují pro angl. Intelligence Service, 
jejich vedoucím má být čs. let. důstojník Fišer, dříve u čs. mise v Istanbulu.“105 HS OBZ 
ďalej v podstate požiadala o ich charakteristiky, začatie vyšetrovania vecí a nepriamo 
aj o súčinnosť pri výbere nového vojenského pridelenca. Nakoľko sa veci nevyvinuli 
podľa ich predstáv, začiatkom septembra 1945 odresoval mjr. B. Reicin na 2. odd. HŠ 
ďalší prípis, v ktorom ostro zaútočili proti veliteľovi misií v Juhoslávii plk. Františkovi 
Hiekemu. Je zaujímavé, že je v dokumente označovaný len jeho krycím menom z čias 
vojny ako plk. Stoj. V dokumente je obvinený z činnosti protiviacej sa záujmom ČSR, 
z podpory kolaborantov a verbovania československých občanov za agentov pre 
„Angličanov a Američanov“ a dokument obsahuje návrh na jeho okamžité odvolanie.106

Podobne závažné obvinenia sa týkali aj pôsobenia čs. dôstojníkov v Británii a ich 
repatriácie. Na anonymné udanie musel reagovať obsiahlym listom veliteľ misie gen. 
Bosý, pričom poukázal na mnohé vecné chyby a klamstvá, ktoré sa v udaní dôverníka 
OBZ nachádzali.107 Prekračovanie kompetencií zo strany OBZ je zrejmé z množstva 
zachovanej dokumentácie, pričom typickým príkladom môže byť nasledovná žiadosť: 
„HSOBZ získala prostředníctvím maďarského agenta zpravodajský materiál týkající 
se organisace a dislokace maďarské armády a vedení početního stavu a evidence této 
armády. V příloze zasílám Vám opisy téchto dokumentů se žádostí o lask. přezkoušení, 
zda tento materiál je pravý a o urychlené podání Vašeho posudku.“108 Ďalšou formou 
ovplyvňovania kádrovej situácie na 2. oddelení HŠ sa stali obšírne osobné dotazníky 

104 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 34, Magdeburk– sídlo zprav. služby proti ČSR, 
20. 12. 1945.
105 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 30, Voj. mise v Jugoslávii – informace, 4. VII. 45.
106 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 31, plk. Stoj-Hückl – odvolání, 3. 9. 1945. Hieke 
post veliteľa misie v Juhoslávii skutočne opustil ku dňu 1. 10. 1945.
107 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 33, Poměry u čs. jednotek v Anglii – zpráva, 2. 11. 1945.
108 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 33, Maďarský agent – navázání styku, 26. 11. 1945.
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pracovníkov.109 A napokon dôležitou formou podriaďovania si 2. oddelenia HŠ obrannému 
spravodajstvu sa stala aktívna náborová činnosť HS OBZ medzi pracovníkmi 2. odd. HŠ.

Aj ďalšie dokumenty ukazujú na to, že služba mala plné ruky práce s riešením dobovo 
aktuálnych otázok. Činnosť nižších štruktúr prinášala množstvo informácií z regiónov, 
na ktoré bolo nutné reagovať, niekedy s mimoriadnou dávkou „taktu“. Napríklad sa 
zachoval návrh letáka z mája 1945 reagujúceho na násilnosti páchané príslušníkmi 
Červenej armády (ČA) na civilnom obyvateľstve, v ktorom sa malo tvrdiť, že uvedené 
činy spáchali nemeckí agenti a vlasovci. Podľa letáku mohli „agentov“ zatýkať nielen 
orgány ČA, ale aj orgány Národných výborov, milície či čs. armády. Vieme však, že 
takémuto postupu sa príslušníci ČA bránili, neraz so zbraňou v ruke, a ani sovietski 
velitelia nemali priveľa pochopenia pre zadržiavanie svojich vojakov československými 
úradmi, takže sa v konečnom dôsledku otázka zaisťovania sovietskych previnilcov riešila 
pomerne komplikovane. V hláseniach sa tiež zachovali správy o častých rokovaniach 
s predstaviteľmi ČA: „Odpovědné československé vojenské, politické a bezpečnostní 
orgány jsou zcela zaneprázdňovány jednáním s ruskými vojenskými veliteli všech hodností 
o záchranu stát. majetku.“110 Na inom mieste sa nachádzajú sťažnosti na príslušníkov 
americkej armády, ktorí sa podľa hlásenia mali správať priveľmi priateľsky k Nemcom, 
resp. nerozlišovať medzi Nemcami a Čechmi.

Nemenej aktuálnou otázkou však boli aj potýčky s poľskou armádou, ktoré súviseli 
s ašpiráciami oboch krajín na niektoré sporné územia.111 Išlo o otázku, ktorá sa v materiáloch 
objavuje pomerne často a československé vojenské spravodajstvo venovalo pomerne 
dosť energie zisťovaniu postavení poľských jednotiek. Napríklad sa zachovalo hlásenie 
2. oddelenia štábu vojenskej oblasti 3 o sústreďovaní poľských síl na hraniciach: 
„Pro útok na Těšín (…) byly ze strany polské soustředeny asi 2 p[ěší] pl[uky] a 1 
tank[ová] brigáda /asi 60 tanků. Velitel polské tankové brigády /ruského původu/ ujistil 
na vel[itelství] 1. čs. tan[ové] brig[ády] v Mor[avské] Ostravě, že hranice nebudou 
překročeny. Velitelem polských jednotek je brig. gen. Kimbara.“112 Podobné hlásenia, ako 
aj hlásenia o poľských agentoch, ktorí mali v sporných oblastiach vyvolávať nepokoje, 
sa objavujú v tomto období častejšie. Išlo však len o krátke obdobie, keď vzájomné spory 
eskalovali. Kým vyhľadávanie informácií o poľskej armáde malo postupne znižujúcu 
sa tendenciu, čoraz väčšiu pozornosť naopak viazali udalosti súvisiace s Ukrajinskou 
povstaleckou armádou.

Nemenej dôležité bolo aj vyrovnanie sa so spolupracovníkmi z čias vojny, ako aj 
otázka ich ďalšej spolupráce či jej ukončenie. Jedno z hlásení 2. oddelenia vojenskej 
misie v Londýne spomína tri konkrétne prípady spolupracovníkov čs. vojenskej 
spravodajskej služby. Prvým z nich bol bývalý nemecký štábny kapitán Hans Ritter, 
ktorý koncom 30. rokov pôsobil vo Švajčiarsku ako pomocník nemeckého vojenského 
atašé a ktorý neskôr dezertoval a v priebehu vojny spolupracoval s československým 
vojenským spravodajstvom (a v prvom rade s Britmi).113 Aj v prípade ďalších dvoch 
osôb ide o Nemcov, ktorí počas vojny pôsobili vo Veľkej Británii a prejavovali silné 

109 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 30, Dotazník. zprav. personálu – vydání.
110 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Souhrnné hlášení čís. 2 podle zpráv získaných 
do 10. 6. 1945 (Velitelství 3. oblasti štáb – 2. oddělení).
111 Pozri napr.: ŽÁČEK, Rudolf. Těšínsko v československo-polských vztazích v letech 
1939-1945. Český Těšín : Muzeum Těšínska, 2000. ISBN 80-902355-6-5.
112 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Opis, Zpravodajské hlášení z 20. 6. 1945.
113 Pozri napr.: HOFFMAN, Peter.  Behind Valkyrie: German Resistance to Hitler. Documents. 
Lodnýn 2011. KLEMPERER, Klemens von., German Resistance against Hitler. The Search for 
Allies Abroad. New York 1992.
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antipatie k nacizmu. Kým v jednom prípade služba ďalej počítala s jeho využívaním, 
v prípade druhom – išlo o publicistu a verejne angažovanú osobu – bola z iniciatívy 
československej strany spolupráca prerušená, s možnosťou jej obnovenia v prípade 
potreby v budúcnosti.114 Podobné prípady sú známe aj z iných krajín, zdá sa však, že 
služba, respektíve československý štát, nedoceňovali možnosť udržiavania ďalších 
kontaktov či aspoň riadneho „poďakovania sa“ za preukázané služby.

V polovici októbra 1945 sa začali uskutočňovať zmeny na viacerých významných 
postoch 2. oddelenia, vrátane prednostu a šéfov dvoch najkľúčovejších súčastí. Dňom 
20. októbra 1945 bol najpr dočasne menovaný plk. Karol Hanus za prednostu 2. odd. 
HŠ,115 bol odvolaný Palečka, ktorého nahradil pplk. Josef Černík,116 a uskutočnila sa 
výmena na viacerých veliteľských postoch v službe. Novomenovaný prednosta plk. 
Karel Hanus zvolal na 30. októbra poradu dôležitých funkcionárov, kde ich oboznámil 
s novou koncepciou práce. Porady sa okrem Hanusa zúčastnili reprezentanti 2. 
oddelení všetkých štyroch vojenských oblastí (prednosta, resp. jeho zástupca), ako aj 
prednosta skupiny A (plk. František Janda) a skupiny B (pplk. Josef Zuska). Hanus 
svojim podriadeným hneď v úvode oznámil viaceré zmeny. V prvom rade sa pristúpilo 
k zníženiu počtu personálu. Poukázal na nové – mierové – počty útvarov pechoty, keď 
spravodajský dôstojník pešieho pluku súčasne zastával funkciu veliteľa prieskumnej 
roty a spravodajský dôstojník motorizovaného pešieho pluku bol súčasne veliteľom 
roty automatčíkov, a napokon funkciu spravodajského dôstojníka samostatného pešieho 
práporu zastával veliteľ prieskumnej čaty. Nebolo možné teda viac počítať s tým, aby 
títo dôstojníci uskutočňovali výzvedné spravodajstvo, naďalej však mali byť školení. Po 
novom sa v mierových počtoch počítalo s pôsobením dvoch spravodajských dôstojníkov 
pri veliteľstve pešej divízie. To platilo obzvlášť pre divízie dislokované pri hraniciach. 
V prípade vnútrozemských divízií bolo možné spravodajských dôstojníkov prideliť 
k 2. oddeleniu zboru, resp. oblasti, kde mali byť využití a kde bolo zabezpečené aj 
ich školenie.117 2. oddelenie zboru sa malo skladať z troch spravodajských dôstojníkov 
a kancelárskeho personálu (4 osoby). V prípade 2. oddelenia oblasti Hanus odporúčal 
jeho rozdelenie na tri skupiny – študijnú a výcvikovú, pátraciu a technickú. Hlavnou 
výkonnou zložkou veliteľa 2. odd. oblasti mali byť predsunuté agentúrne ústredne 
(PAÚ) disponujúce niekoľkými dôstojníkmi, spojovacími prostriedkami a ďalším 
potrebným zariadením. V prípade VO 1 – 3 sa predpokladalo zriadenie 3 PAÚ, na 
Slovensku mali pôsobiť 4. Dôležitou zmenou sa stala spolupráca s ďalšími štátnymi 
orgánmi, keď sa v budúcnosti mali spravodajskí dôstojníci zaobísť bez spolupráce 
s národnou bezpečnosťou („spolupráca s nimi je v prvom rade vecou OBZ“). Tipovať 
mali primárne spomedzi cudzincov, ktorí sa nachádzali v ČSR alebo čs. občanov, ktorým 
mal byť vydaný cestovný pas. Celkovú koncepciu práce plk. Hanus podľa záznamu 
vyjadril nasledovne: „… našim úkolem je pracovati výzvědně za hranicemi v sousedních 
státech, v území okupovaném americkou armádou všímat si t. zv. odpadkových formací, 
všímat si, neprojevuje-li se někde činnosti přívrženců býv. generála Prchaly; pokud 
jde o Polsko, pracujeme výzvědně jen do té doby, dokud se Polsko nezbaví různých 
reakčních živlů“.118

114 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 28, Zprav. hlášení a odesláni zprav. materiálu, 
14. 6. 1946.
115 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 37, Důstojníci gšt. – přidělení, 20. 10. 1945.
116 Podľa informácií Pavla Minaříka: http://vojenstvi.cz/vasedotazy_48.htm [prístup 15. 12. 2016]
117 ABS, f. 2. oddelenie Hlavného štábu, šk. č. 32, Zápis o jednání při zpravodajské schůzce u 2. 
oddělení hl. štábu dne 30. října 1945.
118 Tamže.
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Rok 1945 znamenal pre 2. oddelenie Hlavného štábu hľadanie svojho miesta 
v štruktúre spravodajských služieb a štátneho aparátu Československa. Môžeme 
konštatovať, že okamžite po skončení vojny dominovali úlohy, ktoré súviseli priamo 
s konfl iktom a sťahovaním sa služby z Londýna do Prahy. S odstupom niekoľkých 
mesiacov sa situácia mení. Pod vedením Antona Rašlu sa časť síl sústreďuje na pátranie 
po ilegalite a jeho pôsobenie vo funkcii prednostu 2. oddelenia tak akoby predznamenáva 
jeho ďalšie pôsobenie ako prokurátora v retribučnom súdnictve. Po nástupe Karla Hanusa 
sa zameranie služby mení, sústreďuje sa už výlučne na dianie za hranicami a dostáva sa 
do úplného područia OBZ. Značná časť energie služby sa venovala získavaniu informácií 
o formáciách, ktoré na území okupovaného Nemecka vytvárali príslušníci stredo 
a východoeurópskych etník. Okrem toho je zrejmé zameranie aj na výcvik v oblasti 
taktického spravodajstva. Predkladaná štúdia má ambíciu priblížiť činnosť 2. oddelenia 
Hlavného štábu v priebehu roku 1945, avšak bez činnosti aparátu v zahraničí.

M. MEDVECKÝ: AUF DER SCHWELLE ZUM FRIEDEN: DIE II. ABTEILUNG DES HAUPT-
STABES IM JAHRE 1945

Das Jahr 1945 kam für die II. Abteilung des Hauptstabes vornehmlich einer Suche nach dem 
eigenen „Platz“ in der bestehenden Struktur des Nachrichtendienstes und des Staatsapparates 
der Tschechoslowakei gleich. Umgehend nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs domminierten 
Aufgaben, die unmittelbar mit dem Kriegskonfl ikt und dem Umzug des Dienstes aus London 
nach Prag zusammenhingen. Nach einigen Monaten hat sich die Lage allerdings geändert. Unter 
Führung von Anton Rašla konzentrierte sich ein Teil der Kräfte auf die Fahndung nach der illegalen 
Tätigkeit. Die Wirkung Rašla als Leiter der II. Abteilung hat somit seine spätere Tätigkeit als 
Ankläger der Staatsanwaltschaft im Retributionsgerichtswesen in gewisser Weise vorbestimmt. 
Nach der Übernahme der II. Abteilung durch Oberst Karel Hanus änderten sich auch die 
Hauptaufgaben – von nun an konzentrierte sich die II. Abteilung ausschließlich auf das Geschehen 
außerhalb der Staatsgrenzen der Tschechoslowakischen Republik und sie gelangte unter die Obhut 
des Nachrichtendienstes (Abwehr), slow. Obranné spravodajstvo (OBZ). Ein beträchtlicher Teil des 
Arbeitsaufwands der 2. Abteilung war auf die Informationen über (para-)militärische Formationen, 
die auf dem besetzten Gebiet Deutschlands von den Angehörigen der mitteleuropäischen und 
osteuropäischen Nationen gebildet wurden. Der vorliegende Beitrag befasst sich nicht mit der 
Tätigkeit des Apparats im Ausland. Dieser Teilaspekt bedarf einer selbstständigen Studie.
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DOKUMENTY A MATERIÁLY

Z DENNÍKA 71. PEŠIEHO PLUKU.
BOJOVÁ ČINNOSŤ PLUKU NA PIAVE

JANA ZAŤKOVÁ

ZAŤKOVÁ, J.: From Diary of the 71st Infantry Regiment. Combat Operations of 
Regiment in Piava River. Vojenská história, 1, 21, 2017, pp 85-91, Bratislava.
The author deals with the general situation on the frontline in the autumn of 1917, 
when the Italian troops retreated behind the Piava River after the defeat at Kobarida. 
In the spring of 1918, the Austro-Hungarian key command of the Army started 
preparing the new offensive, starting from 15 June 1918. Within the 14th infantry 
division, the operation was also attended by the 71st infantry regiment, where a lot 
of Slovaks were fi ghting. Its activity was captured in the war journal deposited in 
the Military Archive in Vienna. The published part of the journal is delimited by the 
dates of 15 June to 22 June 1918, when the Austro-Hungarian units retreated after 
the failure of the offensive.
Miltary History. The World War 1. 71 st Infantry Regiment. Combat operations of 
Regiment in Piava River. Slovak soldiers in Austro-Hunagarian unist.

Na jeseň roku 1917 po úspešnom nemecko-rakúsko-uhorskom prielome na talianskom 
fronte pri Kobaride1 (známom tiež ako 12. bitka na Soči) sa talianske jednotky stiahli za 
rieku Piava, kde sa im do podarilo zreorganizovať a posilniť svoju armádu a vybudovať 
tu obranné pozície. Talianske divízie v tom čase dopĺňali aj britské a francúzske divízie, 
ako i jedna česko-slovenská legionárska divízia.

Na jar roku 1918 rakúsko-uhorské hlavné velenie armády naplánovalo novú ofenzívu 
v dvoch smeroch – v priestore Asigna a v Monte Grappa2 smerom na Brentu3 a rieku 
Piava4. V rámci nej stáli proti talianskym jednotkám, sústredeným za Piavou, 2 rakúsko-
uhorské armádne skupiny. Na severe to bola armádna skupina bývalého náčelníka 
rakúsko-uhorského generálneho štábu poľného maršala Conrada von Hötzendorf, tvorená 
10. a 11. armádou, a na juhu armáda skupina poľného maršala Svetozára Boroevića 
von Bojna, ktorú tvorili 6. armáda a tzv. sočská armáda. V rámci nej bojovali aj vojaci 
z územia dnešného Slovenska zaradení predovšetkým v 72. a 71. pešom pluku v rámci 
27. brigády 14. pešej divízie.5 Hlavné velenie armády vydalo dňa 21. apríla 1918 
smernicu na prípravu ofenzívy na dvoch frontoch dvomi armádnymi skupinami. Plán na 
útok Conradovou skupinou dostal krycie pomenovanie „Radetzky“ a plán na útok na rieke 
Piava krycie pomenovanie „Albrecht“. Okrem nich sa mal uskutočniť ešte demonštračný 
útok v Tonalskom priesmyku s krycím názvom „Lawine“. Voči plánovanej ofenzíve mal 

1 Obec na území dnešného Slovinska.
2 Vrch na území dnešného Talianska.
3 Rieka na území dnešného Talianska.
4 Rieka na území dnešného Talianska.
5 HRONSKÝ M. – KRIVÁ, A. – ČAPLOVIČ. M. Vojenské dejiny Slovenska IV. 1914 – 1939. 
Bratislava : Ministerstvo obrany SR, 1996, s. 86. ISBN 80-88842-05-0.
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Boreović výhrady, predovšetkým kvôli slabému materiálnemu zabezpečeniu. Aj napriek 
tomu sa však začalo s plánovaním.6

Konečný dátum na začatie ofenzívy bol stanovený nakoniec na 15. jún 1918. Od 11. júna 
sa však zhoršilo počasie a výdatné dažde zdvihli hladinu rieky. To vzbudzovalo ešte väčšie 
obavy, preto sa Boroević snažil sa začiatok ofenzívy odložiť na neskorší termín. Dňa 13. 
júna informoval vrchné velenie armády, že hladina rieky je už príliš vysoká a odporúčal 
posunúť začiatok operácie aspoň o tri dni. Toto však hlavné velenie zamietlo vzhľadom 
na to, že aj napriek tejto skutočnosti treba začať s útokom 11. armády v stanovený dátum. 
Konečné rozhodnutie o ofenzíve malo byť vydané 14. júna do šiestej hodiny popoludní. 
Toho dňa o piatej hodine popoludní dostal Boroević správu od 6. armády, že prípravy na 
ofenzívu sú ukončené a ofenzíva sa začne aj napriek vysokej hladine rieky.7 

Ofenzíva sa začala 15. júna skoro ráno delostreleckou paľbou. Rakúsko-uhorským 
jednotkám sa podarilo prepraviť cez rieku a na niektorých miestach dobyť obranu, aj 
napriek tomu, že talianska rozviedka odhalila vopred plány na ofenzívu, vopred stiahla 
svoje vojská z predných línií a nasadila ich až po skončení delostreleckej prípravy 
proti ofenzívnym rakúsko-uhorským divíziám. Na predmostí Ponte di Piava bojovali aj 
vojaci zo 71. a 72. pešieho pluku. Ani po pár dňoch intenzívnych bojov však ofenzíva 
nezaznamenala úspech a preto Rakúsko-uhorské velenie vydalo jednotkám rozkaz 
stiahnuť sa späť za Piavu.8 

Udalosti z ofenzívy sú zachytené aj v denníku 71. pešieho pluku. Opis udalostí je 
veľmi kusý a skratkovitý, aj napriek tomu však ide o jedinečné svedectvo. Pluk sa 
začal presúvať na druhý breh o šiestej hodine ráno, tu sa mu však nepodarilo nadviazať 
dostatočné spojenie so susednými jednotkami a viazlo aj jeho zásobovanie muníciou. 
Aj napriek týmto okolnostiam sa mu podarilo obsadiť viaceré úseky (napríklad úsek 
Meolo9 – Zensonato). Už 19. júna sa však podľa denníkových záznamov vedelo, že 
ofenzíva je beznádejná a odsúdená na neúspech. Dňa 22. júna bolo nariadené pluku vrátiť 
sa späť do východiskovej pozície.10 

Publikovaný dokument – denník bývalého 71. pešieho pluku vznikol, ako naznačuje už 
jeho pomenovanie, až po skončení 1. svetovej vojny. Ide o strojopisom písané záznamy od 
31. júla 1914 až do novembra 1918. Doplnené sú návrhmi na vyznamenania jednotlivých 
osôb spolu s opisom ich zásluh, ako aj skicami a náčrtmi niektorých bitiek. Je uložený vo 
Vojenskom archíve vo Viedni, vo fonde Archiv der Trupperkörper.

Vorbereitung für die Forzierung der Piave
….

15/6

6 FUČÍK J. Piava 1918. Praha : Havan, 2013, s. 67-69. ISBN 978-80-87341-13-1.
7 ŐStA – KA Viedeň, fond (ďalej f.) Armee Oberkommando, Hofzugakten, škatuľa (ďalej šk.) 538.
Dostupné online: http://wk1.staatsarchiv.at/operative-kriegsfuehrung/1918-piaveoffensive/#/?a=a
rtefactgroup568.
Kol. autorov: Ӧsterreich-Ungarn letzter Krieg, VII. diel, Viedeň : Verlag der Militärwissenschaftli-
chen Mitteilungen, s. 233.
8 HRONSKÝ M. – KRIVÁ, A. – ČAPLOVIČ. M. Vojenské dejiny Slovenska IV. 1914 – 1939. 
Bratislava : Ministerstvo obrany SR, 1996, s. 86-87. ISBN 80-88842-05-0.
9 Obec na území dnešného Talianska.
10 ŐStA – KA Viedeň, f. Archiv der Truppenkörpen, 71. Infanterieregiment, šk. 591.
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3 Uhr vorm[mitags]. Beginn der vorbereitende Art[ilierie]. – und Minenwerfers Feuer, 
ersteres nach dem deutschen Muster ohne vorheriges Einschiessen.

8 Uhr vorm[mitags] beginnt der Sturm auf das jenseitige Ufer. Den Italiener waren Zeit 
Ort und Art des Ueberganges der Dion aufs genaueste bekannt was aus einer im Verlaufe der 
Schlacht einen ital[ienische]. Offi zier durch Ob[er]st. B. Nagy persönlich abgenommener 
Skizze bewiesen wurde. Tatsache ist es auch, dass die Italiener in der Nacht vom 14. auf 
den 15/6 von 12 Uhr mitternacht an in Bereitschaft unseren Angriff erwarteten.

Die Vorbereitungen sind programmgemäss vor sich gegangen. Unser Art[illerie]. Feuer, 
das mit Gasschüssen verbunden - bis 8 Uhr vorm. grösstenteils auf den italienischen 
Hauptstellungen und das f[ein]dl[iche]. Artillerie Feuer lang war von erhabenden und 
überwältigenden Eindruck für uns alle.

Das R[e]g[imen]t. begann bereits vor 6 Uhr vorm. Das Ueberschiffen des diesseitigen 
hauptarmes der Piave, vorbereitet und unterstütz durch das hervorragende Feuer der 
Minenwerfer, um die italienische Insel im Besitz zu nehmen, was, wie es vom R[e]g[immen]
tskommandant befohlen, ohne Infanterieschuss und überfallsartig, geschah und auch gelang.

Circa 7 Uhr 30 vorm war es, als von der f[ein]dl[iche]. Artillerie ein Massenvernichtungsfeuer 
einsetzte, dass fast den ganzen Vormittag anhielt und dessen Kern auf dem Flusse selbst und 
dem vom Flusse auf ca. 2000 Schritt sich hinziehenden damm lag. Durch dieses entzetliche 
Feuer wurde der letzte Staffel der in Ueberschiffung befi ndlichen Ba[taill]one abgeschnitten, 
das Brückenmaterial grösstenteils zugrundegerichtet und fl ussabwärts getrieben und die dort 
eingeteilten technischen Truppen gänzlich zersprengt.

Jeder Verkehr vom und zum Flusse war lange Zeit unmöglich, so dass das R[e]
g[immn]ts. K[omman]do. in dessen xxxxxxxxxx einfacken. Keine Deckung gewährend 
nur verdeckt erreichteten Bretterbude beide R[e]g[imenn]ts. Adjutanten H[au]ptm[ann]. 
Pekar und L[eu]t[annt]. i[n]. d[der]. R[eserve]. Stoole infolgte eines Granatschusses, 
dessen Zünder zwischen Ihnen durch ging, mit Nervenschock ausser Gefecht gesetzt 
wurden – bis circa 11 Uhr vorm.[ittag] über die Erfolge der Kampfba[taill]one im 
Unklaren war und die erste Nachricht über ihre Raumgewinnung auf den f[ein]dl[ich]]. 
Ufer von den dort bei Fagare gemachten und freiwillig beim R[e]g[imen]tsk[omman]do 
meldenden italienischen Gefangenen erhielt. Dem vorderen Baonen gelangt es ca. 7 Uhr 
30 vorm, also eine 1/211Stunde vor dem dispositiongemässen Zeitpunkte von der Insel aus 
auf Initiative und unter Führung der Sturmpatrouille des heldenhaften Ob[er]l[eutnan]
ts.Turcsek über den schon erwähnten baufälligen Steg die f[ein]dl[ich]. Stellungen 
überfallsartig zu stürmen und zu nehmen, trotzdem die Stellungen samt den Hindernissen 
infolge Wirkungslosigkeit unserer vorbereitenden Art. Feuers gänzlich unversehrt waren.

Nach Ordnung der Verbände begannen die vorderen Baone, ohne Anschliss an 
Nachbartruppen dem 48. I[nfanterie]. R[egimment]: gelang ja die Flussforzierung überhaupt 
nicht und auch die Truppen der 70 H[onved]. I. I[nfanterie]t[ruppen]d[ivision]. waren 
gegen unseren R[e]g[immen]t. zurückgeblieben ihre Vorrückung von der Stammstellung 
nach Westen, wie für die Zeit nach Herstellen der Verbindung beiderseits festgesetzt 
war. Und so kamen sie in dem unübersichtlichen Gelände bald in eine schwierige Lage, 
mussten weichen, doch gelang es ihnen, sich wieder am Damm anzuklammern, hier die 
f[e]dl[ich]. Angriffe abzuwahren und so der unausweichbaren Katastrophe zu entrinnen.

Zur Kennzeichnung der ersten Lage sei erwähnt, dass gegen Mittag sich einzelne Leute 
von dort nach Ueberschwimmung der Piave noch vom Wasser triefend, gänzlich wirr 
und ganz erschöpft beim R[e]g[immen]tsk[omman]do. Einfanden und die schaurigsten 
Nachrichten über das Debakle am jenseitigen Ufer brachten. Da eine Kriegsbrücke im 

11 Dopísané ceruzou.



88

VOJENSKÁ HISTÓRIA

Dionsbereiche überhaupt nicht geschlagen werden konnte, und einstweilen auch keine 
Ueberschiffungsmöglichkeit bei der D[ivis]ion bestand, konnte das R[e]g[immen]tsk[omman]
do xxxxx 12 mit den auf den diesseitigen Ufer zurückgebliebenen Teilen, darunter auch mit 
dem bisher als Di[visi]ons. Reg[imente]. Bestimmte III/71 den Anschluss an die vorderen 
Ba[taill]one nur über die Kriegsbrücke der 70. H[onved]. I[nfanterie]t[uppen]d[division]. 
u[nd]. zwar infolge starken Gefährdung derselben durch Art[tillerie]. und Flieger, erst in 
der Nacht von 15. auf den 16/6 xxxxx13 bewerkstelligen. In dieser kritischen Aufstellung 
am Piave Damm, hinter uns der angeschollene Fluss, ohne jedweden direkten Verkehr und 
telefonischer oder optischer Verbindung mit den am Ufern zurückgebliebenen höheren 
Kommandanten und der Artillerie – das Legen des Kabels während der Ueberschiffung ist 
missglückt – hat das R[e]g[immen]t. unter grossen Entbehrungen und Munitionsmangel 
kämpfend, da der Nachschub über die Nachbardi[visi]on sehr zeitraubend und langwierig 
war – wiederholte Angriffe abgewiesenund seine Aufstellung noch etwas erweitert.

Am 18/6 vorm[mitags]. kam vom im Anschlusse befi ndlichen Honwedregiment die 
Verständigung, dass die Honved Di[visi]on zeitlich nachm[mitags]. nach Artillerie Vorbereitung 
die Vorrückung aufnehmen wird, um die enge Brückenkopfstellung zu erweitern. Ob[er]st. 
v[on]. Nagy liess dem Honvedregiment mitteilen, der Brigadier Ob[er]st. v[on] Beck war 
noch nicht am West-Ufer, dass seine Gruppe sich dieser Vorrückung anschliessen wird, um 
den Meolo Abschnitt zu erreichen. Schon vorm. sandte Ob[er]st. v[on]. Nagy xxxxxxxxxxxx14 
ein Nachrichtendetachment mit 2 Mittlerweise eingetroffenen Begleit geschützen, die bisher 
abgeblieben waren, vorwärts, da vom Di[vis]onsk[omman]do, die Verständigung Eintraf, dass 
die Italiener sich angelblich zurückziehen. Dieses Detachement (Ob[er]l[eutnan]t Ambert 
blieb aber bei den grossen italienischen Stützpunkt Ca. xxxxxxxxxxx 15Pasqualin16 stecken 
(unweit vor der Dammstellung) und kommt nicht weiter.

Zeitlich nachm[mitags]. gieng der Angriff der Gruppe längst der Strasse über
Pasqualin17 los 2 ba[taill]one 11871 und links davon 1 ba[taill]on 72 im ersten Treffen 

I und III/71 als Gruppenreserve hinter dem rechten Flügel) u[nd]. z. da das Verlangen nach 
Artillerie Unterstützung nicht zeitgerecht eingebracht werden konnte, ohne Vorbereitung 
und Mitwirkung der Art. Ziel des Angriffes war die cca. 3 km. südwestl[ich]. Verlaufende 
Meolo – Zensonato Abschnitt - in Besitz zu nehmen. Im Zwischenterrain befanden sich 
nebst den grossen Stützpunkt Pasqualin19 zahlreiche mindergrosse italienische M[aschinen]. 
G[ewehren]: und Inf[an]t[erie]. Nester, die vom R[e]g[immen]t. trotz dem mittlerweile 
einsetzenden mächtigen ital. Artillerie feuers alesamt in schneidigen Sturm gonommen 
wurden. Vor Eintritt der Dämmerung war der Meolo20 Abschnitt Besitz genommen21.

Sowohl die 70. H[onved]. I[nfanterie]t[ruppen]d[ivision]. wie auch das Ba[taill]on 
72 sind aber weit abgeblieben. Die Lage des R[e]g[imen]ts. war damals sehr isoliert, 
Verbindung und Anschlusskonnte durch beiderseits detachierte kleinere Kräfte nur 
bewerkstellingt werden, und überdies war die Aufstellung selbst sehr ausgedehnt. Zum 
Glücke ist bis zum nächsten Morgen die verbindung mit der eigenen Art[illerie]. Endlich 

12 Prečiarknuté slovo.
13 Prečiarknuté slovo.
14 Prečiarknuté slovo.
15 Prečiarknuté slovo.
16 Na území dnešného Talianska.
17 Pravdepodobne ide o preklep. Správny názov má byť Pasquali.
18 Prečiarknutá číslovka.
19 Pravdepodobne ide o preklep. Správny názov má byť Pasquali.
20 Obec na území dnešného Talianska.
21 Dopísané ceruzou.
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perfektuiert worden so dass das Rgt. alle die nun einsetzenden schweren italienischen 
Angriffe, schon mit Unterstützung der Artillerie alle glänzend abwies. Ein kleiner 
Einbruch, wo das I/71 Ba[taill]on Ob[er]st. Duka Zololomi22 mit seinen unmittelbaren Stab 
in italienische Gefangenschaft geriet, wurde von den Nachbarabt[eilung]. sofort repariert.

Es mag am 19/6 gewesen sein, dass der Generalstabschef der Dion Ob[er]stl[eutnan]
t. Alexin das R[e]g[imen]ts. K[omman]do. aufsuchte, um sich über die Situation beim 
R[e]g[imen]te.zu orientieren. Bei dieser Gelegenheit informierte er Ob[er]st. v[on]. Nagy 
über die allgemeine trübe Lage, das Steckenbleiben der Offensive auf allen Fronten und 
die Aussichtlosigkeit der Fortsetzung des Angriffes.

Von diesen traurigen Nachrichten hat selbstredend im R[e]g[imen]te niemand erfahren.
22/623

Nach der in den ersten Nachmittagsstunden des 22/6 erhaltenen Disposition
Des Di[visi]onsk[omman]dos. die das Räumen des westl[ich]. Piavaufers anordneten, 

wurde die Zurücknahme der Truppen um 9 Uhr nachm[ittags]. begonnen, um die Piave 
mit dem von der I[nfanterie]t[ruppen]d[ivision]. bis zu diesem Zeitpunkte bereit zustellend 
Ueberschiffungsmitteln zu passieren. Bis 12 Uhr mitternacht wartete aber das schon am 
Flussufer beretigestellte R[e]g[imen]ts. vergeblich auf eine Uebersetzungmöglichkeit – die zur 
Täuschung des Feindes zurückgelassenen schwachen Kräfte waren auch bereits angeschlossen. 
Da aber bis dahin mit Ausnahme eines Pontons kein Uebersetzungsmaterial aufzufi nden 
war, hat unser R[e]g[imen]ts. Kmdt. das Regiment24 in der stockfi nsteren Nacht entlang der 
dammstellung gegen Süden auf gut Glück in Bewegung gesetz, um bei einer Nachbardion 
die Uebersetzung des Flusses zu versuchen. Nach langen, mühevollen Marsch über die 
Nachbardion hinaus, wo der Uebergang erst nach langer Zeit an der Qqueu der im vollen 
Uebergang befi ndlichen D[vis]ion erfolgen können, gelangte das R[e]g[imen]t. endlich geleitet 
durch das Störungsfeuer der ital[ienische]. Artillerie, das auf die nächste Uebergangstelle 
gerichte sein dürfte, zu einer fl iegende Brücke, und zwar knapp vor Abbrechen derselben und 
wurden schon in dem Morgenstunden auf das östl[iche]. Ufer übersetzt.

Zum Glücke hatte der Italiener das Verschwinden unserer Truppen erst am nächsten 
Vorm. bemerkt und sandte dann ein höllisches Feuer auf unsere verlassenen Positionen.

Das war das traurige Resultat der 8 tägigen Riesenschlacht. in den wir alle mit den 
grössten Hoffnungen und mit heldenhafter Entschlossenheit eingetreten. in der das Rgt. 
sowie jeder braver Truppenkörper in Physischer wie auch moralischer Beziehung fast 
übermennschliche Leistungen vollbracht und 1/3 seines Gefechtsstandes, die Blüte seines 
Leute an Toten und verwundeten verlor.

Das war der Anfang vom Ende.

Príprava na podporu na Piave
15/6

3 hodiny dopol[udnia] začala prípravná del. - a mínometná paľba, prvá podľa 
nemeckého vzoru bez predchádzajúceho ostreľovania.

8 hodín dopol. sa začal útok na protiľahlom brehu. Taliani veľmi presne poznali čas, 
miesto a spôsob prechodov divízie, čo zistili v priebehu boja zo skice, ktorú osobne vzal 

22 Pravdepodobne ide o preklep. Správne by malo byť Duka Zólyomi.
23 Dopísané ceruzou.
24 Dopísané ceruzou.
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plk. B. Nagy jednému tal[ianskemu] dôstojníkovi. Faktom je aj to, že Taliani v noci zo 
14. na 15/6 od 12 hodiny polnočnej čakali v pohotovosti náš útok. Prípravy šli podľa 
programu. Naša del[ostrelecká] paľba, spojená s plynovými strelami - do 8 hodiny 
dopol[udnia], prevažne na talianske hlavné pozície a nepr[iateľskú] delostreleckú paľbu, 
dlho vyvolávala vznešený dojem v nás všetkých.

Pl[uk] začal už od 6 hodiny dopol[udnia] s presunom na tejto strane hlavného ramena 
Piavy, pripravený a podporovaný vynikajúcou streľbou mínometov, aby obsadil taliansky 
ostrov, čo, ako bolo nariadené vel[iteľom pl[uku], sa stalo a podarilo bez výstrelu pechoty 
a spôsobom prepadnutia.

Circa 7 hodín 30 dopol[udnia] nastalo zastavenie na takmer celé dopoludnie, keď 
nastúpila masívna ničivá paľba, ktorej jadro ležalo na samotnej rieke a od rieky na ca. 
2 000 krokov prebiehajúcom násype. V dôsledku tejto strašnej paľby bol posledný sled 
preplavovaných práporov odrezaný, materiál z mostov bol z väčšej časti zničený a hnaný 
dole prúdom a tam vyčlenené technické jednotky boli úplne rozptýlené.

Každá doprava od a k rieke bola dlhý čas nemožná, a tak vel[iteľ] pl[uku]. xxxxxx 
jednoducho nemohol poskytnúť žiaden úkryt, iba skryto postavenú doštenú búdu, 
kde boli umiestnení obaja pl[ukovní] adjutanti stot. Pakar a por. v zál. R. Stoole, 
ktorí v dôsledku granátovej strely, ktorej rozbuška medzi nimi prešla a spôsobila im 
okrem iného nervový šok, boli vyradení z boja. Do circa 11 hodiny dopol[udnia] boli 
v neistote ohľadom úspešnosti bojových práporov, a prvú správu o získaní priestoru 
na nepr[iateľskom] brehu odtiaľ k Fagar[u] dostali od zajatých a dobrovoľne sa pri 
vel[iteľstve] pl[uku] prihlásených talianskych zajatcov.

Predné prápory dosiahli cca (o) siedmej hodine 30 dopol[udnia] - teda ½ 1 hodiny 
pred plánovaným časom, z ostrova, z iniciatívy a pod vedením útočnej hliadky nadpor. 
Turcsek[a], po už uvedenej spustnutej ceste dobyl útokom prepadnutím a zaujal, napriek 
tomu, že postavenie i prekážky v dôsledku neúčinnosti našej prípravnej del[ostreleckej] 
paľby ostali úplne nepoškodené.

Podľa nariadenia zväzku začali predné prápory bez spojenia so susednými jednotkami 
(48. p. pl. vôbec nedosiahol riečnu podporu a 70. vlastib[ranecká] p[ešia] d[ivízia] 
zaostala za našim pl[ukom]) postupovať od pôvodného postavenia na západ, ako bolo 
stanovené pre čas na vytvorenie spojenia na oboch stranách. A tak, keď prišlo skoro 
v neprehľadnom teréne k ťažkej situácii a museli ustúpiť, predsa sa im podarilo opäť sa 
udržať na hrádzi a eliminovať nepr. útoky, a tak vyviaznuť z nepredvídateľnej katastrofy.

Na objasnenie pôvodnej situácie treba uviesť, že okolo poludnia prišli jednotliví ľudia 
po preplávaní Piavy úplne a celkom vyčerpaní k vel[iteľovi] pl[uku] a priniesli hrozné 
správy o debakli na protiľahlom brehu. Keďže vojenský most v oblasti divízie bol rozbitý, 
a zatiaľ nebola ani žiadna možnosť presunu, mohlo vel[iteľstvo] pl[uku] s časťami 
vracajúcimi sa medzitým na túto stranu III/71 vykonať spojenie na predný prápor iba 
okolo vojenského mosta. 70. vlastib[raneckej] peš[ej] div[ízii], a síce v dôsledku veľkého 
nebezpečenstva rovnako del[ostrelectva] a letectva, najskôr v noci z 15. na 16. /6.

V kritickom postavení na hrádzi Piavy, za nami rozbúrená Piava, bez akejkoľvek 
priamej komunikácie a telefonického a optického spojenia s vyššími veliteľstvami 
a delostrelectvom, ktoré zaostali na brehu – zapojenie káblov počas presunu sa 
nepodarilo – bojoval pl[uk] za veľkého strádania a nedostatku munície – pretože 
zásobovanie prostredníctvom susednej divízie bolo veľmi zdĺhavé a vleklé. Odrazením 
opakovaných útokov svoje postavenie ešte rozšíril.

18/6. dopol[udnia] prišlo od vlastib[raneckého] pl[uku], s ktorým sme boli v spojení, 
oznámenie, že vlastib[ranecká] divíza skoro dopol[udnia] zaznamenala postup, aby 
rozšírila úzke predmostie. Plk. von Nagy nechal oznámiť vlastib[raneckému] pl[uku], 
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brigadír plk. v. Beck nebol na západnom brehu, že jeho skupina sa má pripojiť k tomuto 
postupu, aby dosiahla úsek Meolo. Už dopol[udnia] poslal plk. von Nagy spravodajský 
oddiel chránený 2 sprievodcami, ktorí sa medzitým vrátili, napred, pretože od vel. d. 
prišlo oznámenie, že Taliani údajne ustupujú. Tento oddiel (por. Ambette) zostal ale 
uviaznutý pri veľkom talianskom opornom bode Pasquali (neďaleko od hrádze) a viac 
nepostúpil. Skoro popol. začal útok pozdĺž cesty cez Pasquali (2 práp. 71 a naľavo odtiaľ 
1 prápor 72 v prvom boji a III/71 ako skupinová záloha za pravým krídlom), a pretože 
žiadosť o delostreleckú podporu nebola doručená včas, bez prípravy a súčinnosti 
del[ostrelectva]. Cieľom útoku bolo obsadiť cca 3 km juhových[odne] prebiehajúci úsek 
Meolo – Zensonato. V medzipriestore sa nachádzalo okrem veľkého oporného bodu 
Pasqualin množstvo menších talianskych guľ. a pech. Nester. Napriek nasadeniu silnej 
tal[ianskej delostreleckej paľby bol [pluk] nasadený do útoku. Na začiatku súmraku bol 
celý úsek Meolo obsadený.

Takisto 70. vlastib[ranecká] peš[ia] d[ivízia], ako aj prápor 72 však zostali ďaleko. 
Boli v tej dobe veľmi izolované, komunikácia a spojenie mohli byť na oboch stranách 
uskutočnené len detašovanými malými silami a okrem toho bolo rozmiestnenie samotné 
veľmi rozsiahle. Našťastie sa do nasledujúceho rána zlepšilo spojenie s vlastným 
del[ostrelectvom] tak, že pl[uk] už teraz za jeho nasadenia skvelo odrazil ťažký taliansky 
útok. Jeden malý prepad, počas ktorého I/71 prápor. plk. Duka – Zolyomi s jeho najbližším 
štábom padol do talianskeho zajatia, bol susedným oddielom ihneď korigovaný. To 
mohlo byť 19/6., keď náč[elník] generálneho štábu divízie pplk. Alexin navštívil pluk, 
aby sa zorientoval v situácii. Pri tejto príležitosti informoval plk. von Nagya o všeobecne 
pochmúrnej situácii, uviaznutej ofenzíve na všetkých frontoch a beznádejnosti pokračovania 
útoku. O týchto smutných správach sa samozrejme nikto z pluku nedozvedel.

22/6

Podľa plánu prijatého v prvých popoludňajších hodinách 22/6., kde bolo nariadené 
vyprázdnenie západného brehu Piavy, začali sa jednotky sťahovať o 9 hodine popol[udní], 
aby bola Piava prekročená preplavnými prostriedkami, ktoré mali byť doručené do tohto 
času peš[ej] d[ivízie]. Do 12 hodiny polnočnej čakal ale pl. pripravený už na brehu rieky 
na možnosť [jej] prekročenia. – na oklamanie nepriateľa ponechané slabé sily sa práve 
pripojili. Keďže ale s výnimkou jedného pontónu nebol nájdený žiaden preplavný materiál, 
nariadil náš vel[iteľ] pl[uku] v úplne tmavej noci šťastne sa presunúť pozdĺž hrádze na 
juh a tam sa pokúsiť pri jednej susednej divízii prekročiť rieku. Po dlhom, namáhavom 
pochode v ústrety susednej divízie, kde sa mohol realizovať prechod celej divízie, až 
po dlhšom čase dosiahol pl[uk], vedený rušivou paľbou tal[ianskeho] delostrelectva, 
zameranou na ďalšie prechodové miesto, jeden plávajúci most, a síce tesne pred jeho 
odtrhnutím a bol už v ranných hodinách presunutý na východ[ný] breh.

Našťastie Taliani spozorovali zmiznutie našich jednotiek až nesledujúce dopol[udnia] 
a poslali strašnú paľbu na naše opustené pozície.

To bol smutný výsledok 8-dňovej obrovskej bitky, do ktorej sme všetci nastúpili 
s najväčšími nádejami a hrdinskou odhodlanosťou. V pluku, ako aj v každom statočnom 
vojskovom telese, vykonali takmer nadľudský výkon a stratili 1/3 svojho bojového stavu, 
výkvet svojich ľudí, ako mŕtvych a ranených.

To bol začiatok konca.
 
Preklad z nemeckého jazyka: J. Z.
Zdroj: ŐStA – KA, f. AdTk., I.R. 71, šk. 591.
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SÚVISLOSTI VZNIKU IRACKEJ ARMÁDY
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KAROL SORBY ml.

SORBY, K. Jr.: Circumstances for the Establishment of the Iraqi Army (1920 – 1922). 
Vojenská história, 1, 21, 2017, pp 92-109, Bratislava.
The study is devoted to situation after World War I, when in the San Remo Conference 
(April 1920) Britain was granted a mandate over Iraq to help it advance to readiness for 
full independence. In June 1920 an armed revolt against British rule broke out and quickly 
spread through the mid-Euphrates regions. The heavily armed and surprisingly determined 
tribes scored a number of early and signifi cant successes. The crushing of the revolt 
involved besides cost of lives the expenditure of huge amounts from the British Treasury. 
Mr. Churchill, in taking charge of Near and Middle East affairs, called a conference to 
Cairo on March 1921. The questions considered by the conference included as problems 
concerning Iraq the immediate reduction of British expenditure in Iraq with the consequent 
revision of policy involving 1. the future relationship of Iraq to Great Britain; 2. the person 
of the future ruler of Iraq; 3. the nature and composition of the defence forces of the new 
state which was to assume an increasing share of its own defence.
Military History. The Middle East. The British Middle Eastern policy after WWI; the 
Cairo Conference; the coronation of Fayœal; the establishment of the Iraqi army; the 
role of Jacfar al-cAskarī.

* * *

Dva hlavné problémy, ktorým spojenci čelili na konci vojny, otvárali možnosť pre 
uplatnenie systému upravujúceho štruktúru nového sveta po prvej svetovej vojne. 
Prvým bolo, ako naložiť s nemeckými kolóniami v Afrike a druhým vytvorenie nových 
štátov v arabských provinciách po rozpade Osmanskej ríše. V obidvoch prípadoch 
hrala rozhodujúcu úlohu rivalita veľmocí. Na Blízkom východe predstavovalo prijatie 
mandátneho systému radikálnu zmenu. Pre postihnutý ľud to bol prechod od voľne 
združených územných oblastí k oddeleným politickým štátom s vytýčenými hranicami 
a modernejšou administratívou napodobňujúcou západné vzory.1 Filozofi a, na ktorej bol 
založený mandátny systém, však bola Arabom cudzia a odmietali ju. Je nepochybné, že 
tak myšlienka britskej nadvlády, hoci aj na obmedzenú dobu, ako aj myšlienka mandátu 
Spoločnosti národov, boli neprijateľné rovnako pre irackých politických predstaviteľov 
i pre iracký ľud. Ľudia v Sýrii, Libanone a dokonca v Turecku mali skúsenosti so 
zahraničnou intervenciou a usmerňovaním viacerých stránok ich politického života 
už dlhú dobu. Medzi týmito oblasťami a Irakom však ležalo pohorie Taurus na severe 
a Veľká sýrska púšť na východe.2 

1 Štúdia bola vypracovaná v rámci grantového projektu VEGA 2/0107/15. FROMKIN, David. 
A Peace to End All Peace. The Fall of the Ottoman Empire and the Creation of the Modern Middle 
East. London : Phoenix Press, 1989, s. 500-501.
2 PENROSE, Edith and E. F. PENROSE. Iraq. International Relations and National 
Development. Boulder, Colorado : Westview Press, 1978, s. 47.
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Počas vojny britská armáda dobyla Irak a následne začala zavádzať britskú 
administratívu. Táto administratíva bola dielom britských úradníkov, ktorí nasledovali 
armádu z Indie, a preto výrazne pripomínala imperiálnu štruktúru v Indii.3 Netrvalo dlho 
a politika indickej administratívy začala vyvolávať opozíciu tak v Británii, ako aj v Iraku. 
V marci 1917 britská vláda signalizovala, že priamu vládu koloniálneho typu má nahradiť 
domáca, arabská vláda usmerňovaná Britmi. Britská vláda inštruovala zastupujúceho 
vysokého komisára, pplk. Arnolda T. Wilsona, aby zistil u obyvateľov Mezopotámie, 
akú formu štátu alebo vlády by si predstavovali na svojom území. Wilson odpovedal, že 
neexistuje spôsob, ako by sa mohol presvedčiť o verejnej mienke.4 Začiatkom roka 1920 
sa britskí úradníci v Iraku pod vedením A. T. Wilsona už značne odchýlili od smernice 
novej politiky a upevnili nadvládu nad krajinou. Vláda v Londýne čakala na rozhodnutie 
mierovej konferencie a keď sa v apríli 1920 v San Reme rozhodlo prideliť Británii 
mandátnu správu na Irakom,5 pohár irackej trpezlivosti sa prelial.

* * *

Systém mandátov vytvorený Spoločnosťou národov v zmysle článku 22 Paktu bol 
rozporuplný. Víťazné mocnosti si, samozrejme, hodlali ponechať bývalé nemecké kolónie 
a územia Osmanskej ríše, ktoré dobyli často za veľkých obetí. Aby získali spoluprácu 
Arabov, sľúbili im, že sa už nedostanú pod nadvládu Turkov. Poskytli aj slávnostné 
záväzky, že anexia území nie je ich vojenským cieľom, čím vzbudzovali dojem, že budú 
rešpektovať právo na samourčenie národov, pričom zmluvy o povojnovom delení území 
boli už dávno podpísané.6 Keď sovietska vláda krátko po revolúcii zverejnila tajné dohody 
veľmocí, spojenci v priebehu roka 1918 vydali niekoľko vyhlásení, že splnia záväzky 
dané Arabom. Ako učebnicový príklad dvojtvárnosti a pokrytectva môže slúžiť Anglo-
francúzska deklarácia o bývalých arabských osmanských provinciách zo 7. novembra 
1918.7 Treba povedať, že niektorí britskí a francúzski štátnici nepovažovali rozdiel medzi 
mandátom a kolóniou za viac ako chiméru. Vari najúprimnejšie to vyjadril lord Curzon, 
britský minister zahraničných vecí, ktorý v Snemovni lordov 25. júna 1920 povedal: 
„Je chybou predpokladať, že na základe Charty Spoločnosti alebo iného nástroja dar 
mandátu spočíva na Spoločnosti národov. Nie je to tak. Ten spočíva na mocnostiach, 
ktoré tie územia dobyli, a je na nich, ako ich rozdelia. Za týchto podmienok nám pripadol 
mandát nad Palestínou a Mezopotámiou a my sme ho prijali, kým mandát nad Sýriou 
dostalo Francúzsko a prijalo ho.“8 

Mandáty nemali byť kolóniami, ale formou poručenstva, v ktorej mandátna mocnosť 
spravuje dané územie pod dohľadom Spoločnosti národov prostredníctvom Stálej komisie 
pre mandáty. Najvyšší výbor Spoločnosti defi noval podmienky mandátov a hranice 
mandátnych území. USA neboli členom Spoločnosti, ale ako jeden z bývalých spojencov 
trvali na nutnosti svojho súhlasu s mandátmi, a preto všetky návrhy mandátov im boli 
predložené a Američania ich schvaľovali s podmienkou, že „bude zabezpečené slobodné 

3 IRELAND, Philip Willard. Iraq. A Study in Political Development. London : Jonathan Cape, 
1937, s. 141.
4 FROMKIN, David. A Peace to End All Peace. The Fall of the Ottoman Empire and the 
Creation of the Modern Middle East. London : Phoenix Press, 1989, s. 450.
5 ANTONIUS, George. The Arab Awakening. Bejrút : Khayats, bez dátumu vydania, s. 314.
6 CUMMING, Henry H. Franco-British Rivalry in the Post-War Near East. London : Oxford 
University Press, 1938, s. 112-120.
7 SORBY, Karol R. Arabský východ (1918 – 1945). Bratislava : Slovak Academic Press, 2013, s. 59.
8 Cit. in: KIRK, George E. A Short History of the Middle East. London : Methuen 1966, s. 130.
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a rovnoprávne zaobchádzanie podľa zákona i v skutočnosti pre obchod všetkých štátov“.9 
Keďže princíp mandátu požadoval, aby boli dovedené k nezávislosti čo najrýchlejšie, boli 
rozdelené do troch skupín. Tri bývalé turecké vilájety – Mezopotámia (Irak), Palestína 
a Sýria boli začlenené do skupiny A, pre ktorú mala byť nezávislosť dosiahnutá pomerne 
rýchlo. Mandáty nad nimi boli Veľkej Británii a Francúzsku ofi ciálne dané až v auguste 
1924, keď do platnosti vstúpila Lausannská zmluva,10 ale dovtedy obidve mocnosti vykonali 
viaceré de facto úpravy ako vytýčenie hraníc a stanovenie formy správy, ktoré Spoločnosť 
národov už nemohla odstrániť. Mnohé „objektívne reality“ museli byť akceptované.

* * *

Iračania cítili, že boli oklamaní a boli roztrpčení, keďže turecká nadvláda bola zvrhnutá 
len na to, aby ju nahradila britská. Odpor voči takejto forme imperiálnej nadvlády 
však nepociťovali len Arabi. Sebaurčenie pre malé národy, rastúce socialistické hnutie 
s odmietaním každého druhu kolonializmu a Spoločnosti národov sa šírili po celom svete. 
Preto konečný cieľ, vytvorenie domácej vlády, mal byť za zvláštnych okolností priznaný 
bez ohľadu na formu britského vplyvu. Po dlhých diskusiách britská vláda dospela 
k záveru, že bude existovať obdobie poručníctva, počas ktorého britskí poradcovia 
a úradníci budú pomáhať pri budovaní blízkovýchodných štátov, aby mohli stáť na 
vlastných nohách. Pôjde o spojenie nezávislosti so zmluvným vzťahom, ktorý ich bude 
chrániť a zaisťovať pritom britské strategické záujmy. Obdobie poručníctva malo byť 
v zásade dočasné, ale Iračania tvrdo tlačili na jeho skoré ukončenie všetkými spôsobmi, 
ktoré mali k dispozícii, vrátane demonštrácií, nepokojov a povstaní.11 

Rastúce protibritské nálady v Iraku šírili arabskí národovci v mestách, šīcitskí náboženskí 
predstavitelia – mudžtahidovia, v posvätných mestách (an-Nadžaf, Karbalā) a nespokojní 
kmeňoví náčelníci v oblasti stredného Eufratu. Hoci motívy týchto skupín boli odlišné, 
spájala ich túžba zbaviť sa britského jarma. Národné hnutia nemožno potlačiť jednoducho 
silou, a spôsoby uplatňované v Indii, boli v Mezopotámii neúčinné.12 Povstanie sa začalo 
v júni 1920, keď sa rozhnevaní príslušníci kmeňov vzbúrili proti Britom. Počas povstania 
spolupracovali rôzne spoločenské a politické skupiny: mudžtahidovia, arabskí národovci 
a príslušníci kmeňov. 13 Počas dvoch mesiacov protibritské ozbrojené vystúpenia 
v Mezopotámii zachvátili celú oblasť stredného Eufratu, ktorá sa vymanila spod britskej 
nadvlády. Reakcia britskej tlače bola rozhorčená a najviac ju rozčuľovala skutočnosť, že 
Arabi sa búria proti politike usilujúcej sa o vytvorenie arabského štátu.14 

Existuje viacero všeobecných faktorov, ktoré spolu vyvolali nenávisť obyvateľstva 
miest: 1. niektorých ovplyvnila sovietska propaganda, ale tento faktor – hoci sa často 
objavuje v prácach západných autorov – nepatril medzi najvýznamnejšie. 2. odpor šīcitských 
duchovných (mudžtahidov) proti priamej britskej správe v obave, že obmedzí ich tradičné 

9 HUREWITZ, J. C. Diplomacy in the Near and Middle East, II, s. 114; LONGRIGG, Stephen 
Hemsley. Syria and Lebanon Under French Mandate. London : Oxford University Press, 1958, s. 109-110.
10 HUREWITZ, J. C. Diplomacy in the Near and Middle East, Vol. II, s. 119-127.
11 SORBY, Karol R. Arabský východ, 1918 – 1945. Bratislava : Slovak Academic Press, 2013, s. 403.
12 REID, Walter. Empire of Sand. How Britain made the Middle East. London : Birlinn, 2013, s. 
245.
13 BASHKIN, Orit. The Other Iraq. Pluralism and Culture in Hashemite Iraq. Stanford, 
Claifornia : Stanford University Press, 2009, s. 19.
14 BUSCH, Cooper. Britain, India and the Arabs, 1914 – 1921. Berkeley & London : University 
of California Press, 1971, s. 409.
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privilégiá. 3. vplyv rastúceho arabského hnutia v Sýrii, kde kráľ Fajṣal vytvoril jadro arabskej 
národnej vlády, v ktorej spolupracovali mnohí Iračania, na inteligenciu v irackých mestách. 
Pri vysvetľovaní príčin povstania roku 1920 britská strana pripisovala veľký podiel viny 
týmto šarīfovským irackým dôstojníkom, účastníkom „Veľkej arabskej revolúcie“ tvrdením, 
že iracký ľud by sa nebol púšťal do povstania, keby ho neboli podnecovali títo dôstojníci, 
ktorí sa vrátili zo Sýrie. 15 V každom prípade je isté, že iskrou, ktorá spôsobila požiar, boli 
rozhodnutia konferencie v San Reme potvrdzujúce britskú mandátnu správu nad Irakom. 
Povstanie pohlo britskou verejnou mienkou a britskou tlačou, aby požadovala stiahnutie sa 
z Iraku a vláda bola prinútená zmeniť politiku a uplatňovať svoj mandát prostredníctvom 
zmluvy a pripraviť Irak čo najskôr na vstup do Spoločnosti národov.16 

Briti mali v Iraku vyše 130-tisíc vojakov, z ktorých bolo 4 200 Angličanov, zvyšok 
tvorili rozličné národnosti, väčšinou Indovia. Velil im generál Aylmer Haldane. Povstanie 
sa rýchlo rozšírilo a povstalci aj za cenu veľkých obetí dokázali zvíťaziť vo viacerých 
bitkách nad britskými jednotkami, takže tie sa na mnohých miestach museli stiahnuť.17 
Haldane dostal od ministra vojny, ktorým bol v tom čase Winston Churchill, rozkaz na 
potlačenie povstania. Britskej armáde sa nakoniec s použitím všetkých zbraní podarilo 
povstanie kruto potlačiť. Za cenu životov asi 10-tisíc Iračanov, 450 britských vojakov, asi 
40 miliónov libier šterlingov a obrovských materiálnych škôd v Iraku. Generál Aylmer 
Haldane ohodnotil ľudské straty na 2 269 mŕtvych a ranených.18 Povstanie dokázalo, že 
politika britskej indickej správy bola chybná a aj keď neukončilo mandát, je nepochybné, 
že urýchlilo postup Iraku k samospráve a potom k obmedzenej nezávislosti. Správy 
o povstaní v Iraku zaujali arabskú i svetovú verejnú mienku. Britská vláda musela zápasiť 
s domácou opozíciou nielen kvôli vyhladzovaciemu boju bezohľadne vedenému proti 
Iračanom, ale hlavne kvôli veľkým ľudským a materiálnym stratám, ktoré utrpeli Briti. 
To spôsobilo, že britská verejnosť a britská tlač požadovali od vlády stiahnutie vojsk 
z Iraku, lebo si uvedomovali, že takáto nákladná politika nemá zmysel.19 

Iracká revolúcia roku 1920 bola výsledkom zvláštnych podmienok daného regiónu, 
v ktorých sa spájal náboženský disent, spoločensko-hospodárska neistota a ozbrojená 
sila. Britská okupácia pomohla sústrediť tieto sily, a diskusie o budúcnosti Iraku poskytli 
príležitosť šīcitom prostredníctvom mudžtahidov, kmeňových šejkov a laických vodcov, 
aby stavili vlastné nároky na vznikajúci politický systém. Vzhľadom na rozsah povstania 
sa Britom zdalo, že ho organizovali tureckí dôstojníci, ktorí prenikli do Iraku.20 Skutočnosť 
však bola taká, že tam boli iba arabskí dôstojníci, ktorí po páde Fajṣalovho arabského 
kráľovstva v Sýrii zostali bez zamestnania a ani tí sa nevrátili do Iraku všetci. Povstaniu 

15 FAJJĀḌ, cAbdallāh. At-tawra al-cirāqīja al-kubrā 1920. [Veľká iracká revolúcia 1920]. 
Bagdad : Maṭbaca Dār as-salām, 1974, s. 359-361.
16 PENROSE, Edith – E. F. PENROSE. Iraq: International Relations and National Development. 
London : Ernest Benn Limited, 1978, s. 43; IRELAND, Philip Willard. Iraq. A Study in Political 
Development, s. 273-275.
17 SAcĪD, Amīn. At-tawra al-carabīja al-kubrā. Diel II. An-niḍāl bajna al-cArab wa al-Firansījīn 
wa al-Inglīz. [Veľká arabská revolúcia. II. diel. Zápas medzi Arabmi, Francúzmi a Angličanmi]. 
Káhira : Maktabat Madbūlī, bez dátumu vydania, s. 310-311.
18 HALDANE, James Aylmer. The Insurrection in Mesopotamia 1920. Edinburgh, London 
: Blackwood, 1920, s. 131; podobne hodnotí výšku strát aj ďalší britský autor: LONGRIGG, 
Stephen Hemsley. Iraq, 1900 to 1950. A Political, Social and Economic History. London : Oxford 
University Press and Beirut, Libraire du Liban, 1968, s. 123.
19 ANTONIUS, George. The Arab Awakening. The Story of the Arab National Movement. Bejrút 
: Khayats, bez roku vydania, s. 481.
20 Al-cAQQĀD, Ṣalāḥ. Al-mašriq al-carabī al-mucāṣir. [Súčasný arabský východ]. Káhira : 
Maktaba al-andžlū al-miṣrīja, 1983, s. 179.
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chýbali koordinované akcie, čo treba pripísať jeho kmeňovému charakteru, a tak neútočili 
na mestá s výnimkou mesta Sāmarrā, ale dokázali preťať spojovacie komunikácie, odkiaľ 
Britom prichádzali posily z Indie. Krajina sa čiastočne upokojila v októbri 1920, aj keď 
ohniská odporu na vzdialenejších miestach zotrvali až do začiatku 1921.21 Povstanie 
ukázalo oslabovanie sektárskych rozdielov, keď sa spojili tak šīciti, ako aj sunniti, hoci 
väčšina autorov pripisuje vedúcu úlohu v povstaní šīcitom.

* * *

Winston Churchill si bol vedomý toho, že znižovanie výdavkov a potláčanie po-
vstania nejdú dokopy.22 Nepokoje narušili veľkú časť práce vykonanú úradníkmi za pred-
chádzajúcich päť rokov a takmer úplne podkopali britskú pozíciu. Povstanie aspoň zaistilo 
Iračanom oveľa väčšiu mieru účasti v prvej domácej vláde.23 Britská vláda sa rozhodla 
stiahnuť sira Arnolda T. Wilsona a vrátiť do Iraku sira Percyho Coxa. Generálmajor 
Percy Zachariah Cox bol hlavným politickým dôstojníkom indických expedičných síl 
v Mezopotámii od roku 1914 do roku 1917, keď bol vyslaný ako minister do Iránu, kde 
mal ako diplomat riadiť britské úsilie, ako zabrániť tomu, aby sa tá krajina nedostala do 
rúk boľševikov.24 

V Londýne mezopotámske povstanie a cena za jeho potlačenie spôsobila intenzívnejšie 
hľadanie prijateľnejšej formy vlády v Iraku. Sir Percy Cox sa 1. októbra 1920 vylodil 
v Baṣre a 5. októbra dorazil do Bagdadu, aby prevzal úrad britského vysokého komisára 
pre Irak v podmienkach mandátu. Jeho nové inštrukcie požadovali ukončenie vojenskej 
administratívy, vypracovanie ústavy a vytvorenie dočasnej vlády s arabským predsedom. 
Percymu Coxovi sa podarilo presvedčiť as-Sajjida cAbdarraḥmāna al-Kajlānīho, postaršieho 
naqība al-ašrāf Baghdadu,25 aby prijal funkciu predsedu vlády a vymenoval radu 
ministrov, ktorí budú pracovať pod britským dohľadom. Vláda bola zostavená 25. októbra 
z predstaviteľov všetkých troch bývalých osmanských provincií.26 Každému bol pridelený 
britský poradca a ďalší britskí poradcovia boli pridelení ku každému novému ministerstvu.

Džacfar al-cAskarī bol prvým z irackých dôstojníkov ktorí sa na pozvanie Percyho 
Coxa 22. októbra 1920 vrátil do Bagdadu.27 Po nevydarenom povstaní bol Irak krajinou, 
ktorá nemala ani skutočnú domácu vládu, ani dôležité a funkčné inštitúcie. Briti, ktorí si 
uvedomovali tento nedostatok, zriadili v októbri 1920 bábkovú vládu a krátko nato, pod 
velením generálporučíka (al-farīq) Džacfara al-cAskarīho, ministra obrany, začali klásť 

21 Al-BAṢĪR, Muḥammad Mahdī. Tārīch al-qaḍīja al-cirāqīja. [Dejiny irackej otázky]. London 
: Laam, 1990, s. 167.
22 CATHERWOOD, Christopher. Winston’s Folly. Imperialism and the Creation of Modern Iraq. 
London : Constable, 2004, s. 83.
23 MARR, Phebe. The Modern History of Iraq. Boulder, Colorado : Westview Press, 1985, s. 33.
24 CATHERWOOD, Christopher. Winston’s Folly, s. 83.
25 Naqīb al-ašrāf bol hlavou mužov, ktorí patrili k priamym potomkom Proroka.
26 Vládu tvorili: as-Sajjid cAbdarraḥmān al-Kajlānī, predseda, as-Sajjid Ṭālib an-Naqīb 
vnútro, Ḥasan al-Pāčačī spravodlivosť, Džacfar al-cAskarī obrana, cIzzat Bāšā al-Kirkūkī školstvo 
a zdravotníctvo, Sāsūn Ḥasqajl fi nancie, Muṣṭafā al-Alūsī waqfy, cAbdallaṭīf al-Mandīl obchod, 
Muḥammad cAlī Fāḍil verejné práce. In Al- ḤASANĪ, as-Sajjid cAbdarrazzāq. Tārīch al-wizārāt 
al-cirāqīja. [Dejiny irackých vlád]. (7. vydanie). Diel I. Bagdad : Dār aš-šu’ūn at-taqāfīja al-cāmma, 
1988, s. 14-19.
27 BELL, Lady Florence (ed.). The Letters of Gertrude Bell. Vol. II. London : Ernest Benn, 
1927, s. 568. MUḤAMMAD, cAlā Džāsim. Džacfar al-cAskarī wa dawruhu as-sijāsī wa al-caskarī 
fī tārīch al-cIrāq ḥattā cām 1936. [Džacfar al-cAskarī a jeho politická a vojenská úloha v irackých 
dejinách do roku 1936]. Bagdad : Maktabat al-jaqẓa al-carabīja, 1987, s. 76.
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základy niečoho, čo sa malo stať irackou arabskou armádou.28 Vláda dúfala, že vojenská 
služba posilní rozvoj vlasteneckého ducha, a disciplinovaný a uniformovaný život 
v kasárňach úspešne prispeje k zblíženiu regrútov pozbieraných z odlišného etnického 
a náboženského prostredia. Navyše, vlastenecká armáda bola významným symbolom 
štátnej suverenity a životne dôležitým nástrojom vnútornej bezpečnosti a odstrašenia 
zahraničnej agresie. Predstava služby v ozbrojených silách nebola pre obyvateľov 
Mezopotámie nová. Od čias, keď boli v druhej polovici 19. storočia zavedené odvody 
brancov, sa Turkom bežne darilo vytvoriť domácu silu asi 16 000 mužov v mierových 
časoch a dokonca dvojnásobok v období vojen.29 

Veľké počty väčšinou bývalých osmanských arabských úradníkov, predtým vylúče-
ných Britmi, vzhliadali teraz na novú vládu, aby ich vrátila na bývalé funkcie. Nikde to 
nebolo zjavnejšie ako pri zakladaní irackej armády. Prvým krokom vlády bolo vytvoriť 
ministerstvo obrany a vymenovanie Džacfara pašu al-cAskarīho za šéfa tohto rezortu.30 
Vojenské skúsenosti tohto vojaka boli pozoruhodné, keďže slúžil ako hlavný veliteľ 
ḥidžāzskej armády. Narodil sa v Bagdade v roku 1885 v rodine, ktorá sa tam presťahovala 
z kurdskej dediny cAskar. Po absolvovaní bagdadskej vojenskej školy v roku 1904 nastúpil 
do osmanskej armády, ktorá ho vyslala do Berlína, kde strávil tri roky výcviku v nemeckej 
armáde. Po návrate bol zaradený do Štábnej akadémie v Istanbule. Jeho aktívny záujem 
o politiku sa prejavil počas prvej svetovej vojny, keď sa zoznámil s národne zmýšľajúcimi 
arabskými dôstojníkmi, ako bol Egypťan cAzīz cAlī al-Miṣrī a ďalší politicky angažovaní 
arabskí dôstojníci, ktorí vytvorili jadro tajnej spoločnosti al-cAhd (Prísaha).31 Keď sa 
v roku 1916 stretol s emirom Fajṣalom, dal sa do služby hāšimovskej rodiny a slúžil 
v Arabskej armáde pod velením emira Fajṣala. Pplk. Thomas Lawrence o ňom povedal, 
že „pre našu vec sa stal veľkým prínosom“.32

Na naliehanie Džacfara al-cAskarīho dočasná vláda zorganizovala repatriáciu irackých 
dôstojníkov zo Sýrie, ktorí tam slúžili v armáde Fajṣalovho kráľovstva. Boli to presvedčení 
národovci, ale hľadiaci s pochybnosťou na Britmi sponzorovaný kompromisný režim, 
takže sa stali dôležitou zložkou irackej politiky.33 Džacfar paša al-cAskarī hral významnú 
úlohu ako novátor a patril k tým, ktorí prestali nosiť fez a vyzývali na jeho zrušenie. 
Ako človek, ktorý ovládal osem jazykov vrátane nemčiny, angličtiny a francúzštiny, 
Džacfar paša poznal nové trendy vo vojenstve a význam, ktorý je armáde pripisovaný ako 
symbolu národnej jednoty.34 

O ambícii Džacfara pašu vybudovať modernú armádu v Iraku preto nemohlo byť 
pochýb. Zorganizoval návrat asi 600 bývalých osmanských dôstojníkov irackého pôvodu 
a z týchto mužov pochádzajúcich takmer výlučne zo sunnitských arabských rodín zo 
všetkých troch provincií sformoval dôstojnícky zbor novej irackej armády.35 Dva 

28 Al-CHAṬṬĀB, Radžā’ Ḥusajn. Ta’sīs al-džajš al-cirāqī wa taṭawwur dawrihi as-sijasī, 
1921 – 1941. [Vznik irackej armády a rozvoj jej politickej úlohy, 1921 – 1941]. Bagdad : Bagdad 
University Press, 1979, s. 25.
29 TARBUSH, Mohammad A. The Role of the Military in Politics. A Case Study of Iraq to 1941. 
London : KPI Limited, 1985, s. 73.
30 V Osmanskej ríši každý dôstojník, ktorý dosiahol generálsku hodnosť, dostal zároveň titul pašu.
31 MUḤAMMAD, cAlā Džāsim. Džacfar al-cAskarī wa dawruhu as-sijāsī wa al-caskarī fī tārīch 
al-cIrāq ḥattā cām 1936, p. 30.
32 LAWRENCE, Thomas E. Seven Pillars of Wisdom. A Triumph. London : Penguin Books, 
1964, s. 171.
33 LONGRIGG, Stephen Hemsley. Iraq, 1900 to 1950. A Political, Social and Economic History. 
London : Oxford University Press and Beirut : Libraire du Liban, 1968, s. 128.
34 TARBUSH, Mohammad A. The Role of the Military in Politics, s. 75.
35 TRIPP, Charles. A History of Iraq. Cambridge : Cambridge University Press, 2000, s. 47.
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mesiace po jeho vymenovaní za ministra obrany sa zo Sýrie vrátil jeho švagor, Nūrī paša 
as-Sacīd, ďalší bývalý veliteľ ḥidžāzskej armády. V Sýrii ako náčelník generálneho štábu 
armády zotrval až do pádu Damasku. Nūrī as-Sacīd bol rovnako školený v tureckých 
vojenských školách a slúžil v osmanskej armáde do roku 1913 a patril k zakladateľom 
spoločnosti al-cAhd. Hoci menej cestoval ako Džacfar paša, aj tak hovoril piatimi jazykmi 
vrátane nemčiny, francúzštiny a angličtiny. Na jeho znalosť nových myšlienkových 
prúdov poukazuje jedna poznámka súvisiaca s ním, že je „výnimočne inteligentným 
modernistom“.36 Krátko po príchode do Bagdadu, 18. februára 1921, bol Nūrī as-Sacīd 
vymenovaný za náčelníka generálneho štábu irackej armády,37 napriek skutočnosti, 
že v tom čase sa táto armáda obmedzovala na hlavný stan, v ktorom pôsobilo desať 
irackých dôstojníkov. Akékoľvek rozšírenie tejto zostavy priamo záviselo od celkovej 
britskej politiky voči krajine.

* * *

Pakt Spoločnosti národov, ktorý už bol v platnosti, v prípade arabských krajín uvádzal, 
že želania obyvateľstva majú byť hlavnou požiadavkou pri výbere mandatára. Konferencia 
v San Reme však ignorovala toto ustanovenie a jej rozhodnutia ju zjavne porušovali.38 Straty 
spôsobené povstaním v Iraku vyvolali v Británii zosilnenie kampane na zníženie výdavkov na 
zahraničné aktivity.39 Úspech navrhovaného stiahnutia britských vojsk z Iraku preto závisel 
jednoznačne od nastolenia a udržiavania priateľských vzťahov medzi Iračanmi a mandátnou 
mocnosťou, ktorá bola načas zlepšená vytvorením dočasnej vlády. Pokračovanie silnej 
pronárodnej agitácie namierenej proti mandátu na základe toho, že nastolený vzťah nie 
je založený ani na britských sľuboch, ani na arabskom nacionalizme však naznačoval, že 
mandátny režim, ako bol pôvodne zamýšľaný a načrtnutý v návrhu dokumentu, nemohol 
byť nastolený bez predĺženia vojenskej okupácie v takom rozsahu, ktorý britská verejnosť 
považovala za neúnosnú. Na druhej strane Winston Churchill čeliaci nutnosti znížiť výdavky, 
musel prekonať výraznú neochotu Ministerstva vojny znížiť stav britských jednotiek 
v regióne.40 Už len predstava zvyšujúceho sa nepriateľstva nutne vedúca k nepokojom ako 
v roku 1920, pri neprítomnosti zodpovedajúcej vojenskej sily v krajine, nielen znemožní 
úsilie britských úradníkov uplatniť mandát a rozvíjať krajinu, ale nepochybne povedie aj 
k novým požiadavkám britskej verejnosti na úplnú evakuáciu krajiny.41 

Koncom roka 1920 ministerský predseda David Lloyd George súhlasil so žiadosťou 
W. Churchilla, aby záležitosti Mezopotámie a Palestíny riadilo ministerstvo pre kolónie. 
Toto rozhodnutie bolo prijaté z nutnosti uplatňovať lacnejšiu britskú politiku pre Blízky 
a Stredný východ a nahradiť zložitý a ťažkopádny systém rozdelenej zodpovednosti 
medzi ministerstvami zahraničia, pre Indiu a pre kolónie. V januári 1921 Winston 
Churchill nahradil lorda Milnera vo funkcii ministra pre kolónie a odvtedy záležitosti 

36 Cit. in: TARBUSH, Mohammad A. The Role of the Military in Politics, p. 75.
37 An-NUṢAJRĪ, cAbdarrazzāq Aḥmad. Nūrī as-Sacīd wa dawruhu fī as-sijāsa al cirāqīja ḥattā 
ām 1932. [Nūrī as-Sacīd a jeho úloha v irackej politike do roku 1932]. Bagdad : Maktabat al-jaqẓa 
al-carabīja, 1988, s. 92-93.
38 Political Clauses of the treaty of Sèvres, 10 August 1920. In HUREWITZ, J. C. Diplomacy in 
the Near and Middle East. A Documentary Record. Vol II, 1914 – 1956. Princeton, New Jersey: D. 
Van Nostrand Company, Inc., 1956, s. 81-87.
39 ANTONIUS, George. The Arab Awakening, s. 316.
40 CATHERWOOD, Christopher. Winston’s Folly, p. 107.
41 NIcMA, Kāẓim. Al-malik Fajṣal al-awwal wa al-Inklīz wa al-istiqlāl. [Kráľ Fajṣal I, Angličania 
a nezávislosť]. Bagdad : Ad-dār al-carabīja li-l-mawsūcāt, 1988, s. 60-61.
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Iraku riadilo novovytvorené oddelenie pre Blízky východ na ministerstve pre kolónie. 42 
Po celý ten čas hlavnou starosťou na Blízkom východe bolo udržať maximálny britský 
vplyv v oblasti pri najnižších nákladoch pre britskú štátnu pokladnicu. Keď Winston 
Churchill prevzal riadenie záležitostí Blízkeho východu, na jednej strane musel čeliť 
naliehavej požiadavke britskej verejnosti na zníženie výdavkov a na druhej strane 
udržať a upevniť územné zisky a strategické oblasti vydobyté na východe. Majúc toto na 
pamäti ministerstvo pre kolónie zorganizovalo konferenciu pre svojich najdôležitejších 
blízkovýchodných úradníkov, ktorá bola zvolaná do Káhiry na 12. marca 1921 a viedol 
ju sám minister.43 Čo sa týka Mezopotámie, hlavnými bodmi programu boli kroky, ktoré 
treba učiniť na zníženie výdavkov, postoj ku kurdským oblastiam, nároky rozličných 
možných uchádzačov na iracký trón a povahu ozbrojených síl, ktoré mali byť zriadené 
na obranu nového štátu.

Táto posledná otázka znamenala pre Britov dilemu. Museli sformulovať politiku, 
ktorá by významne znížila ich vojenské výdavky v krajine bez ohrozenia ich vnútornej 
a vonkajšej bezpečnosti. V tom čase boli v Iraku dva druhy ozbrojených síl, obe riadené 
Britmi a náklady na ne stáli britskú pokladnicu asi 37 miliónov Lstg ročne. Prvá sila 
sa skladala z 33 práporov britských imperiálnych jednotiek a tiež jednotky RAF, 
ktorých trvalá prítomnosť v Iraku bola zásadná, pokiaľ nebola uzavretá mierová zmluva 
s Tureckom. Druhú silu tvorila milícia z irackých odvedencov (Levies), ktorej mužstvo 
tvorili väčšinou Asýrčania, známi lojalitou voči Britom. Jej početný stav bol asi 4 000 
mužov a velili im britskí dôstojníci. Milícia hrala významnú úlohu počas povstania 
roku 1920, keď britským jednotkám poskytovali dôležité služby: boli sprievodcami, 
prieskumníkmi a podporovali jednotky pri útoku.44 

Nový štát začínal po administratívnej stránke nadobúdať formu, ale otázka jeho 
defi nitívnej ústavnej formy ešte musela byť doriešená. Tieto úvahy v irackom prípade 
a rovnako dôležité úlohy v iných sférach britských záujmov na Blízkom východe, 
viedli k zvolaniu Káhirskej konferencie. Veľkú delegáciu z Iraku, ktorá sa zúčastnila 
konferencie, tvorili vysoký komisár, Percy Cox, generál Aylmer Haldane, ďalší vysokí 
britskí úradníci a dôstojníci a navyše dvaja irackí ministri, Džacfar al-cAskarī a Sāsūn 
Ḥasqajl.45 Štyri storočia bola Mezopotámia rozdelená na tri osobitné osmanské provincie, 
Baṣra, Baghdad a Moṣul, a ich povojnové zlúčenie do nového kráľovstva bola vopred 
dohodnutá záležitosť. Celková britská blízkovýchodná politika mala byť stanovená 
na Káhirskej konferencii. Winston Churchill a jeho kolegovia pri hľadaní vhodného 
monarchu sa rozhodli nahradiť emirovi Fajṣalovi stratu trónu v Sýrii tým, že mu ponúknu 
korunu nového kráľovstva v Iraku.46 

Iracký štát bol vytvorený Britániou, pod ktorej mandát bol zverený, a bolo preto 
logické očakávať, že povahu štátu a jeho štátne zriadenie bude určovať britská vláda. 
Britské záujmy v Iraku boli strategické a hospodárske. Tri hlavné strategické prvky boli 
cestná infraštruktúra, britské základne a ropa. Odkedy Británia nadobudla rozhodujúci 
vplyv v Indii, jedna z hlavných príčin záujmu o Blízky a Stredný východ bola najkratšia 

42 CATHERWOOD, Christopher. Winston’s Folly, s. 94; LONGRIGG, Stephen Hemsley. Iraq, 
1900 to 1950, s. 130.
43 IRELAND, Philip Willard. Iraq. A Study in Political Development, s. 311.
44 TARBUSH, Mohammad A. The Role of the Military in Politics, s. 76.
45 Al-ḤASANĪ, as-Sayyid cAbdarrazzāq. Tārīkh al-wizārāt al-cirāqīya. Vol. I., s. 36.
46 KARSH, Efraim – KARSH, Inari. Empires of the Sand. The Struggle for Mastery in the Middle 
East, 1789 – 1923. Cambridge, Mass. Harvard University Press 2001, s. 308-311; CATHERWOOD, 
Christopher. Winston’s Folly, p. 127-160; PERETZ, Don. The Middle East Today. New York : Holt, 
Rinehart and Winston, Inc., 1963, s. 114.
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cesta medzi Britániou a jej dŕžavami v juhovýchodnej Ázii a na Ďalekom východe.47 
Iracká opozícia, spolu s obmedzeniami uvalenými na „imperializmus“ následkom zmien 
v medzinárodnom politickom ovzduší, účinne búrali možnosť prijateľného uplatňovania 
princípu mandátu v Iraku. Na konferencii boli otázky o Iraku prerokovávané s akcentom 
na okamžité zníženie britských výdavkov s následnou revíziou politiky. Týkali sa 
1. budúceho vzťahu nového štátu k Veľkej Británii, 2. osoby budúceho vládcu Iraku, 
3. povahy a zloženia obranných síl nového štátu, ktorý má prebrať čoraz vyšší podiel na 
svojej obrane. Diskutovalo sa aj o kurdských oblastiach vo vzťahu k Iraku.48 

V máji 1920 bol podaný návrh, že ak národná agitácia bude vykorenená a ak priateľská 
vláda spolupracujúca s Britániou bude zriadená v Iraku, pri defi novaní vzťahov medzi 
obidvoma krajinami bude nevyhnutný ďalší krok. V tomto kroku pôjde o pokus uspokojiť 
národné túžby zmenou aktuálne platného vzťahu, potvrdeného podmienkami existujúceho 
mandátneho dokumentu, spojeneckou zmluvou. Keď Winston Churchill prišiel do Káhiry 
na konferenciu, už bol rozhodnutý, že emir Fajṣal je jediným možným kandidátom, 
s ktorým možno rokovať o zmluve podobnej anglo-egyptskej zmluve. Zmluva urobí 
z Fajṣala kráľa nezávislého štátu zmluvne viazaného k Veľkej Británii.49 Podľa tejto zmluvy 
sa rozsah britskej moci bude zdať viacej obmedzený ako sa pôvodne plánovalo, ale pri 
šikovnom zaobchádzaní, faktická moc nebude menej účinná. Zmluva bude mať pridanú 
hodnotu v tom, že umožní Británii udržať si s menšími výdavkami svoje postavenie pred 
Spoločnosťou národov, bez toho, aby obetovala svoje imperiálne záujmy.50 

Vznešený pôvod emira Fajṣala, ako syna Ḥusajna, vládcu Mekky a kráľa al-
Ḥidžāzu, mu zaisťoval potrebné uznanie medzi Arabmi vo všeobecnosti a pridával jeho 
osobe aureolu posvätnosti medzi veriacimi muslimami, dokonca aj medzi šīcitmi. Mal 
skúsenosti ako človek a diplomat od skorej mladosti medzi Turkami v Istanbule, zo života 
v púšti v dobách mieru i vojny proti Turkom, z účasti na mierovej konferencii v Paríži 
aj z krátkeho obdobia, keď v Damasku vládol ako kráľ Sýrie.51 Medzi národovcami mal 
zaistené pevné postavenie arabského vlastenca za obhajobu arabskej veci v Sýrii, za to, 
že velil arabským vojskám počas Veľkej arabskej revolúcie a krátkeho kraľovania v Sýrii 
a za jeho zvolenie po mnohých storočiach za prvého arabského vládcu v Damasku. Briti 
boli presvedčení, že krátke obdobie kraľovania Fajsala v Damasku mu odhalilo ťažkosti 
výlučne arabskej vlády a nebezpečenstvo spoliehania sa iba na arabskú armádu. Dúfali, že 
vlastnom záujme privíta britské rady a pomoc novému kráľovstvu a zmieri sa s ťažkými 
podmienkami požadovanými mocnosťou, ktorá mu dala trón.52 

Významným rozhodnutím prijatým na Káhirskej konferencii bolo založenie domácej 
irackej armády, ktorá sa čoskoro mala stať jedným z pilierov irackého štátu. Vojenská 
dohoda sprevádzajúca očakávanú zmluvu stanovila, že Irak bude zodpovedný za svoju 

47 TARBUSH, Mohammad A. The Role of the Military in Politics, s. 31.
48 IRELAND, Philip Willard. Iraq. A Study in Political Development, s. 311-312.
49 Al-ADHAMĪ, Muḥammad Muẓaffar. Al-malik Fajṣal al-awwal. Dirāsāt wathā’iqīja fī ḥajātihi 
as-sijāsīja wa ẓurūf mamātihi al-ġāmiḍa. [Kráľ Fajṣal I. Dokumentované štúdie jeho politického 
života a o okolnostiach jeho záhadnej smrti]. Baghdad : Dār aš-šu’ūn at-taqāfīja al-cāmma, 1991, s. 
52-53.
50 Al-CHAṬṬĀB, Radžā’ Ḥusajn. Ta’sīs al-džajš al-cirāqī wa taṭawwur dawrihi as-sijāsī, 1921 – 
1941, s. 32.
51 MUḤAMMAD, cAlā Džāsim. Al-malik Fajṣal al-awwal. Ḥajātuhu wa dawruhu as-sijāsī, 
1883 – 1933. [Kráľ Fajṣal I. Jeho život a politická úloha]. Bagdad : Maktabat al-jaqẓa al-carabīja, 
1990, s. 139-140.
52 At-TIKRĪTĪ, Abdalmadžīd Kāmil. Al-malik Fajṣal al-awwal wa dawruhu fī ta’sīs ad-dawla 
al-cirāqīja al-ḥadīta. [Kráľ Fajṣal I. a jeho úloha v založení moderného irackého štátu]. Baghdad : 
Dār aš-šu’ūn at-taqāfīja al-cāmma, 1991, s. 34-36.
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vnútornú i vonkajšiu obranu v priebehu štyroch rokov. Britská pomoc a poradcovia boli 
súčasťou dohody a Irak nemohol prehliadať ich rady bez sankcií. Mužstvo a poddôstojníci 
mali byť regrutovaní z kmeňových štruktúr, často šīcitských, ale dôstojnícky zbor sa 
mohol skladať iba z radov bývalých dôstojníkov osmanskej armády. Títo dôstojníci 
boli nepochybne sunniti udržiavajúci sunnitskú nadvládu v dôstojníckom zbore. 
Dôstojníci s protureckým zmýšľaním boli čoskoro odstránení, čím dôstojnícky zbor 
nadobudol väčšinovo arabské zloženie a zmýšľanie. Nakoniec boli prijatí aj niekoľkí 
kurdskí dôstojníci. Aby sa umožnilo dosiahnuť navrhované hospodárske výsledky, 
k spokojnosti britského platcu daní, konferencia súhlasila s tým, že pokiaľ bude iracká 
armáda naverbovaná, vystrojená a vyzbrojená, početný stav nepravidelných jednotiek 
(Levies) sa zvýši na 7 500 a budú platení britskou vládou a riadení vysokým komisárom. 
Rozšírenie týchto milícií teda predstavovalo bežný spôsob Británie na zníženie vlastných 
záväzkov v krajine, zatiaľ čo si udržiavala dostatočnú ozbrojenú silu, aby ju kontrolovala. 
Navyše šesť letiek RAF, umiestnených na strategických miestach, malo prevziať hlavnú 
zodpovednosť za udržiavanie poriadku.

Konferencia sa nakoniec dohodla, že Británia sa bude usilovať o vybudovanie armády, 
ktorá by sa s ňou delila o zodpovednosť pri obrane krajiny s dvoma oddielmi RAF. Ďalej 
bolo rozhodnuté, že táto armáda bude organizovaná podľa britského vzoru a vyzbrojená 
a vycvičená Britániou. V marci 1921 Konferencia ofi ciálne rozhodla, že „Do času, kým 
sily irackého štátu nebudú vybudované a schopné chrániť vnútornú bezpečnosť a brániť 
hranice, Británia ponesie túto zodpovednosť, ktorá bude zverená RAF. Sila britských 
jednotiek podľa plánu použitia letectva bude osem letiek lietadiel, štyri pešie prápory 
jedna delostrelecká batéria a ďalšie malé pomocné jednotky.“ Ďalej sa rozhodlo, že 
„musia byť prijaté okamžité kroky na vytvorenie irackej armády pozostávajúcej z 15 000 
mužov a britské sily budú postupne sťahované ako sa armáda bude zväčšovať“.53 Skúmala 
sa aj stratégia, ktorú bolo treba uplatňovať pri nábore a organizácii arabskej armády. 
V júni 1921 bol nábor dôstojníkov a mužstva už v plnom prúde.54 

Ďalšie dôležité rozhodnutie Káhirskej konferencie sa týkalo zmluvy medzi Britániou 
a Irakom. Briti sa rozhodli, že mandátny vzťah pretavia do zmluvy v snahe poskytnúť 
Iraku od začiatku dôstojné postavenie nezávislého štátu vstupujúceho do zmluvného 
zväzku a neutralizovať irackú opozíciu.55 S návrhom britskej vlády vyjadriť anglo-iracký 
vzťah radšej zmluvou ako nezastretou mandátnou vládou, súhlasil aj emir Fajṣal ešte 
predtým ako pricestoval do Iraku a zdá sa, že zo začiatku neboli proti nemu ani tamojší 
predstavitelia národovcov.56 Mandát poskytnutý Británii Spoločnosťou národov určoval, 
že Irak má byť pripravený na samosprávu pod britským patronátom, ale prostriedky 
a spôsoby ponechal na mandátnej mocnosti. Aj keď sa nasledujúcich desať rokov 
irackí vlastenci hnevali a anglo-iracké vzťahy zostali skalené, mandát zostal a „úplná 
samostatnosť“ požadovaná národovcami sa zdala veľmi vzdialená. A tak iracké elity, 
ako aj iracký ľud, od začiatku zaujal nepriateľský postoj k mandátu a bol podozrievavý 
k zmluve, ktorá ho len prikrývala.57 

 * * *

53 Cit. in: TARBUSH, Mohammad A. The Role of the Military in Politics, s. 77.
54 Al-CHAṬṬĀB, Radžā’ Ḥusajn. Ta’sīs al-džajš al-cirāqī wa taṭawwur dawrihi as-sijāsī, 1921 – 
1941, s. 30-31.
55 MARR, Phebe. The Modern History of Iraq. Boulder, Colorado : Westview Press, 1985, s. 38.
56 PENROSE, Edith – E. F. PENROSE. Iraq. International Relations and National Development, s. 47.
57 LONGRIGG, Stephen Hemsley. Iraq, 1900 to 1950. A Political, Social and Economic History. 
London : Oxford University Press, and Beirut : Libraire du Liban, 1968, s. 139.
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Fajṣal ibn al-Ḥusajn zasadol na kráľovský trón 23. augusta 1921. Po korunovácii bola 
sformovaná nová mandátna vláda.58 Ukazuje sa, že zákonný rámec a administratívna 
organizácia menej podliehala korupcii ako za čias Osmanskej ríše a že britský vzor zlepšil 
štruktúru a fungovanie súdov. V období mandátu britskí poradcovia na ministerstvách 
plnili oveľa dôležitejšie úlohy ako iba poradenstvo. Systém britských poradcov, ktorí boli 
väčšinou skúsení politickí dôstojníci, sa vzťahoval aj na okresy (liwā’) s rôznym stupňom 
akceptácie a úspechu. Takéto usporiadanie nemohlo dlho trvať; dvojitá zodpovednosť, 
rozdielne mzdy a administratívne výdavky, z ktorých väčšinu muselo znášať domáce 
obyvateľstvo, sa stalo nepopulárnym tak v Iraku, ako aj pre britskú verejnosť, ktorá sa 
viacej zaujímala o hospodárske podmienky doma, ako v Iraku.59 

Medzitým sa bývalí šarīfovskí a bývalí osmanskí dôstojníci vracali do Bagdadu. 
V tom čase ich celkový počet dosiahol 640. Nezamestnaní a plní národných myšlienok, 
títo dôstojníci predstavovali možnú hrozbu pre vládu, ktorá sa domnievala, že ju môže 
potlačiť sľubmi pravidelného príjmu a rýchleho povyšovania. A tak títo dôstojníci 
boli povzbudení, aby vstúpili do armády. Ich kladná odpoveď však bola skôr výrazom 
ekonomickej potreby, ako vyjadrením identifi kovania sa s novým štátom. Podľa jednej 
správy tajnej služby mnohí z týchto dôstojníkov neboli ani zďaleka spokojní s novými 
podmienkami zamestnania a niekedy hrozili, že vstúpia do služieb Francúzov v Sýrii 
alebo Mustafu Kemala v Turecku.60 

Tak ako to vytýčila Káhirská konferencia, nová, tvoriaca sa armáda mala byť 
vyzbrojená a vycvičená podľa britského vzoru. A tak zároveň so zakladaním arabskej 
armády bola vytvorená aj britská vojenská misia a britskí vojenskí poradcovia boli 
pridelení k ministerstvu obrany. Počet dôstojníkov v tejto misii nikdy, ani počas 
mandátu, neprekročil číslo päťdesiat. Bolo by však zavádzajúce robiť uzávery z tohto 
pomerne malého počtu, keďže britský vplyv sa prenášal hlavne prostredníctvom výcviku 
a vzdelávania poddôstojníkov a kadetov. Keď bola v júli 1921 otvorená vojenská 
akadémia, Briti v učiteľskom zbore zahŕňali nielen riaditeľa a jeho zástupcu, ale aj pätnásť 
z dvadsiatich učiteľov. Anglické vojenské učebnice a výcvikové príručky sa prekladali do 
arabčiny a dokonca bývalí šarīfovskí a bývalí osmanskí dôstojníci boli naverbovaní, aby 
podstúpili nový výcvik alebo sa priučili novému systému.61 

Kráľ Fajṣal nemal ilúzie o zložitosti svojho postavenia alebo o problémoch súvisiacich 
s úsilím poskytnúť zdanie súdržnosti štátu, ktorému teraz vládol. Jeho panovanie bolo 
poznačené pokusmi poskytnúť určitú silu úradu, ktorý sa vyznačoval najmä svojou 
slabosťou. Bol zvrchovaným vládcom štátu, ktorý sám nebol zvrchovaný. Väčšina 
popredných vrstiev heterogénnej irackej spoločnosti naňho hľadela s podozrením kvôli 
spolupráci s Britmi a privilegovaniu malej skupiny bývalých šarīfovských dôstojníkov.62 

58 Prvú irackú vládu za mandátu vytvoril 12. septembra 1921 as-Sajid cAbdarraḥmān al-Kajlānī 
(naqīb al-ašrāf Bagdadu) ako predseda. In Al-ḤASANĪ, as-Sajjid cAbdarrazzāq. Tārīch al-wizārāt 
al-cirāqīja. Diel I., s. 14.
59 PENROSE, Edith and E. F. PENROSE. Iraq. International Relations and National 
Development, s. 52.
60 CO 730/1, Intelligence Report no. 11, 15 April 1921. Cit. in: TARBUSH, Mohammad A. The 
Role of the Military in Politics, s. 77.
61 Report on the Administration of Iraq, October 1920 – March 1922. London : Colonial Offi ce. 
Cit in: TARBUSH, Mohammad A. The Role of the Military in Politics, s. 78.
62 Dôstojníci, ktorí dezertovali z osmanskej armády a ktorí sa pripojili k povstaleckým jednotkám 
šarīfa Ḥusajna z al-Ḥidžāzu v roku 1916 a bojovali pod velením Fajṣala ibn Ḥusajna na strane 
spojencov proti Turkom.
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To mu dalo istý priestor na manévrovanie, ktorý naplno využíval. Jednak na to, aby 
si vybudoval postavenie osobnej autority, s ktorou sa predtým nerátalo, a jednak na 
presadzovanie vlastných názorov na to, ako má iracký štát vyzerať. Usiloval sa o postupné 
získanie skutočnej nezávislosti od britskej nadvlády a integráciu existujúcich komunít Iraku 
do jednotnej štruktúry, v ktorej môžu cítiť, že ich identita a záujmy sú plne rešpektované.63 

Po Fajṣalovom nástupe na trón irackí národovci, ktorí slúžili pod ním vo vojne a ktorí 
tvorili chrbtovú kosť jeho krátkotrvajúcej vlády v Sýrii, sa vrátili do Iraku. Národovci 
neochvejne oddaní Fajṣalovi boli ochotní pracovať v medziach britského mandátu 
a rýchlo zaplnili vysoké vojenské a civilné funkcie v štáte, čím poskytovali Fajṣalovi 
podporu, ktorá mu inde v krajine chýbala.64 Vstup týchto mužov do štátneho aparátu na 
všetkých úrovniach znamenal významný krok v arabizácii režimu, čo bol proces, ktorý 
mocnel posunom od turečtiny k arabčine v úradoch a školstve. Druhým jazykom sa stala 
angličtina. Hoci osmanský trestný zákon bol ponechaný a tvoril základ učebného plánu, 
inštitúcia zodpovedná za vzdelávanie väčšiny úradníkov, Právnická fakulta, bola tiež 
arabizovaná. Výsledkom tohto úsilia vzdelávanie v Iraku zdôrazňovalo arabský jazyk 
a arabské dejiny so zreteľným smerovaním k sekularizmu.65 

S Fajṣalovým nástupom na trón sa potreba armády štátu stala mimoriadne naliehavou. 
Navonok, Turecko na severe presadzovalo svoje nároky na moṣulskú provinciu; medzi 
obidvoma krajinami neexistovali žiadne vytýčené hranice a turecké prenikanie do 
severných oblastí ohrozovalo jednotu Iraku. Na severe sa búrili aj kurdské kmene. Na 
juhozápade krajiny boli púštne kmene zachvátené nepokojmi, kým na západe pravidelne 
dochádzalo k nájazdom kmeňov zo Sýrie. V rámci krajiny, viaceré okresy (liwā’) obývalo 
nepriateľsky naladené obyvateľstvo, zatiaľ čo mudžtahidovia z posvätných šīcitských 
miest an-Nadžaf and Karbalā, podnecovali svojich prívržencov proti vláde. Tak jednota, 
ako aj prosperita krajiny bola ohrozovaná týmito rozpormi, keďže cez nepokojné oblasti 
prechádzali aj hlavné spojovacie trasy medzi Bagdadom a Teheránom.66 Vláda chápala 
nutnosť mobilnej sily, a preto rozšírenie novej armády dostalo najvyššiu prioritu, čo bolo 
v tom čase výhodné aj pre Britániu. A tak o otázke bezpečnosti rokovala prvá Fajṣalova 
vláda už 11. septembra 1921 a bolo prijaté rozhodnutie splnomocňujúce vládu pokračovať 
v úsilí zostaviť armádu ľudových dobrovoľníkov, aby plnila dôležité funkcie, ktorými 
bude poverená, aby iracké kráľovstvo bolo zabezpečené pred budúcimi ťažkosťami 
a udalosťami, rovnako ako pred vnútornými nepokojmi.67 

Hoci vláda volala po rozšírení armády, počet regrútov, ktorí sa hlásili do služby, klesal. 
Počas prvých troch mesiacov existencie armády, sa prihlásilo asi 2 000 mužov. Medzi nimi 
bol veľký počet „nežiaducich živlov“, ktorých hnala k vstupu do armády pravdepodobne 
neschopnosť nájsť si iné zamestnanie. Hoci počet regrútov za mesiac bol počas prvých 
sedem mesiacov od založenia armády v priemere 287 mužov, tento priemer klesol na 204 
počas tých istých mesiacov v nasledujúcom roku, a ďalej klesal.68 Nedostatok nadšenia 
vstúpiť do arabskej armády môže byť pripísaný čiastočne chýbajúcemu vlastenectvu, 
ale najmä podstatne vyšším príjmom v milíciách (Levies), kde obyčajný vojak dostával 

63 Al-ADHAMĪ, Muḥammad Muẓaffar. Al-malik Fajṣal al-awwal, s. 73.
64 Muži ako Nūrī as-Sacīd, Džacfar al-cAskarī alebo Jāsīn al-Hāšimī. In GOMBÁR, Eduard. 
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65 CLEVELAND, William L. The Making of an Arab Nationalist. Ottomanism and Arabism in the 
Life and Thought of Sāṭic al-Ḥuṣrī. Princeton, New Jersey : Princeton University Press 1971, s. 72-75.
66 Al-CHAṬṬĀB, Radžā’ Ḥusajn. Ta’sīs al-džajš al-cirāqī wa taṭawwur dawrihi as-sijāsī, 1921 – 
1941, s. 33.
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takmer dvakrát toľko, ako keby slúžil v armáde. Zdá sa, že situáciu v nábore zlepšilo 
rozhodnutie britských úradov od januára 1922 vyrovnať služné v milícii a v armáde 
a obmedziť nábor do milícií na „Nearabov“. Ďalej padlo rozhodnutie, že iracká armáda 
bude do apríla 1922 rozšírená z 2 000 na 4 500 mužov na základe dobrovoľnosti.69 

Vláda pokračovala v rokovaní o posilňovaní armády a minister obrany už požadoval 
zavedenie určitej formy odvodov, ak majú byť splnené požiadavky na neho kladené na 
stabilizáciu vnútrozemia. Na zasadnutí vlády 9. augusta 1922 minister obrany Džacfar paša 
al-cAskarī, poukázal na to, že početný stav irackej armády je nedostatočný na obranu krajiny 
za mimoriadnych okolností a že za takých podmienok za to nemôže niesť zodpovednosť. 
Navrhol: 1. schváliť rozpočtové prostriedky na ďalších 1 500 mužov, alebo 2. Schváliť 
istý spôsob povinnej služby. V prípade odmietnutia obidvoch alternatív hodlal odstúpiť.70 
Argumenty ministra obrany nezabrali: povinná služba nebola zavedená a hrozbu odstúpením 
nemyslel vážne. Kampaň na zavedenie povinnej vojenskej služby však pokračovala 
v domácej tlači, šírením názorov ministra obrany. Koncom roka 1922 denník al-cIrāq 
vyhlasoval, že veľká armáda je dnes zásadná „musíme sa spoliehať na seba a povinná služba 
musí byť zavedená. Potom budeme mať v krátkej dobe 20 000 mužov. Na povinnú vojenskú 
službu sú Iračania zvyknutí, to nie je nová myšlienka, ale dobrovoľná služba je novinkou.“ 71 

Aj keď chýbajúce vlastenecké cítenie bolo určite dôležitou príčinou, zdá sa, že 
hospodársky faktor zostal prevažujúcou úvahou ovplyvňujúcou počet regrútov a počet 
prípadov možno citovať ako dôkaz. Prvým bol podstatný rast počtu regrútov po 
vyrovnaní žoldov milicionárov s armádou. Druhým je okamžitý pokles počtu regrútov po 
rozhodnutí vlády znížiť platy vojakov o 25 % v septembri 1922 pre nedostatok peňazí. 
Následne po tomto rozhodnutí priemerný počet regrútov za posledné tri mesiace roku bol 
132, v porovnaní s 252 za prvých deväť mesiacov.72 Toto zníženie platov zastavilo prísun 
regrútov a prejavilo sa v zvýšenom počte dezercií a absencií v radoch mužstva. Situácia 
sa začala postupne zlepšovať až v roku 1923.

Vzhľadom na urýchlené sťahovanie britských jednotiek z Iraku, na obranu a udržiavanie 
poriadku musela iracká vláda vyčleniť oveľa viac prostriedkov ako sa pôvodne očakávalo, 
a to nemohlo prispieť k zlepšeniu fi nančnej a sociálnej situácie v krajine. Pôvodne určené 
prostriedky na obranu pre fi nančný rok 1921 – 1922 týkajúce sa tak armády, ako aj 
milícií (Levies), bolo treba zvýšiť o tretinu. Hoci obranné sily v danom období mali ešte 
formu milícií a polície, iracká vláda 6. januára 1921 vytvorila jadro generálneho štábu. 
Vytvorenie armády štátu bolo motivované aj nutnosťou v čo najväčšej miere poskytnúť 
zmysluplnú činnosť hlasne sa ozývajúcej veľkej skupine nezamestnaných a nespokojných 
bývalých dôstojníkov osmanskej armády. Tento problém navyše komplikovala žiarlivosť 
a rivalita medzi bývalými osmanskými a bývalými „šarífovskými“ dôstojníkmi. Čo sa týka 
zahranično-politického postavenia Iraku, to bolo v kompetencii Veľkej Británie. Vzájomné 
vzťahy oboch krajín upravoval jednak mandát Spoločnosti národov, a neskôr sa riadili 
niekoľkými nerovnoprávnymi spojeneckými zmluvami uzavretými v rokoch 1922 – 1932.

* * *

69 CO 730/7, Intelligence Report no. 27, 15 December 1921. Cit. in: TARBUSH, Mohammad A. 
The Role of the Military in Politics, s. 84.
70 CO 730/24, Intelligence Report no. 16, 15 August 1922. Cit. in: TARBUSH, Mohammad A. 
The Role of the Military in Politics, p. 84.
71 Denník al-cIrāq (Bagdad), 21 November 1922.
72 CO 730/1, Intelligence Report no. 20, 15 October 1922. Cit. in: TARBUSH, Mohammad A. 
The Role of the Military in Politics, s. 85.
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KAROL SORBY JR.: CIRCUMSTANCES FOR THE ESTABLISHMENT OF THE IRAQI ARMY

The Covenant of the League of Nations, which was already in force, in the case of Arab countries 
stipulated that the wishes of the populations concerned were to be a principal consideration in 
the selection of the Mandatory. However, the San Remo conference disregarded that provision, 
and its decisions were a violation of it. The losses occasioned by the rebellion in Iraq caused an 
intensifi cation of the campaign in Britain for the reduction of expenditure on commitments abroad. 
The success of the proposed withdrawal of British troops from Iraq depended almost entirely on 
the creation and maintenance of friendly relations between the Iraqis and the Mandatory Power, 
which had been temporarily improved by the establishment of the provisional government. The 
continuance of strong nationalist agitation, however, directed against the Mandate on the ground 
that relationship which it created had no basis either in British promises or in Arab nationalism, 
seemed to indicate that the mandatory regime, as originally conceived and outlined in the draft 
document, could not be imposed without prolonged military occupation on a scale which British 
public opinion rendered impossible. On the other hand, Winston Churchill facing the necessity 
of cutting the expenses had to overcome the serious reluctance of the War Offi ce to downsize the 
British armed forces in the region. The mere prospect of increased hostility, leading inevitably 
in the absence of adequate military forces in the country to disturbances similar to those of 1920 
or even worse, would not only paralyse the efforts of British offi cials to apply the Mandate and 
develop the country but would also lead to an irresistible renewal of British public opinion for the 
complete evacuation of a country.

 
The state of Iraq was created by Britain, to whom the mandate had been given, and it was 

therefore logical to expect that the nature of that state and of its system of government should be 
determined by the British government. Britain’s interests in Iraq were strategic and economic. The 
three main strategic elements were communications, the British bases, and oil. Since Britain had 
acquired a dominant interest in India, one of the main reasons for her concern with the Middle East 
was it being the shortest route between Britain and her South Asian and Far Eastern possessions. 
However, Iraqi opposition, together with the restraints placed on “imperialism” as a result of 
changes in the international political atmosphere, which were powerfully refl ected in offi cial 
attitudes within Britain, effectively destroyed the possibility of an acceptable application of the 
principle of the mandate in Iraq. The questions considered by the Conference included as problems 
concerning Iraq: the immediate reduction of British expenditure with the consequent revision of 
policy involving 1. the future relationship of the new State to Great Britain; 2. the person of the 
future ruler of Iraq; and 3. the nature and composition of the defence forces of the new State which 
was to assume an increasing share of its own defence. The status of the Kurdish regions in their 
relations to Iraq was also discussed.

 
On Fayṣal’s enthronement, the need for a national army was at its most pressing. Externally, 

Turkey on the north was pressing her claims over the Mosul vilayet; no fi xed frontier existed 
between the two countries, and Turkish penetration into the northern region threatened Iraq’s unity. 
Also in the north, the Kurdish tribesmen were in a state of open revolt. In the south-west of the 
country the desert tribes were in a state of disorder, while in the west there was constant trouble 
from the raids by the Syrian tribesmen. Internally, several districts (liwā’) contained a hostile 
population, while the mujtahids of the holy shīcī cities of an-Najaf and Karbalā were agitating their 
followers against the government. Both the unity and the prosperity of the country were threatened 
by these divisions, as these northern areas contained not only the principal lines of communication 
between Baghdad and Tehran.
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Therefore the government saw the need for a mobile force, and the expansion of the young army 
was given top priority; a policy that was by then agreeable to Britain. Thus the question of defence 
was discussed by King Fayṣal’s fi rst cabinet, which met on 11 September 1921, and a decision was 
reached authorising the cabinet to persist in its efforts to recruit an army of volunteers from among 
the people, to carry out the important functions which will be entrusted to it, so that the Kingdom of 
Iraq may be secure against future troubles and events as well as against internal troubles.

The government also continued its debate about strengthening the army, and the Minister of 
Defence was already requesting the introduction of some form of conscription if we were to meet 
the demands made to him to stabile the interior. At a cabinet meeting held on 9 August 1922, Jacfar 
Pasha al-cAskarī, the Minister of Defence, pointed out that the numbers of the Iraq army were 
insuffi cient for the defence of the country in cases of emergency and that under these circumstances 
he would not accept responsibility. He suggested: (a) that he should be given a budgetary sanction 
for another 1,500 men, or (b) the introduction of some sort of conscription. If neither were accepted 
he would resign. However, Jacfar Pasha’s arguments were unsuccessful. Conscription was not 
introduced, and his threat to resign proved to be a bluff. Meanwhile, however, the recruitment 
campaign continued in the national press, echoing the views of the Minister of Defence, and by the 
end of 1922, the al-cIrāq newspaper was declaring that a big army in now essential “we must rely 
on ourselves compulsory service must be applied. Then in a short time we shall have 20,000 men. 
Iraqis are accustomed to conscription it is not a new idea, but volunteer service is new.

As had been outlined at the Cairo Conference, the newly created army was to be equipped and 
trained on British lines. Thus, simultaneously with the creation of the Arab army, a British Military 
Mission was established and British military advisers attached to the Ministry of Defence. This 
mission, even during the Mandate, never exceeded fi fty offi cers. However, it would be misleading 
to draw any conclusions from this relatively small number, since British infl uence was in the main 
channelled through the training and instruction NCOs and offi cer cadets. When the Military College 
opened in July 1921, Britons on the staff included not only its director and his assistant, but also 
fi fteen out of twenty instructors. English military textbooks and training manuals were translated 
into Arabic, and even ex-sharīfi an and ex-Turkish offi cers were recruited to undergo fresh training 
in order to learn the new system. While this absence of national spirit must have been an important 
reason, it seems that the economic factor remained overpowering consideration infl uencing the 
number of recruits.
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PRVÝ Z NEMNOHÝCH…
Tragický vojnový príbeh letca Vojtecha Kaliského

PETER Š U M I C H R A S T

ŠUMICHRAST, P.: First of the Few… The Circumstances of Death of Vojtech Kaliský. 
Vojenská história, 1, 21, 2017, pp 110-136, Bratislava.
In the document published, the author focuses on the Slovak aviation in 1939 to 1944, 
when total of 18 aviators got lost during the combat deployment against the enemy or 
during the courier fl ights. Eleven of them fell during the more than three-year long combat 
deployment on the Soviet-German frontline in 1941-1943. Gendarme Vojtech Kaliský, 
who has gone missing on 21 September 1941, during the operational fl ight in the area of 
Ukrainian Borispol, was the fi rst of these war victims. The author states that the Slovak 
military authorities only stopped investigating the circumstances of his death in the 2nd half 
of 1944, based on the report of the German military authorities from June 1943. According 
to the as yet unknown set of documents stored in the Military History Archive Bratislava, 
he deals with the circumstances of death of gendarme V. Kaliský, as well as the actions 
of the Slovak administration leading to registration of his death in the Central Registry 
of Fallen or Deceased Members of the Slovak Army during the state defence emergency.
Military History. Slovakia. World War 2. Participation of Slovak Aviators on the 
Soviet-German Frontline. Vojtech Kaliský – Circumstances of his Death.

Slovenské letectvo v rokoch 1939 – 1944 počas bojového nasadenie proti nepriateľovi, ako 
aj pri kuriérnych letoch uskutočňovaných medzi zázemím a okupovaným územím bývalého 
Zväzu sovietskych socialistických republík nenávratne stratilo osemnásť svojich letcov. 1 

„Osmička“ 2 z nich zahynula počas takmer trojročného bojového nasadenia na sovietsko-

1 Počas viac než päťročnej existencie slovenských vzdušných zbraní zahynuli pri operačných 
letoch nasledovní slovenskí letci: por. let. Ján Svetlík (  23. 3. 1939), des. Štefan Devan 
(  23. 3. 1939), por. let. Ján Prháček (  24. 3. 1939), por. let. Ferdinand Švento (  24. 3. 1939), 
slob. Gustáv Pažický (  24. 3. 1939), por. let. v zál. Ladislav Sulík (  31. 3. 1939), por. let. 
Anton Slodička (  31. 3. 1939), čat. z pov. Vojtech Kaliský (  21. 9. 1941), por. let. v zál. Juraj 
Čižmárik (  26. 9. 1941), rtk. z pov. Ondrej Šelesták (  21. 10. 1941), npor. let. František Kováč-
Beňo (  21. 10. 1941), rtk. z pov. Jozef Drlička (  2. 1. 1943); čtk. Jozef Vincúr (  17. 1. 1943), 
rtk. z pov. Jozef Švejdík (  31. 1. 1943), čtk. Jozef Jančovič (  31. 3. 1943), npor. let. J. Puškár 
(  26. 6. 1944); rtk. z pov. Gustav Lang (  26. 6. 1944), rtk. z pov. Štefan Jambor (  26. 6. 1944). 
Ďalší slovenskí letci zahynuli pri cvičných a výcvikových letoch. Okolnosti smrti vyššie uvedených 
slovenských letcov, ako aj letcov, ktorí zahynuli počas cvičných a výcvikových letoch pozri 
v nasledovných prácach: RAJNINEC, Juraj. Slovenské letectvo 1939/1944. 1. zväzok. Bratislava : 
Magnet Press, Slovakia, 1999. ISBN 80-968073-2-6; ŠUMICHRAST, Peter – KLABNÍK, Viliam. 
Slovenské letectvo 1939 – 1944. 2. zväzok. Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2000. ISBN 80-
968073-6-6; BYSTRICKÝ, Jozef – ŠUMICHRAST, Peter. Letka 13 v dokumentoch a obrazoch. 
Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2004. ISBN 80-89169-02-3; ŠUMICHRAST, Peter. Slovenské 
letectvo na východní fronte 1941 – 1943. Cheb : Svět křídel, 2006; ŠUMICHRAST, Peter. Tragický 
osud rotníka Jána Magyara. In Hobby historie - osobnosti, letectví a vojenská technika 20. století, 
roč. 3, 2012, č. 17, s. 38-43.
2 V rokoch 1941-1943 počas leteckej vojny na sovietsko-nemeckom fronte, resp. pri kuriérnej 
službe zahynuli nasledovní slovenskí letci: čat. z pov. Vojtech Kaliský (  21. 9. 1941), por. let. 
v zál. Juraj Čižmárik (  26. 9. 1941), rtk. z pov. Ondrej Šelesták (  21. 10. 1941), npor. let. 
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nemeckom fronte v rokoch 1941 – 1943, keď po boku nemeckej Luftwaffe bojovalo viacero 
spojeneckých leteckých jednotiek. Okrem Fínov, Chorvátov, Maďarov, Rumunov, Španielov 
či Talianov sa do neľútostnej leteckej vojny na východnom fronte úspešne zapojili aj Slováci.3 

Prvou z týchto nezmyselných obetí vojny z radov príslušníkov leteckého personálu 
slovenských vzdušných zbraní bol čtk. z pov. Vojtech Kaliský, ktorý sa stal nezvestným dňa 
21. septembra 1941, počas operačného letu v priestore ukrajinského Borispolu. Slovenské 
vojenské orgány ukončili vyšetrovanie nejasných okolností jeho smrti až v druhej polovici 
roku 1944.

V súvislosti s vyššie uvedeným je potrebné zdôrazniť, že mjr. duch. Jozef Mitošinka4, 
prednosta Vojenskej správy - duchovenstva Ministerstva národnej obrany SR, začal 
úradné vyšetrovanie nejasných okolností Kaliského smrti dňa 25. marca 1944, a to len 

František Kováč-Beňo (  21. 10. 1941), rtk. z pov. Jozef Drlička (  2. 1. 1943); čtk. Jozef Vincúr 
(  17. 1. 1943), rtk. z pov. Jozef Švejdík (  31. 1. 1943) a čtk. Jozef Jančovič (  31. 3. 1943). 
Podrobnejšie pozri napr.: RAJNINEC, Juraj. Slovenské letectvo 1939/1944. 1. zväzok. Bratislava : 
Magnet Press, Slovakia, 1999. ISBN 80-968073-2-6; BYSTRICKÝ, Jozef – ŠUMICHRAST, Peter. 
Letka 13 v dokumentoch a obrazoch. Bratislava : Magnet Press, Slovakia, 2004. ISBN 80-89169-
02-3; ŠUMICHRAST, Peter. Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943. Cheb : Svět křídel, 
2006. ISBN 80-86808-29-7.
3 Činnosť slovenského letectva na východnom fronte v rokoch 1941 – 1943 bola v období 
po novembri 1989 opísaná niekoľkými autormi. Možno spomenúť predovšetkým tieto práce: 
RAJNINEC, Juraj. Slovenské letectvo 1939/1944. 1. zväzok. Bratislava : Magnet Press Slovakia, 
1999. ISBN 80-968073-2-6; ŠUMICHRAST, Peter – KLABNÍK, Viliam. Slovenské letectvo 1939 – 
1944. 2. zväzok. Bratislava : Magnet Press, Slovakia, 2000. ISBN 80-968073-6-6; BYSTRICKÝ, 
Jozef – ŠUMICHRAST, Peter. Letka 13 v dokumentoch a obrazoch. Bratislava : Magnet Press, 
Slovakia, 2004. ISBN 80-89169-02-3; ŠUMICHRAST, Peter. Slovenské letectvo na východní 
fronte 1941 – 1943. Cheb : Svět křídel, 2006. ISBN 80-86808-29-7; BURSA, Stano. Stíhač Rudo 
Božík. Letecké eso slovenského stíhacího letectva. Cheb : Svět křídel, 2006. ISBN 80-86808-32-7; 
RAJLICH, Jiří. Za Boha a národ. Stíhací esa slovenských Vzdušných zbraní ve 2. světové válce. 
Cheb : Svět křídel, 2006. ISBN 80-86808-30-0; SÝRNY, Marek a kol. Slovensko v roku 1941. 
Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2012. ISBN 978-80-89514-07-6; UHRIN, Marian a kol. Slovensko 
v roku 1942. Banská Bystrica : Múzeum SNP. ISBN 978-80-89514-24-3.
4 Jozef Mitošinka, narodil sa 17. 10. 1909 v Pobedime, okres Nové Mesto nad Váhom; zomrel 
4. 8. 1984 v Pezinku. Po skončení reálneho gymnázia v roku 1928 nastúpil na teologickú fakultu 
v Štrasburgu. Po odvode bol zaradený k p. pl. 1 s udelením odkladu prezenčnej služby. Dňom 
16. 7. 1934 nastúpil na vykonanie 12-týždňového vojenského výcviku v zborovej nemocnici 5 
v Českých Budějoviciach, kde nastúpil 29. 8. 1936 na 1. pravidelné cvičenie. Skúške na dôstojníka 
duchovnej služby v zálohe sa podrobil 10. 3. 1937a od 15. 3. 1937 bol menovaný na ppor. duch. 
v zálohe v p.pl. 16. Pôsobil ako kaplán v Smoleniciach. Dňom 1. 5. 1937 bol povýšený na npor. 
duch. a zároveň prezentovaný na činnú vojenskú službu ako dôstojník z povolania s určením 
za správcu vojenskej duchovnej správy p. pl.16 v Prešove. K 14. divízii v Kromeříži nastúpil 
31. 8. 1938 ako duchovný správca. Od 14. 3. 1939 nastúpil k VV2 v Banskej Bystrici, kde 
vykonával funkciu prednostu duchovnej správy. Od 1. 9. do 6. 10. 1939 bol v poli s veliteľstvom 
Škultéty ako duchovný správca. Dňom 31. 11. 1939 bol ustanovený za r. k. duchovného správcu 
pri 2.divízii v Banskej Bystrici a 30. 11. 1940 bol premiestnený k MNO Bratislava - r. k. duchovná 
správa. Dňom 1. 5. 1940 bol povýšený na stot. duch. a 1. 1. 1943 na mjr. Od 30. 11. 1941 do 
30. 11. 1943 bol referentom pri VS - duchovenstva, keď v období od 30. 1. 1942 do 2. 9. 1942 sa 
s RD zúčastnil poľného ťaženia proti ZSSR ako prednosta r. k. duchovnej správy. Od septembra 
1944 zastával funkciu prednostu duchovnej správy MNO. Dňa 18. 9. 1945 nastúpil na službu na 
oddelení strát veliteľstva VO 4 Bratislava a do zálohy bol preložený dňom 1. 9. 1946. Ďalej pôsobil 
ako r. k. kaplán v Bratislave. V rokoch 1952 a 1953 bol väznený, povolenie na výkon činnosti dostal 
až v roku 1960 a pôsobil ako farár vo Svätom Jure pri Bratislave a Topoľčiankach. CSÉFALVAY, 
František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický 
ústav, 2013. ISBN 978-80-89523-20-7, s. 171.
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na základe „nepresného“ hlásenia nemeckých vojenských orgánov z júna 1943 o „smrti 
Martina Danihela5, letca 12. letky a jeho pochovaní v Borispole“.6 Do tej doby bol pilot 
V. Kaliský príslušnými slovenskými vojenskými orgánmi vykazovaný ako nezvestný.7

V. Kaliský sa narodil 15. septembra 1916 v Slovenskej Ľupči, manželom Vincencovi 
a Emílii Kaliským. Po absolvovaní piatich tried ľudovej školy a troch tried občianskej 
školy sa vyučil za klampiara a inštalatéra vodovodov. Dňa 1. októbra 1935 nastúpil do 
Školy leteckého dorastu, kde ho zaradili do oddelenia pilotov. Školu úspešne ukončil 
v posledný marcový deň roku 1937, avšak len s dostatočným prospechom, v poradí ako 
61 z celkového počtu 73 žiakov.

Jeho tisícšestotridsaťpäť dní trvajúca vojenská kariéra sa začala 1. apríla 1937, keď ho 
ako dvadsaťročného mladého muža odviedli počas dobrovoľného odvodu na dva roky 
činnej služby v čs. brannej moci a ako nováčika včlenili do cvičnej letky leteckého pluku 
3 gen. letca M. R. Štefánika v Piešťanoch. Zároveň ho ako absolventa prostějovskej Školy 
leteckého dorastu zaviazali na ďalšiu činnú službu v trvaní 18 mesiacov za poskytnutý 
letecký výcvik. Týmto dňom bol v hodnosti vojaka menovaný na pilota-letca.

V prvom období jeho leteckej služby v čs. vojenskom letectve, t. j. od 27. mája 1937 do 
10. júna 1937, absolvoval v rámci cvičnej letky materského leteckého pluku preskúšanie 
jeho pilotných schopností, a to už ako kmeňový príslušník letky 9. V rámci tejto leteckej 
jednotky vykonával leteckú službu do 15. februára 1938, keď ho už ako slobodníka 8 
premiestnili k letke 16.9 Tu bol aj povýšený do hodnosti desiatnika10 a menovaný za poľného 
pilota letca11. Krátko pred rozbitím Československa a vznikom Slovenského štátu, konkrétne 
1. februára 1939, desiatnika poľného pilota letca V. Kaliského povýšili do hodnosti čatára.

Po 14. marci 1939, t. j. po vzniku Slovenského štátu, zotrval vo vojenskej službe 
ako ďalejslúžiaci poddôstojník slovenskej brannej moci. O deň neskôr prisahal vernosť 
slovenskej vláde.

5 Martin Danihel, nar. 21. 5. 1918 v Záhorskej Vsi, okres Malacky. Absolvent Školy leteckého 
dorastu v Prostějove. Príslušník čs. armády od 23. mája 1938, keď bol ako nováčik vybraný pre 
letecký pluk 3 gen. letca M. R. Štefánika a ako vojak včlenený k cvičnej letke tohto pluku. 1. 8. 1938 
menovaný pilotom letcom a zároveň určený k stíhacím pilotom. Dňom 15. 6. 1938 premiestnený 
k letke 45. Po vzniku Slovenského štátu pokračoval v službe v slovenskej armáde. Účastník bojov 
proti maďarskej armáde na východe Slovenska v marci 1939. 1. 10. 1939 menovaný poľným 
pilotom letcom. 31. 1. 1940 bola jeho letka 45 premenovaná na letku 12, s ktorou sa od 7. 7. 1941 
do 13. 10. 1941 zúčastnil bojov na sovietsko-nemeckom fronte. Dňa 23. 12. 1941 bol prepustený 
z činnej vojenskej služby po splnení reverzálneho záväzku. Dôvodom nepokračovania vo vojenskej 
službe v slovenskej armáde bol jeho neuspokojivý zdravotný stav po ťažkých zraneniach utrpených 
pri leteckej havárii, ktorá sa odohrala dňa 5. 7. 1939, počas leteckého dňa na letisku vo Zvolene. 
VHA Bratislava, f. osobných spisov, kmeňový list Martina Danihela, nar. 21. 5. 1918; RAJNINEC, 
Juraj. Slovenské letectvo 1939/1944. 1. zväzok. Bratislava : Magnet Press, Slovakia, 1999. ISBN 
80-968073-2-6; ŠUMICHRAST, Peter. Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943. Cheb : 
Svět křídel, 2006. ISBN 80-86808-29-7.
6 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, f. o. Duchovná správa, čís. 735.755/II-14/1944, šk. 17
7 VA-CR MO SR Trnava, f. osobných spisov, kmeňový list Vojtecha Kaliského, nar. 15. 9. 1916. 
Príslušný záznam v Kaliského kmeňovom liste vyhotovili až 21. apríla 1942, keď uviedli: „Vzatý 
z kmeňového počtu leteckého pluku, pretože podľa dôv. rozk. VÚ a VVZ čís. 1, čl. 1 zo dňa 
8/1 1942 je nezvestný od dňa 22. 9. 1941.“ Podčiarkol P. Š. Správne 21. 9. 1941. Porovnaj „Úmrtný 
list ex offo“ čatníka poľného pilota V. Kaliského podľa vojnovej matriky zomrelých Ministerstva 
národnej obrany SR Vojenskej správy - duchovenstva z 3. augusta 1944.
8 Povýšený dňom 16. júla 1937.
9 Od 2. mája 1938 do 21. mája 1938 vykonával službu pilota na leteckej strelnici leteckého pluku.
10 Povýšený dňom 16. apríla 1938.
11 1. augusta 1938.
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Osobné záznamy o Kaliského ďalšej vojenskej službe v rámci vzdušných zbraní až do 
jeho smrti odborne spravované v bratislavskom Vojenskom historickom archíve sú veľmi 
strohé a neumožňujú podať o vyššie menovanom letcovi bližšie informácie.

Na základe ich hlbšej analýzy, berúc do úvahy aj prezentované informácie získané 
štúdiom relevantných dochovaných dobových písomností pochádzajúcich z činnosti 
jednotlivých vojenských veliteľstiev slovenskej brannej moci môžeme konštatovať, že 
čat. ďsl. V. Kaliský bol zaradený k pozorovacej letke 16, s ktorej personálom zažil aj 
neľahké časy zrodu slovenských vzdušných zbraní, ako aj prvé revolty časti príslušníkov 
slovenského letectva proti vládnucemu režimu a Hlinkovej garde.12 

V súvislosti s vyššie uvedeným treba uviesť, že po určitom stabilizovaní situácie 
v slovenskom letectve po jeho epizódnom bojovom nasadení vo vojne proti Poľsku 
v septembri 1939 a reorganizácii leteckých jednotiek slovenských vzdušných zbraní, V. 
Kaliský bol ako kmeňový príslušník novovytvorenej pozorovacej letky 1, ktorá vznikla 
z pozorovacej letky 16, zaradený s ďalšími dvanástimi príslušníkmi slovenského letectva 
do kurzu jednomiestnych pilotov organizovanom v rámci Leteckej školy.

V. Kaliský absolvoval odborný letecký kurz, ktorého veliteľom bol por. let. Ján 
Hergott13, priamy účastník bojov proti Maďarom v 3. dekáde marca 1939, už ako 

12 O tom, že velenie slovenskej armády nehodlalo „nechať nič na náhodu“, ale realizovalo celý 
súbor opatrení, ktoré mali zamedziť ďalšie úlety vojenských letcov do zahraničia, vypovedá aj 
dobový záznam uložený v Kaliského osobných záznamoch. Ide o ním vlastnoručne podpísané 
prehlásenie, v ktorom sľuboval na svoju česť, že bude vykonávať presne dané mu rozkazy a so 
zvereným lietadlom neprekročí hranice Slovenskej republiky bez rozkazu. Čestný sľub bol 
podpísaný v prítomnosti veliteľa letky 16. VHA Bratislava, f. osobných spisov, kmeňový list 
Vojtecha Kaliského, nar. 15. 9. 1916.
13 Ján Hergott, nar. 27. 4. 1909 Bratislava, dátum a miesto úmrtia neznáme. Základné vzdelanie získal 
absolvovaním 6 tried občianskej a 4 tried meštianskej školy v Bratislave. Do čs. brannej moci odvedený 
na hlavnom odvode 4. 4. 1929. 1. 10. 1929 nastúpil na výkon prezenčnej služby. V tento deň ho včlenili 
ako vojaka k pomocnej letke leteckého pluku 3 gen. letca M. R. Štefánika. 15. 11. 1929 – 28. 2. 1930 
absolvoval poddôstojnícku školu v rámci leteckého pluku 3. Od 1. 3. 1930 – 12. 10. 1930 absolvoval 
pilotnú školu vo VLU v Prostějove. 15. 10. 1930 už v hodnosti slob. (16. 9. 1930) premiestnili k letke 
10. 1. 2. 1931 v hodnosti des. (1. 2. 1931) menovali za pilota-letca. 1. 4. 1931 ho preložili do skupiny 
osôb konajúcich ďalšiu činnú službu. 1. 11. 1931 bol menovaný za poľného pilota-letca. 16. 12. 1931 
povýšený na čat. III./1932 – V./1932 absolvoval stíhací kurz v Chebe. 31. 5. 1932 ho premiestnili k letke 
39. 1. 6. 1932 bol menovaný za stíhacieho pilota. 16. 3. 1933 mu povolili vykonávať ďalšiu dobrovoľnú 
činnú službu na obdobie 3 rokov. 16. 4. 1931 povýšený na rtn. 1. 7. 1936 prijatý do prípravnej služby 
pre zbor rotmajstrov letectva z povolania. Od 1. 10. 1936 – 30. 6. 1937 absolvoval Prípravnú školu pre 
rtm. z povolania v Miloviciach. 1. 7. 1937 menovali na rtm. let. 31. 8. 1937 premiestnili k letke 45.
Po vzniku Slovenského štátu ho zaradili do slovenskej armády. Od 23. 3.–24. 3. 1939 sa zúčastnil 
bojov proti maďarskej armáde. 15. 4. 1939 J. Hergotta premiestnili k cvičnej letke. 1. 8. 1939 
menovali na por. let. 31. 1. 1940 previedli na vykonanie prezenčnej voj. služby. 1. 10. 1940 
bol ustanovený za veliteľa cvičnej letky. Dňa 1. 10. 1942 ho povýšili na npor. let. 1. 8. 1943 
určili k letcom na lietanie v noci. 15. 9. 1943 bol premiestnený k Leteckej škole. Počas služby 
v slovenskej armáde sa okrem výcviku a výchovy nových pilotov zúčastnil na preberaní nemeckých 
a talianskych lietadiel pre slovenskú armádu. Taktiež si zvyšoval svoju odbornosť ako pilot.
Od 7. 9. 1944 – 10. 11. 1944 príslušník 1. čs. armády na Slovensku a účastník SNP. 20. 1. 1945 sa z hôr 
vrátil do miesta bydliska, kde ho vyšetrovali slovenské a nemecké bezpečnostné orgány. 5. 2. 1945 
nastúpil na službu v obnovenej slovenskej armáde, kde ho zaradili do funkcie zástupcu veliteľa dielní 
Leteckého parku v Nitre. 20. 5. 1945 bol prezentovaný v čs. brannej moci. V čs. armáde zotrval vo 
funkčnom zaradení veliteľ technickej letky v Piešťanoch do 1. 8. 1947, keď ho na vlastnú žiadosť 
preložili do zálohy. V civile najskôr pracoval ako pilot (1947 – 1951), potom ako technický pracovník 
v chemických závodoch v Bratislave. CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 
1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 86. ISBN 978-80-89523-20-7.
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poddôstojník z povolania14, a to v období od 26. augusta 1940 do 31. januára 1941. Na 
základe dochovaného výkazu o prospechu uloženého v jeho osobných záznamoch je 
zrejmé, že V. Kaliský dosiahol dobré hodnotenie, a to ako v poradí štvrtý frekventant 
z celkového počtu trinástich frekventantov kurzu. Po úspešnom ukončení kurzu sa už 
nevrátil k svojej kmeňovej leteckej jednotke, ale dňom jeho ukončenia bol premiestnený 
k stíhacej letke 13 do Piešťan, ktorej velil dôstojník letectva Ondrej Ďumbala, neskoršia 
legenda slovenského stíhacieho letectva.15 

V Ďumbalovej leteckej jednotke, pod vedením starších skúsenejších letcov, postupom 
času získaval pre neho prepotrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti stíhacieho 
pilota. Dramatický vývoj dejinných udalostí spätých s priebehom druhej svetovej vojny 
však neumožnil, aby mladý stíhací pilot V. Kaliský pokračoval v plnení predpísaných 
výcvikových noriem v mierových podmienkach.

Ako už bolo spomenuté v prechádzajúcich riadkoch, vývoj vojensko-politickej situácie 
bol dramatický a mal aj rýchly spád. V. Kaliský v tomto období nemohol vedieť, že 
v tomto čase ubiehajú nielen posledné dni takpovediac mierovej služby vojenského pilota 
slovenských vzdušných zbraní, ale aj posledné mesiace jeho krátkeho života.

Predmetné obdobie Kaliského života môžeme aspoň čiastočne zdokumentovať na 
základe obsahu dochovaných písomností vytvorených veliteľskými orgánmi slovenského 
letectva, ako aj údajov v zápisníkoch letov jeho spolubojovníkov.

Napäté diplomatické vzťahy medzi Nemeckom a Sovietskym zväzom v prvej polovici 
júna 1941, ako aj pretrvávajúci vojnový stav medzi Nemeckom a Veľkou Britániou, 
museli vyvolať aj v mysli radového pilota, akým bol čtk. z pov. V. Kaliský, množstvo 
otázok, na ktoré však nemal adekvátne odpovede.

„Jasná odpoveď“, ktorá zodpovedala všetky jeho nejasné otázky spojené s blízkou 
budúcnosťou, nenechala na seba dlho čakať, pretože už 22. júna 1941, ktorý sa stal 
dňom vstupu slovenského štátu do brannej pohotovosti“, uviedli do bojovej poho-
tovosti aj stíhaciu letku 13, ktorej súčasťou leteckého personálu bol aj V. Kaliský. 
Táto v neskoršom období doslova legendárna stíhacia letecká jednotka slovenského 
letectva sa od 19. júna 1941 v rámci plnenia predbežných opatrení nachádzala na 
letisku v Spišskej Novej Vsi. Na ňom mala v rámci skupiny OPL Spišská Nová Ves za 
úlohu spoločne s letkou letka 12 npor. let. J. Páleníčka vo dne aj v noci chrániť letisko 
a mesto Spišská Nová Ves pred prípadným leteckým útokom, resp. pozorovaním 
nepriateľského letectva. Čtk. z pov. V. Kaliský zotrval s materskou leteckou jednotkou 
v Spišskej Novej Vsi do 27. júna 1941, keď sa s ďalšími jedenástimi pilotmi letky 13 
v čase od 16.03 – 16.56 h presunul na letisko v Kamenici nad Cirochou. 16 Po prílete 

14 V. Kaliský bol prijatý do zboru poddôstojníkov z povolania dňom 1. októbra 1940, a to na 
obdobie 6-tich rokov. Zároveň bol týmto dňom povýšený do hodnosti čatníka.
15 Ondrej Ďumbala, nar. 25. 11. 1912 Hybe, okres Liptovský Mikuláš; zomrel 28. 3. 1945 
(úradne stanovený dátum smrti). K osudom O. Ďumbalu pozri napr.: RAJNINEC, Juraj. Slovenské 
letectvo 1939/1944. 1. zväzok. Bratislava : Magnet Press, Slovakia, 1999. ISBN 80-968073-2-6; 
ŠUMICHRAST, Peter – KLABNÍK, Viliam. Slovenské letectvo 1939 – 1944. 2. zväzok. Bratislava : 
Magnet Press, Slovakia, 2000. ISBN 80-968073-6-6; BYSTRICKÝ, Jozef – ŠUMICHRAST, Peter. 
Letka 13 v dokumentoch a obrazoch. Bratislava : Magnet Press Slovakia, 2004. ISBN 80-89169-
02-3; Kol. Vojenské osobnosti československého odboje 1939 – 1945. Praha – Bratislava : Vojenský 
historický ústav Praha – Vojenský historický ústav Bratislava, 2005. , s.63-64. ISBN 80-7278-233-
9.; ŠUMICHRAST, Peter. Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943. Cheb : Svět křídel, 
2006. ISBN 80-86808-29-7; CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 
1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 58.ISBN 978-80-89523-20-7.
16 Prelet štyroch trojčlenných rojov stíhacej letky 13 na trase Piešťany – Spišská Nová Ves bol 
vykonaný v letovej hladine 1 000 m, v čase od 14.50 – 16.03 h. ŠUMICHRAST, Peter. Slovenské 
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na nové letisko mala jeho letka zaradená do OPL Humenné chrániť vzdušný priestor 
Humenné – Kamenica nad Cirochou – Prešov. 17 

Stíhacia letka 13 mala z tohto letiska plniť stanovené úlohy do 2. júla 1941. Po 
tomto dni sa spoločne s Kaliského bývalou materskou leteckou jednotkou – letkou 1 
a s veliteľstvom II. perute leteckého pluku mala bezpečne presunúť na poľné letisko 
Sambor. Nepriaznivé poveternostné podmienky však zmarili zámery velenia slovenského 
letectva a plánovaný presun znemožnili. Určený stíhací roj letky 13 sa napriek nepriazni 
počasia zúčastnil ochranného sprievodu pozorovacieho dvojplošníka typu Letov Š-328 
nad územím okupovaného Poľska v čase 18.43 – 19.43 h. 18

V. Kaliský, ako aj jeho spolubojovníci letky 13, absolvovali plánovaný presun na 
okupované územie Sovietskeho zväzu už o deň neskôr, t. j. 3. júla 1941, keď v 11-člennej 
skupine dňa 3. júla 1941 v rozpätí od 14.22 – 15.31 h preleteli na poľné letisko v Nižnom 
Sambore. Pritom si do svojich zápisníkov letov mohli zaznamenať prelet v dĺžke 110 km.

Už 4. júla 1941, jeden deň po prelete do nového operačného priestoru, vydal gen. A. 
Pulanich operačný rozkaz č. 3, v ktorom upresnil činnosť na nasledujúci deň, t. j. na 5. júla 
1941. Na tento deň nariadil prieskum ciest a osád v priestore Leskov – Chyrow – Sambor, 
Ustrzyki Dln. – Lutowiska – Nasiczne, Chyrow – Lužek Grn. – Turka – Borynia. Prieskum 
v čase 11.45 – 12.23 h vykonalo jedno lietadlo typu Š-328 patriace letke 2, o ktorého bezpečnosť 
vo vzdušnom priestore sa mal postarať trojčlenný stíhací roj letky O. Ďumbalu. V určenom 
priestore mali slovenskí letci počas prieskumu lokalizovať ustupujúce zvyšky jednotiek 
sovietskej armády, čelné prúdy presúvajúcej sa Malárovej 2. divízie, počty nepriateľských 
vlakov (lokomotív a železničných vagónov), ako aj stav nádraží na trase Lesko – Sambor. 
Súčasne mali prekontrolovať palebné postavenia OPL v Sambore a Chyrowe. Napriek 
splneniu stanovených úloh sa praktický výsledok akcie, t. j. vyhotovené hlásenie zhodené 
na S. V. „Lipa“, slovne hodnotilo, že bolo „tak slabé, že neposkytovalo ani zhruba obrázok 
o zistenej situácii a dokazovalo, jak slabý je stupeň výcviku u letiek a s akým úspechom 
možno očakávať plnenie pridelených úloh v budúcnosti“.19 Napriek tomuto nepriaznivému 
hodnoteniu sa „rozbehnutá vojnová mašinéria“ nemohla zastaviť.

Na základe operačného rozkazu č. 4 na deň 6. júla 1941 boli letka 1 „Hektor“ a letka 13 
„Boreša“ vyčlenené na plnenie úloh v prospech slovenskej Rýchlej brigády. Ďumbalova 
„trinástka“, ktorej súčasťou leteckého personálu bol aj čtk. z pov. V. Kaliský, vykonala 
v čase 6.00 - 7.00 h „streženie“ v priestore Chyrow – Sambor – Drahobycz – Turka.

V operačnom rozkaze VVZ č. 5 na činnosť dňa 8. júla 1941 sa nariaďovalo, aby letky 
1, 12 a 13 spoločne s veliteľstvom II. perute vykonali presun zo Sambora na „mierové“ 
letisko dislokované v západnej, resp. juhozápadnej časti Ľvova.20 Lietajúce sledy 
uvedených jednotiek mali plánovaný presun začať dňa 9. júla 1941 o 16.00 h. Po prílete 

letectvo na východní frontě 1941 – 1943. Cheb : Svět křídel, 2006, s. 32. ISBN 80-86808-29-7.
Dňa 20. 6. 1941 sa v letke 13 odohrala udalosť, ktorá negatívne poznačila celkové dianie v nej. 
V tento deň dezertoval od letky 13 na stíhacom lietadle typu B-534 slob. Peter Horváth. Podrobnejšie 
pozri: VHA Bratislava, f. Letecký pluk, Dôverný rozkaz leteckého pluku č. 43 z 8. 10. 1941, čl. 10 
a 13; ŠUMICHRAST, Peter. Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943. Cheb : Svět křídel, 
2006, s.32. ISBN 80-86808-29-7.
17 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939 – 1945, spisy dôverné 1942, č. j. 100.576, s. 5, s. 8.
18 ŠUMICHRAST, Peter. Slovenské letectvo na východní frontě 1941 – 1943. Cheb : Svět křídel, 
2006, s. 37. ISBN 80-86808-29-7.
19 VHA Bratislava, f. VVZ, Vojenný denník VVZ. s. 43; pozri Zápisník letov J. Režnáka 
z 3. 5. 1938, s. 114, por. č. letu 809.
20 Deň pred plánovaným presunom lietajúceho sledu vykonávali piloti 13-ky v čase od 6.00 h 
„streženie priestoru Sambor – Ľvov – Zloczow – Podhajce – Rohatin – Sambor“. VHA Bratislava, 
f. MNO SR 1939–1945, spisy dôverné 1942, č. j. 100.576, s. 35.
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do Ľvova mali byť k dispozícii veliteľstvu armády.21 Vzhľadom na skutočnosť, že určené 
ľvovské letisko bolo rozbité a z tohto dôvodu nespôsobilé na leteckú prevádzku, museli 
letky 1, 12, ako aj Kaliského materská letka 13 preletieť na nové letisko v Rzesne (5 km 
severozápadne od Ľvova).

Podľa obsahu nasledujúceho operačného rozkazu VVZ z 9. júla 1941 hliadkovali 
piloti stíhacích letiek J. Páleníčka a O. Ďumbalu v dňoch 10. – 13. júla 1941 dvakrát 
denne v priestore Ľvov – Zlotczow – Podhajce – Rohatyn – Tydaczow – Rudki – Sadowa 
Viszna. „Streženie“ určeného vzdušného priestoru zabezpečovala vždy jedna z letiek 
v časovom rozmedzí 06.00 – 08.00 h a 18.00 – 20.00 h. O tom, ktorý operačný let absolvoval 
V. Kaliský v zostave letky 13, dobové dokumenty mlčia…

V súvislosti s prechodom časti slovenských pozemných jednotiek na plnenie 
zaisťovacích úloh vydal veliteľ vzdušných zbraní dňa 13. júla 1941 operačný rozkaz 
VVZ č. 7. V ňom špecifi koval úlohu vzdušných zbraní nasledovne: „Jednotky vzdušných 
zbraní riadia svoju činnosť podľa doteraz vydaných rozkazov: Stráženie, orientačné lety, 
kuriérna služba, výcvik mužstva a školenie výkonných letcov, OPL určených priestorov.“ 
Bojovou úlohou bola poverená aj stíhacia letka „Boreša“, ktorá bola od 14. júla 1941 
vyňatá z OPL skupiny V. oddielu delostreleckého protilietadlového pluku. Jej vyňatie 
nariaďoval operačný rozkaz VVZ č. 7 dňom 13. júla 1941.

V ten istý deň sa presunula na letisko v Czortkowe (60 km južne od Tarnopoľa). Z tohto 
letiska mala plniť úlohy stanovené osobitným rozkazom VVZ č. j. 80.685/Taj.let.1941, 
t. j. pôsobiť v súlade s požiadavkami veliteľa nemeckej pozorovacej letky dislokovanej 
na letisku Jarmolincy. V stručnosti povedané, slovenskí stíhači mali chrániť lietadlá 
Luftwaffe počas ich prieskumných letov nad frontom. Bojovú činnosť z letiska Czortkow 
mali viesť až do 15. júla 1941, keď sa mali s nemeckou letkou presunúť ďalej na východ, 
na nové spoločné letisko.22 

Kaliského letecká jednotka takto dostala po prvýkrát šancu priameho bojového stretu 
s nepriateľským letectvom. O tom, akú vážnosť pripisovalo velenie slovenského letectva 
tejto skutočnosti, dostatočne vypovedajú nasledovné riadky z pera náčelníka štábu VVZ: 
„Slovenskému letectvu dostalo sa veľkej cti a vyznamenania (,) keď boli pozvaní, aby 
šli na front spolupracovať s nemeckými pozorovacími letcami. V priestore asi 100 km 
juhovýchodne Tarnopolu pracujú nemecké pozorovacie letky, ktorých naši kamaráti stíhači 
idú chrániť…“23 Z letiska Czortkow však príslušníci letky 13 do priamej bojovej činnosti 
nezasiahli a v dňoch 13. júla 1941 a 14. júla 1941 sa presunuli na letisko v Jarmolinciach, 
ktoré sa nachádzalo asi 80 km východnejšie. Tu mali pokračovať v spolupráci s nemeckou 

21 Prelet bol vykonaný 9. 7. 1941 priamym letom v 30-minútových intervaloch. Letky odštartovali 
v nasledovnom poradí: stíhacia letka 12, stíhacia letka 13 a pozorovacia letka 1. Podľa zápisníka 
letov J. Režnáka vzlietla „trinástka“ o 18.10 h a na letisku vo Ľvove (správne v Rzesne – P. Š) 
pristála po 30-minútovom lete o 18.40 h. VHA Bratislava, f. MNO SR 1939–1945, spisy dôverné 
1942, č. j. 100.576, s. 35; pozri tiež Zápisník letov J. Režnáka z 3. 5. 1938, por. č. letu 812.
22 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939–1945, spisy dôverné 1942, č. j. 100.576, s. 42.
Operačný rozkaz VVZ č. 7 bol posledným rozkazom VVZ, ktorý bol vydaný v Chyrowe, pretože 
už 14. 7. 1941 sa VVZ presunulo do mesta Lubieň Wielki (25 km juhozápadne od Ľvova), kde 
bolo spoločne s veliteľstvom armády dislokované v bývalom sanatóriu. VHA Bratislava, f. VVZ, 
Vojenný denník VVZ, s. 65.
23 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939-1945, spisy dôverné 1942, č. j. 100.576, s. 44.
Podľa osobitného rozkazu VVZ pre letku 13 z 12. 7. 1941, ako aj záznamov v zápisníku letov 
príslušníka Ďumbalovej letky J. Režnáka, vykonala stíhacia letka 13 stanovený prelet na trase 
Rzesno – Czortkow v 11-člennej skupine dňa 12. 7. 1941 v čase 19.20 - 20.32 h. VHA Bratislava, f. 
MNO SR 1939–1945, spisy dôverné 1942, č. j. 100.576, s. 42; pozri tiež Zápisník letov J. Režnáka 
z 3. 5. 1938, por. č. letu 814.
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prieskumnou letkou 4.(H)/32 vyzbrojenou jednomotorovými hornoplošníkmi typu Hs 
126, ktorá bola priamo podriadená veliteľstvu LII. armádneho zboru.

Neustály postup nemeckých jednotiek si vyžiadal ďalšie presuny jednotiek 
slovenského letectva. Z tohto dôvodu dňa 25. júla 1941 Kaliského letka 13 opustila 
letisko v Jarmolinciach a premiestnila sa na letisko v Tulczyne.24 

V deň príletu na nové letisko sa pri plnení bežnej bojovej úlohy odohrala udalosť, 
ktorá prezentovala frontové kamarátstvo a hrdinstvo príslušníkov stíhacej letky 13. Dňa 
25. júla 1941 odštartoval z letiska v Tulczyne trojčlenný roj lietadiel typu B-534 vedený d. 
zást. rtm. let. Ladislavom Hodrom. Úlohou príslušníkov Hodrovho roja bolo sprevádzať 
nemecké prieskumné lietadlo typu Hs 126 patriace letke 4.(H)/32 na jeden z mnohých 
operačných letov, za účelom taktického prieskumu nad tzv. Stalinovou líniou.

V tomto čase bola činnosť sovietskeho letectva v priestore tzv. Stalinovej línie veľmi slabá, 
čo bolo dôsledkom ťažkých strát, ktoré utrpelo sovietske letectvo v prvých hodinách vojny. 
Absenciu stíhacieho letectva sčasti kompenzovalo sovietske protilietadlové delostrelectvo. 
Hodrov roj počas sprievodného letu nemeckého prieskumného lietadla sa dostal v priestore 
Trocianov (30 km južne Gajsin) do prudkej nepriateľskej protilietadlovej paľby, ktorá zasiahla 
lietadlo čtk. Františka Brezinu s takou presnosťou a účinkom, že pilot lietadla bol prinútený 
núdzovo pristáť asi 4 km severne od Trocianova, vedľa cestnej komunikácie, po ktorej 
ustupovali sovietske jednotky. Brezinovo lietadlo, ktoré nebolo letuschopné, sa okamžite po 
pristátí dostalo do prudkej paľby sovietskych jednotiek nachádzajúcich sa v blízkosti miesta 
núdzového pristátia. Bolo zrejmé, že je len otázkou času, kedy F. Brezina padne do zajatia, 
resp. bude zabitý v boji s postupujúcou sovietskou pechotou. Túto možnosť si uvedomoval 
aj rojový letec Š. Martiš, ktorý najprv upovedomil vedúceho roja o núdzovom pristátí F. 
Brezinu a potom sa bez váhania pokúsil pristáť pri zostrelenom pilotovi. Po prvýkrát sa mu to 
vzhľadom na silnú paľbu nepriateľa nepodarilo. Preto guľometnou paľbou z palubných zbraní 
lietadla čiastočne spacifi koval postupujúcu nepriateľskú pechotu a nakoniec bezpečne pristál 
pri F. Brezinovi, ktorý počas jeho pristávajúceho manévru neustále ostreľoval dotierajúcich 
sovietskych vojakov streľbou z guľometu. F. Brezina si v okamihu uvedomil životnú šancu, 
vyskočil na ľavé spodné krídlo Martišovho lietadla a zachytil sa vzpier na baldachýne. 
Potom s ním záchranca bez váhania odštartoval pred nebezpečne približujúcou sa sovietskou 
pechotou. Hoci postupujúca sovietska pechota ešte zintenzívnila paľbu na slovenské lietadlo, 
ktorá zranila Š. Martiša na nohe, a napriek skutočnosti, že F. Brezina sa zošmykol z krídla 
a skoro spadol z unikajúceho lietadla, jeho dobrodružná záchrana sa podarila a obaja piloti 
sa šťastne vrátili na letisko Tulczyn. Počas dramatických okamžikov záchrannej akcie 
veliteľ roja L. Hodro zabezpečoval vzdušný priestor pred prípadným neočakávaným útokom 
sovietskeho letectva.25 Za obdivuhodný a svojím spôsobom „husársky“ skutok prevzali 
Š. Martiš a F. Brezina z rúk gen. F. Čatloša vyznamenanie Za hrdinstvo, ktoré im udelil 
prezident Slovenskej republiky.26 Obaja letci obdŕžali aj nemecký Železný kríž II. triedy 

24 Podľa záznamov v zápisníku letov J. Režnáka sa letka 13 presunula na letisko Tulczyn postupne. 
Napríklad J. Režnák priletel na toto letisko ako člen trojčlenného roja z letiska Huta, ktoré bolo od Tulczyna 
vzdialené na 16 minút letu o 12.56 h. Zápisník letov J. Režnáka z 3. 5. 1938, s. 116, por. č. letu 826.
25 V dôvernom rozkaze leteckého pluku č. 60 z 12. 12. 1941 sa činnosť L. Hodra pri záchrane F. Brezinu 
charakterizovala takto: „Menovaný dňa 25. júla 1941 pri úkolovom lete nad nepriateľom, ako vedúci roja 
keď jeho roj vletel do prudkej nepriateľskej OPL paľby a lietadlo čtk. Brezinu Františka muselo pristáť 
núdzovo na nepr. území asi 15 km za frontou, dôst. zást. rtm. let. H o d r o Ladislav po dobu, kým čtk. 
tefan Martiš, letky 13 pristával vedľa svojho kamaráta, aby ho zachránil strážil a zaisťoval vo vzduchu 
zachraňovanie čtk. Brezinu Františka. Na materské letište vrátil sa so svojim rojom bez personálnych 
strát.“ VHA Bratislava, f. Letecký pluk, Dôverný rozkaz leteckého pluku č. 60 z 12. 12. 1941, čl. 4.
26 Š. Martiš obdŕžal vyznamenanie Za hrdinstvo 2. stupňa a čtk. F. Brezina vyznamenanie 
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(Eiserne Kreuz II. Kl.).27 Pri oceňovaní činu nezostal stáť bokom ani šéf VÚ a veliteľ VZ, 
ktorý aktérom dramatickej udalosti vyslovil pochvalné uznanie.28 Ďumbalova letka 13 plnila 
úlohy spojené s ochranou nemeckých prieskumných lietadiel až do 30. júla 1941, keď od 
1. augusta 1941 ukončila túto činnosť, pričom dočasne zotrvala na letisku Tulczyn.29 

Dňa 30. júla 1941 vydal veliteľ VZ rozkaz, ktorý zastavoval ďalšiu operačnú 
činnosť stíhacích letiek 12 a 13. Rozkaz bol sformulovaný nasledovne: „Pre ťažkosti 
zásobovania, spojenia a uvedenia let. materiálu do poriadku nariaďujem, aby letky 12 
a 13 nepresunovali sa už ďalej na východ. Ostávajú teda na letisku Hajsyn a Tulczyn, 
kde spolupracujú s príslušnými nemeckými letkami tak dlho, dokiaľ im to technicky 
bude možné, prípadne dokiaľ nedostanú ďalší rozkaz. Predvídam, že letky 12 a 13 
budú v krátkej dobe presunuté na západ na letiská Proskurov, Bar, alebo Jarmolincy.“30 

Ďumbalova stíhacia letka vykonala uvedený rozkaz v prvý augustový deň roku 1941.
Po ukončení bojovej činnosti a rozlúčke s príslušníkmi nemeckej prieskumnej 

letky, ktorá sa presunula ďalej na východ, Kaliského stíhacia letka zotrvala na mieste 
svojho posledného pôsobiska. Tu sa jej príslušníci venovali nevyhnutným opravám 
výzbroje a techniky, ako aj kontrolám a čisteniu vybavenia a výstroja, na ktoré nebol 
v predchádzajúcich dňoch dostatok času. Zatiaľ čo sa pozemný personál venoval vyššie 
opisovaným činnostiam, výkonní piloti vychutnávali zaslúžený odpočinok.

Dňa 10. augusta 1941 vydal veliteľ VZ operačný rozkaz č. 10, v ktorom uvádzal, že 
„prispôsobuje vzdušné zbrane k reorganizovanej pozemnej armáde v poli“.31 V prípade 
Kaliského materskej leteckej jednotky to znamenalo, že stíhaciu letku 12 posilnil o dve 
lietadlá typu B-534 aj s posádkami, ktoré patrili letke 13, a ponechal ju v priamej podriadenosti 
veliteľa armády na letisku Gajsin. Súčasne rozhodol o presune Ďumbalovej letky do 
materskej posádky v Piešťanoch. Presun lietajúceho sledu nariadil vykonať 15. augusta 1941 
na trase Tulčin – Proskurov – Rzesno (pristátie) – Spišská Nová Ves – Piešťany.32 Vzhľadom 

Za hrdinstvo 3. stupňa. Hrdinský čin slovenských stíhačov bol v dôvernom rozkaze leteckého 
pluku opísaný nasledovne: „Dňa 20. júla 1941 (správne 25. 7. 1941 – P. Š.) čtk. Štefan Martiš 
s nasadením vlastného života pristal za frontou nepriateľom obsadeného územia a vyslobodil zo 
zajatia sostreleného čtk. Františka Brezinu, ktorého vzal na trup stíhacieho lietadla a doviezol 
ho na vlastné územie. Čtk. František Brezina pri pristávaní lietadla čtk. Štefana Martiša paľbou 
z ľahkého guľometu neutralizoval paľbu nepriateľa na pristávajúce lietadlo.“ VHA Bratislava, f. 
Letecký pluk, Dôverný rozkaz veliteľstva „Justín“ č. 32 z 18. 8. 1941, čl. 2.
27 VHA Bratislava, f. VVZ, Vojenný denník VVZ. s. 92; pozri tiež VARINSKÝ, Jozef. 
Kamarátstvo až na smrť. In Slovenské vojsko, roč. II., 1941, č. 21-22; pozri tiež NOVOTNÝ, Emil. 
Slovenské vzdušné zbrane v poľnom ťažení proti SSSR v roku 1941. In Slovenské vojsko, roč. 
II., 1941, č. 23-24, s. 371-372; pozri tiež RAJLICH, Jiří. Stíhací letka 13 Slovenských vzdušných 
zbraní na východní front. Část I. In Historie a vojenství, roč. L., 2001, č. 2, s. 285.
28 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939–1945, spisy dôverné 1942, č. j. 100.576, s. 60.
29 BYSTRICKÝ, Jozef. Ťaženie slovenskej armády na východnom fronte v roku 1941. In Vojenská 
história, 1998, roč. 2, č. 2, s. 44. ISSN 1335-3314.
Letka O. Ďumbalu sa v tretej dekáde júla 1941 nachádzala v ťaživej materiálnej situácii, ktorú zapríčinil 
absolútny nedostatok LPH, ktorými letecká jednotka nedisponovala a z tohto dôvodu nemohla viesť 
žiadnu bojovú činnosť. Velenie vzdušných zbraní na skutočnosť upozorňoval O. Ďumbala formou 
naliehavej žiadosti z 24. 7. 1941. VHA Bratislava, f. VVZ, Vojenný denník VVZ, s. 88.
30 VHA Bratislava, f. VVZ, Vojenný denník VVZ, s. 69.
31 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939–1945, spisy dôverné 1942, č. j. 100.576, s. 75.
32 Plánovaný prelet stíhacej letky 13 do materskej posádky sa realizoval v stanovenom termíne 
v 8-člennej skupine v štyroch etapách. Prvá etapa leteckého presunu sa začala štartom z letiska 
Tulčin o 5.35 h a ukončená pristátím v Proskurove o 6.20 h. Druhá etapa trvala od 7.30 do 8.40 h, keď 
lietajúci sled letky pristál na letisku Ľvov. Predposlednú etapu presunu vykonali v letovej hladine 
2 000 m od 11.30 - 12.50 h a vyvrcholila pristátím skupiny na letisku v Spišskej Novej Vsi. Prelet bol 
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na absenciu záznamu v Kaliského osobných záznamoch o návrate na Slovensko, je zrejmé, 
že zostal s Páleníčkovou letkou 12 naďalej na sovietsko-nemeckom fronte.

Dňa 24. augusta 1941 veliteľ VZ v Kazatine operačným rozkazom č. 11 nariadil presun 
oboch slovenských frontových letiek (1. a 12. – P. Š.) a veliteľstva II. perute na letisko 
v Berdičove. Príslušníci jednotiek úlohu splnili a lietajúce sledy oboch letiek pristáli na 
určenom letisku 26. augusta 1941 o 15.10 h.

Po príchode slovenských jednotiek na letisko v Berdičove sa zistilo, že letisko je 
preplnené nemeckými letkami nasadenými v bojoch o Kyjev. Preto veliteľstvo nemeckej 4. 
leteckej armády (Luftfl otte 4) rozhodlo o presunutí letiek „Hektor“ a „Milota“ a veliteľstva 
„Darina“ na letisko Belaja Cerkev. Presun sa uskutočnil v dňoch 27. – 28. augusta 1941. 
Nasledujúce dni však ukázali, že toto rozhodnutie nebolo najšťastnejšie.

Už počas prvej noci po príchode zažili príslušníci slovenských jednotiek šesť náletov 
sovietskych bombardovacích lietadiel. Nálety trvali s prestávkami od 22.45 – 03.20 h, ale 
slovenským leteckým jednotkám nespôsobili žiadne ľudské ani materiálne straty. Ďalší 
z náletov na letisko Belaja Cerkev sa uskutočnil dňa 29. augusta 1941 o 07.45 h. Prudká 
streľba nemeckej protilietadlovej obrany odrazila sovietske bombardovacie lietadlá 
a bomby, ktoré zhodili z výšky 4 000 – 4 500 m, nespôsobili významnejšie materiálne 
škody. Už o deň nato, t. j. 30. augusta 1941, bolo letisko opäť intenzívne bombardované. 
Bombardovací nálet, ktorý trval od 15.45 – 17.15 h, si vyžiadal veľké ľudské, ale aj rozsiahle 
materiálne straty nemeckej brannej moci. Pri nálete okrem nemeckých vojakov zasiahlo 
aj slovenských vojakov, ktorí utrpeli iba ľahšie zranenia. Zároveň bolo poškodených 
niekoľko bojových lietadiel a automobilov patriacich obom letkám.

Bolo zrejmé a každodenné letecké útoky dokumentovali, že sovietske letectvo 
venovalo Belej Cerkvi veľkú pozornosť a jednoznačne sa usilovalo o úplné vyradenie 
letiska z prevádzky. Z tohto dôvodu veliteľ II. perute a obaja velitelia letiek navrhovali 
urýchlený presun na iné, menej exponované poľné letisko. Oprávnenosť ich žiadosti 
svojím spôsobom „podporil“ aj ďalší bombardovací nálet sovietskeho letectva, ktorý sa 
uskutočnil 1. septembra 1941 o 05.45 h.

S presunom na iné vhodnejšie letisko súhlasilo aj veliteľstvo nemeckej 4. leteckej 
armády (Luftfl otte 4). Po týchto krokoch vydal veliteľ VZ dňa 2. 9. 1941 nariadenie na 
presun veliteľstva II. perute, letky 1 a 12 na letisko Skvira (5 km sev. Belaja Cerkev). Je 
zrejmé, že po častých „návštevách“ sovietskeho letectva s presunom na uvedené letisko 
zbytočne neotáľali a už 3. septembra 1941 hlásili príchod na nové pôsobisko.

O tom, že slovenskí stíhači požívali dôveru velenia nemeckého letectva na východe, 
ako aj o skutočnosti, že nedisponovalo vlastnými leteckými jednotkami, vypovedá fakt, 
že už 4. septembra 1941 si nemecká 6. armáda vyžiadala letku 12, aby zabezpečovala 
ochranu úseku Garnostajpol – Morovsk. Príslušníci letky mali dôrazne dbať na ochranu 
dôležitého mosta cez rieku Dneper.33 Ich činnosť sa mala realizovať v prospech nemeckého 
LI. armádneho zboru. Za účelom splnenia stanovenej úlohy sa Páleníčkova letka spoločne 
s veliteľstvom II. perute presunula z letiska Skvira na letisko Gubin, vzdialené asi 70 km 
východne od Kyjeva, kde okamžite zaujali bojovú pohotovosť.34 Súčasne s ňou na letisku 

ukončený poslednou štvrtou etapou po trase Spišská Nová Ves Piešťany. Lietadlá typu B-534, resp. 
Bk-534 patriace do výzbroje letky 13 pristáli na letisku v Piešťanoch po 53-minútach letu o 15.15 h. 
Zápisník letov J. Režnáka z 3. 5. 1938, por. č. letu 836-839, s. 117-118.
33 VHA Bratislava, f. VVZ, Vojenný denník VVZ, s. 156-158; pozri tiež VHA Bratislava, f. 
MNO SR 1939–1945, spisy tajné 1941, sign. 13/14/1, šk. 13.
34 V súlade s nariadením doplnila 6. 9. 1941 letka „Milota“ frontové identifi kačné označenie 
svojich avií o nový rozlišovací prvok. Podľa neho mechanici naniesli žltý náter na prednú časť 
trupu lietadla, ktorý siahal od vrtule ku kabíne lietadla v celkovej dĺžke 50 cm. Po tomto úkone 
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Gubin zaujala bojovú pohotovosť aj slovenská 4. ľahká protilietadlová batéria, ktorá mala 
za úlohu chrániť gubinské letisko pred vzdušným nepriateľom.35

O tom, že sa Páleníčkova letka dostala do priestoru, v ktorom nebola núdza o priamy 
bojový stret s nepriateľom, sa jej piloti mohli presvedčiť už o 18.00 h, keď hlásna služba 
avizovala prílet deväťčlennej skupiny sovietskych lietadiel typu Polikarpov I-16. Veliteľ II. 
perute okamžite vyslal do vzduchu 10-člennú skupinu, ktorá sa v tesnej blízkosti letiska 
dostala do leteckého súboja s nepriateľom. Početne znevýhodnený protivník sa počas boja 
odpútaval smerom na východ. Počas obranného manévru ho neustále prenasledovali slovenskí 
stíhači. V blízkosti rieky Dneper J. Drlička zasiahol súpera paľbou zo zbraní tak úspešne, že 
sovietske lietadlo „Rata“ (rozumej lietadlo typu Polikarpov I-16 P. Š.) sa následne zrútilo 
v priestore asi 3 km južne od mosta pri Garnostajpole. Víťazstvo vo vzdušnom súboji, ktoré 
bolo prvým víťazstvom slovenského letectva na východnom fronte, dosvedčili piloti F. 
Hanovec a M. Danihel.36 V tejto súvislosti je zaujímavou skutočnosť, že počas návštevy na 
veliteľstve nemeckého LI. armádneho zboru, ktorú vykonal V. Kačka 8. septembra 1941, 
oznámil pozorovateľ nemeckej protilietadlovej jednotky dislokovanej pri moste cez Dneper 
zostrel nie jednej, ale až dvoch sovietskych stíhačiek, ktoré s určitosťou docielili piloti letky 
12. Jeden víťaz bol známy (J. Drlička), k druhému zostrelu sa žiaden z pilotov skupiny 
nehlásil. Podľa veliteľa II. perute ho dotyčný víťaz v zápale leteckého boja ani nepostrehol.37 

Nezostalo iba pri tomto úspechu a už na druhý deň, krátko po 09.00 h, sa počas 
hliadkovania dostal trojčlenný roj, vedený J. Drličkom, do leteckého súboja v priestore 
mosta cez Dneper s dvojicou sovietskych stíhačov letiacich na lietadlách typu I-16 
„Rata“. Slováci aj v tomto súboji potvrdili rastúce bojové majstrovstvo a čat. I. Kocka si 
na konto pripísal zostrel legendárneho sovietskeho lietadla, ktoré si svetovú slávu získalo 
v čase španielskej občianskej vojny. Zasiahnuté stíhacie lietadlo sa zrútilo na území 
ovládanom nepriateľom, v priestore východne Ostjer, v blízkosti lesíka Borki.38

Dňa 8. septembra 1941 o 10.18 h zasiahla do bojov aj 4. ľahká batéria DPLP, ktorá 
plnila úlohu protilietadlovej ochrany letky 12. V tomto čase odrazila presnou streľbou 
trojicu sovietskych stíhačov na lietadlách typu I-16, ktorí nemohli vykonať hĺbkový nálet 
na letisko Gubin. O 11.41 h sa situácia opakovala a slovenskí protilietadlovci účinnou 

niesli lietadlá letky 12 tri rozlišovacie znaky. Okrem vyššie uvedenej úpravy to bol žltý pás na 
trupe lietadla a žltý náter 1/3 krídel. Presun jednotky bol ako zvyčajne vykonaný kombinovaným 
spôsobom: pozemný sled vyrazil na trasu Skvira – Žitomír – Korosten – Vaskoviči – Narodiči – 
Titšov – Chabnoje – Ivankov – Garnostajpol – Gubin dňa 5. 9. 1941 o 06.00 h. Lietajúci sled letky 
vyštartoval na prelet po trase Skvira – hradská na Chodorkov – Brusilov – pozdĺž potoka Zdviž – 
hradská Ivankov – Garnostajpol dňa 7. 9. 1941 o 08.20 h po oznámení npor. let. Š. Čakaného, že 
letisko Gubin je pripravené prijať letku „Milota“.
35 Činnosť letky 12 na letisku Gubin po materiálno-technickej stránke všestranne zabezpečovalo 
nemecké letecké veliteľstvo 6 (Koluft 6) dislokované v Ivankove. Nemecká strana dodala letke J. 
Páleníčka aj pohonné hmoty v celkovom objeme 15 000 l benzínu Bi-Bo-Li. VHA Bratislava, f. 
MNO SR 1939–1945, spisy tajné 1941, sign. 13/14/1, šk. 13.
36 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939–1945, spisy dôverné 1941, sign. 27/1/11, č. j. 72.511.
37 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939–1945, spisy dôverné 1941, sign. 27/1/11/2, č. j. 72.121; 
pozri tiež VHA Bratislava, f. MNO SR 1939–1945, spisy dôverné 1941, sign. 27/1/11, č. j. 72.511.
38 VHA Bratislava, f. VVZ, Dôverný rozkaz VVZ č. 18 z 11. 5. 1942, čl. 69; pozri tiež VHA 
Bratislava, f. MNO SR 1939–1945, spisy dôverné 1942, č. j. 100.576, s. 118.
Druhý potvrdený úspech slovenských letcov bol v dobovej „Správe o zostrelení sovietskych lietadiel 
letkou 12“ z 10. 9. 1941 popísaný nasledovne… „Toto zostrelenie videl čtk. Jozef Drlička, ktorý 
zostrelené lietadlo prenasledoval so streľbou až k zemi. Čatár Kocka má na potvrdenie o zostrelení 
nepriateľ. lietadla jedného svedka a to veliteľa roja, ale vie presne, kde zostrelené lietadlo dopadlo. 
Zatiaľ toto miesto je v rukách nepriateľa /:v lesíku Borki:/ východne Ostjerk.“ VHA Bratislava, f. 
MNO SR 1939–1945, spisy dôverné 1941, sign. 27/1/11/2, č. j. 72121.
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streľbou z diel typu Oerlikon kalibru 20 mm nielen stíhačov donútili zmeniť smer, ale im 
rozrušili aj bojovú formáciu. Túto skutočnosť využili príslušníci hotovostného roja letky 
12, ktorí mohli zaútočiť na jednotlivé nepriateľské lietadlá.39 

Skutočnosť, že na slovenských pilotov vo vzduchu nečakali len ľahké víťazstvá, 
ale že každý z týchto operačných letov mohol byť zároveň aj tým posledným, možno 
dokumentovať na bojovom lete trojčlenného roja z 10. septembra 1941.40 V tento deň sa 
o 14.00 h v priestore Morovsk dostala trojica vedená veliteľom stíhacej letky 12 npor. let. 
J. Páleníčkom do leteckého súboja s trojicou sovietskych pilotov letiacich na moderných 
stíhacích lietadlách typu „I-17“. Napriek zachovanému „optimistickému“ hláseniu 
veliteľa J. Páleníčka o „zahnaní“ trojice sovietskych stíhačov, ďalšie podrobnosti 
z hlásenia vypovedajú o jednoznačnej technickej prevahe, resp. nadradenosti modernej 
sovietskej leteckej techniky vyzbrojenej kanónmi a guľometmi nad zastaranou stíhačkou 
československej proveniencie typu B-534. Lietadlo príslušníka roja F. Krähenbiela bolo 
doslova rozstrieľané sovietskym stíhačom a vzhľadom na stupeň poškodenia sa muselo 
presunúť do poľného ALP na dôkladnú opravu. Poškodené bolo aj druhé z trojice lietadiel, 
ktoré malo prestrelený chladič motora. Opraviť ho však mohol technický personál letky. 
O tom, že stav bojovej techniky nebol dobrý, vypovedá fakt, že už po troch dňoch 
intenzívnej bojovej činnosti vykazovala letka „Milota“ z celkového počtu jedenástich 
lietadiel len sedem lietadiel bojaschopných. Napriek tomu sa však počet bojových letov 
v nasledujúcich dňoch neznížil. Napríklad počas dňa 12. septembra 1941 absolvovali 
príslušníci letky dovedna 40 letov nad frontom. Pri jednom z nich sa stretol slovenský 
trojčlenný roj vedený F. Hanovcom v leteckom súboji s dvojčlenným rojom sovietskych 
stíhačiek „I-17“. Súboj sa skončil bez strát na oboch stranách.41 

Intenzita bojovej činnosti stíhacej letky 12 sa nezmenšila ani v nasledujúcich dňoch 
(14. – 15. septembra 1941), keď slovenskí piloti zabezpečovali ochranu mostov a vzdušné 
krytie postupujúcich nemeckých prvosledových jednotiek. Za týmto účelom vykonali 53 
bojových vzletov, avšak so vzdušným protivníkom sa nestretli. Dňa 16. septembra 1941 
letka pokračovala v určenej činnosti: ochrane mostov cez Dneper a Desnu a vo „voľnom 
strežení“ nemeckých pozemných jednotiek. Pritom jej piloti vzlietli dovedna 23-krát, 
Bojovú činnosť z letiska Gubin uzavrela Páleníčkova letka dňa 17. septembra 1941, 
keď vykonala 20 letov v štvorčlenných rojoch v celkovej dĺžke trvania 13 hodín, pričom 
slovenskí stíhači vybojovali dva letecké súboja bez strát na oboch stranách.

V uvedenom období vyčkávali na letisku Skvira príslušníci druhej z frontových 
leteckých jednotiek vzdušných zbraní – pozorovacej letky 1 npor. let. R. Galbavého. 
Vzhľadom na to, že sa predpokladalo, že letka bude čoskoro nasadená priamo na fronte 
a nezaobíde sa bez vzdušného krytia, ktoré jej stíhacia letka 12 nemohla z pochopiteľných 
dôvodov poskytnúť, požiadal zástupca veliteľa VZ o povolanie jedného trojčlenného 
roja stíhacích lietadiel typu B-534 zo zázemia do poľa „s určením ako záloha pre letku 
12…, ktorá bojmi zo dňa 7., 8. a 10. septembra 1941 bola zoslabená, takže má toho času 
z 11 len 7 boja schopných lietadiel B 534. Ako vedľajšia úloha tohoto roja bude ochrana 

39 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939–1945, spisy dôverné 1941, sign. 27/1/11/2, č. j. 72.121.
40 K tomuto dátumu disponovalo velenie slovenskej armády na východnom fronte dovedna 1 501 
príslušníkmi vzdušných zbraní, ktorí boli zaradení do 12 samostatných organizačných celkov. Z tohto 
počtu pripadalo na letecké jednotky spolu 350 mužov. Týmto leteckým jednotkám poskytovalo 
nevyhnutné materiálno-technické zabezpečenie 244 vojakov – príslušníkov armádneho leteckého 
parku. Podrobnejšie pozri: BYSTRICKÝ, Jozef. Ťaženie slovenskej armády na východnom fronte 
v roku 1941. In Vojenská história, 1998, roč. 2, č. 2, s. 59. ISSN 1335-3314.
41 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939–1945, spisy dôverné 1941, sign. 27/1/12, č. j. 72.812.
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letky 1. pri jej práci nad frontom.“42 Požadovaný trojčlenný roj mala poskytnúť letka 
11 alebo 13.

Rozhodnutie E. Novotného o kvantitatívnom posilnení stíhacieho letectva na fronte sa 
ukázalo ako veľmi prezieravé, pretože už 13. septembra 1941 obdŕžala letka 1 „Hektor“ 
rádiotelegrafi cký rozkaz, aby vyhľadala letisko v priestore Vasilkov (35 km juhozápadne 
od Kyjeva), z ktorého bude podporovať bojovú činnosť slovenskej RD. Za účelom 
splnenia úlohy bol o deň neskôr vydaný operačný rozkaz č. 13, v ktorom sa presne 
formulovali a adresne zadali úlohy jednotkám vzdušných zbraní nachádzajúcich sa v poli. 
Letka 12 mala naďalej zotrvať na letisku Gubin a plniť úlohy v prospech nemeckého LI. 
armádneho zboru (A.K.51). Letka 1 sa mala presunúť z letiska Skvira na letisko Mytnica, 
nachádzajúce sa v priestore Vasilkov, kde mala okamžite zaujať bojovú pohotovosť 
a nadviazať styk s veliteľstvom RD. Počas priamej bojovej činnosti nad frontom ju mal 
pred prípadným útokom sovietskych lietadiel ochraňovať trojčlenný roj od letky 13, ktorý 
sa v tom čase nachádzal na letisku v Spišskej Novej Vsi 43, a na letisko Mytnica priletel 
15. septembra 1941. Nebol však úplný, pretože jeden z členov roja pre technickú poruchu 
zotrval na letisku v Proskurove.44 

V súvislosti s plánovanou leteckou podporou RD v priestore Kyjeva treba uviesť 
nasledovné skutočnosti. Divízia, ktorá sa mala zapojiť do vrcholnej fázy bojov o Kyjev, 
prešla od 23. augusta 1941 do podriadenosti veliteľstva nemeckej skupiny armád Juh a o deň 
neskôr sa presunula do Skviry. V priestore zotrvala až do 14. septembra 1941 ako pohyblivá 
záloha veliteľstva skupiny armád Juh, v druhom slede nemeckých vojsk nasadených na fronte 
pred Kyjevom a južne pozdĺž Dnepra. Od 9. septembra 1941 sa dostala do podriadenosti 
veliteľa nemeckej 6. armády Gen.Fm. W. von Reichenaua. Už o dva dni neskôr prešla do 
podriadenosti Gen.Lt. Schaala, veliteľa nemeckého XXXIV. zboru, v rámci ktorého mala 
byť nasadená do obrany južne od Kyjeva pri rieke Dneper. Jednotkám slovenskej divízie 
bol pridelený úsek Ukrajinka – Chodovska s úlohou vystriedať nemecký 514. pluk a zaistiť 
západný breh rieky. Jednotky začali presun do určeného priestoru od 14. septembra 1941. 
Prevzatie určeného bojového úseku prebehlo v noci zo 14. na 15. septembra 1941.

Vzhľadom na to, že jednotky nemeckého XXXIV. zboru plánovali v ranných hodinách 
17. septembra 1941 zaútočiť na obranu nepriateľa s cieľom prehradiť cestu Perejaslav – 
Jerkavci, dostal veliteľ divízie J. Turanec 15. septembra 1941 rozkaz, aby delostreleckou 
paľbou pútal pozornosť protivníka. Súčasne Galbavého letka 1, posilnená rojom stíhacích 
lietadiel, mala vykonávať pozorovacie lety v priestore Kanev – Berezeň a letecký prieskum 
komunikácií na trase Zolotonoša – Kyjev a Jagotin – Kyjev. Vinou nespôsobilej vzletovej 
a pristávacej plochy na letisku Skvira letka „Hektor“ nebola schopná úlohu splniť a večer 
sa v súlade s operačným rozkazom VVZ č. 13 presunula na poľné letisko Mytnica (2 km 
južne od Vasilkova). V ranných hodinách nasledujúceho dňa posádka lietadla typu Š-328, 
ktorú tvoril npor. let. P. Gašparovič (pilot) a por. let. O. Patočka (pozorovateľ), vykonala 
bojový let za účelom „streženia“ a prieskumu v priestore Balyka – Rogozov – Ivankov – 
Vojtovky – Perejaslav – Andruši. Počas letu, ktorý trval v čase 06.25 – 09.25 h, napadla 
posádka lietadla streľbou z guľometov dve sovietske automobilové kolóny.

42 Na základe nariadenia veliteľstva „Viktor II.“ z 11. 9. 1941 odoslal veliteľ leteckého pluku do 
poľa dňa 13. 9. 1941 trojčlenný stíhací roj k letke 12 na letisko Skvira. Roj tvorili nasledovní stíhací 
piloti: F. Cyprich, letka 11, J. Štauder a M. Danác, obaja príslušníci letky 13. VHA Bratislava, f. 
Letecký pluk, Dôverný rozkaz leteckého pluku č. 44 z 13. 10. 1941, čl. 5; pozri tiež VHA Bratislava, 
f. MNO SR 1939–1945, spisy tajné 1941, sign.13/27/1, č. j. 855.
43 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939–1945, spisy dôverné 1942, č. j. 100.576, s. 110, 112-113.
44 VHA Bratislava, f. VVZ, Vojenný denník VVZ, s. 164; pozri tiež VHA Bratislava, f. MNO SR 
1939–1945, spisy tajné 1941, sign. 13/30/1, č. j. 860.
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V tento deň, v súlade s obsahom operačného rozkazu VVZ č. 14 zo 17. septembra 1941, 
dorazili do Mytnice veliteľstvo II. perute „Darina“ a letka „Milota“.45 Počas presunu 
lietajúceho sledu z Gubinu do Mytnice sa slovenská stíhacia letka dostala do nepríjemnej 
situácie, keď na ňu v priestore Fastov spustilo nemecké protilietadlové delostrelectvo 
prudkú paľbu „všetkého druhu“, napriek tomu, že lietadlá leteli v určenej výške 300 – 
500 m a boli viditeľne označené predpísanými identifi kačnými znakmi. Nemecká paľba 
neustala ani vtedy, keď z ohrozených lietadiel bola vystrelená svetelná munícia E. S., 
platná pre tento deň. Počas náhleho a zo slovenskej strany ničím nezavineným útokom 
zasiahlo nemecké ľahké protilietadlové delostrelectvo jednu zo slovenských stíhačiek. Pri 
pristátí na letisku Mytnica sa odohrala ešte ďalšia nepríjemná udalosť, keď veliteľ letky 
J. Páleníček vošiel do čerstvo zasypanej jamy po granáte a postavil lietadlo na „hlavu“.

Dňa 20. septembra 1941 absolvovali slovenskí piloti štyri operačné lety za 
účelom leteckého prieskumu. Jedným z letov bol prieskum nepriateľských pozícií 
nachádzajúcich sa pred obranným postavením slovenských pozemných jednotiek. Na 
základe vyhodnotenia jeho výsledkov sa konštatovalo, že sovietska armáda z hlavného 
obranného postavenia ustúpila a „zákopy pred RD sú prázdne“.46 Piloti zaregistrovali aj 
veľké autokolóny ustupujúcej sovietskej armády.

Po komplexnom posúdení výsledkov prieskumu a bojových možností kombinovanej 
leteckej skupiny (tvorenej letkou 1 a 12 – P. Š.), velenie letectva rozhodlo o vykonaní 
bombardovacieho náletu na lokalizované sovietske kolóny. Za účelom získania čo 
najpresnejších informácií vyslalo do vzduchu 21. septembra 1941 v čase 8.25 – 10.20 h 
pozorovacie lietadlo typu Š-328 s posádkou – npor. let. L. Horský (pozorovateľ) a por. 
let. J. Ondráš (pilot) v sprievode dvojčlenného stíhacieho roja, ktorý tvorili rtk. let. F. 
Cyprich a čtk. V. Kaliský. Bojová úloha bola splnená, avšak z operačného letu sa na 
materské letisko nevrátil rojový letec V. Kaliský, príslušník stíhacej letky 12. Toho 
s najväčšou pravdepodobnosťou zasiahla nepriateľská protilietadlová paľba v priestore 
Borispol a núdzovo pristál na území, ktoré bolo v rukách nepriateľa. Pátranie po ňom 
bolo bezvýsledné a príslušné slovenské vojenské orgány ho vykazovali až do roku 1944 
ako nezvestného.

Takto tragicky sa ukončilo nielen prvé frontové nasadenie letca V. Kaliského na 
neľútostnom sovietsko-nemeckom fronte, ale aj jeho mladý život.

* * *

Vo Vojenskom historickom archíve Bratislava sa vo fonde Ministerstvo národnej obrany 
Slovenskej republiky 1939 – 1945, fondové oddelenie – Duchovná správa, nachádza 
doposiaľ nepublikovaný dokument osvetľujúci okolnosti smrti čtk. V. Kaliského, ako aj 
kroky slovenskej správy vedúce k zapísaniu jeho smrti do Ústrednej matriky padlých 
alebo zomrelých príslušníkov slovenskej armády za brannej pohotovosti štátu.

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

*  *  *

45 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939–1945, spisy tajné 1941, sign. 13/44/1, č. j. 876, šk. 13.
46 VHA Bratislava, f. MNO SR 1939–1945, spisy dôverné 1942, č. j. 100.576, s. 131.
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Dokument č. 1

 735.755/44
MINISTERSTVO NÁRODNEJ OBRANY
Vojenská správa
------------------------------------------------
Čís. 735.755/II-14/1944 Bratislava, 25.marca 1944.
------------------------------------------------
Vec:  Danihel Martin, strel.-úmrtie,

šetrenie.

 Letecký pluk,
 náhradná peruť

 P i e š ť a n y.
 ----------------------

Podľa soznamu padlých a zomrelých príslušníkov slovenskej brannej moci, zaslaného 
od Hlavného veliteľstva nemeckej brannej moci v Berlíne / Auskunftstelle/, čís. 800/43 
z 29/6.1943 p a d o l na Východnom fronte dňa 22. septembra 1941 Martin D a n i h e l, 
letec 13. letky a bol pochovaný v Borispole na vojnovom cintoríne. Bližšie údaje o úmrtí 
menovaného spis neobsahuje.                                 pri Kijeve

Zistite, či menovaný bol Vašim kmeňovým príslušníkom a či máte nejakú zprávu 
o ňom. Prípadne vypočujte jeho kamarátov, s ktorými konal spolu službu v poli, čo vedia 
o ňom, ako došlo k jeho úmrtiu.

K svojmu hláseniu súčasne pripojte i výpis z kmeňového listu za účelom zápisného 
pokračovania v ústrednej vojnovej matrike.

Prednosta duchovenstva VS:
mjr. duch. Jozef Mitošinka
vlastnoručný podpis

L e t e c k ý p l u k

Došlo: 27. MAR. 1944

Č. 12185/44 Prílohy:
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Ministerstvo národné obrany – II/14. oddel. Bratislava Priamo.
------------------------------------------------------------------------
Hlásim, že v kmeň. počte let. pluku nie je ani nebol strel. Martin Danihel. Let. pluk mal 

v kmeň. počte čat. v zál. Martina Danihela, 18/27204/38, trvalé bydlisko Uherská Ves, 
okr. Malacky, ktorý bol dňa 6/8 1943 prezentovaný k činnej službe na 6 týždňov a dňa 
7/8 1943 prepustený pre neschopnosť.

Čat. v zál. Martin Danihel narodil sa v roku 1918, meno otca Martin a matky Magdaléna 
Liesová47.

27/3 1944 Veliteľ náhr. perute

 mjr. let. Pavel Dargov48

 vlastnoručný podpis

VOJENSKÁ SPRÁVA
Duchovenstvo katol.

Došlo dňa: 28. MRC. 1944

Č. 735.755 / II/44 0 príl.

Vec:  Danihel Martin, strel.-
Pátranie

VPV – katol. duchovná správa, Banská Bystrica.
--------------------------------------------------------------

Prosím o zavedenie pátrania v rozkaze VPV po kmeňovej príslušnosti strel. Martina 
D a n i h e l a. Podľa hlásenia let. pluku menovaný nebol príslušníkom let. pluku. Bližšie 
okolonosti (!) o ňom nie sú nám známe.-

30/3.1944.
-------------

Prednosta duchovenstva VS:
mjr. duch. Jozef Mitošinka

vlastnoručný podpis

Veliteľstvo pozemného vojska
Duchovná správa katolícka

Došlo dňa: 31. III. 1944

Čís. 40.263 0 príl.

47 Správne – Liessová. VHA Bratislava, f. osobných spisov, kmeňový list Martina Danihela, nar. 
21. 5. 1918.
48 Pavel Dargov (pôvodne Dóczy), narodil sa 30. 6. 1907 Srebrenica, dnes Bosna a Hercegovina, 
zomrel 19. 6. 1995 Piešťany. CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 
1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s.44-45. ISBN 978_80-89523-20-7.
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Ministerstvo národnej obrany - II/14 oddel.
B r a t i s l a v a.

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

Hlásim, že rozkazom VPV čís. 16 zo dňa 6/4. 1944 žiadal som kmeňové telesá s DOV 
o predloženie kmeňového listu strelníka Martina D a n i h e l a. Pátranie bolo bezvýsledné. 
Nakoľko lehota hlásenia už 20/4. 1944 uplynula, spis vraciam.

Zvýši sa nám možnosť pátrania u jednotiek VVZ.

30/5.1944.

Prednosta duch. správy kat. VPV:
pplk. duch. Violand Andrejkovič49

vlastnoručný podpis

VOJENSKÁ SPRÁVA
Duchovenstvo katol.

Došlo dňa: 3. JÚN. 1944

Č. 735.755/II-14/44 0 príl.

Dokument č. 2

MINISTERSTVO NÁRODNEJ OBRANY
Vojenská správa
------------------------------------------------
Čís. 735.755/II-14/1944 Bratislava, 17. júla 1944.
------------------------------------------------
Vec: KALISKÝ Vojtech, čtk.-stopovanie.

Veliteľstvo divíznej oblasti 2
Zpravodajský dostojník

/Do rúk stot. let. Gašparovič Peter/50

P r e š o v.
---------------

49 Violand Andrejkovič (do r. 1941 - Andor), narodil sa 1. 10. 1894 Sečovce, okres Trebišov, zomrel 
11. 6. 1974 Banská Bystrica. CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 
1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s. 12. ISBN 978-80-89523-20-7.
50 Peter Gašparovič, narodil sa 3. 7. 1913 Veľká Lehota, okres Prievidza, zomrel 6. 10. 2000. 
CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : 
Vojenský historický ústav, 2013, s.72-73. ISBN 978-80-89523-20-7.
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Stopovaním sa zistilo, že čtk. Vojtech Kaliský padnul na Východnom fronte dňa 21. 
septembra 1941, pri Borispole u Kyjeva vraj bol pochovaný dňa následujúceho.

Podla hlásenia veliteľa 12.letky, stot. let. Jozefa PÁLENIČKA boli ste udaný ako očitý 
svedok smrti nebohého.

Aby sa mohol previesť zápis do matriky zomrelých, spíšte svoje svedectvo, čo viete 
o skutočných okolnostiach okolo smrti nebohého hore spomenutého a urýchlene nám ho 
zašlite.

Svedecká výpoveď nech je overená dvoma svedkami.

Ministerstvo národnej obrany
styč. dôst. II/14 odd VS:

v zast.:
npor. duch. Michal L u k á č 51

DÔVERNÉ

Veliteľstvo divíznej oblasti 2
Došlo dňa 21. VII. 1944

Č.: 37635/dôv odd. (!) Príl. %

 

E Z O - P r e š o v.
--------------------------

Postupujem ako Vám patriace.

31. 7. 1944.

Prednosta zprav. oddelenia:
stot. pech. František Podhorský.

vlastnoručný podpis

DÔVERNÉ
Exponovaný zpravodajský orgán MNO

nečitateľné (!) v Prešove

Došlo dňa: 22. VII. 1944
Číslo…. Príl….

51 Michal Lukáč, narodil sa 30. 10. 1911, Keľča, okr. Stropkov. VHA Bratislava, Kartotéka 
dôstojníkov slovenskej armády, karta npor. duch. Michala Lukáča nar. 30. 10. 1911.
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Dokument č. 3
Ministerstvo národnej obrany.

Vojenská správa.
 Bratislava.

-------------------------------------------------------
Hlásim, že dňa 21. septembra 1941 čtk. Kaliský ma doprevádzal na stíhacom lietadle pri 

úkolovom lete nad frontom v priestore Borispol j. v. Kyjova52, nad Borispolom bola na nás 
zahájená veľmi silná protilietadlová paľba zo zeme. Počas paľby som videl, že čtk. Vojtech 
Kaliský striela poznávacie rakety. Keď som sa dostal so svojím lietadlom z nep. paľby už som 
viac nevidel jeho lietadlo. Nevidel som, že by bol padal k zemi, ani ho vyskočiť padákom. Je 
pravdepodobné, že bolo jeho lietadlo alebo on sám zasiahnuté nepriateľskou OPL a sa shrútil. 
Či skutočne zomrel nie možné s určitosťou potvrdiť.

Svedeckú výpoveď nenechávam overiť dvoma svedkami z toho dôvodu, že netvrdím, 
že by bol menovaný zahynul.

Prešov, 24. 7. 1944.
stot. Gašparovič

vlastnoručný podpis
VOJENSKÁ SPRÁVA
Duchovenstvo katol.

Došlo dňa: 26. JÚL. 1944

Č. ako hore …príl.

Dokument č. 4

MINISTERSTVO NÁRODNEJ OBRANY
Vojenská správa
------------------------------------------------
Čís. 735.755/II-14/1944 Bratislava, 17. júla 1944.
------------------------------------------------
Vec: KALISKÝ Vojtech, čtk.- stopovanie.
 

Letecká škola
/do rúk zvk. rtm. Cyprich Frant./

B a n s k á B y s t r i c a.
-------------------------------

52 Správne – Kyjeve.
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Stopovaním sa zistilo, že čtk. Vojtech Kaliský padnul na Východnom fronte dňa 21. 
septembra 1941, pri Borispole u Kyjeva vraj bol pochovaný dňa následujúceho.

Podla hlásenia veliteľa 12.letky, stot. let. Jozefa PÁLENIČKA boli Ste udaný ako očitý 
svedok smrti nebohého.

Aby sa mohol previesť zápis do matriky zomrelých, spíšte svoje svedectvo, čo viete 
o skutočných okolnostiach okolo smrti nebohého hore spomenutého a urýchlene nám ho zašlite.

Svedecká výpoveď nech je overená dvoma svedkami.

Ministerstvo národnej obrany
styč. dôst. II/14 odd VS:

v zast.:
npor. duch. Michal L u k á č

vlastnoručný podpis

L e t e c k á š k o l a
VELITEĽSTVO

Došlo dňa: BB 18. júla 1944
Číslo:.5736… Príl….%….

Cvičná letka LŠ – Tri Duby.
-------------------------------------
Zasielam na vykonanie obratom podľa nariadenia MNO-VS.
                                   18/7.1944

Veliteľ leteckej školy
mjr. let. Ondrej Ďumbala

vlastnoručný podpis
Vec:  Kaliský Vojtech, čtk.-

- stopovanie.

L e t e c k á š k o l a
CVIČNÁ LETKA

Došlo: 20. júla 1944
Č: 66/1944 Príl….%….

Letecká škola – B. Bystrica.

Prehlásenie zvk. rtm. let. Cypricha Františka predkladám.
21/7 1944

Príloha 1.
Veliteľ cvičnej letky

npor. let. Hergott Ján

vlastnoručný podpis
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L e t e c k á š k o l a
VELITEĽSTVO

Došlo: BB 27. júla 1944
Číslo:.5736- I… Príl….1….

Min. nár. obrany, VS – Bratislava.

Prehlásenie zvk. rtm. Cyprich Frant. predkladám.

Príloha 1. 24/7.1944 Veliteľ leteckej školy
  mjr. let. Ondrej Ďumbala
  vlastnoručný podpis

VOJENSKÁ SPRÁVA
Duchovenstvo katol.

Došlo dňa: 27. JÚL. 1944

Č. 735.755/II-14/1944 1 príl.

K

Dokument č. 5
Vec:  Kaliský Vojtech, čtk

stopovanie.

VOJENSKÁ SPRÁVA
Duchovenstvo katol.

Došlo dňa: 14. VII. 1944
Č. 735.755/II-14 1 príl.

K

Styčný dôstojník II/14. oddel. – Bratislava.
--------------------------------------------------------

Kaliský Vojtech, čtk let. nie je dosiaľ zapísaný v ústrednej matrike padlých alebo 
zomrelých za brannej pohotovosti štátu.

Podľa hlásenia stot. let. Páleniček Jozefa ide celkom iste o čtk Kaliského Vojtecha 
a nie o čtk Danihel Martina. Omyl sa dá celkom dobre vysvetliť tým spôsobom, ako ho 
vysvetľuje stot. Páleniček. 53

Požiadajte na spise uvedených svedkov, aby Vám potvrdili pravdepodobnosť smrti čtk 
Kaliského, vyžiadajte si jeho kmeňový list a zapíšte ho do matriky zomrelých za brannej 
pohotovosti štátu. Dôvody k tomuto zápisu sú dostatočné.

53 V dokumente sa nenachádza príloha s Páleníčkovým hlásením objasňujúcim zámenu totožnosti 
V. Kaliského za M. Danihela.
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Príl.:2. 15/7.1944.
--------

Prednosta duchovenstva VS:
mjr. duch. Jozef Mitošinka

vlastnoručný podpis
 

VOJENSKÁ SPRÁVA
Duchovenstvo katol.

Došlo dňa : 17. JÚL. 1944

Č. 735.755/II/14/1944 2 príl.

K

Letecký pluk – Náhradná peruť- P i e š ť a n y.

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

Predložte výpis z kenového (!) listu čtk. Kaliský Vojtech, ktorý podľa svedectva mal padnúť 
22/9.1941 v Borispole pri Kyjeve a doteraz nie je zapísaný vo vojnovej matrike zomrelých.
Prílohy:2. 17/7. 1944
------------- Ministerstvo národnej obrany
 styč. dôst. II/14 odd VS:
 v zast.:
 npor. duch. Michal L u k á č
 vlastnoručný podpis

D Ô V E R N É
L e t e c k ý p l u k

V E L I T E Ľ S T V O
Došlo: 18. VII. 1944

Číslo: 6502 Prílohy: 2

Banská Bystrica.
---------------------
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Posielam. Vykonajte podľa nar. VS duchovenstvo.

Prílohy: 2. 19/7 1944 Veliteľ náhradnej perute
------------ mjr. let. Alojz Zmátlo54

 vlastnoručný podpis
VOJENSKÁ SPRÁVA
Duchovenstvo katol.

Došlo dňa : 29. VII. 1944

Č. 735.755/II/14/44 2 príl.

54 Alois Zmátlo, narodil sa 4. 8. 1903 Čáslav, zomrel 8. 6. 1950 Nové Mesto nad Váhom. Civilné 
vzdelanie získal absolvovaním 4 tried gymnázia. Do čs. brannej moci ho odviedli 21. 9. 1920 pri 
dobrovoľnom odvode a včlenili k p. pl. 14. Počas prezenčnej služby povýšený na slob. (26. 3. 1921) 
a des. (21. 12. 1921). 20. 9. 1922 A. Zmátlovi povolili zotrvanie v činnej službe na čas 1 roku. 
15. 10. 1923 ho pridelili ako frekventanta do Vojenskej akadémie. 15. 8. 1925 bol menovaný por. 
pešieho pl. 22. Týmto dňom ho včlenili k 9. poľnej rote. V r. 1925 – 1926 absolvoval aplikačný kurz 
pre dôstojníkov pechoty pri Učilišti pre pešie vojsko v Miloviciach. Od 12. 8. 1926 – 17. 1. 1927 
vykonával funkciu veliteľa čaty p. pl. 22 v Josefove a Jičíne. 17. 1. 1927 – 15. 6. 1927 v pozorovacom 
kurze v LU Cheb. Po absolvovaní kurzu ho odoslali k let. pl. 3, s určením za subalterného dôstojníka 
a pozorovateľa letky 8 v Nitre, kde pôsobil do 30. 11. 1928, keď ho ustanovili za veliteľa dopravného 
oddielu plukovného parku. Od 15. 1. 1929 do 30. 8. 1929 bol pobočníkom veliteľa Leteckého parku. 
31. 8. 1929 ho premiestnili k let. pl. 4 v Prahe, kde ho 11. 9. 1929 ustanovili za veliteľa fotografi ckej 
čaty technickej letky. 2. 11. 1929 bol určený v hodnosti npor. let. (1. 10. 1929) za dočasného veliteľa 
spojovacej čaty. Od 21. 11. 1929 – 3. 3. 1930 inštruktor v Miloviciach. Od 4. 3. 1930 – 1. 10. 1930 
pôsobil v rámci technickej letky let. pl. 4 v Prahe. Od 1. 10. 1930 – 30. 9. 1931 dočasným veliteľom 
náhradnej letky. 30. 9. 1931 ho premiestnili k VLU v Prostějove, kde ho nasledujúcim dňom pridelili 
do pilotnej školy elementárnej na miesto prideleného dôstojníka. 31. 3. 1933 A. Zmátla premiestnili 
k leteckému školskému oddielu I. na miesto pobočníka veliteľa. Od 1. 7. 1934 II. pobočník veliteľa 
VLU v Prostějove. 15. 9. 1936 ho premiestnili k let. pl. 3 a ustanovili ho za veliteľa letky 12. Od 
24. 9. 1938 – 3. 10. 1938 v poli. Službu v čs. armáde skončil v hodnosti škpt. let. (1. 4. 1938).
14. 3. 1939 napriek českej národnosti vstúpil do slovenskej armády. Od 14. 3. 1939 – 15. 5. 1939 veliteľ 
letiska Spišská Nová Ves. Účastník bojov proti Maďarom v 3. dekáde marca 1939. 16. 9. 1939 Zmátla 
ako stot. let. ustanovili za veliteľa posádky v Spišskej Novej Vsi. 1. 1. 1940 A. Zmátla prepustili ako 
dôstojníka českej národnosti zo slovenskej armády. 1. 6. 1942 ho reaktivovali a pridelili k Východnej 
pracovnej skupine v Sabinove, s určením za zástupcu veliteľa. 15. 11. 1942 ho premiestnili k VVZ, 
s určením za prednostu osobného oddelenia VVZ. Vo funkcii zotrval do 11. 4. 1944, keď ho nahradil 
mjr. let. V. Kačka. 30. 4. 1944 A. Zmátla v hodnosti mjr. let. (1. 7. 1943) ustanovili za veliteľa náhradnej 
perute let. pl. v Piešťanoch. V službe v slovenskej armáde zotrval aj po 29. 8. 1944. Do SNP sa nezapojil.
18. 5. 1945 A. Zmátla prezentovali v Turčianskom Sv. Martine. 20. 9. 1945 ho ustanovili za veliteľa 
letiska Žilina a včlenili k leteckej peruti 3 (od 28. 2. 1946 – let. peruť 4, 6. 6. 1946 – LZ 4). 30. 11. 1945 
Zmátla odoslali na dovolenku s čakaním. 1. 12. 1947 bol povolaný do činnej služby a včlenili k LNP 
4, s určením pre LSU v Malackách. 18. 2. 1948 ho uznali dočasne neschopným výkonu činnej služby. 
8. 3. 1948 mu udelili dovolenku a 1. 5. 1948 dovolenku s čakaním. 1. 6. 1948 A. Zmátla prepustili 
z príslušnej výcvikovej skupiny a 1. 9. 1948 preložili do zálohy. 1. 6. 1950 mu odňali hodnosť mjr. 
let. v zál. a preložili do počtu mužstva ako vojaka v zálohe. CSÉFALVAY, František a kol. Vojenské 
osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2013, s.273.ISBN 978-
80-89523-20-7.
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Dokument č. 6
MINISTERSTVO NÁRODNEJ OBRANY
Vojenská správa
------------------------------------------------
Čís. 735.755/II-14/1944 Bratislava, 25. marca 1944.
------------------------------------------------
Vec:  Danihel Martin, strel.-úmrtí.

Šetrenie.

 Súrne
 Letecký pluk,
 náhradná peruť
 P i e š ť a n y.

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

Podľa soznamu padlých a zomrelých príslušníkov slovenskej brannej moci, zaslaného 
od Hlavného veliteľstva nemeckej brannej moci v Berlíne /Auskunftstelle/ čís.800/43 
z 29/6.1943 p a d o l na Východnom fronte dňa 22.septembra 1941 Martin D a n i h e l, 
letec 13.letky a bol pochovaný v Borispole na vojnovom cintoríne. Bližšie údaje o úmrtí 
menovaného spis neobsahuje.

Zistite, či menovaný bol Vašim kmeňovým príslušníkom a ši máte nejakú zprávu 
o ňom. Prípadne vypočujte jeho kamarátov, s ktorými konal spolu v poli, čo vedia o ňom, 
ako došlo k jeho úmrtiu.

K svojmu hláseniu súčasne pripojte i výpis z kmeňového listu za účelom zápisného 
pokračovanie v ústrednej vojnovej matrike.-

 Prednosta duchovenstva VS:
 mjr. duch. Jozef Mitošinka

postúpené VPV – duch na pátranie
Vyjadrenie sa stot. let. Galbavého55 - velit.
 letiska
 Žilina
Žiadam - 3. JÚN 1944 (nečitateľný podpis)

55 Rudolf Galbavý, narodil sa: 29. 4. 1913 v Piešťanoch, zomrel: 11. 5. 1995. CSÉFALVAY, 
František a kol. Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava : Vojenský historický 
ústav, 2013, s. 71. ISBN 978-80-89523-20-7.
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Dokument č. 7

MINISTERSTVO NÁRODNEJ OBRANY
Vojenská správa
------------------------------------------------
Čís. 735.755/II-14/1944 17/7 1944
------------------------------------------------
Vec: KALISKÝ Vojtech, čtk.- stopovanie. 1) VDO-2 – Prešov
 2) Let. Škola - B. Bystrica

Stopovaním sa zistilo, že čtk. Vojtech Kaliský padnul na Východnom fronte dňa 21. 
septembra 1941, pri Borispole u Kyjeva vraj bol pochovaný dňa následujúceho.

Podla hlásenia veliteľa 12. letky, stot.let. Jozefa PÁLENIČKA boli ste udaný ako očitý 
svedok smrti nebohého.

Aby sa mohol previesť zápis do matriky zomrelých, spíšte svoje svedectvo, čo viete 
o skutočných okolnostiach okolo smrti nebohého hore spomenutého a urýchlene nám 
ho – zašlite.

Svedecká výpoveď nech je overená dvoma svedkami.

Od: 1)  stot. let. Gašparovič
zvk. let. Cyprich56 

Ministerstvo národnej obrany
styč. dôst. II/14 odd VS:

v zast.:
npor. duch. Michal L u k á č

vlastnoručný podpis

56 František Cyprich, narodil sa: 1. 10. 1917 v Svrčinovci, okres: Čadca, zomrel: 31. január 
2009, Trenčín. BYSTRICKÝ, Jozef – ŠUMICHRAST, Peter. Letka 13 v dokumentoch a obrazoch. 
Bratislava : Magnet Press, Slovakia, 2004, s.19. ISBN 80-89169-02-3; Kol. Vojenské osobnosti 
československého odboje 1939 – 1945. Praha – Bratislava : Vojenský historický ústav Praha – 
Vojenský historický ústav Bratislava, 2005, s. 43-44. ISBN 80-7278-233-9.
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Dokument č. 8

DOPLŇOVACIE OKRESNÉ VELITEĽSTVO
BANSKÁ BYSTRICA

Došlo dňa : 21. VII. 1944

Prterdčíslo: Složka: C

 Č. 28731 Príl.: 3

Vec: Kaliský Vojtech, čtk.
1916-1937, Slov. Lupča
Ban. Bystrica, odpis km.
listu – predloženie.

 Reg „ Odchod“.
Vojenská správa, duchovenstvo katol-Trenč. Teplice.
----------------------------------------------------------------

Žiadaný výpis z kmeň. listu predkladám.
Prílohy: 4
------------- 28. 7. 1944.

Vel. dopl. okresu:
v zast.

npor. dopl. Jozef Štefko
vlastnoručný podpis

VOJENSKÁ SPRÁVA
Duchovenstvo katol.

Došlo dňa : 29. VII. 1944

 Č. 740.145/II/14/44 % príl

Vec: Kaliský Vojtech, čtk
kmeňový list –
predloženie.

Styčný dôstojník II/14. oddel. MNO – Bratislava.
----------------------------------------------------------------

 
Zasielam ako vám patriace na prevedenie zápisu v ústrednej matrike zomrelých. Je viac 

ako pravdepodobné, že ide o čtk Kaliského a nie o čtk. Danihela, ako hlásily nemecké 
úrady. Omyl sa dá celkom dobre vysvetliť tak, ako ho vysvetľuje stot. let. Páleníček.
Príl.: 4. 31/7. 1944.
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VOJENSKÁ SPRÁVA
Duchovenstvo katol.

Došlo dňa : 2. AUG. 1944

 
Č. 736.620 /II-14 4 príl.

Prednosta II/14.oddiel.MNO-VS:
mjr. duch. Jozef Mitošinka
vlastnoručný podpis
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PODPLUKOVNÍK JÁN ŠMIGOVSKÝ
A EINSATZGRUPPE H NA SLOVENSKU NA JESEŇ 1944

IGOR BAKA

BAKA, I.: Lieutenant Colonel Ján Šmigovský and Einsatzgruppe H in Slovakia in the 
Autumn of 1944. Vojenská história, 1, 21, 2017, pp 137-146, Bratislava.
The monitored document points out to the activities of the Lieutenant Colonel of the Slovak 
Army, J. Šmigovský, in favour of the occupying regime in Slovakia during the World War 2. 
The study increases knowledge on the fi eld of collaboration with the Germans, in particular 
the units of the Nazi security apparatus. It contains the record of the interview kept with 
Šmigovský by a member of the Emergency Group H (Einsatzgruppe H), of the German 
Security Police (Sicherheitpolizei – SIPO) and Security Service (Sicherheitsdienst – SD) 
in November 1944. In Slovakia, this unit operated with its six comandos and supporting 
points. It focused on fi ghting the members of resistance, Slovak Nationa Uprising, 
applying terror and reprisals against the civil citizens, Jews and Gypsies. From the report 
in question, we may read the attitude and opinion of Šmigovský on the political situation 
in Slovakia, the relations in Army, on the German-Slovak alliance. The document presents 
his opinions in a different light as well, outside the debate outlined above. It appears that 
Šmigovský’s responsibility for cooperation with the Nazi occupational apparatus cannot 
be marginalized and only interpreted through the lens of his decision whether or not to 
observe the military oath of the Slovak Republic. Information in the document suggest 
that his cooperation with Einsatzgruppe H continued in a relatively intense form in the 
following period as well. The Germans were very interested in him not only due to 
obtaining the professional information of military nature mentioned in the interview in 
question. Šmigovský also provided them with his own remarks on the political uncertainty 
of some of the Slovak offi cers, whereby he was exposing them to the threat of subsequent 
prosecution, more or less knowingly.
The document itself is published according to the established rules for the issue of 
sources, disclosed in full wording. It is published bilingually, fi rst in Slovak translation, 
followed by the German original.
Military History. Slovakia. World War 2. The Occupying Regime in Slovakia and 
Activity of the Lieutenant Colonel Ján Šmigovský.

Podplukovník slovenskej armády Ján Šmigovský1 je dodnes medzi historikmi, ale aj 
v radoch širšej verejnosti vnímaný ako kontroverzná historická postava. Výrazne k tomu 
prispel rozsudok smrti, ktorý bol na ňom vykonaný v októbri 1945 v dôsledku rozhodnutia 
povojnového Národného súdu. Hlavnou príčinou udelenia najvyššieho trestu v jeho prípade 
bola podľa rozsudku zrada na Povstaní, a to v podobe marenia príprav organizovaného 
boja slovenského národa proti fašistickým okupantom, ako aj následnej kolaborácie 
s nacistickým okupačným režimom. Trestných činov sa mal dopustiť najmä tým, že v čase 
vypuknutia SNP ako veliteľ nitrianskej vojenskej posádky zostal verný bratislavskej 

1 Pred vypuknutím SNP bol mjr. pechoty Ján Šmigovský (1903 – 1945) veliteľom Pechotnej 
školy v Nitre a zároveň veliteľom miestnej vojenskej posádky. Životopisné údaje bližšie pozri 
Vojenské osobnosti dejín Slovenska 1939 – 1945. Bratislava 2013, s. 238. ISBN 978-80-89523-20-7.
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vláde a znemožnil jej pripojenie sa k Povstaniu. Svojím rozhodnutím zároveň prekazil 
odsun politických väzňov z väznice Krajského súdu v Nitre, čím ich fakticky vydal do rúk 
nacistov. Zároveň v dôsledku aktívnej spolupráce s okupačným bezpečnostným aparátom 
mal niesť zodpovednosť za perzekúciu viacerých osôb zapojených do odboja.2 

Šmigovského obhajcovia (aj z radov historikov) akceptujú jeho principiálny postoj, 
keď ako dôstojník nezasvätený do príprav Povstania dodržal vojenskú prísahu a zostal 
verný slovenskému štátu. V tomto kontexte spochybňujú aj samotný povojnový proces, 
ktorý považujú za zinscenovaný.3 Apologéti slovenského štátu odmietajúci SNP ako zradu 
na slovenskom národe, pritom idú ešte ďalej, keď tento čin glorifi kujú a Šmigovského 
v kontexte s jeho trpkým osudom stavajú do pozície martýra. Dôstojníkov, ktorí sa 
pridali k Povstaniu, naopak, odsudzujú ako zradcov vlastnej štátnosti. Na druhej strane, 
väčšina historikov sa prikláňa ku konštatovaniu, že svojím konaním Šmigovský výrazne 
poškodil Povstanie. J. Jablonický k tomu napísal: „Nech už sa tento postoj zakrýval 
akoukoľvek kvetnatou prikrývkou fráz o slovenskej štátnosti, slovenskom nacionalizme 
atď., v konečnom dôsledku bol zameraný proti slovenským národným záujmom, proti 
demokratickému programu, o ktorí bojovali povstalci.“ „Kauza“ Šmigovský však ani 
podľa Jablonického nebola čiernobiela. Samotný proces s ním totiž označil za zaujatý, 
a to najmä pre snahu zakryť neschopnosť bývalých povstalcov, ktorí sa svojimi chybami 
a nešikovnosťou tiež pričinili o fi asko spojené s nitrianskou posádkou.4 Nepriamo tiež 
upozornil na neprimeranosť výšky trestu, a to v porovnaní s inými horšími prípadmi.5 
Súdnym procesom so Šmigovským sa najnovšie zaoberal M. Malatinský. Jeho analýza 
sa opätovne sústreďuje najmä na otázku Šmigovského rozhodnutia zostať verný ľudáckej 
vláde. Keďže vo svojom výskume sa autor koncentruje takmer výhradne na dokumenty 
z fondu Národného súdu, aktívnej spolupráci Šmigovského s nacistickým okupačným 
aparátom v nasledujúcom období väčšiu pozornosť nevenuje.6

Novú heuristickú bázu do problematiky pritom môže priniesť výskum dokumentov 
nemeckej proveniencie. Šmigovského činnosť v prospech okupačného režimu nacistické 
bezpečnostné orgány vysoko hodnotili prakticky počas celého obdobia jeho existencie. 
Svojou činnosťou hneď na začiatku výrazne uľahčil vojenské obsadzovanie západného 
Slovenska, čo už začiatkom septembra vysoko vyzdvihol veliteľ Bojovej skupiny Schill, 
ktorý dokonca konštatoval, že „jedine osoba majora mu umožňuje v tejto forme preraziť 
von z Nitry, lebo bez nitrianskej posádky by jeho terajší postup bol samovraždou“.7 
V podobnom duchu sa v hlásení zo 6. septembra vyjadroval tiež veliteľ Pohotovostného 
komanda 14 Pohotovostnej skupiny H, ktorý dokonca vyjadril sklamanie a údiv nad tým, 
že Šmigovský nebol vymenovaný za ministra národnej obrany. Očakával preto aspoň 
jeho skoré menovanie na generála. V osobe Šmigovského tiež videl zosobnený vzor pre 

2 Bližšie pozri JABLONICKÝ, J. Povstanie bez legiend. Bratislava 1990, s. 255-275. ISBN 80-
215-0077-8.
3 Bližšie pozri napr. LACKO, M. Slovenské národné povstanie 1944. Bratislava 2008, s. 98-
101. ISBN 80-8085-575-8.
4 Na túto skutočnosť upozornil už Anton Rašla, jeden z neskorších žalobcov pred Národným súdom, 
ktorý v procese so Šmigovským vystupoval ako svedok obžaloby. Proces s dr. J. Tisom. Spomienky 
obžalobcu Antona Rašlu a obhajcu Ernesta Žabkayho. Bratislava 1990, s. 34. ISBN 80-85260-03-4.
5 Bližšie pozri JABLONICKÝ, J. Samizdat o odboji. Štúdie a články. Bratislava 2004, s. 198-
199. ISBN 80-7149-681-2.
6 MALATINSKÝ, M. Proces s podplukovníkom Jánom Šmigovským pred Národným súdom. 
In Pamäť národa, 2015, č. 1, s. 19-37.
7 PREČAN, V. (ed.). Slovenské národné povstanie. Nemci a Slovensko 1944. Dokumenty. 
Bratislava 1970, dokument číslo (dok. č.) 114, s. 225, Pohotovostný oddiel 14 náčelníkovi 
Pohotovostnej skupiny H.
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slovenských vojakov, čo sa malo využiť pri propagandistickom vedení vojny.8 Podľa 
povojnových svedectiev Šmigovský bol nemeckým vojenským a policajným zložkám od 
začiatku nápomocný aj pri perzekúcii odporcov okupačného režimu, ale aj Židov a uľahčil 
tak zatknutie viacerých osôb v Nitre a okolí.9 Podľa správy vedúceho III. oddelenia 
Pohotovostnej skupiny (Einsatzgruppe) H SS-Hauptsturmführera H. Bӧhrscha z 31. 8. 1944 
Šmigovský podnikol z vlastnej iniciatívy kroky aj proti prepusteným ozbrojeným Židom 
z tábora v Seredi.10 Okrem toho okolo mesta rozostavil ozbrojené hliadky, ktoré mali 
zabrániť príchodu partizánov, resp. úteku vojakov z Nitry do Povstania.11

Očakávanej „pocty“ v podobe menovania za generála sa Šmigovský síce nedočkal, počítalo 
sa s ním však ako s jednou z ústredných postáv pri budovaní novej brannej moci, resp. jej 
ozbrojených útvarov – Domobrany. Za zásluhy bol povýšený na podplukovníka pechoty 
a vymenovaný za veliteľa formujúceho sa Pešieho pluku 1 Domobrany s veliteľstvom 
v Bratislave. Uplatnenie našiel tiež na poli propagácie ľudáckeho režimu, jeho ozbrojených 
zložiek ako aj nemecko-slovenského spojenectva.12 Časť jeho jednotiek bola oddislokovaná 
a od októbra nasadzovaná pod priamym nemeckým velením v boji proti SNP a od decembra 
rovnakým spôsobom aj v epizodických bojoch proti postupujúcej Červenej armáde.13 Ďalšia 
časť jeho jednotiek bola pod nemeckým velením nasadzovaná na opevňovacie práce.14 Nemecké 
okupačné orgány Šmigovského aj v nasledujúcom období považovali za najspoľahlivejšieho 
dôstojníka formujúcej sa Domobrany. Zvlášť kvitovali jeho neutíchajúci pozitívny vzťah 
k slovensko-nemeckému spojenectvu. Ku koncu vojny pritom jeho pozitívne charakteristiky 
v dokumentoch nemeckej proveniencie doslova kontrastovali so stále negatívnejším hodnotením 
vývoja v slovenskej brannej moci, ktorej dôstojnícky zbor bol považovaný za nespoľahlivý, 
demoralizovaný a protinemecký. Ako príklad možno zacitovať zo súhrnnej správy o mobilizácii 
z 12. marca, ktorej autorom bol štáb veliteľa nemeckej Bezpečnostnej polície (Sicherheitpolizei – 

8 Tamže.
9 Napr. bývalý príslušník HG v Nitre Heliodor Gombarčík vo svojej výpovedi na povereníctve 
vnútra v apríli 1946 vypovedal, že „Na základe…už donesených správ Nemci podávali veliteľovi 
HG a veliteľovi voj. sprav. služby, poťažne mjr. Šmigovskému, ktorý chodieval na SD, na porady, 
pokyny, ktoré osoby treba zatknúť alebo pozorovať. Ako viem, Šmigovský chodil na SD často 
na porady a z týchto porád vyplynuly vždy nejaké opatrenia proti určitým ľuďom.“ Archiv 
bezpečnostních složek Praha, fond (f.) 305, 305-540-20. Podobne vypovedali aj viacerí svedkovia 
pred Národným súdom. Slovenský národný archív (SNA), f. Národný súd (NS), Tn ľud 2/45, 
škatuľa (ďalej šk.) 2, zápisnice s V. Spálom, J. Morávkom, A. Rašlom. Šmigovský pred Národným 
súdom síce priznal styk s gestapom a SS, odmietal však podiel na perzekúcii Židov a odbojárov. 
SNA, f. NS, Tn ľud 2/45, šk. 2, sign. 2/45/1, zápisnica s J. Šmigovským zo 14. 7. 1945.
10 SUŠKO, L. (ed.). Das Deutsche Reich und die Slowakische republik 1938 – 1945. Dokumente I. 
Von München bis Salzburg 1938 – 1940. Dokumente und Essay. 2. Buch/2. kniha. Slovensko 
v jeseni 1944, dok. č. 4, s. 14. Bratislava 2008. ISBN 978-80-7114-679-7.
11 Podľa hlásenia náčelníka Pohotovostnej skupiny H SS-Obersturmbannführera Josefa Witisku 
sa vojaci z nitrianskej posádky dokonca zapojili aj do boja proti „silnej bande“, ktorá mala napadnúť 
vojenské kasárne. Partizáni mali byť po dlhšom boji zahnaní. ŠUŠKO, ref. 10, dok. č. 20, s. 33. Samotný 
Šmigovský pred súdom tvrdil, že nedošlo k žiadnemu bojovému stretu ozbrojených hliadok v okolí Nitry 
s partizánmi. SNA, f. NS, Tn ľud 2/45, šk. 2, sign. 2/45/1, zápisnica s J. Šmigovským zo 14. 7. 1945.
12 PREČAN, ref. 7, s. 668, hlásenie H. Bӧhrscha z 10. 11 a hlásenie J. Witisku z 15. 11. 1944.
13 V druhej polovici decembra sa časť jednotiek II. práporu, ktorý podliehal 182. náhradnej divízii, 
spolu s nemeckými jednotkami zúčastnila ústupových bojov proti Červenej armáde pri Leviciach. 
UHRIN, M. K problematike výzbroje Slovenskej armády – Domobrany v rokoch 1944 – 1945. In 
Oslobodenie Slovenska 1944 – 1945. Banská Bystrica 2010, s. 50-51. ISBN 978-80-970238-9-8.
14 ŠKULTÉTY, J. Kontrarevolučné úsilie Tisovej vlády v období Slovenského národného povstania 
(september 1944 – apríl 1945). In Slovenské národné povstanie roku 1944. (Sborník príspevkov 
z národnooslobodzovacieho boja 1938 – 1945). Bratislava 1965, s. 548-550.
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SIPO) a Bezpečnostnej služby (Sicherheitsdienst – SD) na Slovensku Jozefa Witisku. V tomto 
dokumente sa 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 voči MNO a s „Nemcami 
žiť a zomrieť“. Z Domobrany chcel urobiť úderný inštrument, vzhľadom na celkovú situáciu mu 
však podľa správy osobne nebolo možné nič vyčítať.15 Toto hodnotenie Šmigovského však už, 
vzhľadom na situáciu na fronte, zoči voči blížiacej sa nemeckej porážke, nemalo dlhú platnosť. 
Už v apríli totiž svojvoľne opustil ustupujúcu armádu a odišiel do Prahy, kde sa na barikádach 
zapojil do Pražského povstania.

* * *

Predkladaný edovaný dokument poukazuje na aktivity J. Šmigovského v prospech 
okupačného režimu. Prehlbuje naše poznatky o jeho činnosti na poli kolaborácie 
s Nemcami, konkrétne so zložkami nacistického bezpečnostného aparátu. Jeho obsahom 
je záznam z rozhovoru, ktorý so Šmigovským viedol pracovník Pohotovostnej skupiny 
H (Einsatzgruppe H) nemeckej SIPO a SD v novembri 1944. Tá na Slovensku operovala 
spolu so svojimi šiestimi komandami a opornými bodmi. Sústredila sa na boj proti 
účastníkom odboja, SNP, teror a represálie voči civilnému obyvateľstvu, Židom a Rómom.16 
Z predmetnej správy možno vyčítať Šmigovského postoj a stanovisko k politickej situácii 
na Slovensku, k pomerom v armáde, k nemecko-slovenskému spojenectvu. Dokument 
prezentuje jeho postoje aj v inom svetle, mimo vyššie naznačenú diskusiu. Ukazuje, že 
Šmigovského zodpovednosť za spoluprácu s nacistickým okupačným aparátom nemožno 
marginalizovať a interpretovať len cez optiku jeho rozhodnutia dodržať či nedodržať 
vojenskú prísahu Slovenskej republike. Informácie v dokumente pritom naznačujú, že 
jeho spolupráca s Einsatzgruppe H mohla pokračovať pomerne v intenzívnej forme aj 
v nasledujúcom období. Nemci mali o ňu veľký záujem, keďže Šmigovský im, okrem 
odborných informácií vojenského charakteru, v predmetnom rozhovore poskytol aj 
vlastné postrehy o politickej nespoľahlivosti niektorých slovenských dôstojníkov, čím ich 
vedome viac či menej vystavoval hrozbe následnej perzekúcie. Informácie o Šmigovského 
spolupráci s Einsatzgruppe H spôsobom, aký naznačuje tento dokument, pritom úplne 
absentovali v dôkazovom materiáli, ktorý v procese s ním pred Národným súdom 
zhromaždila obžaloba.

Samotný dokument je publikovaný podľa zaužívaných pravidiel na vydávanie prameňov. 
Je uverejnený v plnom znení. Publikovaný je dvojjazyčne, najskôr v slovenskom preklade, 
následne v nemeckom origináli. Poznámkový aparát obsahuje slovenská časť.

15 Bundesarchiv Berlin, f. R 70 Slowakei, Archivnummer 139, s. 125, správa z 12. 3. 1945. Toto 
Šmigovského hodnotenie vypracoval štáb Zvláštneho komanda (Z.b.V.) 29 v Bratislave v správe 
z 22. 2. 1945: „ Oberstleutnant Šmigovský selbst, der in Opposition zum MNO steht und „mit 
den Deutschen leben und sterben“ will, ist trotz seiner tschechischen Frau unbedingt positiv zu 
werten und zu jeder Zusammenarbeit mit den Deutschen bereit. Als Soldat durch und durch leidet er 
sehr unter dem politisch-haltungsmässig schlechten Zustand der Domobrana. Er wollte aus ihr ein 
reines, schlagkräftiges Instrument machen, doch ist ihm persӧnlich jede Mӧglichkeit der Auslese 
genommen.“ Tamže, s. 102-105, Politische Strӧmungen in der Domobrana.
16 K činnosti tejto organizácie patriacej pod Hlavný úrad ríšskej bezpečnosti bližšie pozri 
ŠINDELÁŘOVÁ, L. Einsatzgruppe H. Působení operační skupiny H na Slovensku 1944/45 
a poválečné trestní stíhání jejich příslušníků. Praha 2015. ISBN 978-80-200-2427-5.
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- H17 - Bratislava, 14. november 1944
Pre Z18

Záznam
Vec: rozhovor s podplukovníkom Šmigovským

Veliteľ 1. pluku19 Domobrany prijal dňa 11. XI. 1944 pozvanie, sprostredkované pánom 
Vozárom20, a navštívil v civile služobňu H. Výsledná debata o množstve zaujímavých 
otázok prebiehala otvorene a s plnou dôverou.

K chýrom o druhom puči, ktorý má pripraviť Domobrana, sa vyjadril približne 
nasledujúcim spôsobom:

„S čím že sa má taký puč robiť? Domobrana pozostáva z 8 rôt, z toho je 5 vzdialených.21 
Môj celý pluk má okolo 1 300 mužov, má byť posilnený na 1 500. II. prápor, môj starý 
nitriansky, sa nachádza pri Banskej Štiavnici v boji proti bandám a vedie si tam veľmi 
dobre, jedna rota sa nachádza v Žarnovici, jedna rota v Zlatých Moravciach, ktorej čaty 
sú vzdialené, napríklad v Novej Bani.

I. prápor je tu, jedna jeho rota sa nachádza v Trnave. Z troch bratislavských rôt je jedna 
štábna rota. III. prápor existuje iba teoreticky. Dôstojníci sa mi jednoducho predložili, 
dokonca mi predpísali, kto má viesť jednotlivé čaty. Tiež mužstvo som musel prevziať 
bez obhliadky. Keď sa mi povie, že Domobrana sa čistila, tak sa musím smiať.

Ale napriek tomu, pokiaľ ja poznám mojich dôstojníkov, neverím tomu, že oni niečo 
pripravujú. My máme predsa okrem toho tu len pušky a vôbec žiadne ťažké zbrane. Kľúč 
k skladu zbraní sa nachádzal v nemeckých rukách.

Avšak nedá sa veriť množstvu nezamestnaných dôstojníkov, ktorí bývajú v služobných 
bytoch vo vojenskej akadémii a myslia len na svoje peniaze a svoju penziu.

I. prápor tu v Bratislave nie je dobrý. Mužstvo je čiastočne nakazené komunizmom. 
Dôstojníci sa starajú z veľkej percentuálnej časti len o peniaze a ženy.

Mne sa tiež povedalo: všelikto prišiel od partizánov, predsa hovoria, oni sú nevinní. 
Ako povedali, nepýtal som sa, či mi dôstojníci a ľudia padli. A potom nosí pravdaže každý 
darebák na MNO22 rukávové pásky (s nápisom – pozn. I. B.) Domobrany. Pre týchto 
ľudí nemôžem samozrejme nič garantovať. Sám to nemôžem vyčistiť, nemám k tomu 
žiadnu moc, v tomto prípade som celkom sám. Mal by sa mi ukázať jeden dôstojník, 
ktorý skutočne a už roky dokazoval, že je nacionalista.

MNO nie je nič iné, ako skupina mladých chlapcov. Ako sa sem dostali, predstavujem 
si takto: Buď mali vysokých mecénov, alebo boli neschopní, prevziať aktívne veliteľstvo, 
alebo sú za tým ženy. Už prvý deň som tu narazil na ťažkosti. Dokonca som sa už vyjadril, 
že na ministerstvo viac nechcem prísť. Keď idem na ministerstvo s mojím veliteľom II. 
práporu, hovoríme jeden druhému: „Máš pri sebe svoju pištoľ?“-, pretože my nevieme, či 
sa odtiaľ opäť vrátime. Páni by pili od radosti šampanské, keby som zmizol.

Tu je napríklad vojenský šéf podplukovník Parčan23. V roku 1939 bol ešte nadporučík, 

17 Myslí sa Einsatzgruppe H.
18 Pravdepodobne sa myslí Zivilbeauftragter.
19 Správne Pešieho pluku 1 Domobrany.
20 Pravdepodobne sa myslí gardista Jozef Vozár.
21 Šmigovský evidentne počítal len s vlastným plukom, v predmetnom čase sa však už formovali aj 
ďalšie jednotky Domobrany.
22 Ministerstvo národnej obrany
23 Pplk. gen. štábu Jozef Parčan bol od septembra 1944 do apríla 1945 náčelníkom hlavného štábu.
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prišiel potom na štáb24 a naposledy bol vojenským atašé v Bukurešti.25 Bude mať asi 32 
rokov a nevelil ešte žiadnej jednotke na fronte.26 Keď som o ňom prvýkrát počul, myslel 
som si: kto je to? – lepší veliteľ, alebo má lepšiu prax? Tomuto mužovi som ja teraz 
služobne podriadený, ktorý ešte aj dnes na Nemecko nadáva.

Existuje tiež už typ generálneho štábu, asi päť hlavných osôb, všetko mladí ľudia.
Minister Haššík ešte nepovedal ani slovo o nemecko-slovenskom „kamarádstve“. Či 

to bude stačiť, dosadiť „silného muža“ ako ministra obrany, ktorý ale nie je žiadnym 
statočným nacionalistom, to ukáže budúcnosť. Nedávno hovoril 1 ½ hodiny k mladým 
dôstojníkom. Pritom slovo „nemecký“ vôbec nepoužil. Ja naproti tomu hovorím: 
s Nemcami žiť, s Nemcami zomrieť! Nehovorím to len tak, v tomto zmysle vychovávam 
tiež mojich ľudí.

To je predsa tiež udivujúce, že si Haššík ponechal Čatlošovho šéfa kabinetu Gesteša.“27 
O pomere HG28 k Domobrane sa Šmigovský vyslovil, že garde išiel vo všetkom po 

vôli, ale bolo mu povedané, že garda je protivník Domobrany.
„Je možné, že chýry, že Domobrana pripravuje puč, sa Nemcom našepkávajú zo strany 

gardy; aby sa Domobrana stala podozrivou a aby tak zabránila snahe na MNO, pričleniť 
HG k Domobrane.

Bol som už tiež v prezidentskej kancelárii, hovoril o tejto veci s Dr. Neumannom29 
a s Dr. Murínom,30 rovnako tak s nemeckými pánmi, ale oni to nechápu. Som sám. Už 
som povedal. Keď to pôjde takto ďalej, pôjdem do penzie.

Veľmi nebezpečným mužom je šéfl ekár vojenskej nemocnice pplk. Dr. Kukačevský, 
osoba ruského pôvodu. Často som sa seba pýtal, prečo ho nezatknú. Viem o ňom veľmi 
veľa, nemám ale žiadne konkrétne dôkazy, nakoľko tento muž je príliš rafi novaný.

Je to pre nás z Domobrany nepríjemný pocit, našu krajinu musieť zo zahraničia 
nechať brániť Nemcami a Maďarmi. Avšak najskôr za mesiac môžeme hovoriť o tom, 
že Domobrana bok po boku s nemeckými a maďarskými prápormi bude bojovať, 
prinajmenšom symbolicky účasťou jedného práporu na veľkom obrannom boji.

Čo je už dnes Domobrana? Pri skladaní prísahy boli predsa prítomní generáli Pulanich31 
a Čunderlík32, obaja priatelia Čatloša a zasvätení do príprav puču.33 Na moju začudovanú 
otázku sa mi vysvetlilo: Nechajte to, tí nám nemôžu ublížiť!

Za dnešnú situáciu nesú čiastočnú vinu aj Nemci. Musím otvorene povedať: Škoda, 
že Nemci sú najlepší vojaci na svete, ale zároveň tí najhorší diplomati! Psychologické 

24 V roku 1941pôsobil na Vojenskej správe.
25 Od 1. 5. 1943 bol vojenským atašé v Bukurešti a v Sofi i.
26 V skutočnosti mal už 35 rokov, keďže sa narodil 16. 2. 1909. Na fronte pôsobil od decembra 
1941 do mája 1942 v hodnosti mjr. gšt.
27 Mjr. gšt. Ladislav Gesteš bol šéfom Kabinetu ministra národnej obrany od apríla 1944.
28 Hlinkovej gardy
29 Anton Neuman, šéf Kancelárie prezidenta republiky
30 Karol Murín, osobný tajomník prezidenta republiky
31 Gen. I. triedy Anton Pulanich (1884 – 1962) – v roku 1944 bol generálnym inšpektorom 
slovenskej armády. Od marca 1944 zostal v armáde ako gen. vo výslužbe. Po vypuknutí SNP ostal 
verný bratislavskej vláde a začiatkom septembra krátko pôsobil vo funkcii hlavného vojenského 
veliteľa. Už 5. 9. však defi nitívne abdikoval na funkciu a stiahol sa do súkromia. Napriek tomu 
sa 8. 10. 1944 zúčastnil spolu s gen. I. tr. vo výslužbe A. Čunderlíkom slávnostnej prísahy časti 
Pešieho pluku 1 Domobrany v Bratislave.
32 Gen. I. tr. Alexander Čunderlík (1878 – 1947) – už v roku 1943 odišiel do výslužby, krátko 
nato sa však vrátil do služby (ako generál vo výslužbe) a vykonával funkciu poradcu na MNO. 
Defi nitívne penzionovaný bol pravdepodobne v auguste 1944.
33 Ani jeden z týchto dvoch generálov nebol zasvätený do príprav puču.
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vystupovanie samozrejme do veľkej miery určuje vojenská situácia. Slabí, egoistickí 
a materialisticky nastavení ľudia nevytrvajú, ale vždy budú alibisti. Teraz sa priznávajú 
k „slavianofi lstvu“, zatiaľ čo pred pár rokmi hovorili o Nemcoch ako o svojich kamarátoch. 
Teraz, keď nepriateľ stojí na hranici, volá sa: Nemci ho nezadržia, budú iste bojovať ďalej 
a možno tiež vyhrajú, ale vtedy už budeme všetci mŕtvi. Takéto uvažovanie hralo rolu tiež 
pri príprave puču.34

Keď počujem, že Viest35 a Golian36 boli u prezidenta, tak sa pýtam, za akým účelom 
nasledovalo toto stretnutie? Prezident sa chcel pravdepodobne informovať o tom, ako sa 
v Londýne uvažuje o šanciach Slovenska na samostatnosť.

So mnou sa robila veľká reklama a povedalo sa mi, že som zachránil slovenskú česť 
a slovenskú armádu. Obergruppenführer Berger37 mi oznámil: „Vy budete budovať 
a viesť Domobranu.“-

Čo som dostal? Bol som povýšený na podplukovníka, čo by som podľa Čatlošovho 
dekrétu tak či tak bol od 1. januára 1945. O 5-6 rokov mladší Golian38 je podplukovník39; 
všetci moji kolegovia z vojenskej školy40 sú už plukovníci. Organizovali sa so mnou 
veľké slávnosti, robilo sa veľa propagandy a Londýn41 o mne hovoril ako o zradcovi, 
pretože som nedezertoval k partizánom, ale vydržal. Teraz všetci ľudia veria: keby sa nič 
nebolo stalo, nemohol by som byť nikdy podplukovníkom!

Moji ľudia chceli tiež utiecť, ale ja som to prekazil, tým, že som k nim hovoril ako 
k deťom. Čo som dostal? Čo mi tak či tak prislúchalo. Ani jedno vyznamenanie sa mi nedalo.

Vzniká dojem, že Šmigovský je úprimný vojak, ktorý sa otvorene a z presvedčenia 
stavia za tesnú nemecko-slovenskú spoluprácu, ktorý je ale s týmto nekompromisným 
úmyslom osamotený, zatiaľ kým zvlášť zo strany ministerstva obrany nebola v tomto 
smere poskytnutá žiadna pomoc.

So Šmigovským sa dohodlo, že on a H42 sa budú stretávať raz do týždňa, - raz u neho vo 
Vojenskej akadémii, potom opäť v služobni H, aby sa porozprávali o všetkých otázkach 
spoločného záujmu. 

Bolo by pritom žiaduce, keby všetok materiál, ktorý prislúcha Domobrane a Š. o ňom 
bude niečo vedieť, prípadne bude schopný dať vysvetlenie alebo doplnenie, aby ho dal 
H na vedomie.

-H-  Pressburg, 14. November 1944.

An Z

34 Myslí sa Slovenské národné povstanie.
35 Div. gen. Rudolf Viest (1890 – 1945) – veliteľ 1. čs. armády na Slovensku počas SNP.
36 Brig. gen. Ján Golian (1906 – 1945) – veliteľ, neskôr zástupca veliteľa povstaleckej armády.
37 SS-Obergruppenführer a General der Waffen-SS Gottlob Berger, do 19. 9. 1944 veliteľ 
nemeckých okupačných vojsk nasadených proti SNP
38 Šmigovský sa narodil 2. 5. 1903 a Golian 26. 1. 1906, čiže vekový rozdiel medzi nimi bol 
necelé tri roky.
39 Myslí sa hodnosť, ktorú dosiahol v slovenskej armáde do vypuknutia SNP.
40 Myslí sa Vojenská akadémia v Hraniciach na Morave.
41 Myslia sa predstavitelia čs. zahraničného odboja na Západe.
42 Myslí sa agent Einsatzgruppe H.
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Vermerk.
Betr.43: Unterredung mit Oberstleutnant Šmigovský.

Der Kommandeur des 1. Regiments der Domobrana folgte am 11. XI.1944 einer durch 
Herrn Vozár übermittelten Einladung und besuchte in Zivil die Dienststelle H. Die sich 
dabei ergebende Aussprache über alle möglichen interessierenden Fragen war sehr offen 
und vertrauensvoll.

Zu den Gerüchten über einen zweiten Putsch, den die Domobrana vorbereiten soll, 
äusserte er sich ungefähr wie folgt:

„Womit soll denn ein solcher Putsch gemacht werden? Die Domobrana besteht aus 8 
Kompanien, davon sind 5 draussen. Mein ganzes Regiment zählt rund 1300 Mann, - es sollte 
auf 1500 verstärkt werden. Das II. Batl., mein altes Neutraer, steht bei Banská-Štiavnica im 
Bandenkampf und hält sich dort sehr gut, eine Kompanie liegt in Žarnovice, eine Kompanie 
in Zlaté Moravce, davon sind Züge weit draussen, zum Beispiel in Nová Baňa.

Das I. Batl. ist hier, eine Kompanie davon liegt in Tyrnau. Von den drei Pressburger 
Kompanien ist eine Stabskompanie. Das III. Batl. besteht erst theoretisch. Die Offi ziere 
hat man mir einfach vorgesetzt, mir sogar vorgeschrieben, wer die einzelnen Züge zu 
führen hat. Auch die Mannschaften musste ich unbesehen übernehmen. Wenn man mir 
sagt, die Domobrana sei gereinigt, so muss ich lachen.

Aber trotzdem, soweit ich meine Offi ziere kenne, glaube ich nicht daran, dass sie etwas 
vorbereiten. Wir haben doch zudem hier nur Gewehre und überhaupt keine schweren 
Waffen. Der Schlüssel zum Arsenal befi ndet sich in deutschen Händen.

Nicht zu trauen ist jedoch die vielen beschäftigungslosen Offi zieren, die in 
Dienstwohnungen in der Militärakademie wohnen und nur auf ihr Geld und auf ihre 
Pension bedacht sind.

Das I. Batl. hier in Pressburg ist nicht gut. Die Mannschaften sind zum Teil kommunistisch 
verseucht. Die Offi ziere kümmern sich zu einem grossen Prozentsatz nur um Geld und Weiber.

Mir wurde auch gesagt: dieser und jener ist von den Partisanen gekommen, doch sagen diese, 
sie seien unschuldig. Wie gesagt ich wurde nicht gefragt, ob mir Offi ziere und Leute gefallen.

Und dann trägt ja jeder Lausbub im MNO den Aermelstreifen der Domobrana. Für 
diese Leute kann ich natürlich nicht garantieren. Ich alllein kann das nicht ausputzen, ich 
habe keine Macht dazu, da ich ganz allein bin. Man soll mir einen Offi zier zeigen, der 
wirklich und schon seit Jahren bewiesen hat, dass er Nationalist ist.

Das MNO ist nichts anderes, als eine Gruppe junger Burschen. Wie diese da 
hereingekommen sind, stelle ich mir so vor: entweder hatten sie hohe Gönner, oder 
sie waren unfähig, ein aktives Kommando zu übernehmen, odes es stecken Frauen 
dahinter. Schon am ersten Tag bin ich dort auf Schwierigkeiten gestossen. Ich habe sogar 
schon geäussert, dass ich nie mehr ins Ministerium kommen will. Wenn ich mit dem 
Kommandeur meines II. Batl. ins Ministerium gehe, sagen wir zu einander: „Hast du auch 
deine Pistole bei dir?“-, denn wir wissen nie, ob wir von dort wieder zurückkommen. Die 
Herren würden Champagner trinken vor Freude, wenn ich wegkäme.

Da ist z. B. der Militärchef Oberstleutnant Parčan. Er war im Jahre 1939 noch 
Oberleutnant, kam dann in den Stab und war zuletzt beim Militärattachée in Bukarest. Er 
wird wohl 32 Jahre alt sein und hatte noch kein Frontkommando. Als ich zum erstenmal 
von ihm hörte, dachte ich mir: wer ist das? - ein besserer Kommandant, oder hat er bessere 
Praxis? Diesem Mann bin ich nun dienstlich unterstellt, der auch heute noch gegen die 
Deutschen schimpft.

43 Betreff
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Es gibt auch schon eine Art Generalstab, etwa fünf Hauptleute, alles junge Menschen.
Minister Haššík hat noch nie ein Wort von deutsch-slowakischer Kameradschaft 

gesprochen. Ob es genügen wird, einen „starken Mann“ als Verteidigungsminister 
hinzusetzen, der aber kein anständiger Nationalist ist, das wird die Zukunft weisen. Vor 
Kurzem hat er 1 ½ Stunden zu jungen Offi zieren gesprochen. Dabei hat er das Wort 
„deutsch“ überhaupt nicht gebraucht. Ich sage dagegen: mit den Deutschen leben, mit den 
Deutschen sterben! Und ich sage es nicht nur, ich erziehe meine Leute auch in diesem 
Sinne.

Es ist doch auch befremdend, dass Haššík den Kabinettchef von Čatloš, Gesteš 
beibehalten hat.“

Ueber das Verhältnis HG zu Domobrana meinte Šmigovský, er mache der Garde alles 
zuliebe, aber es sei ihm gesagt worden, dass die Garde ein Gegner der Domobrana sei.

„Es ist mӧglich, dass die Gerüchte, die Domobrana bereite einen Putsch vor, von Seiten 
der Garde den Deutschen zugefl üstert werden, um die Domobrana verdächtig zu machen 
und um dadurch zu verhüten, dass die HG der Domobrana, wie im MNO angestrebt, 
angegliedert werde.

Ich war auch schon in der Präsidentenkanzlei, habe mit Dr. Neumann und mit Dr. 
Murin, ebenso mit deutschen Herren über diese Dinge gesprochen, aber sie verstehen das 
nicht. Ich bin allein. Ich habe schon gesagt, wenn es so weitergeht, werde ich in Pension 
gehen.

Ein sehr gefährlicher Mann ist der Chefartzt des Militärkrankenhauses Oberstleutnant 
Dr. Kukačevský, ein Mann russischer Abkunft. Habe mich schon oft gefragt, warum er 
nicht verhaftet wird. Ich weiss sehr viel über ihn, habe aber keine konkreten Beweise, da 
der Mann zu raffi niert ist.

Es ist für uns von der Domobrana ein unangenehmes Gefühl, unser Land nach aussen 
von den Deutschen und Ungarn verteidigen lassen zu müssen. Wir kӧnnen jedoch 
frühestens in einem Monat davon sprechen, dass die Domobrana Schulter an Schulter 
mit deutschen und ungarischen Bataillonen gegen den Bolschewismus kämpfen will, 
wenigstens symbolisch durch Teilnahme eines Bataillons an dem grossen Abwehrkampf.

Was ist heute schon die Domobrana? Waren doch bei der Vereidigung die Generale 
Pulanich und Čunderlik, beide Freunde von Čatloš und Mitwisser der Putschvorbereitungen, 
anwesend. Auf meine befremdete Frage hat mir erklärt: Lass sie, die kӧnnen uns nicht 
schaden! –

An der jetzigen Lage sind zu einem Teil auch die Deutschen schuld. Ich muss offen 
sagen: Schade, dass die Deutschen die ersten Soldaten der Welt und die letzten Diplomaten 
sind! Die psychologische Haltung ist natürlich weitgehend durch die militärische Situation 
bestimmt. Schwache, egoistische und materialistisch eingestellte Leute werden nicht 
standhalten, sondern immer „Alibisten“ sein. Sie bekennen sich jetzt als „slawophil“, 
während sie vor ein par Jahren von den Deutschen als ihren Kameraden sprachen. Jetzt, 
wo der Feind an der Grenze steht, heisst es: Die Deutschen werden ihn nicht aufhalten; 
sie werden zwar weiterkämpfen und vielleicht auch siegen, aber dann sind wir schon alle 
tot. Solche Ueberlegungen spielten auch bei der Vorbereitung des Putsches eine Rolle.

Wenn ich hӧre, dass Viest und Golian beim Präsidenten waren, so frage ich mich, 
zu welchem Zwecke diese Zusammenkunft erfolgt ist? Wahrscheinlich wollte sich der 
Präsident darüber informieren, wie man in London über die Chancen der selbständigen 
Slowakei denkt.

Mit mir hat man grosse Reklame gemacht und hat mir gesagt, ich hätte die slowakische 
Ehre und die slowakische Armee gerettet. Obergruppenführer Berger hat mir erklärt: „Sie 
werden die Domobrana aufbauen und führen!“-
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Was habe ich bekommen? Ich wurde zum Oberstleutnant befӧrdert, was ich laut 
Dekret von Čatloš sowieso ab 1. I. 1945 geworden wäre. Der 5-6 Jahre jüngere Golian 
ist Oberstleutnant; alle meine Kollegen von Militärschule sind schon Obersten. Man 
hat mit mir ein grosses Fest veranstaltet, viel Propaganda gemacht und London hat von 
mir als „Verräter“ gesprochen, weil ich nicht zu den Partisanen desertiert bin, sondern 
durchgehalten habe. Nun glauben alle Leute: wenn das nicht geschehen wäre, hätte ich 
nie Oberstleutnant werden kӧnnen!

Meine Leute wollten auch weglaufen, aber ich habe das verhindert, indem ich zu ihnen 
wie zu Kindern gesprochen habe. Was habe ich bekommen? Was mir sowieso zugestanden 
hat. Nicht einmal einen Orden hat man mir gegeben.

Es besteht der Eindruck, dass Šmigovský ein aufrichtiger Soldat ist, der offen 
und überzeugt für eine enge deutsch-slowakische Zusammenarbeit eintritt, der aber 
mit dieser kompromisslosen Absicht allein steht, indem insbesonders seitens des 
Verteidigungsministeriums keine Hilfe in dieser Richtung geboten wird.

Mit Šmigovský wurde vereinbart, dass er und H sich jede Woche einmal treffen, - 
einmal bei ihm in der Militärakademie dann wieder auf der Dienstelle H, um sich über 
alle gemeinsam interessierenden Fragen auszusprechen.

Es wäre daher wünschenswert, wenn alles Material, die Domobrana betreffend, soweit 
Š. dabei etwas unternehmen kann bzw. Erklärungen oder Ergänzungen zu geben im 
Stande ist, H zur Kenntnis gegeben wird.

Bundesarchiv Berlin, fond R 70 Slowakei/139, s. 280-282
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DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR V TRNAVE NA 
SKLONKU DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY

SILVIA HALADOVÁ

HALADOVÁ, S.: Voluntary Fire Brigade in Trnava at the end of the Second World 
War. Vojenská história, 1, 21, 2017, pp 147-160, Bratislava.
The study deals with the liberation of the city of Trnava by Red Army and the mission 
of Voluntary Fire and Rescue Force in Trnava during this process. The Voluntary Fire 
and Rescue Force in Trnava was one of the leading fi re-fi ghting units in Slovakia. 
Its purpose was to protect the life, health and property of the citizens of Trnava 
and its surrounding from the fi re thread and other natural disasters. This voluntary 
organization, based on the community principle, whose members voluntarily entered 
the Communities on the bases of the personal conviction and enthusiasm for the 
objectives set, played an important role during the Second World War. The variety of 
its activities was represented among other things rescue operations in the harsh times 
of the military operations and social changes at the end of the Second World War. At 
this time were maintaining the fi re-fi ghting communities as the compact units, which 
united people according to the principles of humanity and decency without any kind of 
religious, political and social distinctions and barriers.
Military History. Slovakia. The Second World War. Voluntary Fire Brigade in Trnava.

Hasičstvo, ako činiteľ propagujúci zásady bezpečnosti, poriadku a pokoja, zastávalo 
v spoločnosti jedinečnú pozíciu. Špecifi ckosť inštitúcie hasičstva spočívala v tom, že spájala 
širšie skupiny obyvateľstva bez rozdielov národnostných, politických či náboženských. 
Hasičstvo vystupovalo ako nezávislá, nepolitická formácia, ktorá ochraňovala občanov 
a ich majetok pri rôznych závažných udalostiach. Na celoštátnom zjazde československého 
hasičstva v júli 1937 bolo hasičstvo pomenované ministerským predsedom M. Hodžom ako 
„druhá armáda národa“1, ako vojsko humanity, sebaobetavosti a dobrosrdečnosti. Hasičstvo 
malo široký záber pôsobnosti, okrem záchrannej činnosti sa venovalo rozmanitým aktivitám 
v oblasti kultúrnej, osvetovej či telovýchovnej. Ochraňovaním majetku, pestovaním 
morálnych hodnôt, zachovávaním poriadku, pokoja a disciplíny konali dobrovoľní hasiči 
prospešnú službu občanom a štátu. Vstupom do dobrovoľného hasičského zboru sa každý 
hasič zaväzoval vykonávať svoje povinnosti do všetkých dôsledkov presne a svedomite, 
svojim konaním byť vzorom pre všetkých spoluobčanov a zaslúžiť sa tak nielen o dobré 
meno dobrovoľného hasičstva, ale aj o záchranu hodnôt a majetkov.

Proti nebezpečenstvu ohňa bojoval človek od nepamäti, no spočiatku bol zápas s ním 
minimálne efektívny, keďže mal len živelný charakter. Ľudia si až postupne osvojili isté 
spôsoby, ako sa chrániť pred požiarmi. Poznanie preventívnych opatrení a ich dodržiavanie 
boli najdôležitejším prvkom v úsilí vyhnúť sa požiaru. Postupy a odporúčania, ako oheň 
zlikvidovať, vznikali a aplikovali sa v praxi veľmi pomaly, častokrát žiaľ až na základe 
krutých skúseností z priebehov iných požiarov. Na efektivite postupne získal boj s ohňom až 

1 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív Trnava. Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor v Trnave 
1868 – 1950 (ďalej DHZZ), Zápisnice 1929 – 1940, inv. č. 7, šk. 2.
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plánovaným organizovaním ľudí, ktorí niekedy dokázali spoločnými silami odolať nástrahám 
tohto nebezpečného živlu. Prvopočiatky systematickej organizácie ochrany miest pred 
požiarmi súviseli s cechovou organizáciou hasičstva, lebo na hasení požiarov sa podieľali 
výlučne cechy. Postupne sa formovali policajno-požiarne štatúty, ktorých vydávanie bolo 
v kompetencii magistrátov miest. Prvé protipožiarne stanovy smerovali k budovaniu jednoty, 
disciplíny, organizačného a technického zázemia hasičských spoločenstiev.

Za účelom rozvoja organizovanej ochrany proti požiarom a nezištnej pomoci svojim 
blížnym pri nebezpečenstve požiaru a živelných pohrôm boli približne od druhej polovice 
19. storočia zakladané rôzne organizované spolky s osobitým spolkovým životom. 
Protipožiarnu ochranu miest dovtedy zabezpečovali cechy, no ich postupný úpadok, 
ktorý súvisel s novými formami výrobných vzťahov, mal za následok defi nitívne zrušenie 
cechových združení. Táto situácia bola jedným z dôvodov zakladania dobrovoľných 
hasičských organizácií.2 Ich zriadením boli položené základy systémového boja proti 
požiarom, ktorý sa ďalej formoval zostavovaním protipožiarnych predpisov. Proces 
budovania jednotného systému a vnútornej organizácie hasičských spolkov prešiel 
neľahkými vývojovými etapami, v ktorých však najmä vďaka zanieteniu a svornosti 
jednotlivcov prišlo od prvotných zámerov pomáhať blížnym k zostaveniu konkrétneho 
riadeného modelu fungovania dobrovoľných organizácií hasičstva.

Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor v Trnave patril medzi popredné hasičské zbory 
na Slovensku. Počiatky organizovaného hasičstva v tomto meste sa viažu k roku 1848, 
zriadením mestského hasičského spolku pod názvom „Bürgerchor“, ktorého činnosť však 
bola len sporadická. Kvalitný hasičský zbor s pevnou organizačnou štruktúrou a zázemím bol 
ofi ciálne založený na zasadaní mestského zastupiteľstva 4. novembra 1868, prijatím návrhu 
stanov, domáceho poriadku a schválením predsedníctva a členskej základne hasičského 
zboru.3 Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor v Trnave vznikol ako štvrtý najstarší zbor 
v poradí na území Slovenska, po zboroch v Prešove, v Spišských Vlachoch a v Bratislave.4 
Jeho cieľom bola ochrana života, zdravia a majetku občanov Trnavy a okolia pred požiarmi 
a inými živelnými pohromami. Z činnosti zboru sa zachoval pomerne rozsiahly archívny 
fond. Tento materiál prevzal 22. marca 1961 do trvalej úschovy vtedajší Mestský archív 
v Trnave. Časové rozpätie fondu predstavuje roky 1868 – 1950. Prvé roky činnosti zboru 
sú v agende zachované torzovito, obdobie rokov 1900 – 1921 bolo v dôsledku udalostí 
druhej svetovej vojny zničené. V roku 1950, po reorganizácii hasičstva v Československej 
republike prevzala archív bývalého DHZZ v Trnave jeho nástupkyňa Miestna jednota ČSPO 
v Trnave. Jeho pôvodné usporiadanie nebolo dodržiavané a neodborné zásahy spôsobili 
znehodnotenie archívneho materiálu. Po prevzatí agendy do archívnej starostlivosti bol 
fond inventarizovaný a usporiadaný do jednotlivých kategórií úradných kníh, evidencií, 
spisového materiálu, účtovných kníh a iného materiálu. Medzi nesporne zaujímavé patria 
správy o činnosti trnavských dobrovoľných hasičov na sklonku druhej svetovej vojny, 
počas oslobodzovania mesta Trnava.

Pred rozpútaním druhej svetovej vojny a až do jej skončenia zohralo hasičstvo 
významnú úlohu v oblasti zachovania bezpečnosti obyvateľstva a to nielen počas zásahov 
pri požiaroch, ale bolo nedielnou súčasťou civilnej protileteckej ochrany. Sem spadalo 
viacero častokrát veľmi riskantných a nebezpečných úkonov, medzi ktoré patrili strážne 

2 ŠIMONČIČ, Jozef – LOPATKA, Jozef. 100 rokov dobrovoľnej požiarnej ochrany v Trnave. 
Trnava 1968, s. 27. Ide o nariadenie uhorského miestodržiteľstva z roku 1851, cisárske nariadenie 
z roku 1857 a priemyselný zákonný článok VIII. /1872.
3 DHZZ, Zápisnice 1929 – 1940, inv. č. 8, šk. 2.
4 VANČO, Stanislav a kol. Pamätnica Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku. Bratislava 1972, 
s. 17.
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a poplachové služby, maskovanie svetiel verejného osvetlenia a obecných objektov, 
stráženie strategických miest, či rôzne záchranárske a samaritánske zásahy. Takéto náročné 
úlohy si vyžadovali vyšší stupeň príprav zabezpečených brannými cvičeniami. Hasičstvo 
preto malo v tomto napätom období mimoriadne poslanie, reprezentované obetavou prácou 
pre obyvateľstvo v núdzi. Zároveň však znamenali vojnové roky pre hasičstvo istú mieru 
stagnácie. Spoločenský život sa pod tlakom vojnových udalostí ocitol v značnej kríze, 
ktorá sa tiež dotkla činnosti spolkov a zasiahla aj život hasičský. Práca hasičských zborov 
bola poznačená prechodom frontu a procesom oslobodzovania, predovšetkým z hľadiska 
intenzívneho podieľania sa na záchranných prácach po leteckých útokoch. Výrazným 
aspektom bola strata výzbroje hasičských zborov, v dôsledku praktík ustupujúcej nemeckej 
armády a následne aj sovietskych vojenských zložiek, ktoré zhabali predovšetkým hasičské 
automobily, ale taktiež ostatnú výzbroj a výstroj, vrátene oblečenia a obuvi.

V systéme Civilnej protileteckej ochrany (CPO)5 patrili až do konca druhej svetovej 
vojny k najvýznamnejším komponentom práve hasičské zbory. Okrem požiarnej služby 
spadali k povinnostiam trnavského hasičského zboru hasičské strážno-bezpečnostné 
služby, realizované aj v nedele a cez sviatky, poplachové služby a samaritánske úlohy, 
a od začiatku roku 1944 sa čoraz častejšie pridružili pohotovostné služby počas leteckých 
poplachov.6 Na základe nariadenia veliteľa CPO mesta Trnava mali hasiči presne určené 

5 Zákonom č. 82/1935 Zb. z. a n. o ochrane a obrane proti leteckým útokom boli položené základy 
civilnej protileteckej ochrany. Starostlivosť o CPO na Slovensku spadala do kompetencie Zemskej 
hasičskej jednoty. HRONEC, Štefan. Z histórie profesionálneho hasičstva na Slovensku. Bratislava : 
MVSR, Prezídium Hasičského a záchranného zboru, 2008, s. 19. ISBN 978-80-89051-09-0.
6 18. augusta 1943 bola vydaná okresným náčelníkom a obvodným veliteľom civilnej 
protileteckej ochrany O. Kutlíkom vyhláška, ktorá upravovala pokyny dodržiavané pri leteckom 
poplachu, platné pre trnavský okres. Letecký poplach oznamovali sirény a zvony. Sirény udávali 
poplachové znamenie kolísavým tónom v trvaní 5 minút. V priebehu tohto času dávali poplachové 
znamenie aj zvony a to tzv. „šturmovaním“, čiže úderom zvonu na jednu stranu v pravidelných 
intervaloch. Šturmovaním bez znenia sirén sa ohlasoval požiar. Vyzváňanie počas leteckého 
poplachu znamenalo jeho koniec, preto ak letecký poplach ešte trval, bolo prísne zakázané počas 
neho zvoniť zvonmi. V prípade vyhlasovania poplachu bol každý občan povinný, či už pešo, 
vozom, alebo iným dopravným prostriedkom, sa čo najrýchlejšie a najkratšou cestou dostaviť 
do svojho domu, bytu, či úkrytu, alebo na miesto, kde mal pridelenú službu v CPO. V čase 
vyhlasovania poplachu bola premávka voľná. V momente, ako utíchli poplachové znamenia, bola 
akákoľvek premávka pre osoby, vozy a dopravné prostriedky prísne zakázaná. Vozy zostali spolu 
s kočišmi na pravej strane vozovky, koňom sa uvoľnili pobočky. Peší, ktorí nestihli dobehnúť do 
svojich domovov, sa ukryli v najbližších dvoroch, alebo v úkrytoch. Bolo prísne zakázané stáť na 
chodníkoch pred domami. Brány, dvere obchodov a iné verejne prístupné miestnosti museli byť 
privreté, ale nikdy nie zamknuté. V priebehu leteckého poplachu sa na uliciach mohli zdržiavať 
iba členovia CPO, ktorí boli v službe a boli označení páskou CPO. Každá iná osoba mala byť 
na mieste potrestaná, alebo zatknutá a predvedená pred príslušný orgán. Koniec poplachu sa 
oznamoval rovnakým spôsobom, ako jeho začiatok, čiže tónom sirén a vyzváňaním zvonov. 
Žiadne iné zvuky, napr. pískanie lokomotív či motorových vozidiel, neplatili a občania sa nimi 
nemali nechať pomýliť. Priamo v Trnave dopĺňala správne vyhlasovanie poplachu aj siréna 
namontovaná na hasičskom aute, ktoré pri leteckom poplachu prešlo mestom. DHZZ, inv. č. 112, 
šk. 33, č. 142/43. V prípade leteckého poplachu nastupovali na vopred určené miesta pohotovostné 
jednotky Slovenského Červeného kríža. Stanovišťami boli stanice prvej pomoci, rozmiestnené na 
12 miestach, kde sa ošetrovali iba ľahšie a menšie úrazy. Ošetrovne – núdzové nemocnice, sa 
nachádzali v Saleziánskom ústave na Hollého ulici a v Uršulínskom kláštore na Halenárskej ulici, 
kde sa postarali o akékoľvek úrazy a zranenia. DHZZ, inv. č. 113, šk. 33, č. 322/44. Odmeny pre 
hasičov za nočné služby, konané pre CPO, boli podľa platného rozhodnutia vládneho komisára 
mesta Trnavy z 2. februára 1944 predĺženého aj na rok 1945, kedy suma 30 Ks mala byť vyplatená 
mesačne. DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, č. 1/45. V zápisnici zo zasadania veliteľstva zboru z 11. apríla 
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zaujatie pozícií počas leteckých poplachov. Dve autá sa ihneď po vyhlásení poplachu mali 
dostaviť na Bučiansku cestu a dve autá do miestnej časti „Štrky“, kde mali určené stanovisko 
vo vzdialenosti 2 – 3 km od mesta a museli byť skryté.7 Veliteľstvo hasičského zboru 
vypracovalo návrh zásobovania mesta Trnava vodou počas leteckých útokov a požiarov. 
Plán počítal s výstavbou dvoch stavidiel na potoku Trnávka. Jedno sa nachádzalo na moste 
pri Bernolákovej bráne a ďalšie dve mali pribudnúť na moste pri Bulharskej ulici a pri 
cukrovare. Ďalej odporúčalo hasičské veliteľstvo vybudovať aspoň šesť drevených alebo 
betónových vodorovných plošín pre agregáty, o rozmere 1,5 x 1,5 metra vo výške asi 
dva metre nad hladinou potoka. S uvedeným opatrením by bol celý priestor centra mesta 
ležiaceho na pravom brehu potoka bezpečne zaistený proti požiarom. Z ľavého brehu 
potoka bolo možné zásobovať vodou priestor pri cukrovare, ďalej ulice Františkánska, 
Štefánikova, Divadelná, Radlinského, Hitlerova (dnešná Hlavná ulica), i priestor okolo 
nemocnice a plynární. Ostatné mestské časti mali byť pri požiaroch zásobené vodou zo 
sudov, ktoré vlastnili niektorí obyvatelia mesta. Sudy mali byť sústavne naplnené vodou 
a po nálete boli k dispozícii pre zásahy k vzniknutým požiarom. Uvedené opatrenie sa 
týkalo obyvateľov Kapitulskej ulice, ktorí sa mali sústrediť po celej dĺžke ulice, čakajúc 
na pokyny veliteľstva DHZZ, ktoré ich prerozdelilo k zásahom na konkrétne miesta. 
Vedenie mesta malo taktiež za povinnosť uchovávať všetky mestské sudy stále naplnené 
vodou a kropiace auto, ktoré mesto vlastnilo, malo byť permanentne k dispozícii.8 
V súvislosti s výnimočným stavom boli schválené viaceré opatrenia. Z rozhodnutia 
valného zhromaždenia Okresnej hasičskej jednoty (OHJ) z 13. mája 1944 sa stalo členstvo 
všetkých príslušníkov hasičských zborov v Posmrtnom fonde povinným. V tento deň 
boli prijaté aj nové pravidlá Posmrtného fondu. Pravidlá sa zaoberali najaktuálnejšími 
otázkami. Hasiči počas výkonu vojenskej služby nemali nárok na výplatu z Posmrtného 
fondu, nakoľko pozostalí po vojakovi mali nárok na podporu z vojenského úradu. Ak hasič 
narukoval na dobu neurčitú, mohol byť z fondu odhlásený, no ak odišiel len na krátkodobé 
vojenské cvičenie, malo veliteľstvo hasičského zboru rozhodnúť o jeho odhlásení alebo 
zotrvaní v členstve. Posmrtný fond nemal vyplácať podporu ani v tom prípade, ak smrť 
hasiča nastala v dôsledku konania hasičských prác v rámci civilnej protipožiarnej ochrany, 
alebo v dôsledku vykonaného rozkazu veliteľa CPO. V týchto prípadoch sa vyplácala suma 
z poistenia členov záchrannej zložky CPO, ktorá bola vyššia ako podpora z Posmrtného 
fondu. V prípade hromadného úmrtia hasičov pri konaní hasičských záchranných prác 

1944 oznámil veliteľ Herman Kvaššay, že čiastka investovaná mestom pre Civilnú protileteckú 
ochranu už bola vyčerpaná a preto už zbor nemal mať platené nočné služby. Ak by k takej situácii 
prišlo, veliteľ oznámil vládnemu komisárovi mesta, že služby na hasičskom dome sa budú konať 
iba dovtedy, kým budú platené, pretože i tak bola podľa neho táto služba zbytočná, nakoľko 
mal hasičský zbor vlastné požiarne zariadenie. Hospodár zboru oznámil, že v prípade leteckého 
poplachu nemal hasičský zbor dostatočné zásoby potrebného náradia, ako boli lopaty, čakany, 
kladivá, sekery, atď. Veliteľstvo preto rozhodlo, že šoféri, ako platení zamestnanci zboru, budú vo 
voľnom čase kuť pracovné náradie zo zásob starého železa, ktoré mal zbor vo vlastníctve. DHZZ, 
inv. č. 113, šk. 33/ 44, zápisnica zo zasadanie veliteľstva DHZZ v Trnave, 11. apríl 1944.
7 DHZZ, inv. č. 113, šk. 33, č. 58, 192/44. V zápisnici veliteľstva DHZZ v Trnave sa uvádza, že 
pre nedostatok benzínu nebolo možné poslať do terénu auto č. 1, čo veliteľstvo oznámilo okresnému 
náčelníkovi. Hasičský zbor sa preto vzdal zodpovednosti za prípadné škody či nešťastia počas 
leteckých poplachov, keďže obyvatelia periférnych častí boli zvyknutí na upozornenie blížiaceho 
sa leteckého útoku formou sirény hasičského auta. DHZZ, inv. č. 113, šk. 33/44, zápisnica zo 
zasadania veliteľstva DHZZ v Trnave, 8. máj 1944.
8 DHZZ, inv. č. 113, šk. 33, č. 260/44. Ďalším zdrojom vody bolo pre hasičov vodovodné 
potrubie na Kapitulskej ulici, o ktorého zaplavenie vodou žiadal DHZZ vedenie mesta Trnava 
listom z 11. júla 1944. DHZZ, inv. č. 113, šk. 33, č. 300/44.
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prináležala pozostalým celková suma z Posmrtného fondu, ktorá mala byť hradená 
rovnakým dielom z príspevkov a z rezervy fondu.9 

Všetky hasičské útvary, vrátane dobrovoľných hasičských zborov, prijali nariadením 
Slovenského hasičského zväzu (SHZ) nové stanovy na valných zhromaždeniach, ktoré 
sa konali v priebehu mesiacov marec a apríl roku 1944.10 Na týchto rokovaniach sa 
konala i voľba nových funkcionárov zborov. Zásadný zvrat nastal práve v trnavskom 
hasičskom zbore, kde prišlo k personálnym zmenám vymenovaním nových dôstojníkov 
a poddôstojníkov, čo bolo dôsledkom dlhšie trvajúcej krízy v zbore.11 Tento zlom sa dal 
očakávať, keďže hlavný zväzový veliteľ Belo Voldán i okresný veliteľ Štefan Novák 
vytýkali dovtedajšiemu veliteľovi Michalovi Brukkerovi zhovievavosť voči členom 
zboru, ktorých údajne opätovne prijímal, napriek ich niekdajšiemu vylúčeniu. Žiaden 
konkrétny prípad však zachované pramene nespomínajú. Dňa 2. apríla 1944 sa konalo 
76. riadne valné zhromaždenie DHZZ v Trnave. Rokovania boli prerušené leteckým 
poplachom, preto bolo zasadnutie veliteľom Brukkerom rozpustené a odložené na 
neurčito. Po jeho odchode bol však z postu veliteľa Brukker zhromaždením odvolaný 
a vo funkcii ho nahradil Herman Kvaššay, povolaním kominársky majster. Po viacerých 
rozpravách schválilo valné zhromaždenie návrhy vymenovaní nových členov výboru, 
veliteľstva a disciplinárneho výboru. Zoznam nových funkcionárov zboru bol zaslaný 
OHJ č. 28 v Trnave v návrhu na ich menovanie dňa 19. júla 1944.12 Tieto personálne 
zmeny v hasičskom zbore možno vnímať ako vyvrcholenie vnútornej krízy zboru, ktorá 
vyplynula zo všeobecne náročnej spoločensko-politickej situácie a s ňou spojenými 
rôznymi náhľadmi členov zboru na aktuálne dianie, čo sa mohlo podpísať aj na pracovných 
či osobných vzťahoch medzi nimi. V neposlednom rade to bol nedostatok zborových 
fi nancií, ktorý sa podieľal na formovaní nálady v zbore.

Aj nový veliteľ čelil onedlho viacerým závažným obvineniam. Prípis veliteľa OHJ 
Štefana Nováka z 28. júla 1944, adresovaný veliteľovi DHZZ v Trnave Hermanovi 
Kvaššayovi, opisoval viacero závažných pochybení trnavského hasičského zboru. Vedeniu 
mesta oznamoval okresný veliteľ porušenie predpisu Najvyššieho úradu pre zásobovanie 
zneužitím pohotovostnej zásoby benzínu v rozsahu 300 l, ktoré údajne trnavský hasičský 
zbor použil na iné, nie predpísané ciele. Ďalej sa v ozname okresný veliteľ zaoberal faktom, 
že na vtedajšie pomery bol DHZZ Trnava nedostatočne vyzbrojený, pretože nemal penové 
hasiace zariadenie, ani dostatok hadíc a hlásna služba pre prípad leteckého útoku bola 
údajne nedostatočná. Ako dôkaz uvádzal posledný nálet, keď hasičstvo po dosť neskorom 
hlásení poplachu vychádzalo s hasičskými autami von až vtedy, keď už boli nepriateľské 
lietadlá nad mestom, čo bolo nebezpečné pre možné odpozorovanie pozície hasičského 
skladu a jeho potenciálneho zlikvidovania. Okresný veliteľ vo svojej správe ďalej hodnotil 

9 DHZZ, inv. č. 113, šk. 33, č. 268/44.
10 DHZZ, inv. č. 113, šk. 33, č. zboru sa v 54/44.
11 Viacerí radoví členovia sa v liste z 11. apríla ohradili proti novovymenovaným poddôstojníkom, 
ktorí podľa nich obsadili tieto funkcie neprávom, nakoľko v zbore bolo viacero starších 
a zaslúžilejších hasičov. DHZZ, inv. č. 113, šk. 33, č. zboru sa v 131/44.
12 Za námestného veliteľa bol menovaný František Hrbek, pobočník a strojník Karol Iro, 
funkciu tajomníka zboru zastával Augustín Brestovanský, pokladníkom sa stal Viliam Legény 
a hospodárom Viliam Apfel. Zborovým lekárom bol Dr. Eduard Tibenský. Veliteľmi prvej až 
tretej čaty boli Jozef Repta, Jozef Brestovanský a Adolf Gažo. Revízormi účtov boli menovaní 
Dr. Ján Walner a Ferdinand Thalmeiner, kontrolórom Ján Jankech a veliteľom samaritánskeho 
oddielu Ľudovít Beneda. Rozširovanie vzdelania mal na starosti G. Krajčovič, vedúcim dorastu 
bol J. Stiller, revízormi účtov boli J. Jankech, J. Wallner a F. Thalmeiner. Veliteľom samaritánskeho 
odboru bol J. Benda, predsedom športového odboru J. Horváth, predsedom spoločenského krúžku 
J. Jankech a strojníkom Š. Zámožík. DHZZ, inv. č. 113, šk. 33, č. 308/44.
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personálnu otázku v zbore. Uvádzal, že nové vedenie sa zaoberalo viac osobnými, než 
odbornými záujmami, kedy z nevraživosti zo zboru vyhadzovali zaslúžilých členov, 
znalých hasičskej taktiky, namiesto toho, aby pre nich boli vzorom. Okresný veliteľ žiadal 
od vládneho komisára mesta Trnava urobiť v zbore nápravu, v záujme bezpečnosti mesta 
a občanov. Dňa 31. júla 1944 podal veliteľ trnavského hasičského zboru vedeniu mesta 
písomné prehlásenie, v ktorom reagoval na vyššie uvedené obvinenia. Prvým krokom bolo 
zvolanie členskej schôdze, na ktorej bol prečítaný prípis okresného veliteľa. Následne sa 
hlasovalo o vyslovení dôvery vedeniu zboru, ktorá bola schválená jednohlasne.13 Ďalej sa 
v hlásení vyjadrilo vedenie zboru k jednotlivým bodom sťažnosti. Za nepravdivé označil H. 
Kvaššay tvrdenie, že zbor zneužil pohotovostnú zásobu benzínu, pretože táto sa nachádzala 
v sklade v zaplombovanom sude s obsahom 380 l benzínu a odberné lístky na pohonné 
látky doručené od OHJ boli použité výlučne na hasičské ciele. Problém nedostatočného 
vyzbrojenia zboru veliteľ uznal, avšak zároveň sa vyjadril k uskutočneným opatreniam 
v tejto veci. Zbor zrealizoval zbierku na nákup hadíc, ktorá vyniesla sumu 20 000 Ks. 
V dôsledku aktuálne všeobecného nedostatku tovarov sa zboru podarilo zakúpiť 66 m 
hadíc, ďalší nákup bol vo fáze riešenia. Taktiež otázka zakúpenia penového zariadenia 
bola už v tomto čase v obchodnom jednaní s konkrétnou fi rmou. Vo vlastnej réžii zbor 
taktiež opravoval parnú striekačku, vyradenú bývalým vedením. Výčitku nedostatočnej 
hlásnej služby pokladal veliteľ zboru za neopodstatnenú. K otázke personálnych sporov 
v zbore zaujal veliteľ jednoznačné stanovisko. Čelní predstavitelia zboru podľa neho 
konali výlučne v záujme organizačného, personálneho a technického napredovania zboru. 
Nový veliteľ apeloval na stav zboru, ktorý prevzal pred 4 mesiacmi. Jeho členská základňa 
pozostávala iba z 28 členov, v súčasnosti mal zbor 60 členov a počet sa stále zvyšoval. 
Následne v hlásení obhajoval veliteľ odbornosť vedenia zboru. Sám bol absolventom 
hasičskej dôstojníckej školy. Prvý námestný veliteľ F. Hrbek bol bývalým veliteľom OHJ, 
priekopníkom a zakladateľom hasičských zborov v okolí Trnavy. I ostatných funkcionárov 
označil veliteľ za zaslúžilých osvedčených hasičských praktikov. Na základe uvedených 
vyjadrení a argumentov žiadal veliteľ zboru trnavských dobrovoľných hasičov previesť 
v zbore komplexnú revíziu so zámerom zhodnotiť 4-mesačnú činnosť nového vedenia. 
Ani jedno z obvinení sa týmito argumentami neukázalo ako opodstatnené, pretože sa 
následne nepodnikli v týchto záležitostiach žiadne ďalšie kroky.

Hasičský zbor zápasil v tomto náročnom období s nepriaznivou fi nančnou situáciou. 
Rozhodnutím zasadania veliteľstva zboru dňa 6. apríla 1944 bol po trnavských továrňach, 
podnikoch a obchodoch rozposlaný prípis s prosbou o fi nančnú podporu pre hasičský 
zbor. Zbierka bola zrealizovaná v priebehu mája až septembra 1944. Vyzbieraná čiastka 
bola určená výlučne na nákup výstroja a výzbroje hasičstva. Zlá fi nančná situácia zboru 
sa odrazila v žalostnom technickom stave strojov a zariadení a taktiež v nedostatočne 
zásobenom vybavení mužstva. Na túto situáciu opakovane upozorňovali správy hospodára 
a strojníka zboru, prednesené takmer na každom zasadnutí veliteľstva alebo výboru zboru. 
Títo odporúčali pre zbor bezpodmienečne zadovážiť nové auto, hadice, prútené koše na 
uskladnenie rôzneho hasičského inventáru, pracovné náradie a ďalšie položky pre prípad 
leteckého útoku.14 

Dramatické udalosti ozbrojeného vystúpenia v lete 1944 zachovaná agenda hasičského 
zboru nespomína. Povstanie však výrazne zasiahlo do dovtedy relatívne pokojného života 

13 Vlastnoručnými podpismi osvedčilo dôveru terajšiemu vedeniu zboru 43 členov. DHZZ, inv. 
č. 113, šk. 33, č. 332/44.
14 DHZZ, inv. č. 113, šk. 33/ 44, zápisnica zo zasadanie veliteľstva DHZZ v Trnave, 11. apríl 
1944, 2. máj 1944.
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obyvateľov Trnavy. Už od roku 1943 možno sledovať prvé kontakty predstaviteľov odboja 
s trnavskou posádkou, ktorá sa stala súčasťou príprav ozbrojeného vystúpenia. Na jar 
1944 bol odbojovými zložkami naznačený pomerne presný povstalecký plán. Do Trnavy 
bol dosadený Karol Fraňo, ofi ciálne ako mobilizačný dôstojník, ktorý mal po vypuknutí 
povstania prevziať velenie nad trnavskou posádkou.15 Konkrétne kroky vrcholiacich 
príprav spočívali predovšetkým v snahe posádkového veliteľa získať pre vytýčené ciele 
najmä dôstojníkov a značnú časť mužstva a tiež v koordinácii zoskupenia partizánskych 
skupín v blízkych Malých Karpatoch, čo sa do začiatku povstania podarilo. V posledné 
augustové dni sa nielen v Trnave stupňovalo napätie, ktoré súviselo s narastajúcou 
aktivitou partizánov vo viacerých oblastiach Slovenska a následnou hrozbou jeho 
obsadenia Nemcami. Trnavská posádka bola v tieto dni v intenzívnej pohotovosti. 28. 
augusta 1944 vo večerných hodinách obsadila vonkajší okruh mesta a strategické objekty. 
Stráže a hliadky koordinovali dianie vo vnútri mesta.16 Velenie v meste prevzal miestny 
veliteľ, ktorého rozkazy boli vysielané rozhlasom. Boli zatvorené všetky obchody 
a občania sa museli zdržiavať v bytoch. V noci z 28. na 29. augusta 1944 boli rozkazom 
vojenského veliteľa a na základe vypracovaných plánov zatknutí všetci trnavskí Nemci 
a mnohí gardisti. Predpoludním bola vyhlásená mobilizácia vojakov i nevojakov od 18 
rokov, ozbrojenie brancov v kasárňach však nebolo dokončené, keďže o 14. hodine vtrhli 
do mesta nemecké vojenské jednotky. Trnavská posádka veľmi rýchlo opustila mesto 
a v podstate ako jediná posádka zo západného Slovenska sa dostala do centra povstania 
na stredné Slovensko. Medzitým nastala v Trnave napätá situácia, keďže velenie nad 
mestom prevzali obratom Nemci. 30 augusta boli prepustení predtým zadržaní Nemci 
a gardisti a ihneď boli nasadení do poriadkovej služby. Kronika mesta hovorí, že prišlo 
k zatýkaniu mnohých osôb, vo večerných hodinách hliadky strieľali bez výzvy na civilné 
obyvateľstvo. Nemecký veliteľ vydal rozhlasom rozkaz pre občanov, ktorí mali zbrane, 
odovzdať ich pod hrozbou trestu smrti zastrelením a tiež uviedol ďalšie alternatívy 
spadajúce pod tento trest. Po týchto udalostiach sa situácia v Trnave načas ustálila.17 

V súvislosti s približujúcou sa hrozbou priamych vojenských zásahov vydalo Hlavné 
veliteľstvo Civilnej protileteckej ochrany dňa 14. decembra 1944 smernicu o oslobodení 
od plnenia povinností na opevňovacích prácach najpotrebnejšieho počtu osôb, zaradeného 
vo verejných zložkách CPO. V záujme zaručenia stálej pohotovosti verejných zložiek 
CPO mali notárske úrady doručiť na okresné úrady žiadosti o oslobodenie zvlášť vyňatých 
členov CPO od povinnosti vykonávať opevňovacie práce. Medzi tieto osoby patrili v prvom 
rade hasiči z povolania a členovia dobrovoľných hasičských zborov a to podľa uznesenia, 
že na každú motorovú striekačku, ktorú zbor vlastnil, sa uvoľnila obsluha v počte osem 
ľudí.18 Vedenie hasičského zboru tiež požadovalo od mestského notára oslobodiť hasičov 

15 Od roku 1943 bol veliteľom trnavskej posádky stotník Andrej Benka-Rybár. Nariadením 
Vojenského ústredia mal po vypuknutí povstania prevziať velenie nad miestnou posádkou kapitán 
Karol Fraňo, ktorý bol prevelený do Trnavy na jar 1944. Kto bol skutočným veliteľom trnavskej 
posádky po vyhlásení ozbrojeného vystúpenia nie je známe. Vzťah oboch aktérov bol údajne veľmi 
napätý. SOKOLOVIČ, Peter – DOBROTKOVÁ, Marta. Politický vývin v rokoch 1938 – 1945. In 
ŠIMONČIČ, Jozef a kol. Dejiny Trnavy. Zväzok prvý. Trnava 2010, s. 344. ISBN 978-80-970498-5-0.
16 Bližšie SOKOLOVIČ, Peter. Odchod trnavskej posádky do povstania. In LACKO, Martin 
(zost.). Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov (Povstanie roku 1944). Trnava 
2004, s. 278-286. ISBN 80-89034-75-6. SOKOLOVIČ, Peter. Novodobé dejiny Trnavy rečou 
dokumentov. Trnava 2016, s. 181-192. ISBN 978-80-8105-805-9.
17 Mestský úrad (ďalej MÚ) Trnava, Kronika mesta Trnava z rokov 1938 – 1950, s. 97-99.
18 Ďalšie výnimky sa týkali zamestnancov ošetrovní CPO, z ktorých každá uvoľnila 5 osôb a každá 
stanica prvej pomoci 3 osoby, ďalej zamestnancov motorových záchranných staníc pri obsluhe 
sanitných áut. Každé mestské veliteľstvo oslobodilo pre poplachovú a spojovaciu službu 8 osôb. 
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od povinnosti kopať zákopy, keďže celoročne konali hasičskú službu.19 V obežníku OHJ 
z 29. januára 1945 boli hasičské zbory opäť vyzvané podať požiadavky okresným úradom 
o oslobodenie od povinnosti vykonávania opevňovacích prác, ktoré boli nanajvýš aktuálne 
v súvislosti s blížiacim sa frontom, no v čo najmenšom počte členov zborov. Výnimka sa 
mala týkať veliteľov, vedúcich funkcionárov a referentov. Ako sme už spomínali vyššie, 
nárok byť oslobodený od týchto prác malo v prepočte 8 ľudí na obsluhu jednej motorovej 
striekačky. Keďže trnavský hasičský zbor vlastnil 5 motorových striekačiek a jednu parnú 
striekačku, nárokoval si na udelenie výnimky z účasti na opevňovacích prácach pre 48 ľudí. 
Takúto požiadavku so zoznamom členov predostrelo vedenie zboru notárskemu úradu 17. 
januára a 31. januára Okresnému úradu v Trnave. So súhlasným vyjadrením Ortskomanda 
Trnava bola žiadosť schválená.20 Členovia hasičského zboru boli taktiež povolávaní do 
pomocnej žandárskej služby. Aj pri tejto úlohe žiadal veliteľ zboru o udelenie výnimiek, 
v súvislosti s nezastupiteľnými povinnosťami pri výkone služby v hasičskom zbore.21 
Onedlho sa kvôli naliehavej vojenskej hrozbe podmienky pre udeľovanie výnimiek 
sprísnili. Tí členovia hasičského zboru, ktorí boli doposiaľ oslobodení od účasti na 
opevňovacích prácach, mali byť rozhodnutím Okresného úradu v Trnave zo 17. februára 
1945 v prípade potreby nasadení na opevňovacie práce bez akejkoľvek výnimky.22 

Vypäté udalosti vyvrcholenia druhej svetovej vojny a blížiaci sa front ovplyvnili život 
v meste Trnava už začiatkom roku 1945. Hasičstvu sa v čase vojny prikladal mimoriadny 
význam, v súvislosti so záchrannými zásahmi a prácami. Dôslednú koordináciu všetkých 
hasičských zborov v tomto období zastrešoval Slovenský hasičský zväz na čele s hlavným 
veliteľom Belom Voldánom, prostredníctvom obežníkov SHZ. Obežník č. 2 z 18. 
februára 1945 vyhlásil pohotovosť hasičstva, pretože s približujúcim sa frontom narastal 
počet požiarov, spôsobených vojnovými udalosťami, prípadne leteckými útokmi. Hlavný 
veliteľ SHZ preto nariadil držať hasičstvo spolu s výzbrojou v sústavnej pohotovosti.23 
V súvislosti s povinnosťou konať stálu požiarno-policajnú službu, žiadalo vedenie 
trnavského hasič ského zboru v liste z 13. marca 1945 adresovanom mestskému notárskemu 
úradu oslobodiť niekoľkých svojich členov od prebiehajúcich opevňovacích prác, ktorí 
museli byť k dispozícii pri obsluhe piatich motorových striekačiek. Ostatní členovia 
zboru sa riadne týchto prác zúčastňovali. Podľa príkazu ministerstva vnútra musel zbor 

Výnimku mali i vedúci funkcionári Obvodového a miestneho veliteľstva. Tieto obmedzené počty bolo 
nutné bezpodmienečne dodržiavať a neprekračovať ich. Nariadenie hovorilo aj o doplnení všetkých 
verejných zložiek CPO ženskými silami. DHZZ, inv. č. 113, šk. 33/ 44, bez bližšieho označenia.
19 DHZZ, inv. č. 113, šk. 33/ 44, zápisnica zo zasadanie veliteľstva DHZZ v Trnave, 17. október 1944.
20 DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, 20, 24/45. Na opevňovacích prácach sa v tomto čase museli 
zúčastniť široké skupiny obyvateľstva. Napríklad dňa 5. januára 1945 boli zrušený pästiarsky zápas, 
ktorý organizoval Trnavský športový spolok, z dôvodu účasti mnohých boxerov na opevňovacích 
prácach. DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, 8/45. DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, 8/45.
21 Do pomocnej žandárskej služby boli povolaní dvaja členovia zboru, František Hrbek a Karol 
Iro. Vedenie zboru ich z tejto povinnosti ospravedlnilo, keďže Hrbek zastával funkciu zástupu 
veliteľa a Iro bol hlavným strojníkom a jediným, ktorý mal odborné osvedčenie o obsluhe parnej 
striekačky. DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, 17/45.
22 DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, bez bližšieho označenia.
23 DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, Obežník SHZ č. 2/1945, 18. február 1945. Následkom vojnových 
pomerov sa dočasne zastavila tlač Hasičských listov, čo súviselo s obmedzeniami, prípadne 
úplným zastavením poštovej dopravy do niektorých oblastí. Tento odborný a úradný časopis, ktorý 
odzrkadľoval hasičský život, začal opätovne vychádzať od januára 1946. DHZZ, inv. č. 114, šk. 34. 
Obežník SHZ č. 2/1945. Hasičské listy, roč. XXIII-XXIV, č. 1-2, január-február 1946. Obežník SZHJ 
č. 2/1946 z 12. marca 1946 informoval o obnovení vydávania Hasičských listov a ich povinnom 
odbere a následnom archivovaní hasičskými zbormi. DHZZ, inv. č. 115, šk. 35, č. 8/1946.
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zabezpečovať aj nočnú stráž, ktorá pozostávala zo šiestich členov.24 Krušné chvíle zažili 
Trnavčania 5. januára 1945, keď vykonali nemecké vojenské jednotky raziu v mestskej 
časti Kopánka, proti údajne skrývajúcim sa Židom. Bolo zatknutých asi 45 osôb, ktoré 
však boli postupne prepustené pre nedostatok dôkazov. Prenasledovanie a vyhlásenie 
trestných sankcií proti obyvateľstvu pokračovali po objavení mŕtvol dvoch nemeckých 
poddôstojníkov. 16. januára bola v meste vyhlásená čiastočná mobilizácia.25 Ako o tom 
hovorí Kronika mesta, branci vo veku 18 – 45 rokov nastupovali veľmi neochotne, pod 
nemeckou hrozbou boli transportovaní do Nemecka vojaci i nevojaci.26 Od 24. marca 
bola Trnava každú noc bombardovaná sovietskymi lietadlami, pri ktorých boli poškodené 
viaceré objekty, jeden človek zahynul a niekoľko osôb bolo zranených. Intenzívne 
oslobodzovacie boje o mesto začali 31. marca 194527 v skorých ranných hodinách náletmi 
sovietskych lietadiel, ktoré bombardovali a ostreľovali nemecké vojenské kolóny. Väčšie 
bombardovanie nastalo v tento deň dopoludnia okolo 10-tej hodiny, kedy boli poškodené 
domy, podnik Vozovka, tehelňa, sladovne a železničná stanica. Ďalšie, rozhodujúce 
bombardovanie, začalo nasledujúci deň 1. apríla o 10-tej hodine a trvalo do 14-tej hodiny, 
kedy na územie mesta vstúpila sovietska armáda.28 Ustupujúce nemecké vojská podpálili 
Treumannovu sladovňu a železničnú stanicu, kde zasahovali trnavskí hasiči.29 Kniha 
požiarnych oznamov uvádzala niekoľko ďalších zásahov pri požiaroch obytných domov 
po bombardovaní. Vojenské operácie doznievali ešte niekoľko dní. 5. apríla vybuchla 
mína pri mestskom starobinci, 6. apríla bola opäť bombardovaná železničná stanica.30 
Aj v nasledujúcich dňoch bol hasičský zbor v stálej pohotovosti a zaisťoval požiarnu 
bezpečnosť mesta i okresu, podľa úprav požiarneho inšpektora Červenej armády. Mnohí 
členovia však boli na základe rozhodnutí kompetentných orgánov povolávaní do vojenskej 
služby. Dňa 3. mája a opakovane 5. mája 1945 adresovalo vedenie zboru komisii pri 
Okresnom doplňovacom veliteľstve žiadosť o oslobodenie niekoľkých najpotrebnejších 
členov zboru od činnej vojenskej služby, ktorých vzhľadom na ich skúsenosti nebolo 
možné nikým nahradiť. Žiadosť o oslobodenie od činnej vojenskej služby sa týkala štyroch 
členov - Hermana Kvaššaya, Viliama Legényho, Jozefa Baranca a Gustáva Krajčoviča. 
Táto žiadosť sa opierala o povinnosť mužstva držať stálu pohotovosť a zaistiť požiarnu 
bezpečnosť mesta i okresu, podľa úprav požiarneho inšpektora Červenej armády. 
Návrhy tzv. vyčakávajúcich osvedčení, ako podkladov k obídeniu vojenských povinností 
adresovalo veliteľstvo zboru Okresnému národnému výboru v Trnave.31 

Do vojenských operácií Červenej armády počas oslobodzovania Trnavy bol zapojený 
trnavský hasičský zbor mnohými aktivitami. Ako sa uvádzalo v liste DHZZ v Trnave 

24 DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, 56/45.
25 V rámci osláv Sviatku práce, spojených s manifestáciou, bohatým kultúrnym programom 
a slávnostnými príhovormi čelných predstaviteľov mesta, bol 1. máj dňom vyhlásenia mobilizácie 
ročníkov 1910 až 1926 vyhláškou prezidenta republiky. Táto mobilizácia sa týkala aj členov 
hasičského zboru. MÚ Trnava, Kronika mesta Trnava z rokov 1938 – 1950, s. 108.
26 MÚ Trnava, Kronika mesta Trnava z rokov 1938 – 1950, s. 100.
27 V tento deň stihli ešte Nemci z Trnavy odtransportovať do nemeckých koncentračných táborov 
niekoľko trnavských občanov, ktorí tam zahynuli. MÚ Trnava, Kronika mesta Trnava z rokov 
1938 – 1950, s. 103.
28 Trnava bola oslobodená 1. apríla 1945 vojskami 2. ukrajinského frontu maršala Radiona 
Jakovleviča Malinovského, kde rozhodujúcu úlohu zohrala 1. gardová jazdecko-mechanizovaná 
skupina generálporučíka Issu Alexandroviča Plijeva 4. a 6. gardového jazdeckého zboru a niektoré 
jednotky 7. gardového oddielu. SOKOLOVIČ, DOBROTKOVÁ, ref. 15, s. 349.
29 MÚ Trnava, Kronika mesta Trnava z rokov 1938 – 1950, s. 104.
30 DHZZ, inv. č. 31, šk. 8, požiarne oznamy 1.- 6. apríla 1945.
31 DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, 107/45.



156

VOJENSKÁ HISTÓRIA

adresovanom sovietskemu armádnemu veliteľstvu v Bratislave, zbor poskytol na základe 
požiadavky miestneho vojenského veliteľstva Červenej armády k policajným účelom 
pre Červenú armádu jedno hasičské auto s potrebnou zásobou benzínu a oleja. Počas 
oslobodzovacích bojov o Trnavu sa v meste vyskytlo vyše 20 požiarov,32 pri ktorých hasičský 
zbor spotreboval všetky zásoby benzínu a oleja. Za účelom systematického plnenia svojich 
policajno-požiarnych povinností a z dôvodu poskytnutia hasičského auta pre potreby 
Červenej armády, žiadal zbor o doplnenie zásob pohonných hmôt, ktoré v týchto ťažkých 
časoch nebolo možné zakúpiť. Či bola táto požiadavka sovietskym armádnym veliteľstvom 
splnená, nie je známe. Žiadosť o prídel benzínu bola adresovaná aj Najvyššiemu úradu 
pre zásobovanie.33 Taktiež zbor prosil Povereníctvo pre priemysel a obchod o dodanie 
aspoň 15 párov kožených čižiem pre mužstvo, ktoré im boli zhabané ustupujúcou nemec-
kou armádou. Táto požiadavka bola z dôvodu nedostatku materiálu zamietnutá.34 Istá 
kompenzácia materiálneho zabezpečenia zboru mohla byť pokrytá materiálom bývalej 
CPO35, ktorý dostal do úschovy pred potenciálnym odcudzením hasičský zbor po oslobodení 
mesta. Tento materiál mal slúžiť pri záchranných prácach a keďže hasičský zbor pri týchto 
činnostiach aktívne pôsobil, uchádzal sa o darovanie spomínaných vecí prostredníctvom 
podania žiadosti na Národný výbor (NV) mesta Trnava.36 

Medzi ďalšie aktivity trnavských hasičov patrili v tomto čase prevozy ranených osôb. 
DHZZ v Trnave žiadal v liste z 10. mája 1945 Povereníctvo SNR pre zdravotníctvo 
a vnútro o udelenie povolenia prevážať ranené osoby z Trnavy a okolia do nemocnice. Pre 
vydanie povolenia musel zbor spĺňať viaceré náročné podmienky, preto žiadal o súhlas aj 
Národný výbor mesta Trnavy a Okresný národný výbor.37 Keďže si to situácia vyžadovala, 
hasičský zbor prevážal chorých i napriek tomu, že ešte nedisponoval príslušným 
povolením. Táto činnosť bola značne nákladná, vedenie zboru preto prijalo rozhodnutie 
službu spoplatniť.38 Hasičské autá prevážali do nemocníc chorých z karantény, z cesty 
z koncentračných táborov, ranených, no i tehotné ženy. Prevoz zabezpečovali dvaja hasiči, 
šofér a vedúci výpravy. Vzhľadom na pohotovostný stav okrem týchto osôb nemohli zbor 

32 Počas bojových operácií o mesto Trnava pohltil požiar aj budovu roľníckej a družstevnej 
poisťovne Karpatia. Z vďaky a uznania za úspešné uhasenie požiaru udelila poisťovňa DHZZ 
v Trnave sumu 2 500 Ks. DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, 51, 207/45.
33 DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, 155, 208, 209/45.
34 DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, 380/45.
35 Konkrétne materiálom bývalej CPO boli: 5 pracovných kombinačiek, 5 gumených kabátov, 
4 gumené nohavice, 8 párov gumených rukavíc, zvonkový prepínač, malý asanačný rozprašovač, 
8 malých lampášov, prenosná skrinka s chemickými fľaštičkami, 3 polievacie krhly, 5 lopát, 5 
čakanov, plynové masky s fi ltrom a helmy. DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, bez bližšieho označenia.
36 Dočasný Národný výbor bol ustanovený ihneď po oslobodení mesta. 17. apríla sa konalo 
ustanovujúce zhromaždenie Národného výboru, na ktorom boli zvolení čelní funkcionári. 
Predsedom sa stal František Matuška, podpredsedom Dominik Drgoň a tajomníkom Vojtech 
Belička. MÚ Trnava, Kronika mesta Trnava z rokov 1938 – 1950, s. 106.
37 DHZZ v Trnave mal pri výjazde k dispozícii okrem šoféra ešte jedného samaritána, ktorý 
bol povinný opätovne absolvovať samaritánsky výcvik. Zbor mal vlastniť aspoň jedno vozidlo 
prispôsobené na prevoz chorých a ranených s nainštalovanou skrinkou prvej pomoci. Z prepravy 
chorých mali byť vyňaté infekčne choré osoby. Tieto prípady mal samaritán vedieť rozpoznať. 
DHZZ si musel zadovážiť potrebné zariadenie na čistenie a dezinfekciu auta. DHZZ, inv. č. 114, šk. 
34, 342/45, DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, zápisnica zo zasadania výboru DHZZ v Trnave, 16. máj 1945.
38 Za prevoz v rámci Trnavy sa platilo minimálne 50 Kčs, u lepšie situovaných obyvateľov bolo 
možné sumu zvýšiť. Nemajetní a sociálne slabší občania boli prevážaní zdarma. Pri prevoze mimo 
mesta sa mala stanoviť protihodnota zvlášť za každý prípad. Výjazdy mali byť v podstate riešené 
individuálne, s prihliadnutím na dĺžku trasy. DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, zápisnica zo zasadania 
veliteľstva DHZZ v Trnave, 21. máj 1945.
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opustiť žiadne ďalšie osoby, výnimočne s povolením veliteľa zboru, námestného veliteľa 
alebo tajomníka. Výjazdy boli pre hasičský zbor zaujímavým zdrojom príjmov.39 

Oslavy defi nitívneho ukončenia druhej svetovej vojny v Európe sa v Trnave konali 
10. mája. Manifestačná oslava bola spojená s pochodom vojsk Červenej armády 
a obyvateľstva mesta.40 Za výnimočné nasadenie v hasičských a pridružených zákrokoch 
počas oslobodzovania Trnavy 31. marca a 1. apríla boli na 77. riadnom valnom zhromaždení 
zboru dňa 13. mája odovzdané viacerým členom diplomy za mimoriadne ocenenie ich 
práce41 a taktiež v novembri 1945 boli nominovaní na dekorovanie záslužnými krížmi 
a medailami viacerí členovia zboru, vrátane vtedajšieho veliteľa Hermana Kvaššaya.42 
Nový veliteľ Pavol Baranovič bol na tomto zasadaní navrhnutý na ocenenie za prevedenie 
reorganizácie zboru v duchu novej Československej republiky.43 

Nariadením Slovenského hasičského zväzu z 10. júla 1945 bol každý hasičský 
zbor povinný nahlásiť miestnym národným výborom všetky škody, ktoré utrpel ná-
sledkom vojnových udalostí. Aj trnavský hasičský zbor žiadal v liste z 2. augusta 1945 
nahradiť vojnové škody, pretože počas bojov v Trnave a okolí mu boli odcudzené 
viaceré veci. Najväčšou stratou bolo ukradnutie hasičského auta zn. Škoda 645, 
ďalej zboru chýbal jeden agregát, 400 metrov hadíc, rôzne menšie hasičské náradie, 
čižmy, 7 kožených kabátov a 8 hasičských rovnošiat, v celkovej škode 286 000 
Kčs. Vzhľadom na ohrozenie riadnej činnosti zbor očakával od príslušných úradov 
zodpovedajúcu kompenzáciu.44 K ujmám, ktoré spôsobili vojenské udalosti, možno 
zaradiť i niekoľkonásobne vyšší účet za spotrebu elektrickej energie, čo bolo 
dôsledkom trojmesačného ubytovania nemeckých vojakov v mesiacoch január, 
február a marec 1945 v priestoroch hasičského domu. Keďže takto konal hasičský 
zbor na základe úradného nariadenia, bol ochotný uhradiť iba tretinu z požadovanej 
sumy a to i z dôvodu, že v tomto období disponoval len minimálnymi fi nančnými 
prostriedkami.45 Nedostatočné fi nančné krytie zboru možno sledovať v žiadosti zboru 
z 19. apríla, v ktorej zbor požadoval uvoľniť sumu 10 000 Ks z výnosu hasičskej 
dávky na pokrytie bežných výdavkov na mesiac marec 1945. Mesto s vyplatením 
meškalo a zbor nemal z čoho uhradiť osobné a vecné výdavky, platy šoférov a zásoby 
pohonných hmôt. Národný výbor tejto žiadosti nakoniec vyhovel.46 

S prechodom vojsk tiež súviselo zhoršenie situácie okolo zásobovania základnými 
potravinami. Vedenie hasičského zboru sa pokúšalo všemožne pomôcť svojim členom 

39 Napríklad za cestu do Zvolena zinkasoval zbor 10 000 Kčs bez pohonných hmôt. DHZZ, inv. č. 114, 
šk. 34, 342/45, DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, zápisnica zo zasadania výboru DHZZ v Trnave, 2. jún 1945.
40 MÚ Trnava, Kronika mesta Trnava z rokov 1938 – 1950, s. 109.
41 DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, zápisnica zo 77. riadneho valného zhromaždenia DHZZ v Trnave, 
13. máj 1945.
42 Herman Kvaššay vykonával ešte v máji 1945 vojenskú službu, o čom svedčila pohľadnica, ktorú 
zaslal z Turčianskeho Sv. Martina svojim kolegom hasičom. Po návrate dňa 21. 6. 2015 bol výborom 
DHZZ v Trnave menovaný za predsedu DHZZ v Trnave. DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, 196/45.
43 DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, 433/45. DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, 288/45.
44 DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, 341/45. K čiastočnej náhrade vojnových škôd prišlo vyplatením 
20 000 Kčs MNV Trnava 18. februára 1947. DHZZ, inv. č. 116, šk. 35, 49/47.
45 DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, 143/45.
46 DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, 67, 93/45. Ďalšia žiadosť adresovaná Národnému výboru mesta 
Trnava sa týkala pridelenia robotníkov na výstavbu múrov v pivničných priestoroch hasičského 
domu. Podľa nariadenia bývalej CPO boli počas oslobodzovania mesta upravené pivničné priestory 
hasičského domu na verejný kryt a to takým spôsobom, že boli odstránené oba múry vedľa 
susedných domov. Hasičský zbor týmto utrpel značné škody na majetku, opätovnou výstavbou 
múrov sa malo zabrániť narušeniu statiky hasičského domu. DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, 156/45.
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v náročných časoch po oslobodení. Vzhľadom na celkové zlikvidovanie zásob ustupujúcim 
nemeckým vojskom a taktiež Červenou armádou, chýbali aj trnavskému hasičskému zboru 
okrem nenahraditeľnej výzbroje aj šatstvo či potraviny, predovšetkým cukor. Vedenie 
zboru požiadalo o odpredaj cukru Cukrovary K. Stummera v Trnave v adekvátnom 
množstve pre 80 členov, ktorí boli poväčšine zo sociálne slabších vrstiev a nemali možnosť 
ani súkromne si zadovážiť zásobu základných potravín.47 Okrem benzínu a oleja chýbala 
hasičskému zboru zásoba uhlia do parnej striekačky48, ktorú ako jediný hasiaci stroj mohol 
zbor pri zásahoch používať, keďže do motorových striekačiek chýbali pohonné hmoty. 
S technickými a fi nančnými problémami zápasil zbor aj v nasledujúcom období.

Po oslobodení začali hasičskú organizáciu postupne formovať zložky novej štátnej 
moci, miestne a okresné národné výbory. Z jej radov boli odvolaní niektorí funkcionári, 
ktorých nahradili noví, politicky „vhodní“ kandidáti. Výročná správa SHZ prednesená na 
valnom zhromaždení 30. septembra konštatovala, že „tieto opatrenia nijako nezodpovedajú 
právnemu poriadku, lebo hasičstvo ako také má svoje stanovy a nimi sa spravuje, ale 
v rušných časoch po prejdení frontu akiste aj činovníci Národných výborov boli vedení 
snahou veci prospieť…“49 Po ukončení druhej svetovej vojny sa v roku 1945 obnovila 
Československá republika a boli položené základy, ktoré vytvorili podmienky pre prevzatie 
moci komunistami v roku 1948. Režim obnovenej Československej republiky, ako každý 
novo, či opätovne nastupujúci prvok zavádzal, alebo sa vracal k svojim štruktúram 
a modelom. Tento proces bol paralelne spojený s rôznymi spôsobmi vyrovnávania 
sa s predchádzajúcim režimom.50 Komponentmi novej moci sa stali miestne a okresné 
národné výbory, ako zastupiteľské orgány boli jediným zdrojom moci. Miestny národný 
výbor a Okresný národný výbor nahradili dovtedajšiu činnosť Mestského a Okresného 
úradu. Na novoutvorené miesta boli dosadení občania, ktorí buď otvorene vystupovali proti 
predchádzajúcemu režimu, čiže pôsobili v odboji, zúčastnili sa povstania, alebo neboli 
zaangažovaní do bývalých štruktúr. Tak ako bola Trnava významným centrom Slovenskej 
republiky, stala sa i výrazným mestom v rámci obnovenej ČSR. Miestny národný výbor 
mesta Trnava sústredil vo svojich rukách všetku moc.

Nové spoločensko-politické pomery sa veľmi rýchlo odzrkadlili v komunite hasičstva. 
Už v liste z 22. mája 1945 vyzývalo veliteľstvo OHJ v Trnave všetkých svojich členov byť 
nápomocní oslobodzujúcej armáde a zapojiť sa do budovania novej spoločnosti podporou 
národných výborov. Slovenský hasičský zväz po menšej prestávke začal opäť úradovať 
v ústredí v Turčianskom Sv. Martine a v kancelárii veliteľa v Bratislave.51 V dôsledku zmien 
bola aktualizovaná aj členská základňa zboru, ktorá prešla reorganizáciou. Informovala 
o tom správa povereníka Národného výboru mesta Trnava Elemíra Nyagulyho,52 ktorý 
oznamoval Národnému výboru, že previedol v zbore reorganizáciu. Na riadnom zasadaní 
výboru zboru, za prítomnosti zástupcov komunistickej strany a NV boli „nespoľahlivé“ 
47 DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, 212/45.
48 V žiadosti z 26. apríla žiadal zbor o odpredaj uhlia Železničnú správu v Trnave. DHZZ, inv. č. 
114, šk. 34, 92/45.
49 Hasičské listy, roč. XXIII-XXIV, č. 1-2, január-február 1946, s. 12.
50 SOKOLOVIČ, Peter. Snahy o vyrovnanie sa s predchádzajúcim režimom v rokoch 1945 – 
1948 na príklade Trnavy. In SOKOLOVIČ, Peter (zost.). TRNAVA v rokoch 1939-1989. Bratislava 
: ÚPN, 2012, s. 145.
51 DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, 205/45.
52 Elemír Nyaguly odišiel ako partizán s trnavskou posádkou na povstalecké územie. V zbore 
bol neprítomný v čase od 28. augusta do 4. novembra 1944. Po návrate sa ihneď hlásil do práce, no 
vtedajší funkcionári ho neprijali. Zmenou režimu bola ocenená jeho aktívna účasť v povstaní, čo 
sa odrazilo v jeho menovaní do funkcie povereníka NV mesta Trnava a taktiež mu bola dodatočne 
vyplatená mzda za dobu jeho neprítomnosti v zbore. DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, 163/45.



159

VOJENSKÁ HISTÓRIA

osoby pozbavené svojich funkcií.53 K 18. aprílu 1945 mal DHZZ v Trnave spolu 54 členov, 
z toho 10 tvorilo výbor zboru.54 Po oslobodení prechádzal trnavský hasičský zbor ďalšími 
zmenami. Úpravy sa týkali používaných stanov a názvu hasičského zboru. Okresnému 
národnému výboru hlásil veliteľ hasičského zboru listom z 27. júna 1945, že obnovením 
ČSR zbor opätovne prijal stanovy schválené Krajinským úradom v roku 1934, platné 
do roku 1938, podľa ktorých zbor niesol názov Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor 
v Trnave, na rozdiel od názvu používaného v období Slovenskej republiky – Dobrovoľný 
hasičský zbor v Trnave.55

V súvislosti s novými štátoprávnymi pomermi prišlo v celom hasičskom spoločenstve 
k viacerým úpravám. Z obežníka č. 9 z 29. októbra 1945 sa dozvedáme, že valné 
zhromaždenie SHZ, konané 30. septembra 1945 v Turčianskom Sv. Martine, sa uznieslo 
na zmene stanov, podľa ktorých prišlo k zmene názvu hasičského ústredia na Slovenskú 
zemskú hasičskú jednotu. Vo funkcii veliteľa SZHJ zotrval Belo Voldán. Nariadením 
SNR boli povinné všetky spolky, vrátane hasičských, zmeniť svoje stanovy tak, aby 
vyhovovali novému štátoprávnemu usporiadaniu a ľudovodemokratickému zriadeniu. 
Vzhľadom na krátku lehotu pre úpravy schválil výbor a valné zhromaždenie SHZ dňa 30. 
septembra 1945 zmenené stanovy pre všetko hasičstvo na Slovensku. Zväzové, okresné 
a zborové stanovy boli obratom rozposlané náležitým útvarom.56 Na základe inštrukcií 
obežníka mali byť nové stanovy bez akýchkoľvek výhrad valnými zhromaždeniami plne 
akceptované a schválené a najneskôr do 5. decembra 1945 podané Okresným národným 
výborom, v mestách Bratislava a Košice Oblastným veliteľstvám národnej bezpečnosti 
na ďalšie pokračovanie. V prípade nedodržania stanoveného termínu hrozilo príslušným 
okresným hasičským jednotám a dobrovoľným hasičským zborom úradné zaniknutie.57 

Dňa 14. apríla 1946 sa konalo 78. riadne valné zhromaždenie DHZZ v Trnave, kto-
ré zhodnotilo činnosť zboru za predchádzajúci rok 1945. Správa tajomníka zboru 
charakterizovala rok 1945 ako jeden z najnáročnejších v celej existencii zboru, keďže 
sa jeho členovia aktívne zapojili do záchranných činností v súvislosti s bombardovaním 
mesta a prechodom frontu. Práca hasičov bola v tomto období mimoriadne náročná, 
obetavá a vyžadovala si značné úsilie. Mužstvo vykonalo 25 sanitných prevozov ranených 
do nemocníc, 5 prevozov zajatcov z rozkazu sovietskeho veliteľstva a niekoľko ďalších 
mimoriadnych prevozov s využitím hasičských automobilov na rôzne účely. Okrem 
tohto výnimočného stavu sa hasičský zbor venoval svojim aktivitám tak ako zvyčajne. 
Previedol 4 riadne cvičenia a 5 okresných cvičení. V priebehu roku 1945 zasahoval 
zbor pri 29 požiaroch, kniha požiarnych oznamov spolu uvádza až 106 záznamov 
rôznorodých zásahov. Ich markantný nárast oproti predchádzajúcim rokom súvisel 
s leteckými poplachmi a so zavedením záchrannej a sanitnej služby hasičského zboru. 
Agenda zboru za rok 1945 bola rozsiahla, ako to vyplýva z počtu 856 vybavených spisov. 
Členská základňa pozostávala zo 48 činných členov, 30 podporujúcich, 20 vo výslužbe 
a 13 čestných členov, do zboru v tomto roku vstúpilo 36 členov, vylúčení boli 6 a jeden 

53 Z politických dôvodov boli pozbavení funkcií František Hrbek, Karol Iro a Viktor Gamma. 
DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, 61/45.
54 DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, 59/45.
55 „Názov zboru podľa nedemokratických stanov nanútených zboru za Slovenskej republiky…“ 
DHZZ, inv. č. 299, šk. 34, 383/45.
56 DHZZ v Trnave prijal nové stanovy na zasadaní výboru dňa 3. októbra 1945. Stanovy boli 
odoslané Slovenskej zemskej hasičskej jednote na schválenie. Výbor žiadal o zachovanie názvu 
spolku Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor v Trnave. DHZZ, inv. č. 114, šk. 34, zápisnica zo 
zasadania výboru DHZZ v Trnave, 3. október 1945.
57 DHZZ, inv. č. 114, šk. 34. Obežník SHZ č. 9/1945.
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člen zomrel.58 Zásady poistenia každého člena zostali nezmenené. V priebehu roku 1945 
konal zbor jedno mimoriadne a jedno riadne valné zhromaždenie, 18 zasadnutí výboru, 
12 zasadnutí veliteľstva, 3 členské schôdze a pietnu spomienku. Napriek náročným 
pomerom sa zbor venoval aj spoločenským aktivitám. Spoločenský krúžok zorganizoval 
4 zábavy a členstvo sa zúčastnilo viacerých slávností a spoločenských udalostí.59 

V priebehu rokov 1944 – 1945 sa musel trnavský hasičský zbor vysporiadať 
s nepochybným navýšením povinností. Popri výkone vlastného zamestnania bolo 
úlohou a poslaním dobrovoľných hasičov v náročných časoch ukončenia vojny chrániť 
životy obyvateľov mesta, ktoré boli v tomto období vo väčšom ohrození. Podieľali sa 
na zachovávaní poriadku a bezpečnosti pri kritických situáciách, ochraňovali majetok 
mesta a jeho obyvateľov. Zbor sa aktívne zúčastnil oslobodzovania Trnavy a neúnavnou 
prácou pre širokú verejnosť prispel k eliminovaniu obetí a škôd spôsobených tragickými 
udalosťami. Počas oslobodzovacích bojov o mesto Trnava zastrešil hasičský zbor 
likvidáciu požiarov spôsobených leteckými útokmi a ostatnými vojenskými operáciami, 
hasiči sa zúčastňovali opevňovacích prác, konali stálu pohotovostnú službu, nočné 
stráže, zvážali ranených a chorých, podieľali sa na materiálnom zabezpečení vojsk, 
odstraňovali akékoľvek následky vojenských útokov. Polovojenský charakter inštitúcie 
hasičstva predurčoval nezastupiteľnú pozíciu hasičstva v čase vojny. Stav núdze, ktorý 
sa dotkol hasičského spolku, prekonali jeho členovia vďaka húževnatosti a zanieteniu 
k hasičskému povolaniu. Napriek kríze viedol trnavský hasičský zbor činorodý spolkový 
život. Permanentne sa kládol dôraz na povýšenie odbornej kvality v zbore, zdokonaľovala 
sa jeho technická základňa, zbor aktívne pôsobil na poli kultúrnom, spoločenskom či 
športovom, viedol presnú agendu. Veľkosť hasičskej myšlienky zomkla dobrovoľníkov 
v nepriaznivých obdobiach vojenských operácií, politických prelomov a udržala hasičské 
spoločenstvá ako akcieschopné, súdržné jednotky. V dôsledku novej spoločensko-
politickej situácie sa trnavský hasičský zbor musel adaptovať na aktuálne povojnové 
pomery, kedy politická spoľahlivosť jeho členov bola nutnosťou. Zásada uniformity 
a odstránenie zaužívaných prvkov novým režimom postihli aj tradičné hasičstvo. Princíp 
spolkového základu hasičstva vystriedalo zriadenie jednotnej hasičskej organizácie 
masového charakteru v roku 1950, plne podriadenej národným výborom, čo predstavovalo 
začiatok novej éry hasičstva v područí komunistického režimu.

58 Vdove po zosnulom Jánovi Horváthovi, ktorý zomrel ako vojak vo vojenskej nemocnici 
v Taliansku bola vyplatená čiastka 500 Kčs z Posmrtného fondu DHZZ a 1 000 Kčs z Posmrtného 
fondu OHJ. DHZZ, inv. č. 115, šk. 34, č. 72/46.
59 DHZZ, inv. č. 115, šk. 34, Zápisnice 1946, 78. riadne valné zhromaždenie DHZZ v Trnave, 14. 
apríl 1946.
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VOJENSKÉ MÚZEJNÍCTVO

32. HONVÉDSKY PEŠÍ PLUK
NA FOTOGRAFIÁCH HENRICHA LIŠOVSKÉHO

MARTIN KONEČNÝ

KONEČNÝ, M.: 32nd Honved Infantry Regiment in the Photographs of Henrich 
Lišovský. Vojenská história, 1, 21, 2017, pp 161-176, Bratislava.
The author introduces the readers to the photographs from the album of Henrich 
Lišovský, offi cer of the 32nd home-defence (Honved) Infantry Regiment during the 
World War 1. In the opening part, he focuses on the projects and exhibitions prepared for 
the public by the Eastern Slovakian Museum in Košice as a part of the 100th anniversary 
of the World War 1. Within one of them, PhDr. Mária Mihóková donated the album 
of photographs of the aforementioned Henrich Lišovský to the museum. When the 
war broke out, he was 22 years old. In his album, he collected the photographs of the 
Regiment since its mobilisation, deployment on both the Eastern and Italian frontline. 
There are also photographs from the troops training, military parades, visits of the 
Regiment by the Emperor Charles as well as photographs of the local inhabitants of 
Halič, the Italian towns and H. Lišovský himself (222 pieces of photographs in total). 
Descriptions of the photographs in the album are suitably accompanied by information 
about the development of the 32nd home-defence Infantry Regiment deployment on 
the frontlines of the World War 1, using the domestic and foreign literature. The text is 
illustrated by 20 selected photographs.
Military History. Austria-Hungary. 32nd Honved Infantry Regiment in the Photographs 
of Henrich Lišovský.

Sté výročie prvej svetovej vojny si Východoslovenské múzeum v Košiciach pripomenulo 
niekoľkými projektmi. V predvečer storočnice od sarajevského atentátu otvorilo unikátnu 
výstavu Takí boli naši dedovia. Prvá svetová vojna a východné Slovensko, kde sa zameralo 
predovšetkým na zobrazenie frontových osudov vojakov pochádzajúcich z východného 
Slovenska.1 Na výstave sa návštevníci mohli zoznámiť so životnými príbehmi 60 rodákov 
z nášho kraja, ktorých Veľká vojna vyhnala zo svojich domovov a od svojich rodín do 
Haliče, do Karpát, či na talianske bojiská. S veľkým úspechom sa u Košičanov stretlo 
podujatie s názvom Aká bola Veľká vojna?, kde pracovníci múzea pripravili spolu s KVH 
Karpaty Snina prezentáciu dobovej výzbroje a výstroje rakúsko-uhorských a ruských 
vojakov. Súčasťou akcie bola aj ukážka streľby z repliky rakúsko-uhorského dela, ktorá 
vhodne doplnila výstavu rôznych typov palných a chladných zbraní monarchie. V novembri 
2016 si múzeum pripomenulo aj sté výročie úmrtia rakúskeho cisára Františka Jozefa I. 

1 Pozri JARINKOVIČ, M. Takí boli naši dedovia. Prvá svetová vojna a východné Slovensko. 
In Pamiatky a múzeá, 63, 2014, č. 4, s. 31-34. ISSN 1335-4353; KONEČNÝ, M. „Takí boli naši 
dedovia.“ Prvá svetová vojna a východné Slovensko. In Historica Carpatica, 45, 2014, s. 139-142. 
ISBN 978-80-89093-38-0.



162

VOJENSKÁ HISTÓRIA

(vládol 1848 – 1916) výstavou Viribus Unitis, ktorá bola zameraná na predstavenie osoby 
legendárneho panovníka, jeho vzťahu ku Košiciam a Hornému Uhorsku.

Súčasťou podujatí boli aj mediálne kampane, kde sa múzeum snažilo osloviť širokú 
verejnosť s možnosťou podeliť sa o pamätihodnosti z rodinných archívov a prispieť tak 
k rozšíreniu poznatkov o pôsobení rodákov na bojiskách Veľkej vojny. Táto myšlienka sa 
stretla s pozitívnou odozvou a desiatky ľudí zapožičali alebo venovali múzeu predmety 
spojené s prvou svetovou vojnou. Medzi najvzácnejšie patrili albumy fotografi í Antona 
Brechera a Henricha Lišovského, príslušníkov rakúsko-uhorskej armády, ktorí prežili 
dlhé štyri roky na bojiskách východného a talianskeho frontu. Album Antona Brechera, 
fotografa košickej 27. pešej divízie, sme podrobne priblížili aj na stránkach časopisu 
Vojenská história.2 V tomto príspevku sa bližšie pozrieme na album fotografi í Henricha 
Lišovského, dôstojníka 32. honvédskeho pešieho pluku.3 

Album venovala múzeu pani PhDr. Mária Mihóková, vďaka ktorej sme sa dozvedeli aspoň 
základné životopisné údaje o Henrichovi Lišovskom. Narodil sa v roku 1892 v sliezskom 
Jablunkove (dnes na území Českej republiky) a jeho otec Roman Lisowski bol poľského 
pôvodu. Do roku 1918 si Henrich písal priezvisko v pomaďarčenej podobe „Lisovszky“ (tak 
je evidovaný aj vo vojenských zoznamoch i na popiskách k fotografi ám v albume), po vzniku 
Československa začal používať formu „Lišovský“. Keďže pani Mihókovej sa v pozostalosti 
zachoval jeho sobášny list, vieme, že sa v septembri 1918 oženil v Ružomberku s Gizelou 
Eichlerovou. Po skončení vojny pracoval ako vyšší úradník na košicko-bohumínskej 
železnici, najmä na staniciach na Liptove (Ružomberok, Strečno, Rybárpole), ale aj v Žiline. 
Zomrel v roku 1970 v Košiciach, kde je aj pochovaný na Verejnom cintoríne.

Samotný album má šírku 33 cm, dĺžku 24,5 cm a hrúbku 2 cm. Obsahuje 31 listov, na 
ktorých je nalepených až 222 fotografi í. Väčšina fotografi í je orámovaná čiernou farbou 
a niektoré sú aj s popiskami v maďarčine. Na popiskách sú najčastejšie uvedené rok 
a miesto nasnímania fotografi e, ojedinele aj meno dôstojníka alebo inej osoby na nej 

2 Pozri KONEČNÝ, M. Výzbroj rakúsko-uhorskej armády na fotografi ách Antona Brechera. In 
Vojenská história, 20, 2016, č. 4, s. 152-180. ISSN 1335-3314.
3 Na tomto mieste považujeme za vhodné aspoň v základných obrysoch priblížiť rozdelenie 
rakúsko-uhorskej armády v období vypuknutia prvej svetovej vojny. Rakúsko-uhorská Cisárska 
a kráľovská branná moc sa delila na niekoľko základných zložiek. Najpočetnejšia bola Cisárska 
a kráľovská spoločná pozemná armáda (K.u.K. gemeinsames Heer), ktorej posádky boli 
rozmiestnené v rakúskej i uhorskej časti štátu. Monarchia mala spoločné aj Cisárske a kráľovské 
vojnové námorníctvo (Kaiserliches und königliches Kriegsmarine). Okrem spoločnej armády 
existovali teritoriálne armády rakúskej a uhorskej časti monarchie. Tieto boli určené primárne na 
obranu vlastného územia. V rakúskej časti to bola Cisársko-kráľovská vlastibrana (Kaiserlich-
königliches Landwehr), v uhorskej časti Kráľovská uhorská vlastibrana (Magyar király 
Honvédség, ďalej v texte Honvéd). V čase vypuknutia vojny vznikali v oboch častiach monarchie 
aj domobranecké jednotky. V rakúskej časti to bola Cisársko-kráľovská domobrana (Kaiserlich-
königliches Landsturm) a v uhorskej Kráľovská uhorská domobrana (Magyar király Népfelkelo). 
Domobrana patrila k najslabšie vyzbrojeným a vycvičeným jednotkám, pôvodne ani nemala byť 
nasadzovaná mimo územia monarchie, ale nepriaznivý vývoj vojny mal za následok využívanie 
domobrany na všetkých frontoch. Viac k rozdeleniu rakúsko-uhorskej armády pozri DANGL, V. 
Organizačný vývoj rakúsko-uhorskej pechoty pred prvou svetovou vojnou. In Vojenská história, 
3, 1999, č. 4, s. 3-28; DANGL, V. Organizačný vývoj rakúsko-uhorského jazdectva (1866 – 1914) 
so zreteľom na Slovensko. In Vojenská história, 5, 2001, č. 4, s. 3-25; BERÁNEK, J. Námořní 
zbrojení Rakousko-Uherska před první světovou válkou. In Historie a vojenství, 16, 1968, č. 3, 
s. 357-385. ISSN 0018-2583; JUNG, P. Rakousko-uherská armáda za první světové války. Brno 
: Computer Press, 2007, s. 4. ISBN 978-80-251-1520-6; HORVÁTH, J. Posledná vojna rakúsko-
uhorskej monarchie. Rakúsko-uhorská armáda v rokoch 1914 – 1918. Banská Bystrica: vlastným 
nákladom, 2008, s. 12-22. ISBN 978-80-970040-6-4.



163

VOJENSKÁ HISTÓRIA

zachytenej. Niekoľko fotografi í po sto rokoch vybledlo, resp. sú inak poškodené a čo 
zobrazujú, už takmer nie je možné určiť. Snímky v albume nie sú radené chronologicky. 
Niektoré zo začiatku vojny, označené rokom 1914, sa nachádzajú až v prostrednej časti 
albumu. Mnohé nemajú bližšie datovanie a tak je v podstate nemožné presne určiť rok 
alebo miesto vzniku. Je to škoda najmä pri vzácnych fotografi ách s rakúskym cisárom 
Karolom I. (1916 – 1918), alebo príslušníkoch generálneho štábu.

V čase vypuknutia Veľkej vojny mal Henrich Lišovský len 22 rokov, ale dosiahol už 
hodnosť poručíka. Pridelený bol k 32. honvédskemu pešiemu pluku, ktorý mal mierovú 
dislokáciu v sedmohradskom meste Dej (maďarsky Dés, dnes sa toto mesto nachádza na 
severozápade Rumunska).4 Na niekoľkých fotografi ách autor zachytil práve mobilizáciu 
32. honvédskeho pešieho pluku, kde je nielen mužstvo, ale aj vyšší dôstojníci. Na 
samostatnej fotografi i z roku 1914 je zobrazený aj dôstojnícky zbor pluku. V tomto 
vojenskom útvare pôsobil Lišovský až do konca prvej svetovej vojny, pričom v roku 
1915 bol povýšený na nadporučíka.

32. honvédsky peší pluk bol od augusta 1914 súčasťou 40. pešej brigády Honvédu, 
ktorej nadriadeným útvarom bola 41. honvédska pešia divízia (mierová dislokácia Buda-
pešť). Táto divízia bola pridelená k 3. rakúsko-uhorskej armáde pod velením generála 
jazdy Rudolfa Rittera von Brudermann. 3. armáda bola určená na front do Haliče a do 
bojov s cárskym vojskom sa dostala koncom augusta 1914 v priestore mesta Zloczów 
(dnes Zoločiv na Ukrajine), kde však utrpela krutú porážku.5 Prišla takmer o dve tretiny 
svojich mužov a mala aj obrovské materiálne straty. Generál von Brudermann bol po 
tejto katastrofe odvolaný a na poste veliteľa 3. armády ho od septembra 1914 vystriedal 
generál pechoty Svetozar Boroevič von Bojna. Boroevič pôsobil dovtedy ako veliteľ 
VI. armádneho zboru, ktorý mal mierovú dislokáciu v Košiciach.6 Úvodné boje 41. 
honvédskej pešej divízie v Haliči v auguste a septembri 1914 nie sú zachytené na žiadnej 
z fotografi í v albume. Celkovo len 4 snímky sú konkrétne datované rokom 1914.

V októbri 1914 sa rakúsko-uhorské armády museli stiahnuť až do Karpát pred 
postupujúcim ruským vojskom. Cisárski vojaci neubránili hlavné mesto Haliče Ľvov 
(nem. Lemberg, dnes na Ukrajine) a Rusom sa podarilo obkľúčiť aj Przemysl (dnes 
na území juhovýchodného Poľska), hlavný pevnostný komplex monarchie v Haliči. 3. 
armádu po ústupe z Haliče čakali nesmierne dlhé a vyčerpávajúce boje v Karpatoch, 
ktoré trvali až do mája 1915.7 41. honvédska pešia divízia bola súčasťou Boroevičovej 

4 V maďarčine „Dési 32. honvéd gyalogezred“. K dejinám pluku pozri DESEŐ, L. (ed.). In 
Erdélyi ezredek a Világháborúban. Budapest : Ardói irodalmi és könyvkiadó vállalat kiadása, 1941.
5 HORVÁTH, Posledná vojna rakúsko-uhorskej monarchie. Rakúsko-uhorská armáda 
v rokoch 1914 – 1918, ref. 3, s. 62-64; DANGL, V. Nástup rakúsko-uhorských branných síl na 
severovýchodnom fronte v auguste 1914. In Historie a vojenství, 36, 1988, č. 6, s. 59-69.
6 HRONSKÝ, M. – KRIVÁ, A. – ČAPLOVIČ, M. Vojenské dejiny Slovenska IV. 1914 – 1939. 
Bratislava : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 1996, s. 28-30. ISBN 80-88842-05-0; 
ORAVCOVÁ, M. Sočský lev. Generál Svetozar Boroevič von Bojna. In Historická revue, XXVI, 
2015, č. 9, s. 52-58. ISSN 1335-6550.
7 Rusi na prelome rokov 1914/1915 obsadili niekoľko slovenských miest, medzi inými Sninu, 
Humenné, Medzilaborce, Bardejov a Stropkov. K bojom v Karpatoch pozri HORVÁTH, J. Boje 
v Karpatoch 1914 – 1915. Banská Bystrica : vlastným nákladom, 2014. ISBN 978-80-971688-0-
3; SLEPCOV, I. Boje ruskej armády v Karpatoch v rokoch 1914 – 1915. In Historica Carpatica, 
13, 1982, s. 101-127; SLEPCOV, I. Z histórie karpatskej ofenzívy ruských vojsk v rokoch 1914 – 
1915. In Vojenská história, 4, 2000, č. 2, s. 3-13; KONEČNÝ, M. Rusové na Slovensku. Vojenské 
operace v Karpatech 1914 – 1915. In Válka revue, 1-2/2016, s. 45-49. ISSN 1804-0772. K situácii 
na východnom Slovensku pozri zborník DROBŇÁK, M. – SZABÓ, V. (eds.). Prvá svetová vojna 
a východné Slovensko. Humenné : Klub vojenskej histórie Beskydy, 2014. ISBN 978-80-971858-5-5.
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armády do februára 1915, keď ju hlavné armádne velenie (Armeeoberkommando – AOK) 
preradilo k 2. armáde generála jazdy Eduarda von Böhm-Ermolli.8 S 2. armádou sa pluk 
Henricha Lišovského podieľal na bojoch v priestore Lupków – Chryszczata (dnes na 
území Poľska). Krvavú bitku s Rusmi vybojoval najmä na hore Maguriczna (884 m. n. 
m.), ktorá sa veľkými písmenami zapísala do dejín pluku.9 

Už začiatkom apríla 1915 sa 32. honvédsky peší pluk (ako súčasť 41. honvédskej 
pešej divízie) presunul na slovenskú stranu hranice, do priestoru dnešnej obce Osadné.10 
V oblasti medzi obcami Osadné a Parihuzovce držali honvédi obrannú líniu niekoľko 
týždňov proti opakujúcim sa ruským útokom. Hlavné boje zúrili o vrch Skory (857 m. n. 
m.), východne od obce Osadné. Tieto strety, ktoré boli súčasťou tzv. Veľkonočnej bitky 
v Karpatoch, si vyžiadali tisíce mŕtvych a ranených vojakov na oboch stranách.11 Len 
v priestore medzi Osadným a Parihuzovcami padlo na jar 1915 niekoľko tisíc vojakov. 
Henrichovi Lišovskému sa krvavú bitku v okolí Osadného podarilo prežiť. Mnoho jeho 
spolubojovníkov také šťastie nemalo. Časť z nich je pochovaná na cintoríne v obci Osadné, 
kosti ďalších mužov boli uložené aj do unikátnej krypty miestneho pravoslávneho kostola.12 
V súčasnosti sa v krypte nachádzajú kostrové ostatky 1 025 rakúsko-uhorských a ruských 
vojakov. Z tohto počtu sa doteraz podarilo identifi kovať 61 príslušníkov cisárskej armády.13 
Je medzi nimi veľa Čechov, ale napríklad aj vojak z bosniansko-hercegovinských plukov 
a tiež príslušník 9. honvédskeho pešieho pluku z Košíc.

Žiaľ, aj v tomto prípade nemáme ani jednu fotografi u v albume označenú dátumom alebo 
miestom, ktoré by súviseli s bojmi na slovenskom území v apríli 1915. Pri fotografi ách, ktoré 
sú datované rokom 1915, sa však nachádza veľmi zaujímavá snímka z výcviku nemeckých 
vojakov, ktorá by teoreticky mohla byť urobená počas bojov v Karpatoch. Na fotografi i 
jeden z nemeckých vojakov (spoľahlivo identifi kovateľní sú vďaka typickým prilbám typu 
pickelhaube) strieľa z pušky s plynovou maskou na tvári pod dohľadom dôstojníkov a ďalší 
vojak si masku práve nasadzuje. Výcvik sa odohráva v zimnom období, keďže takmer 
všade je súvislá snehová pokrývka. Istý čas bola susedom 41. honvédskej pešej divízie 
počas bojov v Karpatoch aj nemecká Južná armáda generála Alexandra von Linsingena.14 
Je teoreticky možné, že na fotografi i sú práve vojaci z tejto armády vyfotografovaní 
v zimných/jarných mesiacoch roku 1915. Priamy doklad však k dispozícii nemáme.

Po spoločnej nemeckej a rakúsko-uhorskej ofenzívnej operácii v priestore miest 
Gorlice – Tarnów (dnes na území Poľska), ktorá začala 2. mája 1915, sa ruské armády 
podarilo zatlačiť stovky kilometrov na východ.15 Do Karpát a na Slovensko sa už cárske 
vojská v priebehu prvej svetovej vojny nikdy nevrátili. Lišovského pluk sa počas tejto 

8 HORVÁTH, Boje v Karpatoch 1914 – 1915, ref. 7, s. 69.
9 DESEŐ, In Erdélyi ezredek a Világháborúban, ref. 4, s. 146-147.
10 Tamže; HORVÁTH, Boje v Karpatoch 1914 – 1915, ref. 7, s. 86-87.
11 KORBA, M. Front pri Snine počas ruskej generálnej ofenzívy v apríli 1915. Dostupné 
na internete: http://www.kvhbeskydy.sk/front-pri-snine-pocas-ruskej-generalnej-ofenzivy-v-
aprili-1915/ [cit. 4. 10. 2016]; SLEPCOV, I. K problematike I. svetovej vojny na východnom 
Slovensku v rokoch 1914 – 1915. In Historie a vojenství, 43, 1993, č. 3, s. 70-72.
12 Pre bližšie informácie o krypte s ostatkami vojakov v obci Osadné pozri www.krypta.sk.
13 Za poskytnutie menného zoznamu padlých vojakov pochovaných v krypte chrámu v Osadnom 
ďakujem miestnemu pravoslávnemu duchovnému ThDr. Petrovi Sorokovi, PhD.
14 HORVÁTH, Boje v Karpatoch 1914 – 1915, ref. 7, s. 86.
15 JUNG, Rakousko-uherská armáda za první světové války, ref. 3, s. 12-13; HORVÁTH, 
Posledná vojna rakúsko-uhorskej monarchie. Rakúsko-uhorská armáda v rokoch 1914 – 1918, ref. 
3, s. 83-85; HRONSKÝ, M. Pohyb východného frontu (august 1914 – máj 1915) a jeho dosah 
a ohlas na Slovensku. In Vojenská história, 1, 1997, č. 1, s. 27; ŠIMKULIČ, M. Ohnivý uragán 
skazy. Bitka pri Gorliciach v spomienkach vojakov. In Historická revue, XXVI, 2015, č. 9, s. 32-35.
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ofenzívy presunul na územie medzi riekami San a Dnester, do oblasti východnej Haliče 
(dnes na Ukrajine). Fotografi e z leta/jesene 1915 sa nachádzajú na prvých troch listoch 
albumu. Až deväť záberov je datovaných rokom 1915, pri niektorých je aj konkrétny dátum 
alebo miesto vyhotovenia. K tejto sérii patrí aj ďalšia snímka z Haliče, na ktorej Lišovský 
zvečnil domáce obyvateľstvo v typických krojoch. Časť fotografi í nesie konkrétne názvy, 
napríklad „prístrešia na brehu Dnestra“. Zábery z tohto obdobia zobrazujú Lišovského 
na koni, v zákopoch, v rozhovore s ostatnými spolubojovníkmi, ale aj prezerajúceho si 
zrejme rodinné fotografi e v lese pri Dnestri.

Na fotografi i z leta 1915 sú zachytení príslušníci guľometných oddielov honvédskeho 
vojska v zamaskovaných postaveniach, ako upresňuje Lišovského popiska. Keďže 
snímka sa nachádza na prvých troch listoch albumu, pravdepodobne bola urobená na 
území dnešnej západnej Ukrajiny, podobne ako ďalšie zábery. Album obsahuje ešte 
jednu fotografi u honvédskych guľometníkov, ktorí pózujú s dvoma ťažkými guľometmi 
Schwarzlose kalibru 8 mm. Táto fotografi a nie je bližšie datovaná. Na golieri desiatnika, 
sediaceho v strede, sú krásne viditeľné rozlišovacie odznaky pre guľometné jednotky 
uhorskej kráľovskej vlastibrany.16

Vyše tridsať fotografi í v albume zachytáva výcvik vojakov v poli a vojenské prehliadky 
za účasti vysokých dôstojníkov a príslušníkov generálneho štábu. Na nedatovanej snímke 
umiestnenej v úvodnej časti albumu vidíme vojakov s fi gurínami, ktoré mohli slúžiť na 
zdokonalenie nácviku bodákových útokov. Vojaci sú zoradení v pozore s puškami pri 
nohách, pripravení vykonať rozkazy. Hoci fotografi a je bez popisky, podľa opadaného 
lístia môžeme usudzovať, že pochádza z neskorej jesene, prípadne začiatku jari. 
Iná fotografi a približuje tréning v zaobchádzaní so štandardnou rakúsko-uhorskou 
opakovacou puškou Mannlicher vzor 1895 kalibru 8 mm. Vojaci držia pušky nad hlavami 
za prítomnosti poddôstojníka a dôstojníka. Dobre vidieť výzbroj a výstroj príslušníkov 
honvédskeho vojska, muži majú na opasku štyri kožené sumky, bodáky, poľné lopatky, 
niektorí aj ručné granáty šiškovitého tvaru.

Veľmi zlej kvality je fotografi a, na ktorej prebieha nácvik v hode granátov. Vojaci 
držia v rukách guľovo-rúrkový obranný ručný granát, ktorý tvarom pripomínal skrátený 
palcát. Bolo ho možné hodiť až do vzdialenosti 35 metrov a jeho ničivý účinok bol až 
100 m od miesta výbuchu.17 Vojaci nosili za opaskom pripevnených niekoľko takýchto 
granátov. Fotografi a lepšej kvality približuje iný druh tréningu v hode granátom, muži 
sú zachytení priamo pri hádzaní a majú k dispozícii rôzne typy granátov. Dá sa rozoznať 
guľovo-rúrkový obranný granát aj časovaný granát šiškovitého tvaru, ktorého rúčku 
tvoril hrubý drôt slúžiaci zároveň na uchytenie na opasok.18 Že bol takýto tréning fyzicky 
vyčerpávajúci, dokazuje iná fotografi a, kde si muži ľahli na krátky odpočinok priamo na 
výcvikom priestranstve.

Aj 32. honvédsky peší pluk mal to šťastie, že ho poctil svojou návštevou na fronte 
posledný rakúsky cisár Karol I. V albume sa nachádzajú tri fotografi e s cisárom Karolom, 
každá z nich je unikátna a má veľkú hodnotu aj zo zberateľského hľadiska. Žiaľ, ani 
jeden zo záberov na cisára nie je doplnený popiskou s rokom a miestom vyhotovenia. 
Na prvom je cisár Karol a sprievodom rakúsko-uhorských i nemeckých dôstojníkov 
na železničnej stanici pred nastúpenou vojenskou kapelou. Druhá fotografi a zachytáva 
Karola s dôstojníckym zborom sledujúceho vojenskú prehliadku, za ním stojí jeho generál-

16 Porovnaj JUNG, Rakousko-uherská armáda za první světové války, ref. 3, s. 69.
17 HORVÁTH, Posledná vojna rakúsko-uhorskej monarchie. Rakúsko-uhorská armáda v rokoch 
1914 – 1918, ref. 3, s. 195-196.
18 Tamže, s. 196.
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adjutant Zdenko Lobkowitz. Na tretej je pri automobile spolu so svojím šoférom a dvoma 
dôstojníkmi. Snímky zo železničnej stanice a vojenskej prehliadky budú pravdepodobne 
z rovnakého obdobia, keďže na oboch má cisár aj s dôstojníkmi čierne rukávové pásky.

Nie je to jediná vojenská prehliadka, ktorú nám Lišovský vo svojom albume zanechal. 
V marci 1917 sa zúčastnil slávnostnej prehliadky spojenej s vojenským cvičením, na 
ktorej bol osobne aj arcivojvoda Karol Albrecht Rakúsky (Lišovský ho v albume 
označuje maďarsky „főherceg Albert“, žil 1888 – 1951). Z tejto udalosti sa zachovalo 
šesť fotografi í, ktoré sú označené dátumom a obsahujú aj zoznam vybraných prítomných 
dôstojníkov s ich hodnosťami. Sú medzi nimi nielen dôstojníci z 32. honvédskeho pešieho 
pluku, ale aj z iných útvarov.

Posledný rok Veľkej vojny zastihol pluk Henricha Lišovského na talianskom fronte. 
Na štyroch listoch albumu sa nachádzajú prevažne fotografi e talianskych miest, cez ktoré 
Lišovský so svojou jednotkou prechádzal. Autor si všímal najmä architektúru, námestia, 
historické pamiatky, ale aj vojnou poškodené ulice a domy. Úplne absentujú zábery 
bojového charakteru. Najviac snímok urobil Lišovský v meste Udine, ďalšie v menších 
mestečkách Portogruaro a Palmanova.

Henrich Lišovský prežil celé štyri roky neustálych vojnových útrap bez vážnejšieho 
zranenia. Po skončení vojny pracoval ako vyšší úradník na železnici, aj ako prednosta 
stanice. Posledné tri listy v jeho albume obsahujú fotografi e z prostredia železničnej stanice 
Strečno a pohľady na lokomotívy a vlakové súpravy na trati. Na niekoľkých záberoch je 
zachytená aj Lišovského manželka a ďalší rodinní príslušníci. Keďže Lišovský zomrel 
bez detí, časť jeho pozostalosti sa po roku 1970 dostala do rodiny pani Márie Mihókovej, 
ktorej bol krstným otcom. Jej zásluhou sa album fotografi í z prvej svetovej vojny stal 
novým zbierkovým predmetom Východoslovenského múzea v Košiciach.
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Vojaci nemeckej armády počas výcviku pri používaní plynových masiek

Mobilizácia vojakov 32. honvédskeho pešieho pluku
v sedmohradskom meste Dej, 1914
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Henrich Lišovský v zákope počas bojov pri Dnestri, leto 1915

Kostrové ostatky 1025 vojakov uložené v krypte pravoslávneho chrámu v obci Osadné
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Príslušníci guľometného oddielu pózujú s dvoma ťažkými guľometmi Schwarzlose kalibru 8 mm.

Zamaskované postavenia rakúsko-uhorských guľometníkov, 1915
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Snímka z výcviku vojakov, bližšie nedatovaná

Fotografi a s haličským obyvateľstvom, leto 1915



171

VOJENSKÁ HISTÓRIA

Fotografi a z výcviku vojakov v hádzaní granátom

Snímka z výcviku vojakov, bližšie nedatovaná
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Brána z brezového dreva vytvorená pravdepodobne príslušníkmi 16. honvédskeho pešieho pluku, ktorý 
mal mierovú dislokáciu v Banskej Bystrici

Oddych vojakov po namáhavom výcviku
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Vojenskej prehliadky na východnom fronte v marci 1917 sa zúčastnil aj arcivojvoda Karol Albrecht 
Rakúsky (v ľavej časti fotografi e s palicou v ruke a v zimnom kabáte s kožušinovým golierom).

Dve snímky posledného rakúskeho cisára 
Karola I. (1916 – 1918)
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Henrich Lišovský v zákope vpravo s čiapkou v ruke

Dôstojníci 32. honvédskeho pešieho pluku
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Ulica v talianskom meste Udine poškodená bombardovaním, 1918

Snímka zo zničeného talianskeho mestečka Palmanova, 1918
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Henrich Lišovský (vpravo) so svojou rodinou
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RECENZIE

PROKŠ, Petr. VÍTĚZOVÉ A PORAŽENÍ. STŘEDNÍ EVROPA V POLITICKÝCH 
PLÁNECH ZA VELKÉ VÁLKY A NA MÍROVÉ KONFERENCI V PAŘÍŽI (1914-
1918/1919 – 1920). Praha : Naše vojsko, 2016, 274 s., literatúra, anglické resumé, 
menný register, fotografi e v texte. ISBN 978-80-206-1610-4.

Prvú svetovú vojnu spustili v pravom slova zmysle generálne štáby hlavných moc-
ností: Rakúsko-Uhorska, Nemecka, Ruska, Francúzska a Veľkej Británie. Ako zámienka 
poslúžili sarajevské vraždy 28. júna 1914, ale to bola len iskra, psychologický moment, 
ktorý volal zdanlivo po „pomste“ monarchie. Neblahú úlohu pri rozpútaní katastrofy 
zohrali spojenecké zmluvy Trojspolku/Ústredných mocností a Dohody, dvoch mocensko-
politických zoskupení vytvorených ako „obranné, defenzívne“. Zdanlivo tu existoval 
protiklad demokratických a parlamentných režimov vo Francúzsku a Veľkej Británii 
a autoritatívnych štátnych zriadení v Nemecku, Turecku a čiastočne aj v Rakúsko-
Uhorsku. V oboch systémoch však generalita svojím priamym prístupom k panovníkom 
a vedúcim politickým predstaviteľom mala navrch voči svojim civilným kolegom a práve 
v júlovej kríze po atentáte v Sarajeve 1914 sa to prejavilo aj naplno. V prvom rade 
viedli k vojne takmer zákonite ekonomicko-politické protiklady medzi mocnosťami – 
ich imperialistické záujmy, v tom boli analýzy boľševického vodcu Vladimíra Iľjiča 
Lenina veľmi presné. Objavovali sa však aj iné rozbory a názory, medzi ktorými 
okrem opakovaných tvrdení na všetkých stranách, že ide o záujem a dôstojnosť štátu 
a dynastie, obranu vlasti a prežitie národa, boli aj také postoje, že ide o súboj demokracie 
s absolutizmom, teokracie a demokracie (T. G. Masaryk) či súboj Germánstva so 
Slovanstvom (Helmut von Moltke ml.).

Petr Prokš sa vo svojej monografi i pokúša do najmenších podrobností preskúmať, ako 
to bolo v skutočnosti, bez ideologických nálepiek a čo viedlo k tomu, že vojna na začiatku 
20. storočia musela vypuknúť, bez ohľadu na to, či v Sarajeve došlo alebo nedošlo 
k atentátu. Prokšovi k tomu ako východisko poslúžil detailný rozbor vojnových cieľov 
jednotlivých účastníkov Veľkej vojny a aj ich modifi kácia so zreteľom na vývoj konfl iktu. 
Táto kniha je veľkým prínosom pre poznanie motívov veľmocí, prečo sa nezdráhali ísť 
do konfl iktu s neistým výsledkom a čo vlastne sledovali. Podobne, ako podrobná analýza 
profesora Cambridgeskej univerzity Christophera Clarka o „námesačníkoch“, ktorých 
krátkozrakosť a polospánok v júli 1914 uviedli Európu a svet do vojnovej katastrofy,� 
aj Prokš sa pokúša prostredníctvom analýzy vojnových cieľov mocností dospieť 
k vysvetleniu, prečo vojna v lete 1914 musela vypuknúť.

Ekonomický a politický vývoj na sklonku 19. a začiatku 20. storočia smeroval 
nezadržateľne k vojenskej konfrontácii svetových veľmocí a hľadala sa len zámienka. 
V prvých rokoch 20. storočia sa počas niekoľkých kríz – Maroko, anexia Bosny 
a Hercegoviny – už smerovalo k vojne, ale napokon sa to vždy odsunulo. Balkánske 
vojny v rokoch 1912 – 1913 však už naznačili, že to mierovým vývojom naďalej už 
nepôjde. Rakúsko-Uhorsko a Nemecko sa predsa nemohli zmieriť s veľkým zväčšením 
územia Srbska, ktoré malo ambície zjednotiť južných Slovanov. Aj preto už niekoľko 
rokov presadzoval náčelník rakúsko-uhorského generálneho štábu generál Conrad von 
Hötzendorf preventívnu vojnu proti Srbsku. A nielen proti Srbsku, ale dokonca aj proti 
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Taliansku, ktoré bolo spojencom Rakúsko-Uhorska a aj Nemecka v Trojspolku, ale ako 
sa napokon ukázalo, spojencom nespoľahlivým. Proti vojnychtivým zámerom Conrada 
von Hötzendorfa sa rozhodne staval následník trónu František Ferdinand d’Este, podľa 
ktorého by vojna mohla znamenať nielen veľkú tragédiu, ale aj koniec monarchie 
a dynastie. Po sarajevskom atentáte 28. júna 1914 však prekážka v osobe následníka 
trónu odpadla a naopak, našla sa zámienka pre rozpútanie vojny. Po nezdare predstáv 
rakúsko-uhorských politikov a generálov o „obmedzenej“ vojne monarchie so Srbskom 
sa rozpútala Veľká vojna – svetový konfl ikt.

Aj keď vinu za rozpútanie vojny nemožno jednoznačne a výhradne pripísať iba 
Nemecku, je nepochybné, že Berlín svojou podporou Viedne významne prispel k tomu, 
že Rakúsko-Uhorsko sa vojny so Srbskom neobávalo, aj keď táto vojna hrozila tým, 
že na ochranu Srbska vystúpi Rusko. Rakúsko-Uhorsko počítalo s podporou Nemecka 
a krátkozrako sa domnievalo, že si s maličkým Srbskom ľahko poradí. Bol to však krutý 
omyl a na porážku Srbska s nemeckou a bulharskou pomocou si rakúsko-uhorská generalita 
musela počkať až do novembra – decembra 1915 a aj to len dočasne, lebo evakuovaná časť 
srbskej armády už zase bojovala v rokoch 1916 – 1917 v Dobrudži a na solúnskom fronte.

Nemecko sledovalo prirodzene svoje vlastné ciele, a podpora Rakúsko-Uhorska mala 
poslúžiť v úvode konfl iktu len na zastretie plánov na vytvorenie nemeckej Mitteleuropy (s. 
15). Podľa dokumentu Predbežné smernice pre našu politiku pri uzavretí mieru, ktorý ríšsky 
kancelár Theobald von Bethmann-Hollweg predložil 9. septembra, mala byť Nemecká ríša 
nadlho zabezpečená ako na západe, tak aj na východe. Preto sa malo Francúzsko oslabiť 
tak, aby sa nemohlo obnoviť ako veľmoc (obsadenie ďalších francúzskych a aj belgických 
území, Luxembursko sa malo stať spolkovým štátom Nemecka, obrovské vojnové 
kontribúcie uložené Francúzsku, ktoré by podlomili jeho ekonomiku atď.). Už vtedy rátalo 
Nemecko s vytvorením, resp. obnovením Poľska, ktoré malo byť nepriateľsky zamerané 
proti Rusku a hlavne so vznikom samostatnej a tiež Rusku nepriateľskej Ukrajiny. Takéto 
plány samozrejme nevyplývali z nemeckých sympatií k Poliakom a Ukrajincom, ale 
mal to byť prostriedok ako oslabiť Rusko, zatlačiť ho čo najviac na východ, poraziť ho 
vojensky a potom si z neho urobiť zásobárňu nerastných surovín a lacných pracovných 
síl. Generál Jaroslav Červinka to už na konci prvej svetovej vojny celkom dobre vystihol, 
keď napísal: „Poctivá politika a prospěch všeho člověčenstva vyžaduje, aby v tento vážný 
historický okamžik, kdy se rozhoduje otázka budoucích mezinárodních poměrů, byla úplně 
vyloučena každá možnost využitkování bohatého Ruska kterýmkoliv druhým národem (jak 
na to jistě pomýšlí Německo a snad i jiní národové), aby právo sebeurčení a skutečný 
pokrok a zvelebení země bylo zabezpečeno ruskému národu způsobem co nejjistějším a aby 
Rusko nestalo se kolonií německou, anglickou nebo americkou, nýbrž sjednotilo se opět 
v mocný velestát.“1 Boli to skutočne veľmocenské vízie a nereálne fantazmagórie, ktoré sa 
opakovali aj v nasledujúcich desaťročiach… Súčasne tieto plány vrhajú nové svetlo aj na 
tzv. nespravodlivosť Versailleskej mierovej zmluvy, ktorú Nemecko s takou vehemenciou 
kritizovalo, ale samozrejme zamlčiavalo, že pre Dohodu pripravovalo v prípade víťazstva 
Ústredných mocností nepomerne krutejšie podmienky. Rusko mohlo prehrať bitky, mohlo 
byť za nemecké peniaze uvrhnuté do chaosu aj boľševickou revolúciou, ale vojnu prehrať 
nemohlo a ani ju neprehralo ani v roku 1918 a ani v rokoch 1941 – 1945.

Ako konštatoval Clark, „než sa prvá svetová vojna stala svetovou, bola treťou 
balkánskou“.2 Ale nielen to. S balkánskymi vojnami sa významne zmenila strategická 

1 ČERVINKA, Jaroslav. Cestou našeho odboje. Příspěvek k historii vývoje formací 
československého vojska na Rusi v roce 1914 – 1918. Praha 1920, s. 19.
2 CLARK, Christopher. Náměsíčníci. Jak Evropa v roce 1914 dospěla k válce. Praha : 
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situácia na Balkánskom polostrove. Turecko slablo a ustupovalo z Európy, Srbsko 
zmohutnelo a Rakúsko-Uhorsko muselo čeliť novej situácii, čo však ani ruskí vedúci 
predstavitelia nemohli nechať bez odpovede. Práve tu, v juhovýchodnej Európe, ohromne 
narastali veľmocenské antipatie medzi oboma blokmi a doba bola taká nestála, ako si nikto 
nepamätal. Hroziaci výbuch na seba ani nedal dlho čakať. Spojenecké zmluvy spôsobili 
eskalačný moment, dominový efekt, ktorý po piatich týždňoch v júli a začiatkom augusta 
1914 viedol k tomu, že celá Európa sa ocitla vo vojne. Prosrbská politika Ruska mala čeliť 
rakúskym snahám a napokon spôsobila, že lokálne zamýšľaný konfl ikt medzi monarchiou 
a Srbskom sa rozšíril na celý kontinent. Rusko mohlo do istej miery tolerovať, že úžiny 
Bospor a Dardanely zostanú v tureckých rukách, ale pomyslenie na to, že by sa tu usadilo 
Rakúsko-Uhorsko bolo pre Sankt Peterburg úplne neprijateľné. Rusko si spojenectvom 
s Francúzskom a Veľkou Britániou sľubovalo priaznivejšie podmienky pre zachovanie 
a prípadne ďalšiu expanziu cárskej ríše, pričom úlohu imperiálnej ideológie ruského 
samoderžavia plnil „panslavizmus“ (s. 58).

Hoci medzi štátmi Dohody existovali tiež vážne nezhody, dokázali sa spojiť 
v záujme porážky nepriateľského bloku Ústredných mocností a hlavne zamedzeniu 
expanzionistickej politiky Nemecka, ktoré vnímali ako hlavnú hrozbu. Veľká Británia 
chcela so všetkou rozhodnosťou prekaziť projekt železnice Berlín – Bagdad, ktorý 
ohrozoval britské záujmy na Strednom východe, v Afrike i v Ázii. Chcela si udržať 
kontrolu nad Suezským prieplavom, námorné a pozemné spoje do Indie a uhájiť si 
postavenie najsilnejšej námornej mocnosti na svete (s. 57). Najvýznamnejším vojnovým 
cieľom Francúzska bol „revanš“ za porážku s Pruskom v rokoch 1870 – 1871 a získanie 
stratených provincií Alsaska a Lotrinska (s. 87).

Prokš venoval dostatočnú pozornosť aj budúcnosti českých krajín a Slovenska 
v plánoch Dohody (ss. 77-79, 92-97, 136-137 atď.). Autor monografi e nezabudol ani na 
plány, ktoré malo so strednou Európou, hlavne s českými krajinami, Nemecko a Rakúsko-
Uhorsko a detailne rozobral aj problematiku českej otázky počas Veľkej vojny (ss. 148-
171). V rámci tejto otázky sa zaoberal aj pôsobením a memorandami T. G. Masaryka 
a M. R. Štefánika a postupným príklonom štátov Dohody ku koncepcii rozbitia Rakúsko-
Uhorska a vytvoreniu Československa a ďalších nových štátov na troskách monarchie. 
Prokš analyzoval aj vývoj vzťahov medzi americkými Čechmi a Slovákmi, ale aj pomery 
na Slovensku (porada 24. mája 1918 v Turčianskom Sv. Martine).

Tak, ako sa menila situácia na bojiskách v jednotlivých rokoch, tak sa menili 
a prispôsobovali vojnové plány oboch bojujúcich zoskupení. Ak víťazili, ich podmienky 
pre prípadný mier sa rozširovali a naopak, porážky ich nútili k skromnejším vyhliadkam.

Záverečnú časť knihy venoval autor mierovým rokovaniam v Paríži v rokoch 1919 – 
1920, pričom zdôrazňuje, že hoci sa vojna skončila úplným víťazstvom Dohody, 
víťazi stáli teraz pred ešte ťažšou otázkou: zaistiť stabilitu, bezpečnosť a budúci rozvoj 
povojnovej Európy (ss. 172-238). Nepodarilo sa to, už o dvadsať rokov sa rozpútala nová 
svetová vojna, ešte strašnejšia ako tá prvá. Ale nebola to len vina víťazov, ako sa to 
snažili vsugerovať porazení z tej prvej svetovej vojny, ktorí boli porazení aj v tej druhej – 
a recenzovaný spis o tom podáva výrazné svedectvo. Ostatne fakty, ako Centrálne 
mocnosti naložili s porazeným Srbskom a Rumunskom v rokoch 1915 – 1917, naznačujú 
viac ako jasne, aký by bol mier, ak by sa nebol uzatváral vo Versailles, ale v Berlíne. 
Žiaľ, víťazné mocnosti Dohody vyhrali vojnu, ale nedokázali „vyhrať mier“ a hlavne 
nedokázali trvať dôsledne na splnení podmienok Versailleských mierových zmlúv. Ako 
sa to ľudstvu vypomstilo, je dnes už všeobecne známe.

Nakladatelství BB/art s.r.o, 2014, recenziu pozri. In Vojenská história, roč. 18/2014, č. 3, s. 160-164.
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Prokšova kniha tak podáva veľmi podrobnú, prehľadnú a súhrnnú analýzu o vojnových 
plánoch veľmocí ako v rokoch vojny, tak potom aj na mierových rokovaniach vo Versailles 
a zapĺňa citeľnú medzeru v odbornej literatúre.

Ferdinand Vrábel

STONE, Dan. GOODBYE TO ALL THAT?: THE STORY OF EUROPE SINCE 1945. 
Oxford : Oxford University Press, 2014. 379 s. ISBN 978-0-19-969771-7.

Pravdepodobne každý, kto sa zaujíma o dejiny Európy v 20. storočí, pozná knihu 
Tonyho Judta Povojnová Európa (vyšla aj v slovenčine, vo vydavateľstve Slovart 
v roku 2007). Ide o výborne napísaný a po odbornej stránke bravúrne zvládnutý príbeh 
európskych dejín po druhej svetovej vojne. O čosi podobné sa pokúsil Dan Stone. Tento 
britský historik (narodil sa v Londýne, vyrastal v Birminghame a momentálne pôsobí na 
University of London) je predovšetkým známy svojím výskumom k dejinám Holokaustu 
a pamäti. A táto jeho špecializácia je pozorovateľná i v jeho knihe Goodbye to all that?: 
The Story of Europe since 1945, ktorá vyšla v Oxford University Press v roku 2014.

Nie veľmi dobre zorientovaným ľuďom by sa možno mohlo zdať, že napísanie dejín 
takého malého kontinentu, akým je Európa, v časovom úseku asi 50 rokov, by mohlo byť 
jednoduché. Nie je to pravda. Európa prešla v druhej polovici 20. storočia komplexným 
a veľmi komplikovaným vývojom, bola v centre studenej vojny a bola rozseknutá na dve 
časti. Navyše všetko, čo sa udialo vo svete na globálnej úrovni, malo istý vplyv na vývoj 
v Európe. Je preto nevyhnutné, aby mal historik, ktorý sa podujme na napísanie takýchto 
dejín, všeobecný prehľad. Dan Stone takýto prehľad bezpochyby má. Podarilo sa mu ho 
však pretaviť i do napísania fundovanej práce?

Už v rozsiahlejšom úvode Stone vysvetľuje zámer svojej práce. Dejiny povojnovej 
Európy by sme podľa neho nemali chápať len cez prizmu ekonomických dejín, ale 
komplexnejšie – politicky, sociálne a nemali by sme zabúdať ani na to, ako jej dejiny 
ovplyvňovala pamäť – kolektívna, i individuálna. Hlavnou myšlienkou knihy je autorovo 
presvedčenie, že kľúčom k porozumeniu dejín kontinentu je pamäť a spomienky na 
druhú svetovú vojnu, špecifi cky potom antifašizmus. Práve antifašizmus bol podľa Stona 
základom stability povojnovej Európy, a to ako na západe, tak i na východe. Politici na 
oboch stranách železnej opony (na Západe nenútene, na Východe nútene) podľa neho 
využívali antifašizmus na legitimizovanie svojej vlády a súčasného usporiadania.

Goodbye to all that je rozdelená do štyroch častí, ktoré sú potom rozdelené na dve 
menšie kapitoly a tie potom ďalej v texte na ďalšie podkapitoly. V prvej časti sa Stone 
venuje vývoju v Európe v rokoch 1944 – 1953 (vo východnej Európe), resp. 1945 – 1953 
(v západnej Európe). Názvy podkapitol v podstate stručne vyjadrujú i ich obsahovú náplň – 
kým na východe bol antifašistický konsenzus implementovaný ako legitimačný prvok 
režimu násilím, na západe sa mnohé zo zločinov „premlčalo“ a proces rekonštrukcie bol 
spojený s „nepýtaním sa príliš veľa otázok o tom, kto čo presne počas vojny robil“ (s. 45). 
Stone pri charakteristike stalinizmu a sovietskeho bloku vychádza predovšetkým z prác 
Stephena Kotkina a Sheily Fitzpartick. Pomáha si však i niekoľkými východoeurópskymi 
historikmi či intelektuálmi.

Druhá časť pojednáva o „Zlatých rokoch“ západnej Európy (1953 – 1975) a o snahe 
o dobehnutie Západu vo východnej Európe. V kapitole o západnej Európe sa venuje 
predovšetkým ekonomickému „boomu“ na západe po Marshallovom pláne, ale zároveň 
defi nitívnemu kolapsu impérií a generačnej zmene, ktorá priniesla nárast hnutia za ľudské 
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práva, nové sociálne hnutia, feminizmus, environmentálne hnutia, novú ľavicu či hnutia 
bojujúce za práva homosexuálov. Zároveň ale Stone hovorí o nevyrovnanosti západnej 
Európy s fašizmom a neschopnosti liberálnych elít zabrániť jeho novému nárastu (i keď 
v rôznych iných formách). Na niekoľkých prípadoch napríklad popisuje i to, ako sa 
množstvo nacistických úradníkov ďalej realizovalo v novom nemeckom štáte, či dokonca 
v jeho armáde. Naopak, kapitola venujúca sa východnej Európe ukazuje, ako sa krajiny 
sovietskeho bloku v procese de-stalinizácie postupne dostali zo zdania, že sa dostávajú 
ekonomicky i politicky na úroveň západu k realizácii toho, že ekonomicky stagnujú 
a politicky sú zakonzervované a bezvýznamné (s. 124). Výsledkom de-stalinizácie boli 
potom povstania rokov 1953 a 1956, neskôr v Československu rok 1968. Od roztápania 
sa po potlačení povstaní jednotlivé krajiny postupne dostali k neostalinizmu.

Tretia časť sa venuje neoliberalizmu západnej Európy v rokoch 1975 ˗ 1989. Stone sa 
znova venuje predovšetkým ekonomickým otázkam, a to najmä kríze Západu v 70. rokoch 
a následnej schopnosti ekonomickej obnovy, rekonštrukcie. Samozrejme sa nevyhne ani 
otázkam európskej integrácie a významnejšie sa venuje i problematike eurokomunizmu. 
Druhá kapitola tretej časti, venujúca sa východnej Európe, sa zaoberá predovšetkým 
gerontokraciou ako formou vlády v sovietskom bloku a jej postupným rozkladom. Všetko 
vkladá do globálneho kontextu politiky Sovietskeho zväzu, nevyhne sa helsinskému aktu 
z roku 1975 a jeho následnému vplyvu, ani invázii ZSSR do Afganistanu. Sovietsky blok 
v zúfalej snahe udržať status-quo podľa Stoneho neudržal so Západom krok predovšetkým 
ekonomicky. Rozsiahlo sa venuje i vnútropolitickému vývoju v Poľsku.

V záverečnej časti sa Stone snaží o rekapituláciu poslednej dekády 20. storočia 
v Európe. Uvedomuje si pritom, že je ešte priskoro na vynášanie defi nitívnych súdov. 
Analyzuje predovšetkým spôsob, ako sa povojnový antifašistický konsenzus začal 
rozpadať. Sociálno-demokratické a kresťansko-demokratické koncepty sociálnej inklúzie, 
sociálneho štátu a služby štátu pre verejné dobro podľahli podľa britského historika 
trhovým ideológiám, nenásytnosti jednotlivcov a honbe za bohatstvom. Európska únia, 
ktorú považuje za najúspešnejší integračný projekt v dejinách, sa vo svojom vývoji 
zasekla – a to preto, že jednotlivé štáty stratili hodnoty, ktoré spolu zdieľali. Jednou zo 
základných takýchto hodnôt bol podľa Stona antifašizmus. Podľa autora sa Európska únia 
preformovala z anti-autoritárneho združenia poskytujúceho vzájomné výhody všetkým 
zúčastneným na obskúrnu a podivuhodnú regulačnú agentúru, o ktorej si väčšina ľudí 
myslí, že nefunguje. Zlikvidovanie povojnového antifašistického konsenzu môže potom 
podľa Stona pre budúcnosť kontinentu znamenať katastrofou.

Antifašizmus, pod ktorým Stone chápe čosi ako konsenzus favorizujúci kompromis 
pred radikálnymi riešeniami fašizmu, bol podľa neho základným stabilizačným kameňom 
povojnovej Európy. Na západe ľudia verili, že obnova hospodárstva a infraštruktúry je 
dôležitejšia než spravodlivosť za zločiny. Holokaust a smrť 6 miliónov Židov tak ostali 
buď ignorované alebo zľahčované. Na východe zas mala byť podľa Stonea antifašistická 
rétorika spôsobom, ako umlčať kritiku komunizmu a ospravedlniť politické čistky. 
Európania verili, že za vojnu bol zodpovedný fašizmus a že nový poriadok a nový systém 
musia byť postavené na väčšej sociálnej spravodlivosti a musia byť lepšie organizované, 
aby sa predišlo návratu fašizmu a novej vojny. Zaujímavou myšlienkou zo záverečných 
kapitol je potom úvaha Stona o tom, že oslabenie sociálneho štátu po roku 1989 je živnou 
pôdou pre súčasný návrat fašistických tendencií.

Celkovo je kniha Stona inšpiratívna, prináša pohľad z inej perspektívy a silné, inovatívne 
myšlienky. Autorovi sa podarilo do historiografi e priniesť nový pohľad a prístupy. 
Politiku pamäti pritom vyzdvihol z perspektívy historickej analýzy na rovnakú úroveň, 
ako boli ekonomické a politické dejiny. Kniha je bezpochyby cenným príspevkom do 
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historiografi e. S niektorými jeho závermi či interpretáciami je však ťažké úplne súhlasiť. 
Napríklad som presvedčený, že Stone preháňa rolu antifašizmu ako kľúčovej ideológie 
legitimizujúcej vlády na oboch stranách železnej opony. Podľa môjho názoru nedokázal 
presvedčivo vysvetliť spojenie medzi antifašizmom ako ideológiou a reálnou politikou. 
Navyše, pojmy ako antifašizmus a fašizmus používa príliš voľne – pritom z iných jeho 
prác je zrejmé, že obom termínom dobre rozumie.

Zaujímavé je i tvrdenie Stona, že „druhá polovica 20. storočia je takisto „nemeckým 
storočím“ ako prvá polovica“ (s. 55). Nie som si istý, či by historici vo všeobecnosti 
súhlasili so záverom, že Západné Nemecko/Nemecko bolo po roku 1945 pre európske 
dejiny skutočne také kľúčové, ako bolo v prvej polovici storočia. Asi najväčším 
problémom knihy však je, že po jej prečítaní by som na otázku „o čom bola?“, len ťažko 
odpovedal viac než niekoľkými vetami.

Z nepochopiteľného dôvodu práci navyše chýba zoznam literatúry, čo z nej prakticky 
robí knihu nepoužiteľnú pre študijné účely alebo ako zdroj ďalších informácií. Stone 
navyše o mnohých ľuďoch, či udalostiach píše bez vysvetlenia a bez uvedenia do 
problematiky. I čitateľ relatívne dobre zorientovaný v dejinách Európy tak môže mať 
niekedy problém chápať širšie súvislosti toho, o čom si práve číta. To sa týka predovšetkým 
vnútropolitického vývoja a rôznych politických strán, o ktorých autor píše, ako keby bolo 
samozrejmé, že ich všetci poznáme a vieme aké hodnoty presadzovali, či kto boli ich 
hlavní predstavitelia a v akom období existovali. Kniha si vyžaduje istú dávku erudície 
a často i multidisciplinárny prístup, čo z nej rozhodne nerobí „ľahké čítanie“.

Stone ale napísal provokatívnu knihu, ktorá donúti čitateľa premýšľať nad jeho 
základným argumentom o antifašistickom konsenze a o tom, čo znamená jeho strata pre 
súčasnú Európu, v ktorej fašistické tendencie znova narastajú a ktorá je znova ohrozená 
a ruským imperializmom. I keď má jeho práca isté problémy a nie so všetkými autorovými 
závermi sa dá súhlasiť, jej prečítanie rozhodne nie je strata času.

Jakub Drábik
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ANOTÁCIE, GLOSY

BOJ S RAKOUSKOU HYDROU. 
DENÍK LEGIONÁŘE ČEŇKA KLOSE. 
Praha : Československá obec legionářská, 
2016, 204 s., fotografi cká príloha, medailó-
ny vybraných osobností, o ktorých je 
zmienka v denníku, informácia o editorovi 
prvého vydania pamätí Eduardovi Culko-
vi, informácia o autorovi pomníka a reš-
taurátorská správa o reštaurovaní pomníka 
Č. Klosa v Prahe – Olšanoch, dokumenty 
uložené vo vojenskom ústrednom archí-
ve – Vojenskom historickom archíve 
v Prahe, informácia o Československej obci 
legionárskej. ISBN 978-80-87919-19-4.

 
Ide o druhé vydanie zaujímavého 

denníka ruského legionára Čeňka Klosa 
(1894 – 1920), prvé vydanie vyšlo už v roku 
1921, vyšlo v edícii Československej obce 
legionárskej Paměti. Dielo je cenným sve-
dectvom a dôkazom toho, aké boli pomery 
v rakúsko-uhorskej armáde, aká bola 
zložitá práca pri nábore dobrovoľníkov 
v zajateckých táboroch a organizovanie čs. 
jednotiek v Rusku v predrevolučnej dobe, 
ale aj v rokoch po revolúcii.

Klos najprv podrobne opísal pomery 
v rakúsko-uhorskej armáde – narukoval 
do Soľnohradu k 8. vlastibraneckému 
pluku už v októbri 1914, bojoval krátko na 
ruskom bojisku, ale už 18. februára 1915 
prebehol ako Čech so silným vlaste neckým 
povedomím k Rusom. Bol v za jateckom 
tábore v Darnici v Kyjeve a začiatkom mája 
1916 vstúpil do Českej družiny a neskôr sa 
stal príslušníkom 1. pešieho/streleckého 
pluku Majstra Jána Husa. V Darnici zažil 
a podrobne popísal pomery v zajateckom 
tábore, útoky a prenasledovanie nemeckými 
a ma ďarskými, ale aj niektorými českými 
dôstojníkmi, korupciu v tábore a podobne. 
V Klosových spomienkach je presvedči-
vo dokumentovaná snaha cárskej vlády 
o rozptýlenie vojnových zajatcov na 
obrovskom teritóriu Ruska a aj zámerné 

podnecovanie antipatií medzi Slovanmi 
a Nemcami, Maďarmi a Rakúšanmi. 
V denníku sú názorné ukážky o živote 
zajatcov ako v barakoch, tak aj v rodinách 
ruských kulakov, ktorým boli pridelení 
na prácu. Aj keď to bolo o stupeň lepšie 
ako v zajateckom tábore, strava bola aj 
tam väčšinou nedostatočná, práca úmorná 
a napokon ich „chozjanin“ ešte oklamal 
aj na plate, ktorý mali dostávať. Veľmi 
zaujímavé sú jeho postrehy o osob-
ných vlastnostiach niektorých ruských 
dôstojníkov, generálov a politikov (Brusi-
lov, Kornilov, Kerenskij atď.), ale aj je-
ho skúsenosti z kontaktu s Jaroslavom 
Heydukom, Karolom Vašátkom, Josefom 
Vuchterlem, Václavom Klecandom, MUDr. 
Václavom Girsom, MUDr. Richardom Ra-
še a ďalšími známymi osob nosťami. Čenek 
Klos sa priatelil aj s Vašátkovým bratom 
Václavom Vašátkom, ktorý neskôr pôsobil 
ako československý dôstojník v Dolnom 
Kubíne a dotiahol to až na hodnosť generá-
la. Veľmi cenné sú jeho postrehy o zmene 
situácie po ruskej demokratickej revolúcii 
vo februári/mar ci 1917, po príchode 
T. G. Masaryka do Ruska a po bitke pri 
Zborove. Do Vladivostoku dorazil so svojou 
jednotkou už 23. júna 1918 a zažil tam 
porážku boľševikov a prevzatie mesta čs. 
legionármi a Spojencami (Japonci, Angli-
čania, Ame ričania), ktorí tam mali silnú 
fl otilu. Klos väčšinu času vo Vladivostoku 
strávil v nemocniciach, pretože sa je ho 
cukrovka následkom nemožnosti dodržia-
vať diétu veľmi zhoršila. Vo svojom denní-
ku však napriek tomu zachytáva udalosti, 
o ktorých sa dozvedel od iných legionárov – 
účastníkov bojov, z tlače a ďalších zdro-
jov. V denníku je veľmi detailný opis 
plavby z Vladivostoku cez Jokohamu, 
Kobe, Šanghaj (tu transport predišla loď 
so Štefánikom, ktorý sa vracal zo Sibíri do 
Európy), Singapúr, Kolombo kde takmer 
zmeškal loď, ktorá hneď dvíhala kotvy 
na ďalšiu cestu. V Klosovom denníku 
sú mnohé poznatky o charaktere miest, 
s ktorými sa zoznámil na ceste, živote 
obyvateľov, zvykoch, zásobovaní atď. 
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Zaujímal sa o všetko a o mnohom zanechal 
aj rôzne informácie. Opísal aj podrobnosti 
života na lodi – ťažkosti aj príjemnejšie 
zážitky z debát o prírode, histórii a všet-
kom možnom, aby si cestujúci skrátili dlhú 
chvíľu. Sám mal najradšej debatné krúžky, 
kde sa rozprávali príbehy z domova. Ďalšia 
cesta viedla cez Červené more cez ta-
liansky prístav Massava, Suez a Port Said, 
kde ich čakalo nepríjemné prekvapenie – 
o Čechoch a Slovákoch – legionároch tam 
nikto nepočul a všetkých zatkli. Všetko 
sa vysvetlilo až po dvoch hodinách, ktoré 
strávili vo väzení. Klosovi neuniklo ani 
rastúce napätie medzi Talianmi a Srbmi, 
ktorých takmer vysadili v Port Saide. Na-
ostatok už zostalo len pár dní plavby okolo 
Sicílie a do neapolského prístavu, kde 
11. marca 1919 loď opustili. Záver cesty 
prebiehal v čs. sanitnom vlaku od 13. mar-
ca do 24. marca, keď v noci dorazili do 
Českých Budějovíc.

Klos sa teda vrátil do oslobodenej vlasti 
talianskou loďou Roma v marci 1919, 
hoci bol veľmi mladý ako invalid, pretože 
ešte v Rusku ochorel na ťažkú cukrovku, 
ktorá mu veľmi skrátila život. Umrel 
v Prahe iba ako dvadsaťšesťročný. Vo 
svojom denníku však zanechal za sebou 
výrazné svedectvo o pomeroch v Rusku 
a o pôsobení legionárov. Na cintoríne 
v Prahe-Olšanoch mu v roku 1920 odhalili 
pomník v nadživotnej veľkosti venovaný 
Družinou československých legionárov. 
Autorom pomníka je sochár a francúzsky 
legionár Karel Kotrba, ktorý v rokoch 
2015 – 2016 na podnet Československej 
obce legionárskej zreštaurovali a znovu 
odhalili 2. júla 2016.

Ferdinand Vrábel

JURČIŠINOVÁ, Nadežda. ČESKO- 
SLOVEN SKÉ PORADY V LUHAČOVICIACH 
(1908 – 1913). Bratislava : Veda, 2015, 229 s., 
dokumenty a fotografi cké prílohy, zoznam 
bibliografi ckých odkazov. ISBN 978-80-
224-1487-6.

Nebýva zvykom recenzovať a ani 
anotovať publikácie s témou politickou 

v časopise venovanej vojenskej histórii. 
Ale nie je „vojna pokračovaním politiky 
inými prostriedkami“, ako to konštatoval 
už takmer pred dvoma storočiami zná my 
klasik vojenskej teórie? Autorka monogra-
fi e o rozvíjaní československej (česko-
slovenskej) vzájomnosti pred prvou sve-
tovou vojnou prostredníctvom česko-
slovenských porád v Luhačoviciach, aj 
keď iba tak mimochodom, to potvrdzuje: 
česko-slovenský odboj, česko-slovenské 
légie nespadli po vzniku prvej svetovej 
vojny zo vzduchoprázdna – predchádzala 
im aj politická a propagačná práca 
doma a v zahraničí. Veď tie česko-
slovenské kontakty príslušné orgány naj-
mä v Uhor sku aj sledovali, ale zabrániť 
im nevedeli. A nedokázali na ne ani 
politicky odpovedať. Reagovali len ne-
úspešnou represiou. Bojové vystúpenie 
československých dobrovoľníkov, prísluš-
níkov Českej družiny v Rusku a Roty Na-
zdar vo Francúzsku, následný postupný 
pozvoľný, ale napokon nezadržateľný 
vzrast československého dobrovoľníckeho 
vojska, ktoré bojovalo po boku spojencov 
v Dohode, muselo mať aj svoju pred-
históriu – rozvíjanie vlasteneckej výchovy 
v Čechách najmä v Sokole, na Slovensku 
v skromnejšej forme v rozvíjaní kontaktov 
s českou literatúrou a kultúrou a aj vy-
sielaním slovenských študentov aj uč-
ňov do českých škôl a vo vzájomných 
kontaktoch Čechov a Slovákov v Luhačo-
viciach. To všetko sa napokon zúročilo 
v rokoch 1914 – 1918 a prinieslo aj svoj 
skvelý výsledok 28. októbra 1918 vo forme 
slobodného spoločného štátu Čechov 
a Slovákov – v Československej republike.

N. Jurčišinová sa dlhodobo zaoberá 
výskumom česko-slovenských vzťahov 
a vzájomných kontaktov Čechov a Slová-
kov pred prvou svetovou vojnou a je 
v súčasnosti našou najrenomovanejšou 
znalkyňou tejto problematiky. Jej monogra-
fi a prináša mnohé aj menej známe, alebo 
celkom neznáme podrobnosti, založené na 
podrobnom archívnom výskume a znalosti 
dobových súvislostí. Dôrazne poukazuje 
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aj na význam formovania politických ná-
zorov zástupcov oboch našich národov 
na situáciu v budúcnosti, keď sa niečo 
bude možno dať riešiť… Bohužiaľ, lep-
šia budúcnosť Slovákov a Čechov sa da-
la riešiť – vzhľadom na rozhodný od por 
Nemcov a Maďarov k reformám mo-
narchie – iba v rámci svetovej konfl agrácie, 
ktorá nastala niekoľko týždňov po sarajev-
skom atentáte 28. júna 1914.

Jurčišinovej monografi a je najnovším 
komplexným dielom, nielen zhrnutím, 
ale aj prinášajúcim nové poznatky k pro-
blematike československej spolupráce 
v rozhodujúcom období pred prvou sve-
tovou vojnou. Prispieva aj k pochopeniu 
ďalšieho vývoja vzťahov a k vzájomnej 
bojovej spolupráci Čechov a Slovákov 
v rokoch Veľkej vojny.

Ferdinand Vrábel

KUX, Jan a kol. PŘÍNOS ARMÁDY PRO 
VZNIK A ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY. 
Sborník příspěvků Mezinárodního vědec-
kého sympozia. Brno : Univerzita obrany 
Brno, 2013, 229 s. ISBN 978-80-87859-
01-8. (Vyšlo v roku 2016.)

Zborník prináša v tlačenej podobe tridsať 
príspevkov, ktoré odzneli na medzinárodnej 
konferencii v Brne už v novembri 2011 
a boli pripravené do tlače v roku 2013, 
ale z nedostatku fi nančných prostriedkov 
sa jeho vydanie podarilo realizovať až 
v roku 2016. Napriek časovému posunu 
si táto skromná publikácia zaslúži aspoň 
stručnú zmienku v slovenskom odbornom 
periodiku venovanom vojenskej histórii, 
pretože viaceré príspevky sa dotýkajú aj 
slovenských reálií.

V úvode vydavateľov sa zdôrazňuje, že 
„Vznik našej armády bol od počiatku spojený 
pupočnou šnúrou s légiami. Lé gie neboli 
’žiadna náhodná armáda’, žiadny zbor 
’dobrodruhov’, ako sa to snažia prezentovať 
odporcovia ČSR a našej štátnosti. Légie vôbec 
neboli tlupou vlastizradcov cisára pána, ako 
to prezentujú zradcovia republiky, súčasní 

českí monarchisti. Opak bol pravdou.“ 
Väčšina príspevkov v anotovanom zbor níku 
to aj presvedčivo dokladá.

Jaroslav Nešpor vo svojej stati podrob-
ne rozobral význam Českej obce sokolskej 
pre prípravu českej mládeže pred prvou 
svetovou vojnou a pre formovanie čes-
koslovenských légií. Nesmierne zaujíma-
vý je príspevok Jiřího Nickelliho o legio-
nároch a habsburskej štátnej zrade, kde 
analyzuje postoj českých príslušníkov 
ra kúsko-uhorskej armády v rokoch prvej 
svetovej vojny a zamýšľa sa nad právnym 
problémom – zradili Česi svojho kráľa, ak 
sa František Jozef I. a ani Karol I. nedali na 
českých kráľov korunovať?

Z ostatných príspevkov zaujmú analýzy, 
prečo muselo čs. vojsko obsadiť v rokoch 
1918 – 1919 pohraničie a Slovensko, 
referáty o Slováckej brigáde (Emil Kulfá-
nek, Vlastimil Němeček). Stále sa objavujú 
aj nové fakty o účasti legionárov v druhom 
odboji (Vít Příkazský, Ludvík Horčica, 
Vlastimil Schildberger, Milena Dvořáková 
atď.). Prínosný je aj príspevok autorskej 
dvojice Aleny Vitáskovej a Miroslava 
Klusáka k málo známej otázke o právnom 
postavení žien v čs. jednotky v ZSSR 
(1942 – 1945) a o ich povojnovej aktivácii 
v armáde Československej republiky.

O pomoci krajanov v USA pri budovaní 
čs. zahraničného vojska v prvej svetovej 
vojne referoval František Hanzlík, o pôso-
bení Obrany národa na Morave Petr Ko-
pečný a o cintoríne československých 
legionárov vo Vladivostoku Vít Dorin. 
Hanzlík poukázal na fakt, že Česi a Slováci 
v zahraničí, ktorí neboli deptaní domácim 
útlakom, priložili podstatnou mierou 
ruku k oslobodeniu našich národov – ako 
bojovníci v légiách, ako politickí propagá tori 
aj ako tí, čo obetovali aj hmotné prostriedky 
pre vznik Československa. O ikonografi i 
obnovenej Štefánikovej sochy v Bratislave 
informoval auditórium Ferdinand Vrábel.

Ako západné, tak stredovýchodné 
s východné bojiska za prvej aj druhej 
svetovej vojny nie sú mysliteľné bez 
účasti československých jednotiek takmer 
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vo všetkých druhoch zbraní. Vedecké 
štúdie podložené dokumentmi presvedčivo 
dokazujú že Česi a Slováci ani v rokoch 
1914 – 1918 ani v rokoch 1939 – 1945 
nečakali na slobodu so založenými rukami, 
ale sami k svojmu oslobodeniu založeniu, 
resp. obnoveniu Československej repub-
liky významne prispeli vlastnými sila-
mi. Západní aj východní spojenci vždy 
oceňovali bojové výkony Čechov a Slová-
kov v boji proti Centrálnym mocnostiam 
i fašizmu a nacizmu, a prejavilo sa to 
mnohými najvyššími vyznamenaniami 
na šich bojujúcich predkov politickým aj 
vojenským vedením spojeneckých krajín.

Na konferencii nešlo len o prezentáciu 
vedeckých príspevkov, ale aj o ocenenie 
učiteľov základných a stredných škôl, 
ktorí dlhodobo uplatňujú pri vyučovaní de-
jepisu vlastenecký prístup na školách, kde 
pôsobia. Túto ich záslužnú činnosť ocenili 
predstavitelia mesta Brna, Juhomo ravského 
kraja a Československej obce legionárskej. 
Vedecké sympózium sa tak vhodne prepojilo 
aj s propagovaním výsledkov bádania vo 
verejnosti, najmä u školskej mládeže.

Aj keď zborník vychádza tlačou s veľ-
kým – až päťročným odstupom od kon-
ferencie – treba jeho vydanie uvítať, pretože 
publikácia obsahuje veľa nových poznatkov, 
ktoré pomôžu historikom pri ďalšom bádaní 
v uvedených témach.

Ferdinand Vrábel

VESELOVSKÝ, Miroslav. ABY SME 
NEZABUDLI. VENOVANÉ 70. VÝROČIU 
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POV-
STANIA V LIPTOVSKEJ OSADE, LIP-
TOVSKEJ LÚŽNEJ A CELEJ REVÚCKEJ 
DOLINE. B. m., b. r., 207 s. ISBN 978-80-
971057-8-5.

Neobvyklá publikácia, ktorá sa objavila 
počas jesene 2014, stojí za povšimnutie, 
aj keď nie je pravdepodobné, že by našla 
recenzenta alebo bola rozšírená mimo 
okruh, vymedzený názvom. Skôr preto, 
ako a prečo vznikla.

Autorom knihy je úplný laik, technik, 
ktorý sa nikdy dejinami nezaoberal. Žije 
však v prostredí, ktoré si udržiava veľmi 
silný vzťah k odboju, k SNP a masovej 
účasti obyvateľov Liptovskej Osady, Lip-
tovskej Lúžnej a Revúc (Nižnej, Strednej 
a Vyšnej) v protifašistickej rezistencii. 
Pod vplyvom prostredia začal autor 
zhromažďovať dostupné informácie z mi-
kroregiónu, v ktorom žije, vyhľadával 
pamätníkov a v priebehu niekoľkých ro-
kov ich spisoval, ale bez zámeru napísať 
knihu. Hromadenie poznatkov a doslova 
spoločenský tlak ho doviedli až k tomu, že 
podľahol svojmu okoliu a rozhodol sa dať 
svojim zápiskom, pôvodne plánovaným 
ako niekoľko rozmnoženín pre príbuzných, 
knižnú podobu. Pritom – aj keď nie bez 
podpory dvoch obecných úradov a jednej 
fi rmy – neľutoval investovať do nej vlastné 
prostriedky. Na škodu veci sa dostal ru-
kopis knihy historikom do rúk až tesne 
pred vydaním, takže sa podarilo aspoň 
čiastočne doplniť niektoré drobnosti, 
ako napríklad autorov spomienok. Je 
isté, že pred podrobnou recenziou by 
kniha príliš neobstála. Použité sú v nej 
niektoré prekonané tvrdenia, u fotografi í 
nie sú vždy správne popisky, chýbajú 
citácie, vyskytujú sa nepresne uvádzané 
mená či skreslené skutočnosti. Navyše je 
evidentná absencia ruky korektora, takže 
sa v textu objavujú zbytočné gramatické 
chyby. Z historiografi ckého hľadiska teda 
o prevratnú udalosť isto nejde, aj keď autor 
prináša niektoré spomienkové materiály 
a fakty, ktoré „veľkej“ historickej spisbe 
unikali.

Za podstatný prínos knihy teda nepo-
važujem jej obsah, ale korene jej vzniku. 
Je svojím spôsobom obdivuhodné, ako 
si v uvedených obciach vedia vážiť ideu 
a tradíciu odboja, ako ich prenášajú na 
mladšie generácie a v tomto prípade ich 
aj stelesniť. A navyše: kniha si získala 
v týchto dedinách veľkú publicitu. Pres-
né a dôsledné vykladanie histórie je 
vecou odborníkov, ale ich pôsobenie 
na laickú verejnosť sa spravidla nedá 
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porovnávať s literatúrou faktu alebo s voľ-
nejšie prispôsobeným výkladom, pokiaľ 
rešpektuje historické poznanie. Ak toto 
autor dosiahol aspoň v svojom okruhu, 
je to v istom zmysle plne porovnateľné 
s odbornou publikáciou. Aj najdokonalejšie 
spracovanie dejín totiž ostane viac-menej 
sterilným, ak nenájde prostriedky na 
preniknutie do neodbornej verejnosti.

Stanislav Chytka

MAJER, Petr. NA PERUTÍCH RAF. PLK. 
IN MEMORIAM ANTONÍN VELEBNOVSKÝ. 
Jablunkov : Sdružení pro rozvoj Třinecka 
a Jablunkovska, 2016, 80 s., fotografi e 
v texte, poznámky, prílohy: Bitka o Britániu 
10. 7.–31. 10. 1940, Československí letci – 
účastníci bitky o Britániu, Československé 
perute v RAF, Odznaky, nášivky a výsostné 
znaky RAF, Rovnošaty čs. príslušníkov 
letectva v zahraničí a ďalšie. ISBN 978-80-
270-0052-4.

Naozaj iba málokedy prináša rozsahom 
malá publikácia toľko komplexných in-
formácií o istej problematike. Plk v. v. 
Petr Majer dlhodobo mapuje dejiny čs. 
legionárov a aj účastníkov druhého odboja 
v Sliezsku a na Těšínsku. Výsledkom jeho 
práce je už niekoľko knižných publi kácií, 
prednášková činnosť, výstavy a ďal šia 
popularizátorská práca pre širokú verej-
nosť a najmä školskú mládež.

Najnovšie sa mu podarilo spracovať 
a vydať publikáciu o príslušníkovi 1. perute 
Royal Air Force, účastníkovi bitky o Veľkú 
Britániu, plukovníkovi in memoriam 
Antonínovi Velebnovskom, rodákovi z Ja-
blunkova (15. 4. 1915 – 16. 7. 1941). Knihu 
sa podarilo vydať pri príležitosti stého 
výročia narodenia Velebnovského a pri 
príležitosti 75. výročia jeho tragickej smrti 
v oblasti Graffhamu vo Veľkej Británii.

V úvode knihy sa k jej čitateľom pri-
hovoril múdrymi slovami aj prezident 
Českej republiky Miloš Zeman, ktorý 
zdôraznil, že cíti neskonalú vďačnosť 
a úctu k Čechoslovákom, letcom RAF 

a hlboko sa hanbí za to, že tí, ktorí ťažké 
boje prežili a priniesli nám toľko očakávanú 
slobodu, boli po februári 1948 hanebne 
prenasledovaní komunistickým režimom. 
Pripomenul aj to, že dnes treba čeliť 
inému nebezpečenstvu: zabúdaniu a s ním 
súvisiacimi pokusmi o prepisovanie časti 
československej histórie.

Velebnovský mal len necelých 24 ro-
kov, keď odišiel do emigrácie, lebo sa 
nevedel zmieriť so zánikom Česko-
slovenska a s okupáciou Čiech a Moravy. 
Ale ešte predtým absolvoval gymnázium 
a potom nastúpil na základnú vojenskú 
službu k delostreleckému pluku č. 54 
v Bratislave a neskôr k pešiemu pluku č. 
17 v Trenčíne. Tam absolvoval školu pre 
dôstojníkov v zálohe v hodnosti čatá-
ra ašpiranta. Potom si podal žiadosť 
o dobrovoľný vstup do armády a bol 
úspešný. Nastúpil do Vojenskej akadémie 
v Hraniciach na Morave a neskôr ho 
zaradili do Vojenského leteckého učilišťa 
v Prostějove. Štúdium úspešne ukončil, 
stal sa najprv letcom – pozorovateľom 
a potom pilotom so špecializáciou na 
pozorovacie lety. Prevelili ho k 37. stíhacej 
letke 3. leteckého pluku M. R. Štefánika 
v Piešťanoch. Potom bol opäť na kurze 
v Prostějove, kde absolvoval aplikačný 
kurz pre stíhacích letcov. Od apríla 1938 
bol opäť v Piešťanoch. V zložitých dobách, 
keď napätie okolo Československa rást-
lo, v auguste a septembri 1938, sa letka 
presunula do Žiliny, od októbra zase 
pôsobila v Piešťanoch. V júni 1939 prešiel 
Velebnovský do Poľska a po krátkom 
pobyte v Malých Bronowiciach odplával 
na lodi spolu s ďalšími čs. vojakmi do 
Francúzska, kde sa zapojil do bojovej 
činnosti. Po porážke Francúzska odletel 
z letiska Oran-La Senia najprv do Maroka, 
potom sa cez Casablanku a Gibraltar dostal 
do Liverpoolu. Odtiaľ ho cesta viedla už 
do Cholmondeley parku. Po operačnom 
výcviku v Sutton Bridge ho 14. októbra 
1940 pridelili ako pilota k 85 peruti RAF 
pri meste Church Feton. V rámci „Bitky 
o Britániu“ bol trikrát úspešný, keď pri 
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dvoch letoch poškodil dva Me 109 a pri 
treťom ďalší Messerschmitt ME 109 prav-
depodobne aj zostrelil. 16 júla 1941 pri 
návrate z akcie sa medzi jeho lietadlom 
a letiskom prerušilo spojenie. Havarovaný 
stroj spolu s telom Velebnovského naš li 
v lese pri Graffhame len 13 km od letis ka. 
Kapitána Antonína Velebnovského pocho-
vali na vojenskom cintoríne Chichester 
v grófstve West Sussex. V rodnom Jablun-
kove mu po oslobodení odhalili na jeho 
rodnom dome pamätnú tabuľu.

Skúsenému autorovi viacerých kníh 
Petrovi Majerovi – napísal okrem iného 
úspešnú knihu Vojna do kapsy aneb prů-
vodce vojenskou službou, ktorá v rokoch 
1994 – 2003 vyšla v deviatich vydaniach – 
sa podarilo na malom priestore zhromaž-
diť všetko podstatné nielen o tomto česko-
slovenskom pilotovi, ktorý položil život 
v bojoch za slobodu Čechov a Slovákov, 
ale aj mnohé cenné informácie o RAF, 
čs. letcoch, ktorí sa zúčastnili bojov 
o Britániu, uniformách, hodnostných 
označeniach, vyznamenaniach atď.

Ferdinand Vrábel

ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel. 
DISLOKÁCIA A KRYCIE ČÍSLA JEDNO-
TIEK, ÚTVAROV A ZARIADENÍ ČS. 
ARMÁDY A VOJSK MINISTERSTVA 
VNÚTRA NA SLOVENSKU 1945 – 1992. 
Bratislava : VHÚ 2014, 495 s. ISBN 978-
80-89523-30-6.

Anotovaná práca dvoch renomovaných 
vojenských historikov – Jana Štaigla zo 
Slovenskej republiky a Pavla Minaří-
ka z Českej republiky – si kladie za 
cieľ podať členom slovenskej a čes-
kej historickej obce, príslušníkom Oz-
brojených síl Slovenskej republiky, 
ako aj najširšiemu okruhu záujemcov 
o vojenskú históriu, čo najkomplexnejší 
prehľad o dislokácii jednotiek, útvarov 
a zariadení Československej armády 
(ČSA), Československej ľudovej armády 
(ČSĽA) a jednotiek, útvarov, zariadení 
a orgánov zložiek označených ako „vojská 
ministerstva vnútra“, t. j. Pohraničnej 

stráže, Vnútornej stráže a Civilnej obrany 
na Slovensku v rokoch 1945 – 1992. 
K zaradeniu uvedených zložiek autorov 
viedla skutočnosť, že tieto boli v rôznych 
časových intervaloch priamou súčasťou 
ČSĽA, respektíve ČSA – Pohraničná stráž 
od 1. januára 1966 do 31. decembra 1971, 
Vnútorná stráž od 1. januára 1966 do 30. 
júna 1966 a Civilná obrana od 1. februára 
1976 až do zániku Československa.

Problematiku, ktorú v publikácii sledu-
jú, autori približujú čitateľom v úvode 
práce stručným náčrtom organizačného 
a dislokačného vývoja jednotlivých oz-
brojených zložiek na Slovensku vo vy-
medzenom časovom období. Uvádzajú, 
okrem iného, že podiel súčastí čs. armády, 
ktoré sa nachádzali na území súčasnej 
Slovenskej republiky, na jej celkovom 
zložení v čiastkových etapách značne 
kolísal. Hlavným dôvodom boli zmeny 
v hodnotení vojensko-strategického posta-
venia Slovenska a jeho úlohy v operačných 
plánoch čs. armády, respektíve Varšavskej 
zmluvy. Najmenší bol tento podiel v ro-
koch 1958 až 1968 a najväčší na začiatku 
a konci pertraktovaného obdobia. Po 
skončení druhej svetovej vojny sa na te-
ritóriu Slovenska nachádzala približne 
štvrtina všetkých vojenských zväzkov, 
útvarov a zariadení a na konci roka 1992 
išlo asi o jednu tretinu zväzkov, útvarov 
a zariadení čs. armády, z ktorých sa k 1. 
januáru 1993 konštituovala Armáda Slo-
venskej republiky.

V prípade vojsk ministerstva vnútra 
vznikla ako prvá Pohraničná stráž, a to 
v roku 1948 ako súčasť Zboru národnej 
bezpečnosti. Od roku 1950 pôsobila v rám-
ci Ministerstva národnej bezpečnosti, 
v septembri 1953 prešla do pôsobnosti 
Ministerstva vnútra a na začiatku roka 
1966 bola prevedená do kompetencie 
Ministerstva národnej obrany. V januári 
1972 sa Pohraničná stráž vrátila do rezortu 
vnútra, v rámci ktorého pôsobila až do 
svojho zrušenia na konci roka 1990. Na 
jej činnosť nadviazali jednotky ostrahy 
štátnej hranice, ktoré sa v septembri 1991 
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transformovali na Pohraničnú políciu. Pr-
vý útvar Civilnej obrany na Slovensku 
vznikol v roku 1949 a ďalšie sa sformovali 
v rokoch 1952 – 1953. Následne, v roku 
1958 boli konštituované teritoriálne štá-
by na úrovni okresov, krajov, mesta Bra-
tislavy i celého Slovenska. Ich štruk túra 
sa postupne menila v nadväznosti na 
zmeny v územnom usporiadaní. Do roku 
1976 riadilo činnosť útvarov a štábov 
Civilnej obrany Ministerstvo vnútra 
a potom Ministerstvo národnej obrany. 
V pôsobnosti tohto rezortu boli na konci 
roka 1991 doterajšie pluky Civilnej obrany 
premenené na vojenské záchranné útvary. 
Tie sa v nadväznosti na zánik federálnej 
armády stali súčasťou Armády Slovenskej 
republiky, zatiaľ čo teritoriálne štáby prešli 
do kompetencie Ministerstva vnútra SR. 
Ako posledná zložka vojsk ministerstva 
vnútra vznikla vo februári 1953 Vnútorná 
stráž. Jej útvary boli primárne určené 
na stráženie objektov zvláštnej dôležitosti, 
no súčasne vznikali aj zabezpečovacie roty 
Krajských správ Ministerstva vnútra. Od 
1. januára 1966 prešli útvary Vnútornej 
stráže, s výnimkou zabezpečovacích rôt, 
do pôsobnosti Ministerstva národnej obra-
ny a o šesť mesiacov neskôr Vnútorná 
stráž ako súčasť ozbrojených síl zanikla. 
Stráženie objektov zvláštnej dôležitosti 
v tomto čase zabezpečovala čs. armáda. 
Zvyšovanie počtu strážených objektov 
súčasne viedlo k postupnému rozširovaniu 
štruktúry strážnych jednotiek armády 
a neskôr aj k opätovnému zriadeniu 
strážnych jednotiek Ministerstva vnútra. 
Na ich základe sa na začiatku roka 1993 
konštituovali Vojská ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky.

Jadro publikácie tvoria dve samostatné 
časti – prvou je dislokačný prehľad jed-
notiek, útvarov a zariadení čs. armády 
a vojsk ministerstva vnútra a druhou 
prehľad ich krycích čísiel. Dislokačný 
prehľad je spracovaný prehľadnou tabuľ-
kovou formou s abecedným radením 
posádkových miest a obcí, v ktorých boli 
umiestnené jednotky, útvary, zariadenia 

alebo orgány jednotlivých ozbrojených 
zložiek. Ich konkrétne organizačné prvky 
v jednotlivých posádkach pritom autori 
publikácie farebne odlíšili: armádne oz-
načili čiernou farbou, Vnútornej stráže 
fi alovou, Pohraničnej stráže zelenou 
a Civilnej obrany (ochrany) modrou 
farbou. Armádne prvky súčasne zoradili 
podľa druhu vojska a služieb (pechota, 
delostrelectvo, letectvo a pod.) alebo špe-
cifi ckého zamerania či určenia (vojen ské 
školstvo, orgány vojenskej správy, sklady 
a pod.). Každý z prvkov jednotlivých 
ozbrojených zložiek má v príslušných 
kolónkach tabuľky priradený otvorený 
názov (v pôvodnom znení a s pôvodným 
pravopisom), krycie číslo (pokiaľ mu bolo 
pridelené), dobu pôsobenia v posádke 
(od – do) a veliteľskú podriadenosť. 
Tieto primárne informácie dopĺňajú struč-
né poznámky, ktoré spresňujú súvislosti 
pobytu daného prvku v posádke s dôrazom 
na formy jeho vzniku, zániku alebo 
reorganizačných zmien. Dislokačný pre-
hľad tak vyjadruje aj základný redislokačný 
pohyb a organizačný vývoj uvedených 
ozbrojených zložiek na Slovensku v sle-
dovanou období, a to až do zániku ich fe-
derálnej existencie a prípadného začlenenia 
do štruktúr ozbrojených síl samostatnej 
Slovenskej republiky.

Druhá časť práce – prehľad krycích 
čísiel – má tiež tabuľkovú formu. Zahŕňa 
krycie čísla pridelené organizačným celkom 
armády a vojsk ministerstva vnútra, pričom 
príslušnosť týchto celkov k jednotlivým 
zložkám je odlíšená rovnakými farbami 
ako v dislokačnom prehľade. Krycie čísla 
sú zoradené od najnižšieho k najvyššiemu 
a doplnené otvorenými názvami a miestami 
dislokácie príslušných vojenských celkov, 
ako aj údajmi o konkrétnom časovom 
období používania.

Na záver publikácie autori zaradili abe-
cedný zoznam posádok, ktorý uľahčuje 
orientáciu v dislokačnom prehľade. 
Zoznam zohľadňuje aj zmeny, ktoré 
sa v sledovanom období uskutočnili 
v názvoch jednotlivých obcí alebo miest, 
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prípadne v zlučovaní či inom miestnom 
prepojení územnosprávnych jednotiek.

Publikácia je prvým pokusom o spra-
covanie zložitej problematiky dislokačného 
a čiastočne aj organizačného vývoja čs. 
armády a vojsk ministerstva vnútra na 
Slovensku v takmer celom polstoročnom 
časovom období, vymedzenom na jednej 
strane obnovou čs. ozbrojených síl po skon-
čení druhej svetovej vojny a na strane druhej 
zánikom ich federálnej pôsobnosti. Dá sa 
povedať, že ide o priekopnícky čin autorov, 
ktorého význam podčiarkuje skutočnosť, že 
zmapovanie mierovej dislokácie patrí medzi 
základné úlohy každej národnej vojenskej 
historiografi e. Znalosť priestorového roz-
miestnenia konkrétnych vojenských jed-

notiek a za riadení uľahčuje skúmanie 
otázok vo jenskej výstavby štátu v kontexte 
jej geopolitických a vojensko-politických 
východísk, bezpečnostného prostredia 
a ekonomických a tiež výcvikových 
možností. Dislokácia vojsk predstavuje 
jednu z hlavných charakteristických čŕt 
vojenskej identity štátu a jeho regiónov, 
v miestnom meradle má tiež významné 
miesto v dejinách jednotlivých miest a obcí.

Práca sa nedostala na knižný trh, jej 
vydavateľ, t. j. Vojenský historický ústav 
v Bratislave, ju však v elektronickej 
podobe verejnosti sprístupnil na svojej 
webovej stránke.

Dominik Stuchlík
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KRONIKA

V HODONÍNE ZA VOJÁČKA MŇA VZÁLI…

Viaceré mestá v bývalej mnohonárodnostnej monarchii Habsburgovcov mali dlhoročnú 
históriu aj ako vojenské posádkové mestá. Táto ich história pokračovala ešte aj neskôr, 
po zániku Rakúsko-Uhorska v nástupníckych štátoch. Pokiaľ ide o Československú 
republiku, hádam najslávnejšie boli tie, ktorých meno sa zvečnilo aj v ľudových 
pesničkách Prešporok/Bratislava a Hodonín: Prešporská kasáreň maľovaná, V Hodoníne 
za vojáčka mňa vzáli a ďalšie…

Áno, je to kus slávnej histórie, dnes už takmer polozabudnutej, možno aj celkom 
zabudnutej. Posádkové mestá žili celé desaťročia aj ekonomicky a spoločensky vo 
vzájomne sa obohacujúcej symbióze so svojimi vojenskými posádkami. Dnes to 
väčšine z nich chýba a pociťujú to z historickej perspektívy ako stratu a defi citom je 
to aj pokiaľ ide o výchovu mladej mužskej populácie. Ale to je už iná otázka, ku ktorej 
sa možno česká aj slovenská spoločnosť bude musieť skôr-neskôr vrátiť nielen pre 
súčasnú zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Európe a vo svete, ale práve aj z hľadiska 
pedagogiky – vojenská služba znamenala v konečnom dôsledku pri dnešnom triezvom 
hodnotení nielen posilňovanie militaristických tendencií v štáte a spoločnosti, ale – a to 
je oveľa podstatnejšie – aj dovŕšenie výchovy mladých mužov a ich konečnú socializáciu 
do spoločnosti dospelých. V rámci vojenskej služby sa z nedospelého mladíka – zelenáča 
stával muž a ten sa po vojenskej službe vracal domov ako plnohodnotný skúsený chlap. 
Dnes to mnohým chýba a často aj takmer tridsaťročný „mladík“ sa bez mamičkinho 
„mamahotelu“ nevie zaobísť. Škodí to v konečnom dôsledku nielen mame, ale najmä 
tomu synáčikovi a aj jeho prípadnej budúcej partnerke.

Všetko toto si uvedomilo bývalé významné posádkové juhomoravské, rakúske, 
rakúsko-uhorské a aj československé posádkové mesto Hodonín, ktoré si tento aspekt 
svojich dejín pripomenulo 3. novembra 2016 slávnostným odhalením vojenského 
pomníka v areáli bývalých hodonínskych kasární.

Autorom pomníka „Město Hodonín svým vojákům“ je akademický sochár Jaroslav 
Jurčák († 12. 9. 2016), ktorý sa, žiaľ, odhalenia svojho diela v Hodoníne na Brnenskom 
námestí 3. novembra 2016 pri príležitosti 135. výročia dokončenia výstavy Veľkých 
kasární, nedočkal. Pomník má podobu obdĺžnikovej plastiky pripomínajúcej starogrécke 
stély. Meria 230 centimetrov a váži viac ako dve tony. Na stéle sú dve bronzové plastiky 
pripomínajúce symboly armád rakúskeho cisárstva a českej armády. Na zadnej strane 
stély je vyrytá časť textu a nápevu pesničky „V Hodoníne za vojáčka mňa vzali“. Po 
odhalení pomníka nasledovala v salóniku Reštaurácie „Na varte“ vernisáž fotografi í 
zachycujúcich slávnu históriu hodonínskych kasární. Fotografi e dodalo Masarykovo 
múzeum v Hodoníne o. p. a pán Antonín Kučera (www.hodoninnostalgicky.cz). Použili 
sa aj materiály z kalendára mesta vydaného pre rok 2013 „V Hodoníne za vojáčka…“.

V kasárňach sa asi ako prví ubytovali vojaci 10. jazdeckej brigády, ktorú 7. novembra 
1883 vystriedal 13. hulánsky regiment. Po vzniku Československa v roku 1918 sa 
v Hodoníne 4. novembra zriadila tzv. „Slovácka brigáda“ a v roku 1920 prišlo do Hodonína 
vojenské jazdecké učilište na čele s francúzskymi dôstojníkmi. Toto učilište fungovalo až 



212

VOJENSKÁ HISTÓRIA

do roku 1925. Dňa 29. septembra 1920 bol do Hodonína po návrate z bojov na Slovensku 
prevelený aj 7. jazdecký pluk zo Starej Boleslavi. Pluk si získal zásluhy dobytím Košíc 
v decembri 1918. V deň 80. narodenín prezidenta Tomáša Garriguea Masaryka bol pluk 
premenovaný na „7. jazdecký pluk T. G. Masaryka, pluk prezidentov“.

Zdroj: http://hodoninsky.denik.cz/serialy/hodonin-vcera-a-dnes-jezdecky-pluk-
zabral-obe-kasarna-20120320.html

Ferdinand Vrábel

ŠTVRTÁ HISTORICKÁ KONFERENCIA ČSOL V PRAHE

V Prahe sa v dňoch 25. – 27. novembra 2016 uskutočnila v poradí už štvrtá medzinárodná 
historická konferencia Československej obce legionárskej, čím legionárska organizácia 
úspešne nadviazala na prácu významných legionárov – historikov v rokoch prvej svetovej 
vojny a počas prvej Československej republiky.

V prvý deň konferencie odzneli príspevky o príslušníkovi Roty Nazdar (Gabriela 
Žiaková z Bordeaux), o účasti 1. čs. brigády v Brusilovovej ofenzíve (Michal Rak 
z Prahy), o čs. dobrovoľníkoch v Dobrudži v roku 1916 (Petr Tolar), legionároch 
Josefovi Srstkovi, Josefovi Arazimovi, Antonínovi Simperovi a Augustínovi Kmoškovi. 
Talianskym politikom a intelektuálom, ktorí počas pevej svetovej vojny podporovali 
čs. odboj, sa venoval Lamberto Ferranti z Dokumentačného strediska o histórii prvej 
svetovej vojny v San Polo di Piave a Petr Čížek informoval o českých dezertéroch 
v službách talianskej armády. Ruskí historici sa venovali pohyblivej tlačiarni čs. légie na 
Urale (Nikolaj Dimitrijev z Jekaterinburgu), prístupu veliteľov Bielej armády v rokoch 
1918 – 1920) k čs. légii v Rusku, pátraniu po stopách čs. legionárov v Hornom Ufaleji 
(Alexander Jemeľjanov z Jekaterinburgu) a činnosti Sergeja Nikolajeviča Vojcechovského 
(Jevgenij Seleznev z Irkutska). O hodnotení činnosti Tomáša G. Masaryka v Srbsku 
počas vojny a dnes informoval srbský historik Novica Hornjak z Nového Sadu a o prvom 
československom tankistovi z obdobia prvej svetovej vojne Karlovi Víravskom referoval 
Tomáš Jakl z Vojenského historického ústavu v Prahe. Kyjevským zápisom a politickými 
spormi medzi prorusky orientovanou skupinou reprezentovanou Josefom Dürichom 
a stúpencami liberálneho prozápadného smeru reprezentovaného T. G. Masarykom sa 
zaoberal Ferdinand Vrábel.

Niekoľko príspevkov sa venovalo medzivojnovej činnosti legionárskych organizácií 
v regiónoch (Liberec, Brno, moravsko-slovenské pomedzie). Záujem Československej 
obce legionárskej o novodobých veteránov dokumentoval tretí deň konferencie, keď 
odzneli príspevky o účasti Čechov a Slovákov vo vojne v Perzskom zálive v roku 
1991 (Zdeněk Špitálník, František Gábor). V rámci konferencie mala byť na budove 
v Konviktskej ulici v Prahe odhalená aj pamätná doska generálovi Sergejovi Nikolajevičovi 
Vojcechovskému, čo sa však pre nesúhlas Francesca Pinelliho, majiteľa a podnikateľa 
budovy v Prahe (!), neuskutočnilo. Ako vidieť, aj keď v Českej republike je legionárska 
tradícia živšia a pripomínaná viac, ako na Slovensku, ani v Čechách sa vždy všetko 
nepodarí… Pritom Vojcechovský bol významný čs. legionár v Rusku a v medzivojnovom 
období aj generál československej armády, ktorého v máji 1945 odvlieklo sovietske 
komando NKVD do Sovietskeho zväzu, kde v gulagu Ozerlag na Sibíri zomrel v roku 
1951. V rámci konferencie bolo predstavené aj druhé vydanie denníka ruského legionára 
Čeňka Klosa „Boj s rakouskou hydrou“, ktorý vydala ČsOL.

Z konferencie bude uverejnený zborník príspevkov v elektronickej aj tlačenej podobe.

Ferdinand Vrábel
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SLÁVNOSTNÁ PREZENTÁCIA PUBLIKÁCIÍ VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO 
ÚSTAVU A KLUBU VOJENSKEJ HISTÓRIE BESKYDY VO SVIDNÍKU

Dňa 18. 1. 2017 sa v priestoroch Podduklianskej knižnice vo Svidníku uskutočnila 
slávnostná prezentácia dvoch publikácií Vojenského historického ústavu (VHÚ), a to 
Pramene k vojenským dejinám IV/1 a Karpatský front 1914/1915. Podujatie zorganizoval 
VHÚ v spolupráci s miestnou knižnicou. Po slávnostnom otvorení podujatia a príhovore 
riaditeľa knižnice Mgr. Kamila Beňka vystúpil s prejavom riaditeľ VHÚ plk. Mgr. 
Miloslav Čaplovič, PhD., ktorý ocenil prácu autorov oboch knižných diel. Kolektívna 
publikácia Karpatský front 1914/1915 je výstupom z dvoch medzinárodných vedeckých 
konferencií konaných v r. 2014 a 2015. Vznikla v spolupráci s Klubom vojenskej histórie 
Beskydy. Obsah uvedeného diela predstavil zástupca tohto klubu Mgr. Martin Drobňák. 
Editormi druhej prezentovanej publikácie Pramene k vojenským dejinám Slovenska 
IV/1, Rakúsko-uhorská armáda – Slováci – Slovensko v období prvej svetovej vojny 
1914 – 1918 sú dvaja vedeckí pracovníci Odboru vojensko-historických výskumov VHÚ 
Mgr. Peter Chorvát, PhD. a Mgr. Jana Zaťková, PhD. Zbierku dokumentov zostavili 
spolu s plk. Miloslavom Čaplovičom. Okrem pozvaných hostí sa akcie zúčastnili aj 
ďalší záujemcovia o túto problematiku. Po skončení slávnostnej prezentácie program 
pokračoval neformálnou diskusiou o oboch prezentovaných dielach.  www.vhu.sk -

VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ „Z HISTÓRIE SVIDNÍCKEHO REGIÓNU“
A OSLAVY 72. VÝROČIA OSLOBODENIA MESTA SVIDNÍK

Dňa 19. januára 2017 sa uskutočnil v poradí už 7. ročník vedomostnej súťaže,Z histórie 
svidníckeho regiónu 2017“, ktorý sa konal pri príležitosti 72. výročia oslobodenia mesta 
Svidník. Na príprave vedomostnej súťaže sa podieľali Vojenský historický ústav – 
Múzejné oddelenie VHM Svidník a Mestský úrad vo Svidníku. Vedomostný kvíz sa ako 
v minulom roku aj tentokrát konal v priestoroch Mestského kultúrneho strediska Svidník, 
ktorého hľadisko bolo zaplnené žiakmi svidníckych základných škôl. Na slávnostnom 
otvorení kvízu, ako aj na celkovom vyhodnotení, sa zúčastnili nielen predstavitelia 
Vojenského historického ústavu, ale aj zástupcovia miestnej samosprávy a štátnej správy, 
vrátane primátora mesta Svidník Ing. Jána Holodňáka. Tak ako po minulé roky aj tento 
rok žiaci piatich základných škôl mesta Svidník odpovedali na nasledovný okruh tém: 
história mesta Svidník od prvej písomnej zmienky až po súčasnosť, prvá svetová vojna 
v Európe a boje v Karpatoch na prelome rokov 1914 – 1915, druhá svetová vojna 
v Európe a vo svete, a Karpatsko-duklianska operácia. Víťazom vedomostnej súťaže 
sa stala Cirkevná základná škola sv. Juraja. V prestávkach medzi jednotlivými kolami 
kvízu si žiaci v hľadisku mohli pozrieť spevácke vystúpenia dievčenskej hudobnej 
skupiny Red Cats, ktorá pôsobí v rámci Základnej umeleckej školy vo Svidníku, ako aj 
krátky dokumentárny fi lm o priebehu druhej svetovej vojny, krátky dokumentárny fi lm 
z dielne Vojenského historického ústavu, ktorý v animovanej 3D podobe prezentoval 
najvzácnejšie zbierkové predmety v jeho správe a napokon aj dokumentárny fi lm 
približujúci poslanie a činnosť Vojenského historického ústavu VHÚ a jeho jednotlivých 
zložiek. V popoludňajších hodinách sa konali oslavy 72. výročia oslobodenia mesta 
Svidník. Pietne akty pripomínajúce hrdinstvo a obete československých a sovietskych 
vojakov sa najskôr uskutočnili v areáli Pamätníka Sovietskej armády vo Svidníku, potom 
pokračovali na Pamätníku 1. československého armádneho zboru na Dukle a napokon 
boli ukončené pri soche armádneho generála Ludvíka Svobodu.  www.vhu.sk -
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MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA V PARÍŽI

V dňoch 2. až 3. februára 2017 sa v Paríži uskutočnila konferencia „En querre sans 
armes. Réfugiés et prisonniers du front austro-italien (1915 – 1918)“. [Vojna bez zbraní. 
Utečenci a zajatci z rakúsko-talianskeho frontu (1915 – 1918)]. Ako naznačuje už 
samotný názov, konferencia bola zameraná na osudy zajatcov a utečencov z rakúsko-
uhorsko – talianskeho frontu. Zúčastnili sa na nej odborníci z Talianska, Slovinska, Českej 
republiky, Rakúska a Slovenska. Vojenský historický ústav v Bratislave zastupovala 
Mgr. Jana Zaťková, PhD., ktorá predniesla príspevok o talianskych zajatcoch v oblasti 
vojenského veliteľstva Bratislava. Počas dvoch rokovacích dní odzneli referáty o rôznych 
zajateckých táboroch a živote v nich či o živote utečencov. Životu zajatcov v zajateckých 
táboroch na území rakúsko-uhorskej monarchie a v Taliansku sa venovali napríklad Julia 
Walleczek-Fritz z Rakúskeho štátneho archívu vo Viedni, Luciano Zani z Univerzity 
Sapienza v Ríme či Petra Svoljšak z univerzity v Novej Gorici. Každodenný život 
utečencov priblížili zúčastneným Paolo Malni z Terstu a Bohuslav Rejzl z Mestského 
múzea v Prahe. Časť prednášok bola venovaná aj osudom žien počas 1. svetovej vojny. 
V rámci tohto bloku okrem iných vystúpili napríklad Petra Testen a Ana Cergol Paradiž 
z univerzity v Ľubľane či Ana Grillini z Nemeckého historického ústavu v Ríme. Spolu 
odznelo 15 referátov, ktoré prezentovali nové poznatky z obdobia 1. svetovej vojny 
a priniesli nové podnety pre ďalší výskum tejto problematiky.

 www.vhu.sk -
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POKYNY PRE AUTOROV

Spôsob odovzdávania rukopisov
Príspevky do Vojenskej histórie odovzdávajte, resp. posielajte zásadne v textových 

editoroch Word 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 abstrakt (v slovenčine do 10 riadkov), 5 
kľúčových slov v slovenskom aj anglickom jazyku; resumé v slovenčine v rozsahu cca 
jednej strany, a osobné údaje o autorovi: rodné číslo, adresu, číslo účtu, telefonický 
a emailový kontakt.

Text sa nepokúšať zalamovať ani špeciálne upravovať, odstavce bez tabulátora! 
Písmo Times New Roman, veľkosť 12, normal, bez zvýrazňovania. Riadkovanie 1,5. 
V prípade priamych citácií písať kurzívou. Prílohy: Obrázky: Obrazové prílohy 
poprosíme zasielať samostatne vo formáte jpg, jpeg, bmp v rozlíšení min. 300 dpi 
a riadne označené a identifi kovatené. V texte uveďte popiskom, kde by mal byť obrázok 
umiestnený. Tabuľky, grafy: Tabuľky a grafy je potrebné zasielať v osobitnom súbore 
v štandarde xls, xlsx (excel)

Rozsah príspevkov
Rozsah štúdií, vrátane poznámkového aparátu, by mal byť v rozsahu 15 - 40 

strán. Recenzie môžu byť v rozsahu do 15 strán, anotácie maximálne do 3 strán. Pri 
anotáciách a recenziách je potrebné uvádzať ISBN

Počet normostrán sa počíta podľa počtu znakov (1 800 znakov vrátane medzier na 
stranu).

Základnou citačnou normou je 690 (01 0197) – Dokumentácia. Bibliografi cké odkazy

Odkaz na monografi e
VÁROŠ, Milan. Posledný let generála Štefánika. Bratislava : International, 1994, 

s. 56. ISBN 80-215-0149-9.
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.)
Odkaz na štúdie (v prípade, že je uvedený v zborníku aj editor, uveďte ho za 

názvom zborníka:
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.)

DEIGHTON, Leon. Blitzkrieg : Od Hitlerova nástupu po pád Dunkerque. Prel. 
Kárník, Zdeněk. Praha : Argo, 1994, s. 85. ISBN 80-85794-08-X.

Odkaz na už citovaný zdroj v texte
PEJSKAR, ref. 2, s. 97; číslo ref. je číslo poznámky pod čiarou, v ktorej sa nachádza 

citovaná práca 1x s celým bibliografi ckým údajom
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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

Odkaz na archívny dokument
MVSR-Slovenský národný archív v Bratislave (ďalej SNA), f. Minister 

Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska, 1918-1928 (ďalej 
f.), škatuľa (ďalej šk.) č. 277, sign. č. 1234/1920 prez

Pri opakovaných záznamoch uvádzať Tamže, s. 8 (nie tamtiež)
- najfrekventovanejšie skratky archívov: SNA Bratislava, VÚA-VHA Praha, VHA 

Bratislava, NA Praha, AM SNP B. Bystrica,
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.

Redakčná rada si vyhradzuje právo na základe vyžiadaných odborných posudkov 
rozhodnúť o uverejnení, prípadne vrátení príspevku. Nevyžiadané rukopisy sa nevracajú.
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ERRATUM

Redakcia sa ospravedlňuje čitateľom za technickú chybu, ktorá sa vyskytla v čísle č. 
4/2016, s. 106 (zobrazenie prílohy k materiálovej štúdii I. Purdeka: „Vojenská symbolika 
Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR v priesečníku heradiky…“), kde bolo pod 
uvedením odznaku č. 21 „Najlepší poddôstojník Ozbrojených síl Slovenskej republiky“ 
omylom zaradené vyobrazenie prislúchajúce k odznaku č. 22 „Najlepší vojak“.

Správne vyobrazenie odznaku Najlepší poddôstojník Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky:
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